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Wstęp 

Prezentujemy Państwu ósmy numer Zeszytu Naukowego „Współczesne Pro-
blemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”. W niniejszej publikacji 
podjęta została próba połączenia opisu i analizy zagadnień związanych z szeroko 
pojętymi procesami społeczno-gospodarczymi. Redaktorzy opracowania dołożyli 
wiele starań, aby studium to odnosiło się do empirii i rzeczywistości współczesnej go-
spodarki. W efekcie podjętych wysiłków, powstało opracowanie charakteryzujące się 
wysokim poziomem merytorycznym oraz dużą aktualnością omawianej problematyki. 

Aby nadać pewną perspektywę tematom poruszanym w opracowaniu, postanowiono 
– tak jak w poprzednich zeszytach – zachować podział treści na trzy części. W części 
pierwszej umieszczono teksty omawiające procesy globalizacyjne, w tym pozytywne 
i negatywne skutki globalizacji. W drugiej znajdują się artykuły nawiązujące do proce-
sów liberalizacji zarówno w Polsce, jak też w innych krajach UE. Trzecia część opra-
cowania ujmuje z kolei zagadnienia dotyczące relacji między etyką a ekonomią. W tej 
składowej Zeszytu, autorzy tekstów starali się przedstawić argumenty wskazujące na po-
trzebę zainicjowania szerszego dyskursu dotyczącego zachowań etycznych wśród przed-
stawicieli różnych zawodów ekonomicznych, ludzi biznesu oraz udowodnić istnienie 
silnych związków pomiędzy postępowaniem etycznym a realizacją założeń ekonomii.

Wszystkim interesującym się aktualnymi problemami ekonomii, redaktorzy 
z przekonaniem polecają przedstawione opracowanie, pokładając nadzieję, że teksty 
zawarte w ósmym numerze Zeszytu Naukowego „Współczesne Problemy Eko-
nomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, wzbudzą duże zainteresowanie. 
Wierzą, że zawarte w publikacji treści okażą się pomocne w głębszym zrozumie-
niu rozwoju i obecnego stanu współczesnej gospodarki oraz będą przyczynkiem 
do dalszych naukowych rozważań. 

Przekazując tę publikację do rąk Czytelników, przede wszystkim pragniemy po-
dziękować Autorom, żywiąc nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana. 

Prof. dr hab. Ewa Pancer-Cybulska
Prof. dr hab. Grażyna Wolska

Redaktorzy naukowi
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Wprowadzenie

Spojrzenie na Unię Europejską w perspektywie czasowej, to jest kilku lub kilku-
nastu lat naprzód, rodzi pytanie o jej przyszłość. Unia Europejska bowiem, będąc rów-
nocześnie jednym organizmem polityczno-gospodarczym oraz zbiorem poszczególnych 
państw o odmiennej kulturze, różnym poziomie gospodarczym i tym podobnych, już od 
pewnego czasu boryka się z różnego rodzaju problemami natury egzo- i endogenicznej, 
które będą miały wpływ nie tylko na tempo jej rozwoju w nadchodzących latach, ale 
przede wszystkim na utrzymanie pozycji na arenie międzynarodowej. 

Nie można zaprzeczyć, że państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej poddawane 
są nieustannej presji globalizacyjnej. Postępująca globalizacja z jednej strony wymusza 
konieczność dostosowania gospodarek poszczególnych krajów do gospodarek Stanów 
Zjednoczonych i Japonii, które postrzegane są jako najbardziej innowacyjne, z drugiej zaś –  
sprostanie wyzwaniom, jakie niosą za sobą Chiny i Indie w postaci niższych kosztów 
pracy, odmiennego pojmowania priorytetów w zakresie ochrony środowiska i standar-
dów socjalnych. 

* Magister Edyta Banach jest doktorantem w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, e-mail: eb30234@sgh.waw.pl.
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Nasuwa się wiele pytań, z których najważniejsze brzmią:
1. W jaki sposób należy budować konkurencyjność gospodarki unijnej, aby sprostać 

oczekiwaniom światowego rynku?
2. Czy interesy europejskie są spójne i nie wykluczają się wzajemnie?
3. Czy państwa członkowskie są w stanie przezwyciężyć dzielące je różnice kultu-

rowe, gospodarcze i polityczne? 
4. Czy poszczególne kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej są w stanie zrezy-

gnować z indywidualnych interesów?
5. W jaki sposób należy wdrażać uzgodnione kwestie na poszczególnych poziomach 

– wspólnotowym i narodowym?
6. Czy Unia Europejska posiada wystarczające zasoby umożliwiające realizowanie 

uzgodnionych celów polityki gospodarczej?
Pogłębiona odpowiedź na te i inne pytania wymaga wnikliwej analizy, zarówno na 

poziomie wspólnotowym, jak i na poziomie poszczególnych państw. Wydaje się jednak, 
że jak dotychczas nie ma intelektualnego ani tym bardziej politycznego konsensusu, 
który sprawiłby, że Unia Europejska rozwijałaby się w zadowalającym tempie i kierunku. 
Wydaje się również, że nie ma wciąż zgodności, na jakiej teorii ekonomicznej powinna 
zostać oparta polityka gospodarcza Wspólnoty Europejskiej, aby mogła poradzić sobie 
z przejawami i skutkami kryzysu finansowego, który dotyka ją od 2008 roku, oraz zapo-
biegać podobnym wydarzeniom w przyszłości, jak również odpowiedzieć na inne ważkie 
wyzwania, które mogą rzutować na jej kształt oraz przyszłość. Nie sposób zaprzeczyć, 
że kryzys finansowy nie tylko odcisnął olbrzymie piętno na poszczególnych krajach Unii 
Europejskiej, ale również w niektórych miejscach zachwiał jednym z filarów Wspólnoty, 
jakim jest integracja europejska. 

Kryzys jest tylko jednym z wyzwań dla polityki gospodarczej, przed którymi 
stoi Unia Europejska, poza nim bowiem istnieje szereg innych różnego rodzaju czyn-
ników wynikających z otoczenia kulturowo-technologiczno-gospodarczo-społeczno- 
-środowiskowego, na które warto zwrócić uwagę. 

Współzależny układ unijny w świetle heterogeniczności 

Unia Europejska powstała w wyniku długotrwałych procesów integracyjnych (poli-
tycznych, gospodarczych i społecznych). Był to przełom w historii Europy – kontynentu 
zwaśnionych państw, społeczeństw i narodów1. 

1  J. Łukaszewski, Cel Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Noir sur 
Blanc, Warszawa 2002.
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W świetle podpisanego w 1992 roku Traktatu o Unii Europejskiej do głównych celów 
Unii Europejskiej można zaliczyć między innymi2:

 – wspólną politykę zagraniczną,
 – wspólną politykę spraw wewnętrznych,
 – stworzenie konstytucyjnych i instytucjonalnych warunków do realizacji unii go-

spodarczej i walutowej. 
Moment akcesji poszczególnych krajów Unii Europejskiej był czynnikiem, który 

dynamizował gospodarkę unijną i sprzyjał integracji politycznej oraz gospodarczej. Jed-
nakże mimo postanowionego celu, że państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej 
mają tworzyć wspólny konglomerat i ewoluować w jednym i tym samym kierunku, in-
tegracja europejska napotyka wiele trudności. W każdym kraju istnieją bowiem różne 
opcje polityki gospodarczej, które opierają się na różnych systemach wartości i teoriach 
ekonomicznych – od scentralizowanego sterowania gospodarką we Francji do liberalizmu 
ekonomicznego w gospodarce brytyjskiej. 

Pytanie zatem, które pozostaje aktualne, dotyczy współistnienia heterogonicznego 
konglomeratu zdolnego do realizowania wspólnych celów. Czy indywidualne cele kul-
turowe, społeczne, polityczne, a przede wszystkim ekonomiczne da się sprowadzić do 
jednego mianownika? W momencie tworzenia Unii Europejskiej na pewno w to wierzo-
no, ale czy ta wiara jest obecnie tak samo mocna jak kiedyś? Dodatkowo, co nie mniej 
istotne, czy wiarę tę można znaleźć głównie na szczeblu wspólnotowym, czy też na 
poziomie każdego z 28 państw członkowskich? Wydaje się, że odpowiedź na tak posta-
wione pytania nie jest oczywista. W tym miejscu warto przytoczyć chociażby przykład 
Wielkiej Brytanii, w której od pewnego czasu pojawiają się różnego rodzaju pytania 
dotyczące wyjścia tego kraju z szeregów Wspólnoty. Nigel Lawson, minister rządów za 
czasów Margaret Thatcher, w wywiadzie dla „The Times” stwierdził, że Wielka Brytania 
powinna opuścić Unię Europejską, gdyż korzyści z wyjścia ze Wspólnoty będą o wiele 
większe niż koszty z tym związane. Podkreślił również, że Unia Europejska jako orga-
nizacja nie sprawdziła się3. Co prawda, obecny premier David Cameron, odpowiadając 
na te słowa, stwierdził, że Wielka Brytania powinna pozostać w Unii Europejskiej, ale 
warto przypomnieć, że na początku 2013 roku zapowiedział on, że między 2015 a 2017 
rokiem przeprowadzi referendum, w którym obywatele zdecydują, czy chcą być dalej 
w Unii Europejskiej. Podobne wątpliwości panują w ogarniętej recesją Grecji. Negocjacje 
w zakresie akcesji z Islandią, która miała zostać w najbliższym czasie członkiem Unii 
Europejskiej, stoją pod znakiem zapytania. 

2  Por. www.eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:PL:HTML (7.05.2013).
3  Por. www.thetimes.co.uk/tto/news/politics/article3757641.ece (7.05.2013).
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Przykłady te pokazują, że coraz więcej państw ma wątpliwości co do skuteczności 
działania Unii Europejskiej, a niekiedy nawet przyszłości tej organizacji. Coraz więcej 
krajów ma też poważne zastrzeżenia, co do przynależności do strefy euro. 

Nie można zaprzeczyć zatem, że Unia Europejska przeżywa okres słabości we-
wnętrznej i zewnętrznej, instytucjonalnej i ideologicznej. Przewartościowaniu uległa ide-
ologia integracji europejskiej, a w wyniku rozbieżnych interesów państw członkowskich 
nawarstwiają się problemy wewnętrzne. Widać wyraźnienie nierówności ekonomiczne 
pomiędzy poszczególnymi państwami. Pytanie, które można by było w tym momencie 
zadać brzmi: czy Unia Europejska opanowana została przez lekki kaszel, grypę czy też 
raka? Pytanie to może budzić kontrowersje, jednakże niewątpliwie wymaga odpowiedzi 
z uwagi na to, że recepta na każdą z tych chorób jest zdecydowanie inna. Lekki kaszel 
oznacza czasem tylko zadyszkę i z reguły można zastosować leczenie objawowe, grypa 
wymaga większej interwencji, w przypadku raka natomiast należy zastosować bardzo 
radykalne środki. Na pewno w każdej sytuacji trzeba sięgnąć do źródła choroby. Nie ma 
też wątpliwości, że nawet kaszel wymusza myślenie na temat sposobów leczenia, bo żeby 
sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi Wspólnota nie trzeba szukać „złotego środka”, 
należy natomiast zmienić reguły gry ekonomicznej oraz sposoby uprawiania polityki 
gospodarczej. Trzeba ustalić wspólne priorytety, znaleźć płaszczyznę porozumienia na 
poziomie unijnym, innymi słowy, cytując Grzegorza W. Kołodko „Akcenty muszą zde-
cydowanie przesunąć się na płaszczyznę koordynacji międzynarodowej”4, gdyż wydaje 
się, że obecnie Unia nie jest organizacją 28 krajów, lecz kilku państw, które są głównymi 
aktorami na unijnej scenie. 

Wyzwania dla polityki gospodarczej – co z nich może wynikać?

W maju 2013 roku przeprowadzono badanie ankietowe wśród 50 mieszkańców 
Polski w wieku 25–50 lat posiadających wyższe wykształcenie. Poproszono ich o wska-
zanie wyzwań, które stoją przed polityką gospodarczą Unii Europejskiej. Respondenci 
wskazali na problemy związane z walką z kryzysem gospodarczym, bezrobociem, przy-
stąpieniem do Unii Europejskiej kolejnych krajów oraz przyszłością samej Unii Euro-
pejskiej (por. wykres 1). 

4  Globalizacja, kryzys i co dalej, red. G.W. Kołodko, Poltext, Warszawa 2010, s. 98.
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Wykres 1. Wyzwania dla polityki gospodarczej Unii Europejskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie otrzymanych wyników z ankiet.

Nie można zaprzeczyć, że walka z kryzysem gospodarczym oraz bezrobociem jest 
jednym z największych wyzwań dla polityki gospodarczej Wspólnoty. W styczniu 2013 
roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 10,9%, w strefie euro zaś – 11,9%. 
W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku bezrobocie wzrosło o 0,7 punktu 
procentowego w Unii Europejskiej i o 1,1 punktu procentowego w strefie euro. To naj-
wyższy poziom od 1995 roku, w którym Eurostat zaczął publikację danych odzwiercie-
dlających poziom stopy bezrobocia w Unii Europejskiej.

Mający miejsce kryzys finansów publicznych sprawia, że przedsiębiorstwa, szukając 
sposobów na ograniczenie wydatków, zmniejszają zatrudnienie. Stopa bezrobocia w Unii 
Europejskiej i strefie euro utrzymuje się cały czas na rekordowo wysokim poziomie, 
najwyższym od prawie 20 lat. Przyczyny tego można upatrywać w niskim wzroście 
zatrudnienia w powiązaniu ze wzrostem ilości siły roboczej oraz małą elastycznością 
unijnego rynku pracy. Należy zauważyć, że stopa bezrobocia odzwierciedla tylko liczbę 
zarejestrowanych osób, które pozostają bez zatrudnienia. Bardzo trudno jest oszacować, 
jaka jest rzeczywista stopa bezrobocia we Wspólnocie Europejskiej. Dodatkowo, co nie 
mniej istotne, zwiększa się ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dlatego nie-
zwykle ważne jest, aby na szczeblu unijnym uzgodnić efektywne sposoby walki z bez-
robociem, a następnie zaimplementować je w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. 

Analizując wpływ kryzysu gospodarczego na Unię Europejską, warto także 
podkreślić, że ujawnił on skłonność do działania niektórych z państw unijnych 
w mniejszych grupach, co może się odbić negatywnie na kwestiach integracyjnych. 
Z drugiej jednak strony, bez wątpienia wykazał przewagę Unii Europejskiej w zakresie 
posiadania wspólnego rynku wewnętrznego, który może być narzędziem gwarantującym 
państwom członkowskim większe bezpieczeństwo. Co jest także pewne, kryzys 
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był znaczącym sprawdzianem, który pokazał, że dotychczas prowadzona polityka 
gospodarcza powinna ulec przeformułowaniu a podejmowane działania powinny 
zostać przeniesione na wyższy poziom efektywności. Znowu aktualne stało się pytanie 
o działania Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Kryzys wpłynął na spadek 
zaufania inwestorów i rynków finansowych do unijnej polityki fiskalnej. 

W tym miejscu należy postawić pytanie, w jakim kierunku powinna pójść polity-
ka gospodarcza Unii Europejskiej, żeby skutecznie walczyć z bezrobociem i kryzysem 
ekonomicznym. Odpowiedź nie jest prosta, wymaga dogłębnej, szczegółowej analizy. 
Pewne kroki niezbędne do przezwyciężenia kryzysu i bezrobocia wydają się co prawda 
oczywiste, ale nie znaczy to wcale, że będą łatwe do wykonania. 

Kolejnymi z wyzwań, które stoją przed polityką gospodarczą Unii Europejskiej, 
są dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej oraz niekontrolowane migracje na obszar Wspól-
noty. 1 lipca 2013 miało miejsce szóste rozszerzenie Wspólnoty, w ramach którego Chor-
wacja stała się 28 krajem członkowskim. Największe rozszerzenie, jak do tej pory, miało 
miejsce w 2004 roku, kiedy do Unii Europejskiej dołączyło 10 państw Europy Środkowej 
i Wschodniej, w tym Polska. Nie można zaprzeczyć, że kolejne planowane rozszerzenia 
dotyczyć będą krajów rozwiniętych gospodarczo w dużo mniejszym stopniu niż Wspól-
nota, o mniejszym stopniu stabilności ekonomicznej i politycznej oraz demokracji, które 
przez długi czas po akcesji będą przede wszystkim beneficjentami środków unijnych. 
Kwestia ta nie dotyczy krajów takich, jak Islandia, Szwajcaria czy też Norwegia, które 
jednak nie przejawiają entuzjazmu w zakresie potencjalnego przyłączenia się do Wspól-
noty Europejskiej. 

Planowane pogłębianie unii gospodarczej i walutowej oraz rozszerzenie strefy Schen-
gen na nowe kraje członkowskie uniemożliwia uzyskanie spójności i grozi paraliżem 
decyzyjnym, jak również wiąże się z ryzykiem niekontrolowanej i nielegalnej migracji 
na obszar Unii Europejskiej, która może stanowić zagrożenie dla europejskiego modelu 
społecznego. Zbyt duża różnorodność kulturowa stawia pod znakiem zapytania oparcie 
Unii Europejskiej na wspólnej europejskiej tożsamości obywateli oraz utrudnia promocję 
europejskiego systemu wartości. Co prawda, proces poszerzania Wspólnoty Europejskiej 
ma bardzo duże znaczenie zarówno dla krajów członkowskich, jak i tych kandydujących. 
Każde kolejne rozszerzenie wpływa bowiem na wzrost gospodarczy i polityczny Unii 
Europejskiej, dla krajów kandydujących zaś jest bardzo silnym impulsem do podjęcia 
wysiłków w kierunku przemian politycznych i gospodarczych. 

Nie sposób nie zauważyć tu pewnego rodzaju prawidłowości – Unia poprzez akcesję 
kolejnych państw pozyskuje kolejne kraje sąsiadujące, które z biegiem czasu stają się 
państwami kandydującymi, popieranymi przez państwa Wspólnoty, z którymi graniczą5.

5  J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na UE, Polski Instytut Spraw Między-
narodowych, Warszawa 2007.
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 Obecnie podkreśla się, że proces przyjmowania nowych krajów w szeregi Wspólnoty 
powinien przebiegać stopniowo, po dokładnym rozważaniu wszystkich argumentów za 
i przeciw, co należy uznać za krok w dobrym kierunku. 

Kolejnym wyzwaniem, przed jakim stoi Wspólnota Europejska, jest konkurencyj-
ność gospodarki unijnej w stosunku do światowych gospodarek. Wzmocnienie pozycji 
konkurencyjnej systemu gospodarczego pozwala bowiem na osiągnięcie wyższych do-
chodów obywateli państw członkowskich i zwiększenie ich osobistego zadowolenia6. Im 
większa konkurencyjność gospodarki, tym większa jej szansa na przetrwanie. Jednocze-
śnie brak konkurencyjności może oznaczać wykluczenie z rynku. 

Gospodarka często uznawana jest za konkurencyjną, jeżeli społeczeństwo może 
utrzymać wysoki standard życia oraz wysoki poziom zatrudnienia, a jednocześnie nie 
jest zagrożona równowaga bilansu płatniczego oraz dobrobyt przyszłych pokoleń7. Zatem 
pytanie, które można postawić w tym miejscu brzmi: czy w świetle tej definicji gospo-
darkę unijną można uznać za konkurencyjną? 

Na pewno warto zwrócić uwagę na słowa P. Krugmana, który słusznie zauważa, że 
„obsesja na tle konkurencyjności jest nie tylko zła i niebezpieczna, ponieważ wpływa 
na politykę wewnętrzną i zagraża międzynarodowemu systemowi gospodarczemu”, lecz 
także dlatego iż „rozważanie spraw w kategoriach konkurencyjności prowadzi pośrednio 
i bezpośrednio do prowadzenia złej polityki gospodarczej w zakresie wielu problemów 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych”8. Dlatego też niezwykle pouczający jest prze-
gląd determinant określających kierunek i efektywność działań organów unijnych oraz 
rządów poszczególnych państw mających na celu poprawę konkurencyjności, bowiem 
skupienie strategii gospodarczej tylko na konkurencyjności może być podejściem zbyt 
wąskim. Nie można zaprzeczyć, że znaczenie poszczególnych czynników nadających ton 
unijnej polityce gospodarczej podlega nieustannej zmianie ze względów obiektywnych, 
do których zaliczyć można na przykład postęp naukowo-technologiczny, oraz subiek-
tywnych, na przykład podejmowanie określonych działań przez organy samej Unii oraz 
rządy poszczególnych państw. 

Mówiąc o wyzwaniach w zakresie polityki gospodarczej Wspólnoty Europejskiej, 
nie można pominąć kwestii polityki energetycznej, która jest jednym z priorytetów, 
bowiem gwałtownie rosnące ceny energii oraz coraz bardziej zwiększająca się zależ-
ność od importu zagraża całej Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że źródła energetyczne 
są w głównej mierze położone wzdłuż zewnętrznych granic Unii, istotne jest, aby Unia 

6  C. Jean, Geopolityka, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003, s. 57.
7  Przejawy globalizacji na rynku usług w transformującej się gospodarce, red. K. Kłosiński, 

IRWiK, Warszawa 2003, s. 27.
8  P. Krugman, Competitiveness: a Dangerous Obsession, „Foreign Affairs” 1994, Vol. 73, No. 2, 

s. 30, za: Grupa Lizbońska: Granice konkurencji, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2001, 
s. 145–146.
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współpracowała z państwami sąsiednimi, w tym krajami Europy Wschodniej i Bałka-
nów Zachodnich. Nie można zaprzeczyć, że prowadząc dialog z krajami sąsiadujący-
mi, Wspólnota Europejska dysponuje mocniejszymi narzędziami negocjacyjnymi niż 
w przypadku krajów odległych. Dodatkowo, co nie mniej istotne, należy zwrócić uwagę 
na dialog z Rosją – rosyjskie rezerwy gazu są największe na świecie, a kraj ten ciągle 
pozostaje jego największym producentem. W konsekwencji Wspólnota Europejska jest 
w dużym stopniu zależna od rosyjskiej polityki państwowej w zakresie importu surow-
ców energetycznych z tego państwa. 

W tym miejscu należy wskazać, że Unia Europejska podejmuje wysiłki, aby stworzyć 
wspólny rynek energii oraz zabezpieczyć państwa członkowskie. Trzeba zaznaczyć, że 
skuteczna realizacja polityki energetycznej Wspólnoty Europejskiej powinna być oparta 
na sprawnie funkcjonującym rynku wewnętrznym, na który składa się infrastruktura 
energetyczna i ramy regulacyjne. 

Następnym z wyzwań, na które należy zwrócić uwagę w świetle polityki gospo-
darczej są procesy decyzyjne oraz obciążenia administracyjne. Unia Europejska jest 
złożoną organizacją, na którą składa się wiele instytucji i struktur. Nadmierna biuro-
kracja utrudnia podejmowanie decyzji i czasami paraliżuje działania w zakresie polityki 
gospodarczej. Dodatkowo, można postawić tezę, że nieprzemyślane, nieusystematyzo-
wane działania nakierunkowane na przezwyciężenie skutków kryzysu i stymulowanie 
wzrostu w Unii Europejskiej są jednym z największych zagrożeń dla efektywnej polityki 
gospodarczej. 

Analizując wyzwania dla polityki gospodarczej Unii Europejskiej, nie można zapo-
minać o polityce podatkowej. Rola, jaką odgrywają podatki w gospodarce, sprawia, że 
państwa członkowskie wyjątkowo niechętnie godzą się na rezygnację ze swoich kompe-
tencji, czego wymaga od nich Unia Europejska, dążąc do tworzenia wspólnego rynku 
wewnętrznego poprzez ujednolicenie przepisów podatkowych9. Podatki występujące 
w Unii Europejskiej co do zasady dzielą się na podatki pośrednie i bezpośrednie, jednak-
że jak do tej pory tylko te pierwsze zostały zharmonizowane. Harmonizacja podatków 
jest jednym z elementów procesu integracyjnego realizowanego w obrębie Wspólnoty 
Europejskiej. Jednocześnie proces ten budzi wiele emocji wśród państw członkowskich, 
które boją się utraty suwerenności w zakresie polityki podatkowej. Pytanie, które można 
by w tym miejscu zadać brzmi: czy na terytorium Unii Europejskiej możliwa jest pełna 
harmonizacja podatkowa? Z jednej strony bowiem harmonizacja może służyć efektyw-
nemu funkcjonowaniu jednolitego rynku, z drugiej zaś – burzyć zasady równej konku-
rencji na tym obszarze. Decyzje w sprawach wspólnej polityki podatkowej wymagają 
więc daleko idących kompromisów ze strony wszystkich państw członkowskich. Proble-

9  Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 133.
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my, które cały czas pozostają aktualne w zakresie polityki podatkowej, to uchylanie się 
od płacenia podatków oraz oszustwa podatkowe. Kwestie te powodują straty sięgające 
biliona euro. 

Na koniec warto się również zastanowić nad poziomem koordynacji polityki gospo-
darczej na szczeblu unijnym. Zakres koordynacji tej polityki jest bowiem szeroki, ale nie-
precyzyjnie zdefiniowany, a aby był efektywny, powinien obejmować wszelkie działania 
mające na celu zapewnienie długotrwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 
W konsekwencji więc koordynacja powinna skupiać się na elementach takich, jak:

 – ocena sytuacji gospodarczej na poziome poszczególnych państw, a następnie całej 
Unii, 

 – ustalenie krótko- i długoterminowych priorytetów, celów i działań, 
 – implementacja oraz monitorowanie działań. 

Nie można zaprzeczyć bowiem, że niedociągnięcia w koordynacji polityki gospodar-
czej wewnątrz Unii mogą spowodować daleko idące negatywne dla niej skutki. Dlatego 
też niezwykle istotne jest, aby kraje członkowskie w większym stopniu uwzględniały 
priorytety i zalecenia Wspólnoty, a cała Unia była forum, na którym ma miejsce dialog 
28 jej członków. 

Podsumowanie

Przyszłość polityki gospodarczej Unii Europejskiej, jak również sprostanie wy-
zwaniom, jakie przed nią stoją, zależy od samej Unii. Przede wszystkim od tego, czy 
w obliczu kryzysu finansowego oraz niezadowolenia społeczeństw niektórych krajów 
z polityki wewnętrznej wynikającej ze wspólnych unijnych celów, będzie w stanie sprio-
rytetyzować swoje działania w sprawach najbardziej istotnych i uzyskać jednomyślność 
w zakresie decyzji gospodarczych podejmowanych na szczeblu unijnym. Kryzys pokazał, 
że kraje członkowskie powinny podjąć wszelkie działania mające na celu wzmocnienie 
integracji gospodarczej. Jednak osiągnięcie tego celu nie będzie możliwe bez wspólnej 
woli politycznej, dialogu i współdziałania na szczeblu narodowym i unijnym oraz solid-
nego i rzetelnego wypełniania przez wszystkie państwa unijne postanowień dotyczących 
współpracy gospodarczej.
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Streszczenie

W artykule podjęto dyskusję na temat priorytetów dla polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Struktura artykułu 
odzwierciedla kilka zasadniczych kwestii w zakresie polityki gospodarczej powiązanych i przenikających się nawzajem. 
Priorytety polityki gospodarczej Unii Europejskiej pokazują wyzwania formułowane w XXI wieku, obrazują dylematy 
i wyzwania, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska. 

Challenges for the European Union’s economic policy

A discussion on the priorities for the European Union’s economic policy was taken in this paper. The structure of 
the article reflects a number of fundamental issues related to economic policy, which are connected and interpenetrate. 
Economic policies priorities of the European Union show the challenges formulated in the twenty-first century, illustrate 
the dilemmas and challenges, which European Union is facing today.

Translated by Edyta Banach
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Wprowadzenie

Podobieństwo szoków gospodarczych jest istotnym kryterium optymalnych obsza-
rów walutowych1. Umożliwia ono dostosowania makroekonomiczne w unii walutowej 
za pośrednictwem zmian kursu wspólnej waluty i nastawienia polityki monetarnej. 
Celem artykułu jest identyfikacja szoków popytowych i podażowych w strefie euro oraz 
określenie stopnia ich podobieństwa. Metodą badań jest analiza szeregów czasowych 
dwóch zmiennych ekonomicznych: zmian realnego PKB i indeksu jego cen (deflatora 
PKB) w stosunku do poprzedniego kwartału. Badania dotyczą zarówno całej strefy euro, 
jak i państw członkowskich, których walutą jest euro. Obejmują one okres 1999–2012. 
Źródłem danych statystycznych jest Eurostat.

* Profesor doktor habilitowany Jan Borowiec jest profesorem w Katedrze Polityki Ekonomicznej 
i Europejskich Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu. E-mail: Jan.borowiec@ue.wroc.pl.

1  R. Mundell, A Theory of Optimum Currency Areas, „American Economic Review” 1961, Vol. 
51; F.P. Mongelli, „News” Views on the Optimum Currency Area Theory: what is EMU Telling us?, 
„ECB Working Paper Series” 2002, No. 138; P. de Grauwe, Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
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Przegląd literatury

Od lat 90. XX wieku podobieństwo szoków w Europie jest przedmiotem badań em-
pirycznych. Początkowo punktem odniesienia badań nad podobieństwem szoków były 
szoki występujące w Niemczech, głównie ze względu na rozmiary tej gospodarki oraz 
rolę marki w europejskim systemie walutowym2. Wraz z utworzeniem europejskiej unii 
walutowej punktem odniesienia badań dotyczących podobieństwa szoków stały się szoki 
występujące na jej obszarze.

Tabela 1 zawiera wyniki trzech najczęściej cytowanych badań dotyczących korelacji 
szoków w strefie euro. Metodą badań jest model autoregresji wektorowej (VAR). Zmien-
nymi są kwartalny realny PKB i kwartalny indeks cen (deflator) PKB. Badania dotyczyły 
następujących okresów: 1995–2001 (Frenkel i Nickel), 1993–2001 (Fidrmuc i Korhonen), 
1995–2005 (Gilson).

Tabela 1. Współczynniki korelacji szoków popytowych i podażowych w strefie euro

Frenkel i Nickel Fidrmuc i Korhonen Gilson
D S D S D S

Strefa euro 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Belgia 0,94 1,00 0,00 0,53 0,49 0,30
Niemcy 0,31 0,62 0,18 0,66 0,57 0,30
Estonia –0,24 0,34 0,12 0,25 – –
Irlandia – – 0,13 –0,14 0,47 0,37
Grecja –0,01 –0,10 –0,01 0,05 0,40 –0,01
Hiszpania 0,03 0,41 0,16 0,22 0,40 0,06
Francja 0,35 0,74 0,30 0,69 0,74 0,37
Włochy 0,55 0,76 0,57 0,52 0,12 0,25
Cypr – – – – 0,26 –0,04
Luksemburg – – – – 0,42 0,11
Malta – – – – 0,33 –0,15
Holandia –0,58 –0,07 0,04 0,47 0,34 0,31
Austria –0,04 0,18 0,08 0,38 0,51 0,43
Portugalia 0,11 –0,18 0,09 0,45 –0,10 –0,04
Słowenia –0,15 0,66 –0,18 0,15 0,25 0,08
Słowacja –0,49 0,18 –0,05 0,05 –0,05 0,03
Finlandia –0,10 0,54 0,06 0,30 0,42 0,12
średnia 0,05 0,39 0,11 0,31 0,35 0,16
mediana –0,01 0,41 0,08 0,34 0,37 0,18

D – szok popytowy, S – szok podażowy, komórki cieniowane – współczynniki korelacji wyższe od mediany.
Źródło: M. Frenkel, C. Nickel, How Symmetric Are the Shocks and the Shock Adjustment dynamics Between the Euro Area and 

the Central and Eastern European Countries?, „IMF Working Paper” 2002, No. 222, s. 14, 16; J. Fidrmuc, J. Korhonen, 
Similarity of Supply and Demand Shocks Between the Euro Area and the CEECs, „Economic Systems” 2003, Vol. 23, 
No. 3, s. 322; N. Gilson, How to be Well Shod to Absorb Shocks? Shocks Synchronization and Joining the Euro Zone, 
„CESifo Working Paper” 2006, No. 1878, s. 16.

2  T. Bayoumi, B. Eichengreen, Shocking Aspects of European Monetary Integration, „NBER 
Working Paper” 1993, No. 3949; M. Funke, The Nature of Shocks in Europe and Germany, „Eco-
nomica” 1997, Vol. 64, s. 1057–1075; B.A. Verhoef, The (A)symmetry of Shocks in the EMU, „DNB 
Staff Reports” 2003, No. 106.
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Rezultaty badań są dość zróżnicowane, i to zarówno w odniesieniu do porównań 
między krajami, jak i do danego kraju. Największa symetria szoków z szokami strefy 
euro występuje w Belgii, we Francji, we Włoszech i w Niemczech, natomiast najmniej-
sza – na Słowacji. Z pierwszych dwóch badań wynika, że wewnątrz strefy euro większą 
symetrią szoków charakteryzowały się szoki podażowe, natomiast z badań przeprowa-
dzonych przez Gilson – szoki popytowe. Należy przy tym podkreślić, że jej badania 
w znacznie większym stopniu dotyczyły okresu funkcjonowania europejskiej unii walu-
towej, która wyeliminowała jedną z przyczyn asymetrii szoków popytowych – różnice 
w polityce monetarnej. 

Identyfikacja szoków popytowych i podażowych

Naturę szoku określa się na podstawie kierunków zmian realnego PKB i indeksu 
jego cen. Szoki popytowe wywołują taki sam kierunek zmian obu tych wskaźników, na 
przykład jednoczesny wzrost realnego PKB i indeksu jego cen, natomiast szoki podażo-
we – przeciwstawny kierunek zmian tych wskaźników. Ponieważ kierunki przesunięcia 
krzywych globalnego popytu i globalnej podaży mogą być różne, stanowi to podstawę 
rozróżniania szoków symetrycznych i asymetrycznych (tabela 2).

Tabela 2. Identyfikacja szoków gospodarczych

Rodzaj szoków Strefa euro Kraj strefy euro

Szoki popytowe
Szoki symetryczne ∆PKB, ∆indeksu cen PKB ∆PKB, ∆indeksu cen PKB

-∆PKB, -∆indeksu cen PKB -∆PKB, -∆indeksu cen PKB
Szoki asymetryczne ∆PKB, ∆indeksu cen PKB -∆PKB, -∆indeksu cen PKB

-∆PKB, -∆indeksu cen PKB ∆PKB, ∆indeksu cen PKB
Szoki podażowe

Szoki symetryczne ∆PKB, -∆indeksu cen PKB ∆PKB, -∆indeksu cen PKB
-∆PKB, ∆indeksu cen PKB -∆PKB, ∆indeksu cen PKB

Szoki asymetryczne ∆PKB, -∆indeksu cen PKB -∆PKB, ∆indeksu cen PKB
-∆PKB, ∆indeksu cen PKB ∆PKB, -∆indeksu cen PKB

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3 przedstawia wyniki przeprowadzonych badań dotyczących identyfikacji 
szoków popytowych i podażowych w strefie euro w latach 1999–2012. Kolorem jasno-
szarym zaznaczono szoki popytowe, kolorem ciemnoszarym – szoki podażowe.
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Wynika z niej, że w strefie euro przeważały szoki popytowe. Ich udział w całości 
szoków wynosił 69%. Były to najczęściej szoki pozytywne, prowadzące do wzrostu re-
alnego PKB i ogólnego poziomu cen. Szoki negatywne występowały rzadziej. W latach 
1999–2012 zidentyfikowano jedynie 43 tego rodzaju szoków, w tym w Irlandii – 10, 
Estonii i Hiszpanii – 6 i na Malcie – 5, Holandii – 4. W czterech krajach – w Belgii, 
Niemczech, Francji i Austrii – występowały wyłącznie szoki pozytywne. 

Szoki podażowe prowadziły raczej do spadku realnego PKB i wzrostu ogólnego 
poziomu cen aniżeli do wzrosty PKB i spadku ogólnego poziomu cen. Zidentyfikowano 
w sumie 89 pozytywnych szoków podażowych, w tym w Słowenii – 12, na Cyprze – 11, 
Luksemburgu i na Słowacji – 10, we Włoszech i Finlandii – 8 i w Niemczech – 7. Udział 
szoków pozytywnych w liczbie szoków podażowych ogółem wynosił 32%. 

Zgodność szoków w strefie euro

W jakim stopniu szoki występujące w gospodarce krajowej są zgodne z szokami 
strefy euro jako całości? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, wyodrębniono dwa 
rodzaje szoków: szoki wspólne, czyli szoki występujące w całej strefie euro, oraz szoki 
specyficzne, właściwe dla gospodarki danego kraju strefy euro. Szoki wspólne mogą być 
symetryczne lub asymetryczne, natomiast szoki specyficzne są z natury asymetryczne. 
Miarą zgodności szoków występujących w danym kraju z szokami strefy euro jest wskaź-
nik konkordancji, zaproponowany przez Hardinga i Pagana3. Za jego pomocą bada się 
zgodność faz klasycznego cyklu koniunkturalnego w stosunku do cyklu danego kraju 
(lub grupy krajów) stanowiącego punkt odniesienia. W odniesieniu do podobieństwa 
szoków wskaźnik ten został zdefiniowany jako stosunek liczby symetrycznych szoków 
popytowych lub podażowych występujących w danym kraju do liczby takich samych 
szoków występujących w całej strefie euro, pomnożony przez 100. Wskaźnik ten przyj-
muje wartości od 0 (całkowita niezgodność szoków) do 100 (całkowita zgodność szoków). 
Wskaźnik konkordancji niższy od 50 oznacza asymetrię szoków (przewagę szoków  
asymetrycznych nad szokami symetrycznymi), natomiast wskaźnik konkordancji wyższy 
od tej wartości – symetrię szoków (przewagę szoków symetrycznych nad szokami asy-
metrycznymi). Wyniki przeprowadzonych badań dotyczące szoków w strefie euro przed-
stawiają tabele 4 i 5.

3  D. Harding, A. Pagan, Dissecting the Cycle: A Methodological Investigation, „Journal of Mone-
tary Economics” 2002, Vol. 49, No. 2, s. 365–381.
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Tabela 4. Szoki popytowe w strefie euro

Kraj
Szoki 

ogółem 
(liczba)

Szoki 
wspólne 
(liczba)

Szoki 
symetryczne 

 (liczba)

Udział szoków 
symetrycznych 

w szokach  ogółem 
(w %)

Szoki specyficzne 
(liczba)

Wskaźnik 
konkordancji  

(w %)

Belgia 41 35 35 85 6 83
Niemcy 29 25 25 86 4 60
Estonia 47 36 33 64 11 79
Irlandia 36 30 23 64 6 55
Grecja 32 26 24 75 6 67
Hiszpania 47 39 38 81 8 90
Francja 43 38 38 88 5 90
Włochy 29 27 27 93 2 64
Cypr 34 30 29 85 4 69
Luksemburg 33 27 24 73 6 57
Malta 32 25 21 66 6 55
Holandia 38 31 29 76 7 69
Austria 44 36 36 82 8 86
Portugalia 30 26 24 80 4 57
Słowenia 30 25 25 83 5 59
Słowacja 40 31 30 79 7 75
Finlandia 34 25 25 74 9 59
Średnia 36 30 29 78 6 69
Mediana 34 30 27 79 6 67

Objaśnienia: wskaźnik konkordancji – stosunek liczby symetrycznych szoków popytowych w danym kraju do liczby szoków popyto-
wych w strefie euro. Wskaźnik konkordancji dla wszystkich krajów strefy euro stanowi średnią arytmetyczną wskaźników 
konkordancji dla poszczególnych krajów.

Źródło: opracowano na podstawie: www.appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?print=true (16.05.2013).

Z tabeli 4 wynika, że jest dość duża zgodność występowania szoków popytowych 
w strefie euro. Zidentyfikowano 512 szoków wspólnych (w tym 486 szoków symetrycz-
nych) oraz zaledwie 104 szoki specyficzne. Średnia arytmetyczna oraz mediana wskaź-
ników konkordancji wynosiły odpowiednio 69% i 67%. W żadnym z krajów wskaźnik 
konkordancji nie wynosił mniej niż 50%, co wskazuje na symetrię szoków w strefie 
euro. Stopień tej symetrii jest dość zróżnicowany, ponieważ wartość tego wskaźnika 
wahała się w granicach od 55% do 90%. Największą zgodnością z szokami strefy euro 
charakteryzują się szoki występujące we Francji, w Hiszpanii, Austrii i Belgii, natomiast 
najmniejszą – na Malcie, w Irlandii, Luksemburgu i Portugalii.
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Tabela 5. Szoki podażowe w strefie euro

Kraj
Szoki 

ogółem 
(liczba)

Szoki 
wspólne 
(liczba)

Szoki 
symetryczne 

(liczba)

Udział szoków 
symetrycznych 

w szokach ogółem 
(w %)

Szoki specyficzne 
(liczba)

Wskaźnik 
konkordancji (w %)

Belgia 11 4 4 36 7 44
Niemcy 19 5 5 26 14 56
Estonia 7 2 2 29 5 22
Irlandia 15 4 4 27 11 44
Grecja 11 2 2 18 9 22
Hiszpania 7 4 4 57 3 44
Francja 7 6 6 86 1 67
Włochy 25 8 8 32 17 89
Cypr 20 4 3 15 16 33
Luksemburg 22 5 4 18 17 44
Malta 17 3 2 12 14 22
Holandia 14 6 5 36 8 56
Austria 8 4 4 50 4 44
Portugalia 21 5 5 24 16 56
Słowenia 20 5 4 20 15 44
Słowacja 15 2 1 7 13 11
Finlandia 19 4 4 21 15 44
Średnia 15 4 4 26 11 44
Mediana 15 4 4 28 11 44

Objaśnienia: wskaźnik konkordancji szoków podażowych – stosunek liczby symetrycznych szoków podażowych w danym kraju 
do liczby szoków podażowych w strefie euro. Wskaźnik konkordancji dla wszystkich krajów strefy euro jest średnią 
arytmetyczną.

Źródło: opracowano na podstawie: www.appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?print=true (16.05.2013).

Zgodność szoków podażowych w strefie euro jest znacznie mniejsza aniżeli szoków 
popytowych. Zidentyfikowano 191 szoków asymetrycznych i zaledwie 67 szoków sy-
metrycznych. Udział szoków symetrycznych w liczbie szoków ogółem wynosił 26%. 
Średnia arytmetyczna i mediana wskaźników konkordancji wynosiły 44%. W większości 
krajów przeważały więc szoki asymetryczne, przy czym największą asymetrią szoków 
charakteryzowały się szoki na Słowacji, w Estonii, Grecji i na Malcie. Największa syme-
tria szoków z szokami strefy euro była we Włoszech. 

Podobieństwo reakcji realnego PKB i cen na szoki 

Wskaźniki konkordancji nie odzwierciedlają różnic w dynamice zmian realnego 
PKB i indeksu jego cen między krajami strefy euro i strefą euro, wskazują jedynie na 
taki sam ogólny kierunek zmian tych wskaźników. Tabela 6 przedstawia dane dotyczące 
średniej bezwzględnych różnic w zmianach PKB i indeksu jego cen między strefą euro 
a należącymi do niej państwami członkowskimi. 
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Tabela 6. Reakcja PKB i cen na szoki

Reakcja cen na szoki Reakcja PKB na szoki
Średnia bezwzględnych różnic 

w zmianach cen między strefą euro 
a krajem, którego walutą jest euro  

(w % indeksu cen PKB)

Ranking

Średnia bezwzględnych różnic 
w zmianach PKB między strefą euro 

a krajem, którego walutą jest euro (w % 
PKB)

Ranking

Belgia 0,261 3 0,286 2
Niemcy 0,287 4 0,334 5
Estonia 1,332 15 1,523 17
Irlandia 0,977 14 1,452 16
Grecja 0,475 9 0,911 12
Hiszpania 0,386 7 0,336 6
Francja 0,184 1 0,207 1
Włochy 0,334 5 0,275 2
Cypr 0,859 13 0,645 8
Luksemburg 1,368 16 1,337 15
Malta 0,733 12 1,041 13
Holandia 0,379 6 0,312 4
Austria 0,196 2 0,377 7
Portugalia 0,430 8 0,655 10
Słowenia 0,537 11 0,716 11
Słowacja 1,664 17 1,252 14
Finlandia 0,518 10 0,652 9
Średnia 0,642 – 0,724 –
Mediana 0,475 – 0,652 –

Objaśnienia: komórki cieniowane przedstawiają zmiany realnego PKB i indeksu cen PKB niższe od ich mediany.
Źródło: opracowano na podstawie: www.appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?print=true (7.03.2013).

W odniesieniu do szoków dotyczących całej strefy euro, największym podobień-
stwem reakcji PKB i cen na szoki charakteryzują się szoki we Francji, Włoszech, 
w Belgii, Niemczech, Austrii, Holandii i Hiszpanii, natomiast najmniejszym – w Estonii, 
Irlandii, Luksemburgu i na Słowacji. Średnia wartości bezwzględnych różnic w zmia-
nach PKB i indeksu jego cen między pierwszą grupą krajów a strefą euro wynosiła 
odpowiednio 32–58% i 39–81% mediany tych wskaźników dla wszystkich krajów strefy 
euro. W drugiej grupie krajów wskaźniki te wynosiły: 206–350% mediany dla różnic 
w zmianach cen i 192–234% mediany dla różnic w zmianach PKB. 

Ranking krajów z punktu widzenia podobieństwa ich szoków z szokami strefy euro

Ranking ten, przedstawiony w tabeli 7, bierze pod uwagę zarówno wskaźniki kon-
kordancji szoków (średnią arytmetyczną wskaźników konkordancji szoków popytowych 
i podażowych), jak i podobieństwo reakcji realnego PKB i cen na szoki. 
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Tabela 7. Ranking krajów z punktu widzenia podobieństwa szoków 

Konkordancja szoków Reakcja cen na szoki Reakcja PKB  
na szoki

RELATYWNIE SILNA SYMETRIA SZOKÓW
1. Francja 78 0,184 0,207
2. Włochy 76 0,334 0,275
3. Belgia 63 0,261 0,286
4. Austria 75 0,196 0,377
5. Niemcy 58 0,287 0,334
6. Hiszpania 67 0,386 0,336
7. Holandia 62 0,379 0,312
Mediana 67 0,287 0,312

RELATYWNIE SŁABA SYMETRIA SZOKÓW
8. Portugalia 56 0,430 0,655
9. Finlandia 51 0,518 0,652
10. Słowenia 51 0,537 0,716
11. Cypr 51 0,859 0,645
12. Grecja 49 0,475 0,911
Mediana 51 0,518 0,655

ASYMETRIA SZOKÓW
13. Luksemburg 50 1,368 1,337
14. Malta 38 0,733 1,041
15. Estonia 50 1,332 1,523
16. Irlandia 49 0,977 1,452
17. Słowacja 43 1,664 1,252
Mediana 49 1,332 1,337

Źródło: opracowano na podstawie tabel 3–5.

Szoki występujące we Francji charakteryzuje największe podobieństwo do szoków 
strefy euro. Odnosi to się zarówno do konkordancji szoków, jak i reakcji PKB i cen na 
szoki. Do krajów mających relatywnie wysoki stopień podobieństwa swoich szoków do 
szoków strefy euro należą także: Włochy, Belgia, Austria, Niemcy, Hiszpania i Holan-
dia. Tak jak Francja, spełniają one w wystarczającym stopniu to kryterium optymalnych 
obszarów walutowych.

Natomiast najmniejsze podobieństwo z szokami strefy euro wykazują szoki w Luk-
semburgu, na Malcie, w Estonii, w Irlandii i na Słowacji. W istocie mają one charak-
ter asymetryczny, co znajduje swoje odbicie przede wszystkim w silnie zróżnicowanej 
reakcji gospodarki na szoki. Gospodarki tych krajów są małe, silnie otwarte na wymianę 
handlową. Wysoki stopień otwarcia gospodarki zwiększa potencjalne korzyści z przy-
jęcia wspólnej waluty, obniżając koszty integracji walutowej wynikające z rezygnacji 
z wprowadzenia niezależnej polityki monetarnej, silnie ograniczonej ze względu na 
procesy globalizacji i bardzo zaawansowanej europejskiej integracji gospodarczej.
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Podsumowanie

Stopień podobieństwa szoków popytowych i podażowych w strefie euro jest dość 
zróżnicowany. Szoki popytowe mają w znacznym stopniu charakter symetryczny, nato-
miast szoki podażowe – asymetryczny. Reakcja gospodarki krajowej na szoki jest bardzo 
zróżnicowana. Ogólnie gospodarki małe i bardziej otwarte na wymianę międzynarodową 
silniej reagują na szoki. W rezultacie relatywnie wysokiej konkordancji szoków w strefie 
euro towarzyszą bardzo duże różnice w reakcji realnego PKB i cen na szoki. Najwięk-
sza symetria szoków ze strefą euro występuje w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, 
Włoszech, Holandii i Austrii. W pozostałych krajach symetria ta jest słaba (Grecja, Cypr, 
Portugalia, Słowenia i Finlandia) lub występuje asymetria szoków (Estonia, Irlandia, 
Luksemburg, Malta i Słowacja). Z punktu widzenia kryterium podobieństwa szoków 
strefa euro jako całość nie stanowi więc optymalnego obszaru walutowego.

Literatura

Bayoumi T., Eichengreen B., Shocking Aspects of European Monetary Integration, „NBER 
Working Paper” 1993, No. 3949.

de Grauwe P., Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
Fidrmuc J., Korhonen J., Similarity of Supply and Demand Shocks Between the Euro Area 

and the CEECs, „Economic Systems” 2003, Vol. 23, No. 3.
Frenkel M., Nickel C., How Symmetric Are the Shocks and the Shock Adjustment dynam-

ics Between the Euro Area and the Central and Eastern European Countries?, „IMF 
Working Paper” 2002, No. 222.

Funke M., The Nature of Shocks in Europe and Germany, „Economica” 1997, Vol. 64.
Gilson N., How to be Well Shod to Absorb Shocks? Shocks Synchronization and Joining the 

Euro Zone, „CESifo Working Paper” 2006, No. 1878.
Harding D., Pagan A., Dissecting the Cycle: A Methodological Investigation, „Journal of Mone-

tary Economics” 2002, Vol. 49, No. 2.
www.appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?print=true (16.05.2013).
Mongelli F.P., „News” Views on the Optimum Currency Area Theory: what is EMU Telling us?, 

„ECB Working Paper Series” 2002, No. 138.
Mundell R., A Theory of Optimum Currency Areas, „American Economic Review” 1961, Vol. 51.
Verhoef B.A., The (A)symmetry of Shocks in the EMU, „DNB Staff Reports” 2003, No. 106.

Streszczenie

Celem artykułu jest identyfikacja szoków popytowych i podażowych w strefie euro oraz określenie stopnia ich 
podobieństwa. Metodą badań jest analiza szeregów czasowych dwóch zmiennych ekonomicznych: zmian realnego 
PKB i indeksu jego cen. Badania obejmują okres 1999–2012. Wynika z nich, że stopień podobieństwa szoków popy-
towych i podażowych w strefie euro jest dość zróżnicowany. Szoki popytowe mają w znacznym stopniu charakter 
symetryczny, natomiast szoki podażowe – asymetryczny. Ogólnie małe i silnie otwarte gospodarki krajowe mocniej 
reagują na szoki. W rezultacie relatywnie wysokiej konkordancji szoków w strefie euro towarzyszą bardzo duże różnice 
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w reakcji realnego PKB i cen na szoki. Z punktu widzenia kryterium podobieństwa szoków strefa euro nie stanowi więc 
optymalnego obszaru walutowego

Similarity of supply and demand shocks in the euro area

The objective of this paper is to identify supply and demand shocks in the euro area and to define their degree 
of similarity. The method of research is the analysis of time series of two economic variables: change in real GDP and 
deflator GDP. The study covers the period 1999–2012. Demand shocks were, in most cases, symmetrical, while supply 
shocks – asymmetrical. Small open economies react more strongly to shocks. As a result of relatively high concordance 
of shocks, there are large differences in the response of real GDP and prices to shocks in the euro area. Because of 
the lack of similarity of shocks, the euro area can’t be considered as an optimum currency area.

Translated by Jan Borowiec
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Wprowadzenie

Od kilkunastu lat w literaturze tak zwanej nowej teorii handlu zagranicznego rozwija 
się nowy nurt podkreślający rolę zróżnicowania firm pod względem technologii i kosztów 
produkcji. Nowa teoria handlu wywodzi się z fundamentalnego modelu Paula Krugma-
na, wyjaśniającego zjawisko handlu wewnątrzgałęziowego między krajami o zbliżonym 
poziomie rozwoju1. Teoria ta jest oparta na zupełnie innych założeniach niż wcześniejsza 
teoria neoklasyczna, bazująca koncepcji przewagi komparatywnej. Na podstawie modelu 
Melitza2 można wnioskować, że eksport zależy od produktywności firm. Według modelu 

* Doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej Cieślik jest Kierownikiem 
Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego. E-mail: cieslik@wne.uw.edu.pl.

** Profesor doktor habilitowany Jan Jakub Michałek jest dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. E-mail: michalek@wne.uw.edu.pl.

*** Anna Michałek jest pracownikiem Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego. 
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1 P. Krugman, Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade, „Journal 
of International Economics” 1979, Vol. 9(4); P. Krugman, Scale Economies, Product Differentiation, 
and the Pattern of Trade, „American Economic Review” 1980, Vol. 70(5).

2 M. Melitz, The Impact of Trade in Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Produc-
tivity, „Econometrica” 2003, Vol. 71(6).
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Melitza3 firmy o najniższej produktywności nie są w stanie utrzymać się na rynku, 
ponieważ nie mogą wygenerować dodatnich zysków. Firmy o średniej produktywności 
sprzedają tylko na rynku krajowym, a bardziej produktywne eksportują4.

Analiza strumieni handlowych w oparciu o model Melitza5 jest znacznie bliższa rze-
czywistości w porównaniu do opartej na modelach nowej teorii handlu typu Krugmana6, 
ale też znacznie trudniejsza do przeprowadzenia ze względu na konieczność posiadania 
dostępu do jednostkowych danych dotyczących aktywności i eksportu poszczególnych 
firm. Niestety, jak dotąd dane takie są nie zawsze zbierane w poszczególnych krajach, 
a jeszcze rzadziej udostępniane ogółowi ekonomistów do prowadzenia badań. Ponadto, 
dotychczasowe badania są oparte na krajowych próbkach firm i narodowych sposobach 
gromadzenia danych o firmach, co powoduje, że ich wyniki są zazwyczaj nieporówny-
walne między sobą.

Wyjątkiem w tej dziedzinie są badania przeprowadzone w ramach projektu EFIGE: 
European Firms in a Global Economy, finansowanego głównie przez Komisję Euro-
pejską7. Zbadano w nim firmy eksportujące i dokonujące bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ), pochodzące z siedmiu krajów UE (Francja, Hiszpania, Niemcy, 
Włochy, Wielka Brytania, Węgry i Austria). W sumie badaniem objęto ponad 14 tysięcy 
firm w latach 2008–20098. Z badań tych wynika, że we wszystkich badanych krajach 
firmy eksportujące są zazwyczaj większe i bardziej produktywne w porównaniu do firm 
sprzedających jedynie na rynku krajowym, co jest zgodne z podstawową tezą wynikającą 
z modelu Melitza9. Ponadto, badania te wykazują, że istnieje kilka głównych czynników 
pozytywnie oddziaływających na wartość eksportu firm. Prawdopodobieństwo eksportu 
wzrasta wraz z:

 – wielkością firmy, mierzoną na podstawie liczby zatrudnionych pracowników,
 – produktywnością siły roboczej; firmy bardziej produktywne więcej eksportują,
 – wiekiem firmy; zazwyczaj firmy starsze są bardziej proeksportowe.

3 Tamże.
4  Dalsze rozszerzenia tego modelu (na przykład E. Helpman, M.J. Melitz, S.R. Yeaple, Export 

Versus FDI with Heterogeneous Firms, „The American Economic Review” 2004, Vol. 94, No. 1) 
uwzględniają możliwość różnych ścieżek ekspansji międzynarodowej. Najbardziej produktywne 
firmy stają się nie tylko eksporterami, ale i inwestorami zagranicznymi. Granice pomiędzy różnymi 
typami firmy są wyznaczone w modelu przez wielkości progowe produktywności firm. 

5  M. Melitz, The Impact of Trade...
6  P. Krugman, Increasing Returns…; tegoż, Scale Economies…
7  The Global Operations of European Firms. The Second EFIGR Policy Report, European Firms 

in a Global Economy: EFIGE, Bruegel 2010.
8  Projekt EFIGE jest prowadzony przez klika instytucji naukowych i finansowany przez Komisje 

Europejską oraz bank Unicredito.
9  Por. The Global Operations of European Firms…, s. 7.



Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek, Anna Michałek 
Charakterystyki firm a ich zaangażowanie w działalność eksportową. Badanie dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej

33

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Najbardziej interesujące są jednak zależności pomiędzy innowacyjnością firm 
a prawdopodobieństwem wystąpienia i wielkością eksportu10. Z badania EFIGE11 wynika 
wyraźnie, że firmy europejskie charakteryzujące się większymi wydatkami na badania 
i rozwój (B + R), większą innowacyjnością produktową oraz większym odsetkiem zatrud-
nionych z wyższym wykształceniem mają większe szanse na podjęcie i zwiększanie eks-
portu12. Niestety, powyższych wniosków nie można w sposób bezpośredni zweryfikować 
w stosunku do firm pochodzących ze wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej,  
z których zdecydowana większość nie była objęta badaniem w ramach projektu EFIGE. 
Wycinkowe badania dla Polski oraz pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej zostały 
przeprowadzone przez Cieślika, Michałka i Michałek13. Badania te zasadniczo potwier-
dziły przewidywania modelu Melitza14 odnośnie do występowania dodatniego związku 
między poziomem produktywności firm a ich skłonnością do eksportu. 

Z powyższych względów głównym celem tego artykułu jest empiryczna weryfika-
cja podstawowej hipotezy wynikającej z modelu Melitza15, mówiącej o pozytywnym 
związku między produktywnością firm a ich zaangażowaniem w działalność eksportową, 
przy użyciu danych na poziomie firm dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej. Ponadto, w naszym badaniu podjęta zostanie próba endogenizacji produktywności 
firm, między innymi poprzez odwołanie się do ich wydatków na działalność badawczo- 
-rozwojową (B + R), wykorzystania kapitału ludzkiego i nowych technologii. Pozwoli to 
na porównanie bardziej ogólnych wyników uzyskanych dla wszystkich krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej z wynikami wycinkowych badań przeprowadzonych wcześniej 
dla Polski oraz innych krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także z wynikami dla innych 
krajów Unii Europejskiej. 

Struktura artykułu jest następująca: w kolejnej części omawiamy źródła danych sta-
tystycznych oraz wykorzystaną metodę badawczą, następnie przedstawiamy uzyskane 
wyniki badań empirycznych, na zakończenie prezentujemy wnioski końcowe. 

10  W analizie tej rozróżniono marże eksportowe ekstensywne (odsetek firm eksportujących) 
oraz intensywne (procent sprzedaży na eksport w całości sprzedaży). W użytej regresji zarówno 
ekstensywne, jak i intensywne marże eksportowe są zależne od prawie takich samych zmiennych 
objaśniających.

11  The Global Operations of European Firms…
12  Tamże, s. 13. 
13  A. Cieślik, J. Michałek, A. Michałek, Determinanty działalności eksportowej polskich 

przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2012, nr 21(7–8); Tegoż, Charakterystyka firm aktywnie 
uczestniczących w gospodarce światowej: analiza firm w grupie państw Wyszehradu (V-4), Komitet 
Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2012; Tegoż, Export Activity in Viseg-
rad-4 Countries: Firm-level Investigation, „Ekonomia” 2012, nr 30. 

14  M. Melitz, The Impact of Trade...
15  Tamże.
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Dane statystyczne i metoda badawcza 

W większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej dane statystyczne dotyczące 
działalności poszczególnych przedsiębiorstw, w tym ich działalności eksportowej, są gro-
madzone przez narodowe centralne urzędy statystyczne16. Dane te nie są jednak we 
wszystkich krajach udostępniane niezależnym badaczom. Głównym powodem ograni-
czonego dostępu do tych danych jest obawa o naruszenie tajemnicy statystycznej w przy-
padku możliwości jednoznacznej identyfikacji poszczególnych firm, co uniemożliwia 
analizę zachowania poszczególnych firm i weryfikację poprawności hipotez bezpo-
średnio wynikających z modelu Melitza17. Z kolei dane jednostkowe gromadzone przez 
inne instytucje, takie jak narodowe banki centralne czy konferencje pracodawców, mają 
z reguły charakter wycinkowy, bo są gromadzone pod kątem ważnym dla zleceniodawcy 
i nie są zazwyczaj udostępniane innym badaczom.

Firmy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej były natomiast objęte porównywal-
nym badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Bank Światowy w kilkudziesię-
ciu krajach rozwijających się i w/po procesie transformacji18. Badaniami objęto firmy 
w latach 2002–2009. W przypadku krajów Europy Środkowo-Wschodniej będących 
przedmiotem naszego zainteresowania dostępne są dane dla lat 2002, 2005 oraz 2009, 
ale większość danych pochodzi z roku 2005. 

W tabeli 1 pokazano udziały firm eksportujących w całej próbce firm w danym kraju 
oraz liczebności firm w poszczególnych krajach według BEEPS19. 

Dokonując wyboru firm, starano się zachować reprezentatywność próby pod wzglę-
dem wielkości, przekroju sektorowego oraz geograficznego w obrębie danego kraju. 
Analizowano firmy w trzech grupach różniących się pod względem wielkości: do 20 
zatrudnionych, 20–100 zatrudnionych oraz powyżej 100 zatrudnionych. Wybrane firmy 
reprezentowały głównie sektor przetwórstwa przemysłowego (dwucyfrowe działy 15–37 
sekcji D klasyfikacji ISIC rev. 3.1.). Niestety, pomimo starań ankieterów nie udało się 
powtórzyć badań w kolejnych latach na tej samej grupie firm, co uniemożliwiło budowę 
panelu.

16  Podobnie jak w Polsce wygląda sytuacja w innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, w których 
nie ma powszechnego dostępu do danych na poziomie firm. Pewnym wyjątkiem są firmy węgierskie, 
które były objęte badaniem w ramach międzynarodowego projektu EFIGE. Niestety, dane te nie są na 
razie udostępniane niezależnym ekonomistom z innych krajów. 

17  M. Melitz, The Impact of Trade...
18  A Report on Methodology and Observations, The Business Environment and Enterprise Perfor-

mance Survey (BEEPS) 2008–2009, April 2010, www.ebrd.com/downloads/research/.../beeps_report_
ebrd_april10.pdf  (4.05.13).

19  Tamże.
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Tabela 1. Porównanie przeciętnej skłonności do eksportu firm pochodzących z poszczególnych krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcji 

Eksporterzy (firmy w których sprzedaż krajowa jest mniejsza lub równa 
99% całkowitej sprzedaży) 

Kraj Średnia Liczebność

Turcja 0,57896874 2463

Słowenia 0,55167394 687

Chorwacja 0,41551724 1160

Serbia 0,37222222 900

Słowacja 0,36555891 662

Macedonia 0,36005435 736

Estonia 0,35454545 660

Litwa 0,35441176 680

Węgry 0,35099913 1151

Czechy 0,34458673 859

Bośnia 0,34366577 742

Bułgaria 0,31840259 1853

Łotwa 0,28527607 652

Albania 0,27459016 732

Polska 0,27253886 1930

Białoruś 0,25825472 848

Mołdawia 0,23562570 887

Ukraina 0,21819138 1902

Rumunia 0,21345876 1382

Armenia 0,18994413 895

Rosja 0,18341232 2110

Kirgizja 0,17049180 610

Gruzja 0,16890080 746

Czarnogóra 0,13636364 154

Uzbekistan 0,12526998 926

Tadżykistan 0,11836735 735

Azerbejdżan 0,11000000 900

Kazachstan 0,10079768 1379

Łącznie 0,28795883 29341

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BEEPS (The Business Environment and Enterprise Performance Survey 
2008–2009) zaprezentowanych w A Report on Methodology and Observations, April 2010. Podano za: www.ebrd.com/
downloads/research/.../beeps_report_ebrd_april10.pdf (4.05.13).
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Pytania zadawane w kwestionariuszu Banku Światowego dotyczyły między innymi 
utrudnień występujących w imporcie i eksporcie firm związanych z procedurami celnymi, 
egzekucją kontraktów, sprawnością systemu sądowniczego czy zakresem postrzeganej 
korupcji. Pytania te pozwalają na przybliżenie kosztów wejścia na rynki zagraniczne 
mające znaczenie w modelu Melitza20. W modelu tym istotne znaczenie przy wejściu na 
rynki zagraniczne ma również produktywność firm. Z tego względu, obok roli barier 
handlowych, istotne są również charakterystyki firm opisujące ich innowacyjność oraz 
użycie różnych form kapitału ludzkiego, które mogą wpływać na ich produktywność, 
a przez to również i na działalność eksportową.

W badaniu Banku Światowego miarą innowacyjności może być, na przykład, udział 
wydatków na działalność badawczo-rozwojową w całości sprzedaży. Z kolei użycie ka-
pitału ludzkiego może być mierzone za pomocą udziału liczby pracowników z wyższym 
wykształceniem w całości zatrudnienia oraz udziału wykwalifikowanych pracowników 
produkcyjnych w całości pracowników produkcyjnych. Obok tego w powyższym badaniu 
zadano szereg dodatkowych pytań dotyczących innych charakterystyk firm, takich jak 
ich wielkość, struktura własnościowa, wykorzystanie zagranicznych technologii, które 
mogą mieć wpływ na ich skłonność do eksportu.

Do oszacowania związku między charakterystykami firm a prawdopodobieństwem 
wystąpienia eksportu wykorzystujemy prostą regresję probitową na danych połączonych 
z okresu 2002–2009. Nasza zmienna zależna Y ma rozkład binarny i przyjmuje wartość 1  
w przypadku wystąpienia eksportu, natomiast wartość 0 w przypadku braku eksportu.
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W naszym modelu prawdopodobieństwo wystąpienia eksportu firmy zależy od jej 
charakterystyk, jak również charakterystyk na poziomie sektora i kraju.

( ) ( )θiii XXY Φ== 1Pr ,

gdzie ii
i XY εθ +=* , a iX to wektor charakterystyk firm, sektora i kraju mających 

wpływ na wysokość zysków, θ  to wektor parametrów towarzyszących tym charaktery-
stykom, który należy oszacować, natomiast iε  to czynnik losowy o rozkładzie normal-
nym i zerowej wartości oczekiwanej. 

Definicje zmiennych wykorzystanych w badaniu ekonometrycznym zostały zawarte 
w tabeli 2.

20  M. Melitz, The Impact of Trade...



Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek, Anna Michałek 
Charakterystyki firm a ich zaangażowanie w działalność eksportową. Badanie dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej

37

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Tabela 2. Opis zmiennych użytych w badaniu empirycznym 

Nazwa zmiennej Opis zmiennej

Eksport zmienna zerojedynkowa, która przyjmuje wartość jeden, gdy firma eksportuje, oraz zero 
w przeciwnym przypadku

lproduktywność logarytm produktywności wyliczonej jako łączna suma rocznej sprzedaży podzielona przez liczbę 
pracowników pełnozatrudnionych

lwyk_prac logarytm liczby wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych zatrudnionych na pełny etat

lniewyk_prac logarytm liczby niewykwalifikowanych pracowników produkcyjnych zatrudnionych na pełny etat

luniwer logarytm procentu liczby pracowników posiadających wykształcenie wyższe 

l_B + R logarytm wydatków na B + R jako procent całkowitej rocznej sprzedaży

Wielkość_firmy zmienna mierząca wielkość zatrudnienia w firmie oparta na liczbie pracowników zatrudnionych na 
pełny etat

Wiek_firmy zmienna opisująca liczbę lat od momentu rozpoczęcia działalności

Licencja_zagr zmienna zerojedynkowa, która przyjmuje wartość jeden, gdy firma wykorzystuje licencjonowaną 
technologię od firm zagranicznych, i zero w przeciwnym przypadku

Własność_zagr zmienna zerojedynkowa, która przyjmuje wartość jeden, gdy udział własnościowy w firmie ma 
zagraniczna osoba, firma lub organizacja, i zero w przeciwnym przypadku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BEEPS (The Business Environment and Enterprise Performance Survey 
2008–2009) zaprezentowanych w A Report on Methodology and Observations, April 2010. Podano za: www.ebrd.com/
downloads/research/.../beeps_report_ebrd_april10.pdf (4.05.13).

Wyniki estymacji

W tej części artykułu omawiane są wyniki estymacji modelu probitowego, za pomocą 
którego zbadane zostały w sposób formalny determinanty działalności eksportowej firm 
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki estymacji podstawowej specyfikacji 
równania regresji wynikającej z modelu Melitza21 zawarte zostały w kolumnie (1) tabeli 3,  
natomiast w pozostałych kolumnach tej tabeli przedstawione zostały testy wrażliwości 
specyfikacji modelu uwzględniające odpowiednio strukturę zatrudnienia oraz indywi-
dualne efekty czasowe dla poszczególnych lat próby. 

21  M. Melitz, The Impact of Trade...
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Tabela 3. Wyniki estymacji modelu probitowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej (odchylenia 
standardowe w nawiasach)

Zmienne (1) (2) (3)

Produktywność
0,0122***
(0,00453)

0,0104**
(0,00476)

0,0139***
(0,00486)

Wielkość_firmy
0,273***
(0,0133)

0,284***
(0,0157)

0,254***
(0,0160)

Wiek_firmy
0,00387***
(0,00103)

0,00373***
(0,00105)

0,00477***
(0,00107)

Własność_zagr
0,00781***
(0,000716)

0,00780***
(0,000768)

0,00863***
(0,000776)

Licencja_zagr
0,652***
(0,0833)

0,660***
(0,0851)

0,115
(0,0959)

l_B + R
0,0729***
(0,0213)

0,0744***
(0,0218)

0,0655***
(0,0221)

Luniwer
0,0284***
(0,00728)

0,0229***
(0,00786)

0,0251***
(0,00796)

lniewyk_prac
 
 

–0,00246
(0,00449)

–0,00844*
(0,00458)

lwyk_prac
 
 

0,0123
(0,0107)

0,00769
(0,0108)

Stała
–1,864***
(0,0841)

–1,914***
(0,0977)

–1,317***
(0,120)

Efekty czasowe NIE NIE TAK

Liczba obserwacji 5925 5288 5288
Logarytm wiarogodności –3057 –2777 –2694
Pseudo R2 0,151 0,151 0,176
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BEEPS (The Business Environment and Enterprise Performance Survey 
2008–2009) zaprezentowanych w A Report on Methodology and Observations, April 2010. Podano za: www.ebrd.com/
downloads/research/.../beeps_report_ebrd_april10.pdf (4.05.13).

W kolumnie (1) tabeli 3 przedstawione zostały wyniki estymacji modelu Melitza22 
w wersji podstawowej, łączącej działalność eksportową z kluczową zmienną objaśnia-
jącą – prostą miarą produktywności pracy oraz innymi zmiennymi, za pomocą których 
dokonujemy próby endogenizacji całkowitej produktywności firmy, takimi jak: własność 
zagraniczna, dostęp do zagranicznych technologii w postaci licencji, własna działalność 
badawczo-rozwojowa czy wykształcenie wyższe pracowników, a także indywidualnymi 
charakterystykami firmy, takimi jak wielkość oraz wiek firmy. Oszacowane parametry 
towarzyszące wszystkim zmiennym objaśniającym mają zgodne z oczekiwaniami znaki 
i są statystycznie istotne już na poziomie 1%. 

22  M. Melitz, The Impact of Trade...
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W szczególności uzyskane przez nas wyniki estymacji wyraźnie pokazują, że wystę-
puje statystycznie istotna, dodatnia zależność między produktywnością firmy a prawdo-
podobieństwem wystąpienia eksportu, co potwierdza kluczowe przewidywania modelu 
Melitza23 dla firm pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejne 
zmienne w kolumnie (1) pokazują również pozytywne znaczenie kapitału ludzkiego 
w postaci odsetka osób z wyższym wykształceniem, własnej działalności badawczo-
-rozwojowej, a także umiędzynarodowienia firm poprzez dostęp do zagranicznych tech-
nologii oraz kapitału zagranicznego dla działalności eksportowej firm z krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. Ponadto, oszacowane parametry towarzyszące zmiennym kon-
trolnym związanym z wiekiem oraz wielkością firmy są również dodatnie i statystycznie 
istotne. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wystąpienia eksportu rośnie wraz z wiekiem 
oraz wielkością firmy.

W kolumnie (2) została zbadana wrażliwość naszych wcześniejszych wyników 
poprzez uwzględnienie struktury pracowników w rozbiciu na pracowników wykwalifi-
kowanych i niewykwalifikowanych. Oszacowany parametr towarzyszący liczbie pracow-
ników niewykwalifikowanych charakteryzuje się ujemnym znakiem, natomiast parametr 
towarzyszący liczbie pracowników wykwalifikowanych charakteryzuje się znakiem do-
datnim. Jednak parametry te nie są statystycznie istotne na żadnym ze standardowo przy-
jętych poziomów statystycznej istotności, więc nie wpływają na statystyczną istotność 
pozostałych zmiennych objaśniających. W rezultacie wyniki te w niewielkim stopniu 
różnią się od wyników zamieszczonych w kolumnie (1), a więc wyciągnięte wcześniej 
wnioski nie ulegają zmianie. 

W kolumnie (3) w stosunku do kolumny (2) uwzględnione zostały indywidualne 
efekty czasowe za pomocą włączenia zmiennych zerojedynkowych dla poszczególnych 
lat próby. Zmienne te były łącznie statystycznie istotne, co w pewnym stopniu wpłynę-
ło na statystyczną istotność uzyskanych wcześniej wyników. Główny wniosek płynący 
z modelu Melitza24 mówiący o dodatnim związku między produktywnością firm a ich 
skłonnością do eksportu pozostaje niezmieniony. W szczególności, oszacowany parametr 
towarzyszący zmiennej mierzącej dostęp do zagranicznych technologii w postaci licencji 
w ogóle stracił swoją wcześniejszą statystyczną istotność, co świadczyłoby o tym, że 
zagraniczne licencje nie pomagają we wchodzeniu na rynki zagraniczne. Z kolei oszaco-
wany ujemny parametr towarzyszący liczbie pracowników niewykwalifikowanych stał 
się statystycznie istotny na poziomie 10%. Oznaczałoby to zatem, że większa liczba osób 
nieposiadających kwalifikacji w firmie obniża jej skłonność do eksportu. 

23  Tamże.
24  Tamże.
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Podsumowanie

Przedstawione przez nas wyniki empiryczne potwierdziły przewidywania modelu 
Melitza25 odnośnie do występowania dodatniej zależności między produktywnością 
firm a prawdopodobieństwem wystąpienia eksportu w przypadku firm pochodzących 
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, niezależnie od użytej miary produktywności 
pracy. Ponadto, przeprowadzona próba endogenizacji całkowitej produktywności firm 
wykazała, że na prawdopodobieństwo eksportu w szczególności dodatnio wpływać może 
udział pracowników z wyższym wykształceniem w całości zatrudnienia oraz poziom 
wydatków na B + R, natomiast liczba wykwalifikowanych pracowników w ogóle okazała 
się statystycznie nieistotna. Duże znaczenie w determinowaniu eksportu miał wiek oraz 
wielkość firm. Im starsza i im większa firma, tym większe jest prawdopodobieństwo 
wystąpienia eksportu. Przeprowadzone badania wykazały również, że firmy będące 
włas nością zagranicznego kapitału mają bardziej proeksportowe nastawienie. Umiędzy-
narodowienie firm mierzone za pomocą wykorzystania zagranicznych licencji miało 
mniejsze znaczenie.

Uzyskane przez nas wyniki są zatem zbieżne z wynikami uzyskanymi wcześniej dla 
dużych krajów należących do Unii Europejskiej. W świetle przeprowadzonych badań em-
pirycznych można więc stwierdzić, że dominujący wpływ na decyzję o podjęciu eksportu 
i jego rozwijaniu mają raczej charakterystyki firm, a nie krajów. Oznacza to, że firmy 
o podobnych cechach zachowują się podobnie w różnych krajach.
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Streszczenie

Celem badania jest empiryczna weryfikacja zależności między produktywnością firm a prawdopodobieństwem 
ich zaangażowania w działalność eksportową postulowana przez model Melitza. Do weryfikacji tej zależności wykorzy-
stany został model probitowy oszacowany na danych jednostkowych na poziomie firm zebranych dla krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej w ramach projektu BEEPS prowadzonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz 
Bank Światowy. Uzyskane przez nas wyniki empiryczne potwierdzają występowanie dodatniej zależności między 
produktywnością firm a prawdopodobieństwem wystąpienia eksportu w przypadku firm pochodzących z krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

Firm characteristics and their involvement in export activity

Evidence for Central and East European Countries
The aim of the study is an empirical verification of the relationship between the firm productivity and the prob-

ability of their involvement in exporting postulated by the Melitz model. To verify this relationship the probit model was 
used that estimated on individual data collected at the firm level for the countries of Central and Eastern Europe in the 
BEEPS project conducted by the European Bank for Reconstruction and Development and the World Bank. Our results 
confirm the positive empirical relationship between the firm productivity and the probability of exporting for firm from 
Central and East European countries.

Translated by Andrzej Cieślik

Badanie powstało w ramach projektu NCN nr 2012/05/B/HS4/04185 „Konkurencyjność eksportowa firm z krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej (ESW)”.
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Wprowadzenie

John Maynard Keynes po powrocie z paryskiej konferencji pokojowej w książce 
The Economic Consequences of the Peace skrytykował nałożone na Niemcy reparacje 
wojenne. W wydanym w 1919 roku dziele Keynes podkreślał, że skala tych obciążeń 
finansowych doprowadzi do kryzysu gospodarczego i politycznego oraz niezadowole-
nia społecznego, które mogą doprowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji dla 
Europy. Jak wskazuje Joseph Stiglitz – Keynes miał rację1.

Niemal stulecie później problem zadłużenia i ponoszenia przez państwa konse-
kwencji zadłużenia powstałego wbrew ich woli nie został rozwiązany. Wiele państw 
rozwijających się jest obciążonych poprzez zobowiązania zaciągnięte bez zgody (a często 
i wiedzy) obywateli. Kwestia ta w ostatnich dekadach stała się jedną z częściej omawia-
nych w kontekście renegocjacji przekraczającego 4 biliony dolarów zadłużenia zagra-
nicznego państw rozwijających się, a przede wszystkim spłaty zadłużenia zaciągniętego 
przez dyktatorów Iraku, państw Afryki Subsaharyjskiej czy z terenu byłej Jugosławii2. 

* Doktor Karina Jędrzejowska jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych (Insty-
tut Stosunków Międzynarodowych) Uniwersytetu Warszawskiego. E-mail: k.jedrzejowska@uw.edu.pl.

1  J. Stiglitz, Odious Rulers, Odious debts, „The Atlantic Monthly” 2003, Vol. 292, No. 4, s. 39.
2  R. Howse, The Concept of Odious Debt in Public International Law, „UNCTAD Discussion 

Papers” 2007, No. 185, July, s. 4.
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Problem reparacji niemieckich i długi reżimu Saddama Husajna tylko pozornie nie 
wykazują podobieństw. W obu przypadkach występuje kwestia sukcesji zobowiązań fi-
nansowych państwa po zmianie ustroju politycznego oraz ponoszenia przez obywateli 
tych państw odpowiedzialności za politykę nierzadko krwawych reżimów. Problem ten 
określany jest w literaturze jako odious debt, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „nie-
spłacalne” czy też „ohydne” zadłużenie.

Koncepcja odious debt nie ma jednoznacznego umocowania w prawie międzyna-
rodowym, ale powołuje się na nią wiele państw oraz organizacji społecznych podczas 
renegocjacji zadłużenia państw rozwijających się, uzasadniając w ten sposób darowanie 
długu państw najbiedniejszych (debt relief ). Uzasadnienie koncepcji odious debt w sferze 
szeroko rozumianej sprawiedliwości społecznej wydaje się dość oczywiste, jednak 
pojęcie to budzi szereg kontrowersji natury prawnej. Problem ten uznaje się za etyczny 
wymiar restrukturyzacji zadłużenia suwerennych państw, a jego regulacja pojawia się 
w debacie na temat ewentualnego reżimu upadłościowego dla suwerennych podmiotów. 
Wskazuje się przy tym, że dokonanie przez państwo repudiacji – nawet etycznie zasad-
nej – skutkować może spadkiem zaufania do danego państwa na rynkach finansowych3.

Celem niniejszego opracowania jest zestawienie głównych elementów debaty wokół 
odious debt. W kolejnych częściach opracowania przedstawiono zarys koncepcji odious 
debt, przykłady zastosowania tej koncepcji oraz problemy, jakie napotyka formalne ujęcie 
tego zagadnienia.

Koncepcja odious debt

Odious debt stanowi jeden z potencjalnych powodów odmowy spłaty zadłużenia przez 
państwa. Jako że wszelkie zakłócenia w obsłudze zadłużenia państwa (w szczególności 
zadłużenia zagranicznego) uznaje się za przejaw upadłości (czy też bankructwa) państwa, 
teoria odious debt jest blisko związana z tematem restrukturyzacji zadłużenia oraz debatą 
na temat ewentualnego reżimu upadłościowego dla suwerennych podmiotów4. 

Upadłość państwa (sovereign default) i związane z nią wywłaszczenie wierzycieli 
może przybrać wiele form. Deklarując niewypłacalność, rząd państwa w pewnym sensie 
wybiera, które długi honorować, których nie i którym dać pierwszeństwo spłaty. Zazwyczaj 
efektem kryzysu zadłużenia jest jego restrukturyzacja, czyli taka zmiana warunków spłaty, 

3  A.M. Dickerson, Insolvency Principles and the Odious debt Doctrine: the Missing Link in the 
Debate, University of Texas Public Law & Legal Theory, „Research Paper Series” 2009, No. 134, 
s. 1; C. Barry, Ethical Issues Relevant to Debt, Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 
„International Affairs Working Paper” 2006, No. 5, March, s. 1.

4  M. Peter, Estimating Default Probabilities of Emerging Market Sovereigns: A New Look at a Not-
So-New Literature, „HEI Working Paper” 2002, No. 6.
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która pozwala przywrócić zdolność państwa-dłużnika do obsługi zadłużenia, obniżyć 
przyszłe koszty obsługi długu i uniknąć powtórnych problemów z wypłacalnością5.

W skrajnych przypadkach rząd państwa-dłużnika może dokonać repudiacji zadłuże-
nia (repudiation). W tym wypadku nie tylko zaprzestaje się spłat odsetek i kapitału, lecz 
również uznaje się dane zobowiązanie za pozbawione podstaw prawnych (illegitimate debt). 
Wynika to z założenia, że umowy zawarte pod przymusem są niewykonalne. Zadłużenie 
poddane repudiacji z punktu widzenia państwa-dłużnika przestaje istnieć. Najczęściej za 
repudiację uznaje się wypowiedzenie całości zadłużenia państwa, ale uznanie za bezpraw-
ne może również dotyczyć tylko części zadłużenia lub niektórych warunków umowy6. 

Współczesna definicja odious debt w znacznym stopniu opiera się na klasyfikacji, 
którą przeprowadził w 1927 roku Alexander Sack7. Autor ten dokonał analizy szeregu 
przypadków sukcesji państw, w których kolejne władze dokonywały repudiacji lub rene-
gocjowały zadłużenie. W rezultacie badań Sack wskazał, że zadłużenie państwa należy 
uznać za bezprawne w trzech przypadkach: 1) gdy zobowiązanie powstało wbrew woli oby-
wateli tego państwa; 2) gdy pożyczone środki nie przyniosły korzyści społeczeństwu oraz  
3) kredytodawca wiedział o towarzyszących umowie okolicznościach. Sack podzielił odious 
debt na trzy kategorie. Są to kolejno: 1) regime debts – gdy autorytarny reżim zaciąga zo-
bowiązania w celu umocnienia swojej władzy; 2) subjugation debts – celem pożyczki jest 
zwalczenie oporu części obywateli państwa (na przykład mniejszości narodowych); 3) war 
debts – gdy pożyczka jest przeznaczana na działania wojenne przeciw innym państwom8.

Operacjonalizacja koncepcji odious debt jest utrudniona poprzez fakt, że zagadnienie 
to leży na styku ekonomii, polityki, prawa i etyki. Zwolennicy operacjonalizacji teorii 
odious debt powołują się często na jej uzasadnienie ekonomiczne związane na przykład 
z przyspieszeniem rozwoju gospodarczego państw-dłużników w wyniku umorzenia 
bezprawnych długów. Ponadto dotychczasowe przykłady powołania się przez rządy na 
odious debt celem redukcji zadłużenia wskazują na bardzo dużą różnorodność sytuacji, 
do których tę koncepcję odnoszono9. 

5  C.M. Reinhart, K.S. Rogoff, This Time Is Different. Eight Centuries of Financial Folly, Princeton 
University Press, Princeton 2009, s. 4.

6  J. Hanlon, Defining „Illegitimate Debt”: When Creditors Should Be Liable for Improper Loans, 
w: Sovereign Debt at the Crossroads. Challenges and Proposals for Resolving the Third World Debt 
Crisis, red. Ch. Jochnick, F.A. Preston, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 109.

7  Por. A. Sack, The Effects of State Transformations on Their Public Debts and Other Financial 
Obligations, Recueil Sirey, Paris 1927, tegoż, The Succession of the Public Debts of the State, Ha-
chette, París 1929, za: P. Adams, Odious debts: Loose Lending, Corruption, and the Third World’s 
Environmental Legacy, „Probe International” 1991, rozdział 17 (The Doctrine of Odious Debts),  
www.journal.probeinternational.org/odious-debts/read-odious-debts-the-book/ (20.03.2013).

8  V. Nehru, M. Thomas, The Concept of Odious Debt: Some Considerations, „Policy Research 
Working Paper” 2008, No. 4676, July, s. 5; R. Howse, The Concept of..., s. 2.

9  C.G. Paulus, The Evolution of the „Concept of Odious Debts”, „Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht” 2008, nr 68, s. 393–394; P. Bolton, D. Skeel, Odious Debts or 
Odious Regimes?, „Law and Contemporary Problems” 2007, Vol. 70, s. 85–86.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 8 (2014)

46

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Przy analizie odious debt trudno nie zauważyć, że znaczną winę za powstanie tego 
rodzaju zobowiązań ponoszą wierzyciele. Tendencje do lekceważenia moralnego aspektu 
międzynarodowych pożyczek widoczne były w szczególności po II wojny światowej. 
Bardzo często pożyczki udzielane w imię pokoju i sprawiedliwości w rzeczywistości 
prowadziły do eskalacji konfliktów. Działo się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, kie-
rujący się maksymalizacją zysku wierzyciele pożyczali sumy, których biedne państwa 
nie były w stanie spłacić. Ten problem ujawnił się dopiero w kolejnej epoce. Po drugie, 
finansowanie skorumpowanych reżimów prowadziło do rozwarstwienia dochodów, kon-
fliktów społecznych i zwiększenie skali skrajnego ubóstwa i głodu10. 

Wybrane przykłady odious debt

Termin odious debt jest przywoływany najczęściej w kontekście sukcesji państwa lub 
zmiany ekipy rządzącej. Czasami zadłużenie uznawano za bezprawne, gdy służyło celom 
ex post uznanym za niemoralne, na przykład gdy przedstawiciele państwa-dłużnika wy-
korzystali je w sposób niezgodny z pierwotnymi celami lub gdy środki zostały ukradzio-
ne przez skorumpowane elity władzy. Termin ten pojawia się również w odniesieniu do 
pożyczek udzielonych na niewłaściwe cele lub z niewłaściwych pobudek – wówczas dług 
staje się bezprawny ex ante. Wszystkie przypadki łączy to, że koncepcja odious debt 
odnosi się jedynie do długów zaciąganych przez państwa, zarówno u wierzycieli ofi-
cjalnych, jak i prywatnych, oraz argument, że państwo-dłużnik powinno być zwolnione 
z obowiązku spłaty odious debt11.

Historia zna szereg przypadków, w których nowe władze odmawiały obsługi długu 
zaciągniętego przez poprzedników. W średniowieczu odmawianie honorowania wcześ-
niejszych zobowiązań przez nowego władcę było niemal przyjętą praktyką. W 1867 roku 
Węgry skreśliły swoje zadłużenie zaciągnięte przez absolutystyczny reżim przy okazji 
zmiany konstytucji. Analogicznie postąpiono po zjednoczeniu Włoch oraz Niemiec. 
W XX wieku repudiacja stała się swego rodzaju normą w przypadku przewrotu komu-
nistycznego. Spłaty zadłużenia odmówiła w 1917 roku Rosja, następnie w 1949 roku na 
podobny krok zdecydowały się Chiny, w 1959 roku Kuba, a w 1974 roku Korea Północ-
na12. W epoce systemu z Bretton Woods istniało w tej kwestii swoiste qui pro quo. Jeśli 
nowy rząd zobowiązał się do spłaty odziedziczonych po poprzednikach pożyczek, które 
nie przysłużyły się rozwojowi kraju, wówczas wierzyciele skłonni byli restrukturyzować  
 

10  N. Hertz, The Debt Threat, Collins, New York 2004, s. 28–30.
11  C.G. Paulus, The Evolution of..., s. 393–394.
12  E. Balkan, Political Instability, Country Risk and Probability of Default, „Applied Economics” 

1992, Vol. 24, No. 9, s. 1000.
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zadłużenie na korzystnych warunkach, jak w przypadku restrukturyzacji zadłużenia 
Indonezji po upadku reżimu Sukarno pod koniec lat 60. XX wieku13.

Jednak nie każda repudiacja wskazuje na moralny kontekst odmowy spłaty zadłu-
żenia charakterystyczny dla odious debt. Ponadto nie każde powołanie się na koncepcję 
odious debt skutkowało repudiacją. Co więcej, mimo odniesienia do bezprawności i nie-
moralności zadłużenia w praktyce renegocjacji i restrukturyzacji zadłużenia argument 
ten niemal nie występuje. Często na odious debt powołują się różnego rodzaju ruchy 
społeczne, podczas gdy aktualne władze honorują wcześniejsze zobowiązania między 
innymi ze względu na konieczność utrzymania wiarygodności na międzynarodowych 
rynkach finansowych. Można tutaj wskazać jako przykład zadłużenie państw byłego 
bloku wschodniego w czasie transformacji ustrojowej czy zadłużenie Republiki Połu-
dniowej Afryki zaciągnięte w czasie trwania reżimu apartheidu.

Przyjmuje się, że po raz pierwszy na odious debt – chociaż bez użycia obecnej nazwy –  
powołały się nowe władze Meksyku po obaleniu cesarza Maksymiliana. Przykład, który 
dał podstawy współczesnemu pojmowaniu odious debt, pochodzi z 1898 roku. Po wojnie 
amerykańsko-hiszpańskiej Hiszpania wystąpiła do Stanów Zjednoczonych z żądaniem 
spłaty zadłużenia przejętej przez Amerykanów Kuby. W uzasadnieniu odmowy władze 
USA wskazały, że zadłużenie powstało bez zgody obywateli Kuby, władze Hiszpanii 
zdawały sobie sprawę z ryzyka związanego z pożyczką przed jej udzieleniem, a spłata 
długów oznaczałaby kontynuację wyzysku ludności Kuby14.

Najwięcej przykładów odious debt dostarczają zobowiązania zaciągnięte przez nie-
demokratyczne reżimy. Oskarżenia wobec dyktatorów zagarniających znaczne środki 
publiczne pochodzące z pożyczek międzynarodowych można znaleźć niemal w każdym 
regionie. Zarzuty takie stawiano Anastasio Somozie z Nikaragui, Ferdinando Marcosowi 
z Filipin, François Duvalierowi z Haiti, Mobutu Sese Seko z Demokratycznej Repu-
bliki Konga, Saniemu Abasze z Nigerii czy Franjo Tudjmanowi z Chorwacji. Te i inne 
reżimy, w tym władze RPA epoki apartheidu, finansowały z zewnętrznych środków 
między innymi rozwój aparatu represji czy prywatne inwestycje elit rządowych. Szeroko 
dyskutowany przykład stanowi zadłużenie Etiopii, która do 2006 roku spłacała zadłu-
żenie z czasu rządów Mengistu (1974–1991). Zaciągane w tym czasie pożyczki zostały 
w znacznej mierze przeznaczone na zakup broni i walkę z ruchem oporu wobec dyktato-
ra. W rezultacie późniejsze władze Etiopii, spłacając zadłużenie, pokrywały koszt broni, 
którą zabijano ich towarzyszy w czasie walk z reżimem15.

13  L. Rieffel, Restructuring Sovereign Debt. The Case for Ad Hoc Machinery, Brookings Institution 
Press, Washington D.C. 2003, s. 52. 

14  V. Nehru, M. Thomas, The Concept of Odious..., s. 5–8.
15  S. Jayachandran, M. Kremer, Odious Debt, w: Sovereign Debt at the Crossroads. Challenges 

and Proposals for Resolving the Third World Debt Crisis, red. Ch. Jochnick, F.A. Preston, Oxford 
University Press, Oxford 2006, s. 215–225.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 8 (2014)

48

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

W tym kontekście pojawia się kwestia odpowiedzialności kredytodawców za udzie-
lone pożyczki, w szczególności gdy wierzycielami kierowały pobudki natury politycz-
nej. Przykłady takiego zachowania to wspomniany już reżim Mobutu Sese Seko, który 
w latach 70. XX wieku uzyskał połowę amerykańskiej pomocy rozwojowej przeznaczo-
nej dla Afryki Subsaharyjskiej. Mimo świadomości władz USA, że pożyczone środki 
służą w znacznej mierze prywatnym celom dyktatora, kredytowanie reżimu kontynu-
owano. Znamienna jest pożyczka udzielona przez USA za pośrednictwem Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego (MFW) w 1987 roku – w zamian USA uzyskały dostęp 
do terytorium Zairu, co umożliwiło prowadzenie działań zbrojnych przeciw sąsiadującej 
z Zairem Angoli. Obecnie Demokratyczna Republika Konga przeznacza rocznie niemal 
40% dochodów rządu na obsługę zadłużenia, będąc przy tym jednym z najbiedniejszych 
państw świata16.

W ostatnich latach koncepcja odious debt zyskała popularność ze względu na problem 
zadłużenia Iraku. Przed obaleniem reżimu Saddama Husajna niespłacone zadłużenie 
zagraniczne Iraku przekraczało 125 miliardów dolarów. Jako że znaczna część pożyczo-
nych środków służyła rozbudowie aparatu władzy oraz finansowaniu działań zbrojnych, 
powszechne stało się – również przez władze amerykańskie – powoływanie się na jego 
bezprawność i niemoralność (odiousness). Jednak pomimo umorzenia znacznej części 
długów Iraku w oficjalnym uzasadnieniu nie mówi o braku podstaw prawnych do spłaty 
zadłużenia, lecz o konieczności zrównoważenia poziomu zadłużenia ze zdolnością Iraku 
do jego obsługi (debt sustainability)17.

Perspektywy regulacji koncepcji odious debt

Podstawowym argumentem na rzecz umorzenia zadłużenia są koszty społeczne 
związane z obsługą długu. Dodatkowo, wskazuje się, że ciężar zadłużenia utrudnia 
procesy demokratyzacji, a obsługa zadłużenia przewyższa pomoc rozwojową dla państw 
rozwijających się o mniej więcej 10%. Tym samym zadłużenie państw rozwijających się 
stanowi jedną z barier ich rozwoju18.

Oprócz debaty w kręgach akademickich oraz na forum międzynarodowych instytucji 
finansowych, w latach 90. XX wieku problemem etycznego wymiaru zadłużenia zajęło się 
wiele ruchów społecznych i organizacji pozarządowych. Na konieczność anulowania za-
dłużenia państw najbiedniejszych zwracano uwagę między innymi w prowadzonej przez 

16  N. Hertz, The Debt..., s. 30–31.
17  R. Howse, The Concept of Odious..., s. 15–16.
18  Ch. Jochnick, The Legal Case for Debt Repudiation, w: Sovereign Debt at the Crossroads. Chal-

lenges and Proposals for Resolving the Third World Debt Crisis, red. Ch. Jochnick, F.A. Preston, 
Oxford University Press, Oxford 2006, s. 132–134.
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organizacje pozarządowe kampanii Jubilee 2000. Celem tej koalicji organizacji pozarzą-
dowych było przekonanie wierzycieli o konieczności umorzenia zadłużenia państw naj-
biedniejszych. Obecnie podzielona na szereg organizacji regionalnych kampania opiera się 
na występującym w wielu religiach przekonaniu o szkodliwości zadłużenia jako takiego19. 

Jak wskazano we wcześniejszej części opracowania, mimo szeregu przykładów powo-
łania się na odious debt wobec braku jednoznacznej definicji nie istnieją dane wskazujące 
na wielkość tego rodzaju zadłużenia pozostającego do spłaty. Ponadto, w żadnej oficjalnej 
umowie zawartej między państwami-dłużnikami z wierzycielami nie pojawia się wprost 
termin odious debt. Tym samym koncepcja ta stanowi bardziej tło o charakterze moralno-
-etycznym procesu renegocjacji zadłużenia i jego restrukturyzacji niż podstawę do umorze-
nia długu. Zwraca przy tym uwagę fakt, że większość wymienionych przypadków dotyczy 
państw rozwijających się, w tym państw najmniej rozwiniętych (least developed countries –  
LDCs). Tego rodzaju państwa charakteryzuje słaby rozwój instytucji państwowych, a co za 
tym idzie, niestabilność polityczna i ekonomiczna. Ponadto, wobec niedostatku oszczędno-
ści wewnętrznych państwa te są zmuszone korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania.

Mimo że redukcja zadłużenia państw najbiedniejszych stała się w ostatnich dwóch 
dekadach dość powszechną praktyką, społeczność międzynarodowa – przede wszyst-
kim międzynarodowe instytucje finansowe – odmawiają oficjalnego uznania koncepcji 
odious debt za podstawę do umorzenia długu. W szczególności MFW wskazuje, że przy-
jęcie doktryny odious debt stanowiłoby nowy czynnik ryzyka dla inwestorów i miałoby 
negatywny wpływ na rynek papierów dłużnych państw rozwijających się, a tym samym 
również na rozwój gospodarczy niektórych państw20.

Niemniej jednak w wyniku debaty na temat odious debt widoczne są zmiany w poli-
tyce niektórych oficjalnych kredytodawców. Bank Światowy uzależnia wielkość i formę 
dofinansowania od poziomu korupcji w państwach-beneficjentach. Jeśli istnieje uzasad-
nione podejrzenie, że środki mogłyby zostać wykorzystane dla celów innych niż rozwo-
jowe, finansowanie zostaje zawieszone lub zredukowane. Stało się tak już między innymi 
w przypadku Indii, Czadu, Argentyny czy Kenii21.

Obecnie nie widać szans na bardziej formalne ujęcie kwestii bezprawności zadłużenia. 
W szczególności dyskusja nad zadłużeniem Iraku uwidoczniła szereg kontrowersji zwią-
zanych z odious debt, których rozwiązanie na poziomie międzynarodowych regulacji nie 
wydaje się możliwe. Obok problemu z definicją i tym samym odpowiednim zaklasyfikowa-
niem zobowiązań poszczególnych państw główny problem stanowi kwestia, jaki podmiot 
mógłby podejmować decyzję o uznaniu danego zobowiązania za odious debt. Problematycz-
ne jest również to, czy ewentualne regulacje powinny dotyczyć bezprawności reżimu pań-

19  L. Rieffel, Restructuring Sovereign..., s. 53.
20  A.M. Dickerson, Insolvency Principles..., s. 17.
21  Tamże, s. 18.
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stwa-dłużnika, czy raczej bezprawności samego zobowiązania. Dalsze kontrowersje dotyczą 
między innymi rozgraniczenia między sukcesją państwa a zmianą rządu; sytuacji, gdy część 
kwestionowanej pożyczki przeznaczona została na cele rozwojowe; odmiennego traktowania 
zadłużenia wobec wierzycieli oficjalnych i prywatnych; uznania długu za bezprawny ex ante 
czy ex post. Ponadto, odmienne są motywacje podmiotów zainteresowanych ewentualnym 
umorzeniem „ohydnych długów” – od chęci wskazania podstawy prawnej dla oddłużenia 
państw rozwijających się po chęć ukarania przedstawicieli zbrodniczych reżimów22.

Podsumowanie

Mimo że teoria odious debt jest obecna na forum międzynarodowym od ponad 
wieku, sama koncepcja i jej znaczenie w procesie renegocjacji zadłużenia państw nie 
zostały jednoznacznie określone. Koncepcja odious debt wskazuje przede wszystkim 
na etyczny wymiar renegocjacji i restrukturyzacji zadłużenia. Jednak trudno określić, 
w jaki sposób problemy bezprawności czy niemoralności zadłużenia powinny wpływać 
na wyniki procesu restrukturyzacji i umorzenie zadłużenia państw. Tym samym społecz-
ność międzynarodowa daleka jest od konsensusu co do zakresu i sposobu regulacji tego 
rodzaju zadłużenia. Przełożenie teorii na praktykę stanowi barierę nie do przekroczenia 
przy obecnym poziomie rozwoju prawa międzynarodowego, a w szczególności braku 
powszechnie akceptowalnego międzynarodowego reżimu upadłościowego. Nie oznacza 
to jednak porzucenia koncepcji odious debt. Wręcz przeciwnie, kwestia sprawiedliwości 
społecznej zadłużenia i kosztów społecznych związanych z jego spłatą pojawia się w li-
teraturze przedmiotu coraz częściej. Co więcej, koncepcja odious debt jest w ostatniej 
dekadzie definiowana szerzej, a za konsekwencję odious debt uznaje się niekiedy nawet 
obecny kryzys zadłużeniowy w Grecji czy Hiszpanii.
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Streszczenie

Terminem odious debt określa się zadłużenie państw zaciągnięte wbrew interesowi i woli jego obywateli. Problem 
odious debt pojawia się w kontekście sukcesji zobowiązań finansowych państw po zmianie ustroju politycznego. Kon-
cepcja odious debt nie ma jednoznacznego umocowania w prawie międzynarodowym, ale powołuje się na nią wiele 
państw oraz organizacji społecznych w procesie renegocjacji zadłużenia państw rozwijających się. O ile uzasadnienie 
omawianej koncepcji w sferze szeroko rozumianej sprawiedliwości społecznej wydaje się dość oczywiste, o tyle budzi 
ona szereg kontrowersji natury prawnej. Celem opracowania jest zestawienie głównych elementów debaty wokół odious 
debt, w szczególności definicji odious debt, przykładów wykorzystania tej koncepcji oraz kontrowersji z nią związanych.

The concept of odious debt in developing countries’ sovereign debt renegotiation process

Debt incurred by a sovereign country against interest and will of its citizens is usually described as „odious”. The 
context within which the existence, content and consequences of odious debts is being discussed is usually state and 
government succession. Although the concept of odious debt is not legally binding, many civil society organizations 
invoke it in the developing countries’ debt renegotiation process. Despite moral justification for the theory, its use and 
regulation appear controversial. The aim of this paper is to present major issues in the odious debt debate, especially 
odious debt definitions, examples of such debt, and controversies related to this concept.
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Introduction

The recent global financial crisis showed how fast contagion can spread between 
geographically distant markets. This characteristic of the modern financial system poses 
a challenge for monetary policy, especially since the stability of the globalized financial 
system is at greater risk than ever.

For the information about financial stability to be included in central banks’ decision 
making process, there must exist a good and coherent measurement system. Unfortuna-
tely, thus far there has been no consensus in the literature as to what exactly good and 
coherent stability measure means. To address this issue, we discuss in order: the recent 
changes in monetary policy, major aspects of its’ globalization, the role of stability and its 
measurement in the central banks’ decision making process and finally the characteristics 
of the complex dynamic stability measurement.

* Magister Marta Karaś jest absolwentką Master Studies in Finance Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; jest doktorantką na Wydziale 
Zarządzania, Informatyki i Finansów (Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem) 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: marta.karas@ue.wroc.pl.
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Globalized Monetary Policy

The latest financial crisis, which originated in the USA, quickly spread onto the 
European and Asian markets, and the channels of its transmission are reported to have 
been plentiful1. The global threat proved to demand global safety measures and globalized 
monetary policy actions. In response, countries of Europe, North America, Asia as well 
as Australia and Oceania (exactly 39 of the 50 central banks studied in 2010) took various 
actions directed at enhancement of international cooperation, most likely because a major 
part of newly introduced measures utilized new channels dependent on it. Before 2006, 
countries merely consulted in respect to theory and research, but the crisis compelled 
them to formalize 153 new agreements of cross-border cooperation2. This signifies the 
new multinational aspect of monetary policy.

A new initiative was established in August 2010, between Nordic and Baltic Mini-
stries, Central Banks and Supervisory Authorities, when Agreement on Financial Sta-
bility was signed. Its sole purpose was to enhance “preparedness to handle cross-border 
financial stability concerns in the financially integrated Nordic-Baltic region”3. In this 
way, the 8 involved countries established the first European cross-border stability 
group. Unfortunately mentioned co-operation agreement deals only with financial soli-
dity and crisis management, and therefore does not address many relevant aspects of the 
financial sector stability, such as the problem of hypertrophy of the banking sectors in 
relation to national economies or market bubbles.

Temporary international reciprocal currency arrangements, often called the swap 
lines, were part of unprecedented international cooperation on the worldwide scale. The 
first such arrangement between the Federal Reserve, European Central Bank and Swiss 
National Bank was introduced in December 2007. By 2010, 26 countries entered into 
similar contracts, and a total number of 75 swap lines were opened4. 

1  See e.g. K. Habermeier et. al., Inflation Pressures and Monetary Policy Options in Emerging and 
Developing Countries – A Cross Regional Perspective, “IMF Working Paper” 2009, No. 09/1, January, 
p. 5–13, retrieved from: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp0901.pdf (1.04.2013).

2  M. Karaś, Monetary Policy in Face of the Global Financial Crisis, “Scientific Journal of the 
National Dragomanov University” 2012, Vol. 37, Kiev, Section 5, pp. 16, 27.

3  Cooperation Agreement on Cross-border Financial Stability, Crisis Management and Resolu-
tion Between Relevant Ministries, Central Banks and Financial Supervisory Authorities of Denmark, 
Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden, retrieved from: www.sedlabanki.
is/lisalib/getfile.aspx?itemid=1207b563-c75f-11e1-b050-001ec9ed78b2 (1.04.2013).

4  M. Karaś, Monetary Policy in…, p. 31.
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Figure 1. Financial Participation in Swaps per Continent between 2006 and 2010 in tens of millions of $

Source: own research.

The geographical distribution of the swap-related activity was quite balanced, con-
sidering the worldwide distribution of sizable economies. This might be perceived as 
a worldwide tendency towards such cooperation. 

Majority of swap lines were opened within three groups of cooperation: the advanced 
economies’ Federal Reserve Swap Line (FRSL), the Asian Chiang Mai Initiative Mul-
tilateralization (CMIM), and a set of North European swaps. The distribution of wealth 
among those three initiatives looked as follows:

Figure 2. Financial Participation in Swaps of the Three Biggest Initiatives

Source: own research.

Foreign currency swaps are a welcome innovation in monetary policy as the provision 
of international liquidity is a crucial issue during the credit crunch. The common denomi-
nator of the swap arrangements is their goal: they were all established in order to stabilize 
the global financial market by safer and better provision of foreign exchange liquidity. 
The premise behind this arrangements is that FX-liquidity distributed in accordance with 
unexpectedly arising needs, ensures stability of the system as a whole.
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As far as international credit assistance during the crisis is concerned, the biggest 
contributions were granted by the ECB (to Greece) and by various countries to Iceland. 
The first arrangement amounted to 80 billion euro by August 2010, while the other equals 
merely 5.775 billion euro, of which 4 were obtained from Russia and the rest from Denmark, 
Finland and Sweden5. Let us look at a summary of various actions taken in the spirit of 
this cooperation. The fact that first steps in this area were already taken, is an extremely 
positive thing, especially in the light of IMF’s past and potential problems with liquidity6.

Figure 3. Various International Cooperation Actions Taken between 2006 and 2010 per Country

Source: own research.

In result of the crisis mutual aid and convergence of policies become more significant. 
This is, most probably, yet another aspect of globalization of monetary policy around the 
world.

When facing a financial crisis any central bank functions in very rapidly changing 
and uncertain conditions. It seems logical to claim, then, that the risk related to the use of 
unprecedented actions is very high. Unfortunately, the management of new tools opens 
a door for criticism, as they proved difficult to calibrate7. Still, the research shows that 
basically all changes introduced were necessary8.

5  Tamże, p. 42–43.
6  Międzynarodowy Fundusz Walutowy w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy,  

ed. P. Gąsiorowski et. al., Speech at NBP Scientific Seminar, Warsaw, October 2012.
7  M. Karaś, Monetary Policy in…, pp. 35, 44–46.
8  M. Karaś, Monetary Policy Facing Global Financial Crisis: Unconventional Measures, in: Finanse 

w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Bankowość, „Studia Ekonomiczne” 2012, eds.  
I. Pyka, J. Cichorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, pp. 47–55.
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Stability of the Financial System in Monetary Policy

A misuse of experimental tools can have grave consequences for the stability of the 
financial sector and the economy as a whole. Perhaps for this reason the attention of 
monetary authorities turned onto better (possibly active) management of the financial 
sector’s stability (in various time horizons), which until now was a marginal task for many 
central banks. In order to answer this challenge properly a good measure of financial 
stability must be developed.

As latest research shows, the conditions of extremely increased demand for liquidi-
ty paired with low levels of central banks’ key interest rates, weaken the transmission 
mechanism of the monetary signal into the economy9. This becomes exacerbated by the 
problem with anchoring of inflation expectations10. Figure 4 illustrates this schematically.

Figure 4. Impact of Liquidity Shortages on Monetary Policy

Source: own elaboration.

9  A. Sznajderska, Asymmetries in the Interest Rate Pass-through in Poland, Speech at the NBP 
Scientific Seminar “Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku?”, 
Instytut Ekonomiczny – Biuro Badań, December 12th 2011, Warsaw.

10  Tamże.
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This observation is valid for most economies, including the Polish one. In order 
to avoid such a problematic situation and maintain financial system’s stability, NBP is 
willing to adjust short and medium term targets. Let us quote recent declarations of the 
Polish Monetary Policy Council:

[M]onetary policy should take into account the need to maintain financial 
stability which is indispensable to ensure price stability in the longer term and 
which enables effective functioning of the monetary policy transmission me-
chanism (…) although it may occasionally pose a risk of temporary deviation 
of inflation from the target11.

With no hesitation we can state that the global financial crisis resulted in a modi-
fication of monetary policy objectives. The role of the central bank is still to maintain 
price stability (for most advanced economies, including Poland this means low, positive 
inflation) while stabilizing cyclical fluctuations; however, it is clear now that this is close 
to impossible without stability of the financial system. Moreover we know that stability of 
the individual institutions does not imply the stability of the financial system12, for which 
reason we need among other things, a reliable financial stability measurement procedure.

The first step towards identification of a tool for good financial stability measurement 
is its explicit and reliable definition. Coherently, stability of the financial system can 
be defined as 

a condition in which the financial system (…) is capable of withstanding 
shocks and the unravelling of financial imbalances, thereby mitigating the 
likelihood of disruptions in the financial intermediation process, which are 
severe enough to significantly impair the allocation of savings to profitable 
investment opportunities [ECB (2007)]13.

It can be argued that, in the short and medium term, the lowering levels of stability 
of in the financial system may be perceived as a pre-crisis indicator and as such, may po-
ssibly be used to improve prediction of liquidity shortages. Let us look at the next figure.

,

11 NBP, Założenia polityki pieniężnej na rok 2013, p. 8, retrieved from: www.nbp.pl/polityka_pie-
niezna/dokumenty/zalozenia/zalozenia_pp_2013.pdf (1.04.2013).

12  W.R. White, Are Changes in Financial Structure Extending Safety Nets?, “BIS Working Papers” 
2004, No. 145, January.

13  B. Gadanecz, K. Jayaram, Measures of Financial Stability – a Review, IFC Bulletin No. 31, BIS, 
Basel 2009, p. 366, retrieved from: www.bis.org/ifc/publ/ifcb31ab.pdf (1.04.2013).
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Figure 5. Multiple Indicator Approach Enriched with Stability Measurement

Source: own elaboration.

When thinking about financial stability, we need to remember that it influences the 
financial market indicators and it is being influenced by them. If the conditions worsen, 
we deal with a self-amplifying vicious circle. On the up-side, financial stability, if me-
asured dynamically, may be used as one among many indicators of the financial syste-
m’s condition, and as such it may be used for the purpose of the central bank’s decision 
making process. However for this to become possible, such measure must meet a number 
of requirements.

Characteristics of a good financial stability measure

There is no consensus in the literature as to what characteristics a good measure of 
financial stability should have. The differences find its source both in theoretical ap-
proaches used and in the evidence from various studies carried thus far14. Nonetheless, 
certain generalizations are possible, as are presented next.

14  See, e.g. M. Bordo, A. Schwartz, Measuring Real Economic Effects of Bailouts: Historical Per-
spectives on How Countries in Financial Stress Have Fared With and Without Bailouts, “NBER 
Working Paper” 2000, No. 7701; J. Hawkins, M. Klau, Measuring Potential Vulnerabilities in Emerg-
ing Market Economies, “BIS Working Papers” 2000, No. 91, October; M. Illing, Y. Liu, An Index of 
Financial Stress for Canada, “Bank of Canada Working Paper” 2003, No. 14, June; W.R. Nelson,  
R. Perli, Selected Indicators of Financial Stability, 4th Joint Central Bank Research Conference on 
“Risk Measurement and Systemic Risk”, ECB, Frankfurt am Main 2005, November; J.W. Van den 
End, Indicator and Boundaries of Financial Stability, “DNB Working Paper” 2006, No. 97, March; 
D.F. Gray, R.C. Merton, Z. Bodie, New Framework for Measuring and Managing Macrofinancial Risk 
and Financial Stability, “NBER Working Paper” 2007, No. 13607, November.
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Table 1. Variation in propositions of financial stability measures

theoretic approach microeconomic theory macroeconomic theory
type of measure simple, e.g. single index complex (composites or models)
data frequency high (daily, monthly) low (quarterly, yearly)
data availability public privileged

Source: own elaboration.

For a stability measure to be applicable for central banks’ decision making process, 
shaped as proposed before (see Fig. 5), it should be characterized by: 

 – a mixed theoretic approach,
 – relatively complex methodology of modelling,
 – relatively high data frequency,
 – sufficient data availability.

The justifications of such assumptions are multiple. 
A good measure must consider microeconomic factors, but it must approach them 

with the systemic perspective, in order to correspond not only to elements, but especially 
to the internal links between them, as to enable a recognition of the contagion risk within 
the financial system15.

For the conditions of a Polish financial system to be well captured by the measure, 
we need to include variables which correspond to condition of the major elements of the 
Polish financial system. Those are: the banking sector and the capital markets in large 
part, and in smaller, the non-banking financial sector16. 

If we include variables responsible for estimation of the macroeconomic situation, the 
model becomes complex. Hopefully, it may be possible to model stability with some kind 
of index in the future, a solution best due to its dynamics and simplicity. Unfortunately, 
for now this seems unfeasible for the Polish market, since it is not a mature market yet, and 
therefore it is characterized by a considerably small number of very liquid instruments 
being traded (and on such instruments the index would have to be based17). 

A stability measure, which could be utilized as shown in Figure 5, must provide 
a relatively dynamic measurement18. Therefore we should look for possibly highest fre-
quency. For Poland, daily data is available only in small proportions: it comes only from 
the market trades, which are not at all representative of, e.g. the banking sector stability. 

15  W.R. White, Are Changes in Financial...
16  NBP, Financial Stability Report, December 2012, pdf, retrieved from: www.nbp.pl/en/systemfi-

nansowy/fsr201212.pdf (1.04.2013).
17  K. Jajuga, Stabilność finansowa – nowe wyzwania dla nauki finansów, in: Szkice o finansach, 

ed. T. Famulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012,  
pp. 117–124.

18  M. Čihák, Systemic Loss: A Measure of Financial Stability, “Czech Journal of Economics  
and Finance” 2007, No. 1−2, pp. 5–26.
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For the banking sector it may be a good idea to use daily data concerning the interbank 
market, like types, amounts and frequency of transactions. This data is potentially avail-
able to the central bank. 

Many studies show that macroeconomic data is important for stability measure-
ment19. Nonetheless, this data has low frequency and is essentially characterized by con-
siderable time lags. Similarly, low frequency is typical of the non-banking sector data, as 
it comes mainly from yearly reports. A solution for the model (or a composite measure) 
may be to use available high frequency data and supply it with low frequency informa-
tion every time it becomes available. It just must be remembered not to complicate the 
model too much, so that it does not lose its predictive power as a trade-off to a good fit. 
The model must also remain transparent, to allow for relatively easy interpretation of 
measurements20.

To allow for informative measurement of stability one other aspect should be con-
sidered. In inflation targeting strategies, we are interested not only in the real values of 
certain variables, but also in their subjective perception by the society. This is well il-
lustrated by the mechanism of anchoring inflation expectations21. It seems logical then, 
that not only the stability itself should be measured, but its expectations as well. For 
this, we may use procedures similar to those already existing for inflation expectations 
measurement. 

Final Remarks

In response to crisis, central banks around the world extended credit to one another, 
entered swaps and created mutual foreign cash reserves. Representatives of banks met 
and discussed coordinated use of standing facilities and introduction of new tools. They 
agreed to share essential information. Thus a new picture of monetary policy emerges, 
a picture in which international co-incentive becomes a fixed part of crisis management. 

In response to new risks of globalised financial markets, central banks started ente-
ring into new, intensively global monetary policy actions and this unification may pose 
a risk of its own. Further amalgamation of markets decreases diversification, thus in-
creasing the risks of contagion and marking dynamic stability measurement even more 
necessary than ever. Measuring financial stability in such a globalized world is not an 
easy task. However, it is possible and should be attempted, as a good measure may find 
its place in the new globalized monetary policy.

19  B. Gadanecz, K. Jayaram, Measures of Financial..., p. 370.
20  M. Čihák, Systemic Loss..., pp. 25–26.
21  See e.g. A. Sznajderska, Asymmetries in the Interest...
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Abstract

The recent global financial crisis showed that contagion between geographically distant markets can spread 
rapidly. This characteristic of the global financial system poses a challenge for monetary policy as it makes it necessary 
for the central bank to measure stability. For the information about financial stability to be included in monetary policy 
decision making, there must exist a good and coherent measurement system. Yet, thus far there is no consensus in the 
literature as to what such a system should look like. In order to address the issue, the author discusses in order: the 
recent changes in monetary policy, major aspects of its’ globalization, the role of stability and its measurement in the 
central banks’ decision making process and finally the characteristics of a good dynamic and complex stability measure.

Dobra miara stabilności systemu finansowego w dobie globalnej polityki pieniężnej

Ostatni globalny kryzys finansowy pokazał, jak szybko może postępować zarażanie się rynków. Ta cecha globalne-
go systemu finansowego stanowi źródło nowych wyzwań dla polityki pieniężnej. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, 
wskazany jest, między innymi, pomiar stabilności systemu finansowego. Jednak by taki pomiar był możliwy, potrzebne 
jest opracowanie w tym celu dobrego, koherentnego narzędzia. Niestety, dotychczas nie ma w literaturze konsensusu, 
co należy rozumieć przez „dobre” czy „koherentne”. Poruszając to zagadnienie, autorka omawia w kolejności kwestie 
ostatnich zmian w procesie prowadzenia polityki pieniężnej, główne sfery jej globalizacji, rolę stabilności i jej pomiaru 
w polityce monetarnej oraz proponuje cechy dobrej, dynamicznej, złożonej miary stabilności. 

Tłumaczenie Marta Karaś
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Wprowadzenie

Od kilkunastu lat obserwuje się zjawisko coraz szybciej postępującej globalizacji 
procesów i problemów gospodarczych, społecznych i politycznych. Dzięki rozwojowi 
transportu, telekomunikacji i innych środków komunikacji społecznej dochodzi do zbli-
żania się struktur społecznych, gospodarczych, kulturowych i obyczajowych. Globaliza-
cja to postępująca integracja państw oraz ludzi spowodowana znoszeniem barier w prze-
pływach dóbr, usług, kapitału i wiedzy oraz znaczącą obniżką kosztów telekomunikacji 
i transportu. Za B. Guziejewską1 można stwierdzić, że globalizacja jest różnie definio-
wania w zależności od tego, przez pryzmat jakich wartości zjawisko to się postrzega. 
Warto przytoczyć kilka definicji globalizacji: „Globalizacja to proces intensyfikowania 
się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych, kul-
turowych, ideologicznych między społecznościami ludzkimi, co prowadzi do unifor-
mizacji świata w tych wszystkich zakresach, i odzwierciedla się w pojawieniu się więzi 
społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej”2.

* Doktor Marek Kiczek jest adiunktem na Wydziale Zarządzania (Katedra Ekonomii) Politechniki 
Rzeszowskiej. E-mail: mkiczek@prz.edu.pl.

1  B. Guziejewska, Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Poltext Warszawa 2010, s. 12.
2  P. Sztompka, Socjologia, Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 598.
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Z perspektywy ekonomicznej globalizacja to „historyczny proces liberalizacji i inte-
gracji dotychczas funkcjonujących w pewnej mierze w odosobnieniu rynków towarów, 
kapitału i siły roboczej w jeden rynek światowy”3.

Giddens zwraca uwagę na fakt, że istotą globalizacji jest intensyfikacja istniejących 
i powstawanie nowych relacji społecznych w wymiarze światowym4.

Globalizacja jest procesem obiektywnym i systemowym, charakteryzującym się roz-
szerzającą się siecią powiązań i współzależności ekonomicznych, politycznych i kultu-
rowych państwa i społeczeństw w poprzednich okresach względnie odosobnionych. Do 
potężnych aktorów na scenie globalnej kształtujących świadomość ludzi należą masowe 
środki przekazu i elektroniczne formy komunikacji5.

Samorząd terytorialny wobec globalizacji

Globalizacja jest procesem złożonym, charakteryzującym się wieloma sprzeczno-
ściami. W procesie tym uczestniczą nie tylko podmioty funkcjonujące w skali między-
narodowej, lecz w coraz większym stopniu także podmioty lokalne. Globalizacja dotyka 
bowiem takie organizmy, jak: gminy, miasta, regiony, organizacje obywatelskie, związki 
komunalne, różnego rodzaju agencje rozwoju, organizacje pozarządowe i tym podobne. 
Jest to również proces, który coraz silniej sprzęga się z ideą lokalizmu i rozwojem regio-
nalnym. Wyzwania globalizacji mają wieloaspektowe oddziaływania. Z jednej strony 
powodują, że przedsiębiorstwa, miasta, regiony i państwa mają dominującą pozycję 
w myśleniu o gospodarce, z drugiej zaś, pojawiają się coraz wyraźniej negatywne kon-
sekwencje globalizacji. Wśród nich najczęściej wymienia się: spadek dochodów publicz-
nych, preferowanie jednych inwestorów kosztem innych w skutek nieracjonalnej konku-
rencji podatkowej, dezintegrację wspólnot samorządowych, unifikację lokalnych kultur, 
bezrobocie, wykluczenie społeczne i tym podobne.

Z czasem obserwuje się reakcje sprzeciwu i protesty wobec negatywnych skutków 
globalizacji. W konsekwencji narastają tendencje do odradzania się społeczeństwa oby-
watelskiego i idei lokalizmu. Zjawisko takie określa się mianem glokalizacji. Glokali-
zacja stanowi swoiste łączenie tego, co globalne i lokalne, uniwersalne i partykularne, 
zarówno w sferze gospodarki, jak również w sferze społecznej6. Równocześnie rośnie 
rola państwa jako podmiotu inicjującego proces tworzenia przewag konkurencyjnych, 

3 J.A. Scholte, Globalizacja, Humanitas, Sosnowiec 2006, s. 66.
4 A. Giddens, Runway Word. How Globalization is Reshaping our Lives, Routladge, New York 2000.
5 Globalizacja. Marginalizacja. Rozwój, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 

i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 27.
6 B. Guziejewska, Glokalizacja – oksymoron czy wyzwanie dla samorządu terytorialnego?, 

„Samorząd Terytorialny” 2008, nr 7–8, s. 5 i nast.
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także poprzez wykorzystanie finansów publicznych jako instrumentu umożliwiającego 
czy wspierającego owe przewagi. Podkreślić należy, że rozwój lokalny czy regionalny nie 
jest możliwy w izolacji od świata zewnętrznego7. W warunkach postępującej globaliza-
cji i internacjonalizacji życia gospodarczego rośnie znaczenie przewagi konkurencyjnej 
poszczególnych regionów jako potencjalnych miejsc prowadzenia działalności gospodar-
czej. We współczesnej gospodarce, zdaniem G. Gorzelaka i B. Jałowieckiego, przewagę 
konkurencyjną uzyskuje region8:

a) łatwo dostępny za pomocą szybkich, niezawodnych i elastycznych środków transportu;
b) mający bogate zaplecze naukowo-badawcze;
c) którego zasoby pracy legitymują się wysokimi kwalifikacjami;
d) który oferuje korzystne warunki życia, a w tym bogate środowisko kulturalne;
e) który posiada dobrze rozwinięte zaplecze tak zwanych usług okołobiznesowych.
Analizując konkurencyjność gmin, powiatów czy województw (regionów), należy 

pamiętać, że wyboru lokalizacji dokonuje przedsiębiorca, który w swoich decyzjach jest 
suwerenny, kieruje się ocenami opartymi na przesłankach subiektywnych, w tym także 
na informacjach mogących się nieraz w sposób istotny różnić od stanu obiektywnie ist-
niejącego w regionach porównywanych przy dokonywaniu wyboru9. Na tym tle ogrom-
nego znaczenia nabiera problem właściwego informowania o warunkach do działania 
gospodarczego w regionach i o kierunkach zmian w tej dziedzinie. Instytucje samorządu 
terytorialnego zdają sobie z tego sprawę, dlatego też w praktyce bardzo trudno jest od-
dzielić informacje obiektywne od informacji służących odpowiedniemu ukierunkowaniu 
podejmowanych decyzji. Promocja wkroczyła do wszystkich sfer życia i odgrywa dziś 
wielką rolę w kształtowaniu opinii publicznej i poczynań podmiotów gospodarczych 
w zakresie decyzji lokalizacyjnych. Nie zmienia to jednak faktu, że władze publicz-
ne stoją przed koniecznością tworzenia i wykorzystywania instrumentów i warunków 
sprzyjających przyciąganiu inwestycji. W perspektywie stabilnego wzrostu gospodar-
czego szczególnie istotne wydają się zwłaszcza inwestycje bezpośrednie. Wysokość, dy-
namika i lokalizacja inwestycji bezpośrednich uzależniona jest od złożonych czynników 
o charakterze ekonomicznym i politycznym. Należy tu wspomnieć o:

a) wysokości podatków lokalnych jako czynniku lokalizacji inwestycji,
b) efektywnym ciężarze opodatkowania, będącym wypadkową stawki nominalnej 

podatku, zasad ustalania podstawy opodatkowania, metod amortyzacji, systemu 
ulg i zwolnień, długości ewentualnych wakacji podatkowych;

7 Taż, Finanse…, s. 153.
8  G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Dylematy europejskie, w: Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, 

red. P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998, s. 29. 
9  B. Winiarski, Czynniki konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność regionów, red.  

M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 53. 



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 8 (2014)

68

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

c) stabilnej sytuacji makroekonomicznej, związanej zarówno ze stanem zadłużenia, 
sytuacją finansów publicznych, systemem kursu walutowego, wysokością inflacji, 
jak również wpływem decyzji politycznych na wszystkie wspomniane elementy;

d) szerokiej grupie czynników dodatkowych, jak położenie geograficzne, bliskość 
i wielkość rynków surowców, rynków zbytu, koszty siły roboczej, zasoby wykwa-
lifikowanej kadry, koszty transportu, stan infrastruktury technicznej, przepisy 
dotyczące środowiska naturalnego, zabezpieczenia socjalnego i tym podobne10.

Podsumowując, należy jednoznacznie stwierdzić, iż procesy globalizacyjne wymu-
szają na jednostkach samorządu terytorialnego konieczność podejmowania konkurencji 
w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji czy nowych mieszkańców. W takiej 
sytuacji niezbędne jest budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o obiektywne 
czynniki, jak infrastruktura techniczna, świadczenie usług komunalnych na wysokim 
poziomie i w przystępnej cenie i tym podobne. Nie mniej istotne znaczenie ma efektywne 
wykorzystanie specyficznych dla każdego obszaru czynników endogenicznych. Oznacza 
to konieczność konsekwentnego wdrażania strategii rozwoju mocno zakorzenionej 
w unikalnym bardzo często potencjale rozwojowym. Proces budowania wspomnianych 
przewag konkurencyjnych zazwyczaj wymaga realizacji inwestycji, które zwykle po-
chłaniają spore środki. W wielu przypadkach właśnie bariera dochodowa powoduje, że 
gminy napotykają kłopoty w skutecznej realizacji strategii rozwoju.

Decentralizacja samorządu w Polsce

Decentralizacja samorządu w Polsce w jej obecnej formie funkcjonuje od 1999 roku. 
Od tego czasu można mówić o próbie wdrożenia samodzielności finansowej na wszyst-
kich szczeblach samorządu – w gminie, powiecie i samorządowym województwie. Cele 
reformy administracji publicznej w Polsce w roku 1999 to:

a) przeniesienie wielu zadań i kompetencji z poziomu władzy centralnej do woje-
wództw, powiatów i gmin;

b) zmiana sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na cele pu-
bliczne poprzez odejście od zasady silnej centralizacji finansów publicznych;

c) budowa demokratycznych instytucji społeczeństwa obywatelskiego, czyli wpro-
wadzenie do władz województwa, powiatów i gmin reprezentantów społeczności 
regionalnych i lokalnych na podstawie demokratycznych wyborów11.

10  B. Guziejewska, Finanse…, s. 66.
11  Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania regionu – teoria i praktyka, red. D. Stawasz, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 18.
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Powołane w 1999 roku samorządowe województwa i powiaty do końca 2003 roku 
funkcjonowały przy bardzo ograniczonej samodzielności ekonomicznej. W efekcie 
wspomniane samorządy realizowały głównie zadania zlecone przez szczebel centralny. 
Reforma przeprowadzona w 2004 roku przyczyniła się do wzrostu dochodów własnych 
w samorządach. Poziom dochodów tych wzrósł wówczas z 41–42% do około 50%12. Wy-
raźnie trzeba zaznaczyć, że samodzielność finansowa jest podstawą dla realizacji zasady 
niezależności i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy uzyskały 
gwarancję adekwatności dochodów względem przypadających im zadań. Zapisy takie 
znalazły się w Konstytucji RP. 

Źródła dochodów samorządu terytorialnego w sposób szczegółowy określają ustawy. 
Także Europejska Karta Samorządu Terytorialnego zawiera katalog podstawowych, 
wzorcowych zasad, które powinny kształtować system gospodarki finansowej społecz-
ności lokalnych13. W Polsce podstawowymi źródłami dochodów własnych są wpływy 
z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, z karty po-
datkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbo-
wej i eksploatacyjnej, targowej, z dochodów z majątku, na przykład najmu i dzierżawy, 
a także udziały w podatku PIT i CIT. 

Proces decentralizacji polega na przypisywaniu zadań do zakresu obowiązków samo-
rządu terytorialnego. Równolegle jednak istnieje konieczność skonstruowania systemu 
gromadzenia środków tak, aby możliwe było wykonywanie zadań na szczeblu samorzą-
du. Wyposażanie JST w środki finansowe może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy 
polega na przekazywaniu środków z budżetu państwa. Taka metoda określana jest jako 
bezpośrednie (etatystyczne) oddziaływanie państwa. W ten sposób tylko pozornie rośnie 
samodzielność lokalnych struktur władzy. Samorząd jest kojarzony jako kolejne ogniwo 
centralnej władzy państwowej, którego rola polega jedynie na wykonywaniu określonego 
zadania. W budżetach samorządów środki te są ujawnione jako dotacje i subwencje14. 
Druga metoda polega na wyposażeniu samorządów w dochody własne (o których mowa 
była wyżej). W takiej sytuacji państwo tworzy ramy prawne umożliwiające samorządom 
gromadzenie dochodów własnych. Wykorzystanie tych dochodów stanowi kompetencje 
samorządów, a środki, o których mowa, zwykle przeznaczane są na zaspokajanie lokal-
nych i regionalnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 

O rzeczywistej decentralizacji można mówić wtedy, gdy procesowi przekazywania 
kompetencji towarzyszy istotne zwiększanie udziału dochodów własnych w dochodach 

12  J. Heller, Dochody samorządów terytorialnych w Polsce – ujęcie makroekonomiczne i przesłanki 
ustrojowe, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 5, s. 34.

13  A.J. Kozłowski, I.Z. Czaplicka-Kozłowska, Samorząd terytorialny w systemie zarządzania 
państwem, Elset, Olsztyn 2010, s. 96–97.

14  J. Heller, Ustrój samorządu lokalnego w świetle badań nad kierunkami decentralizacji finansów 
publicznych, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 10, s. 8.
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ogółem JST. W miarę wzrostu udziału dochodów własnych w dochodach ogółem w spo-
łecznościach lokalnych postępuje proces wzrostu odpowiedzialności za szeroko rozumia-
ny rozwój. Odpowiedzialność ta, poparta realnymi dochodami, tworzy model, w którym 
państwo, wykorzystując dominację pośrednich instrumentów aktywności ekonomicznej, 
wpływa na lokalny i regionalny wzrost i rozwój gospodarczy15. Wydaje się, że modelem 
pożądanym jest ów drugi opisany sposób decentralizacji, gdyż aktywizuje on społecz-
ności lokalne, nie sprzyja roszczeniowym postawom, a nade wszystko przyczynia się do 
efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Analiza udziału dochodów własnych badanych gmin na tle Polski i Podkarpacia

Badanie przeprowadzono w latach 2000–2011. Okres ten podzielono na dwa pod-
okresy: lata 2000–2003 oraz lata 2004–2011. Związane jest to z reformą systemu fi-
nansów publicznych. Taki podział okresu badawczego pozwoli na stwierdzenie, czy 
wprowadzone zmiany w sposób znaczący wpłynęły na badane zjawisko, to jest udział 
dochodów własnych w dochodach ogółem. Zasadniczym celem pracy jest określenie 
udziału dochodów własnych w dochodach ogółem w gminach powiatu rzeszowskiego 
ziemskiego. Jak wcześniej wykazano, oczekiwany jest możliwie wysoki udział tych do-
chodów w strukturze budżetów JST najniższego szczebla. Ponadto celem opracowa-
nia jest również identyfikacja zróżnicowania udziału dochodów własnych w badanych 
gminach oraz czynników warunkujących to zróżnicowanie. Dodatkowo, istotne wydaje 
się porównanie obserwowanego zjawiska w szerszym kontekście – sytuacji w kraju i wo-
jewództwie podkarpackim. 

Powiat rzeszowski to 14 gmin położonych wokół miasta wojewódzkiego Rzeszo-
wa (jedna miejska, pięć miejsko-wiejskich oraz osiem wiejskich). Zajmuje powierzchnię  
1 157 km2, a zamieszkuje go przeszło 160 tysięcy osób. Położony jest w centrum Podkar-
pacia. W leżącej nieopodal Rzeszowa Jasionce usytuowane jest lotnisko przystosowane 
do regularnej obsługi międzynarodowego ruchu pasażerskiego i towarowego. Port ten 
dysponuje najnowszą i jedną z najdłuższych w Polsce drogą startową umożliwiającą 
przyjmowanie każdego typu samolotu.

Charakterystyczną cechą powiatu rzeszowskiego, jak również Polski południowo-
-wschodniej, jest mocne zakorzenienie przemysłu lotniczego. W Jasionce funkcjonuje 
także Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej16.

15  Tamże, s. 10.
16  www.powiat.rzeszow.pl/ (9.04.2013).
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Tabela 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w różnych typach gmin w Polsce

Wyszczególnienie
Udział % 
w roku 
2000

Udział % 
w roku 
2003

Udział % 
w roku 
2004

Udział % 
w roku 
2011

Średnia z lat 
2000–2003 

(%)

Średnia z lat 
2004–2011 (%)

Średnia z lat 
2000–2011 (%)

JST ogółem 49,7 49,5 53,9 53,1 49,3 54,3 52,6
Miasta na prawach 
powiatu 47,9 55,7 63,4 63,2 51,0 65,1 60,4

Gminy miejskie 67,3 57,7 60,9 58,6 62,4 60,7 61,3
Gminy miejsko-
wiejskie 48,0 46,6 48,5 47,4 47,3 47,8 47,6

Gminy wiejskie 37,1 36,1 37,0 37,1 36,8 36,6 36,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dane zawarte w tabeli 1 wskazują, że gminy miejskie oraz miasta na prawach powiatu 
charakteryzują się średnio znacznie wyższym udziałem dochodów własnych w docho-
dach ogółem. Gminy miejsko-wiejskie notują zbliżoną do średniej krajowej wartość ba-
danego wskaźnika. Najgorsza sytuacja panuje w gminach wiejskich. Dla tego typu gmin 
wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem jest około 15–20 punktów 
procentowych niższy od wartości średniej dla wszystkich polskich gmin. Na przestrzeni 
badanego okresu zauważyć można stałą tendencję wzrostu udziału dochodów własnych 
w dochodach ogółem w zasadzie we wszystkich typach gmin. Dopiero od roku 2009 
nastąpił spadek omawianego udziału. Bez wątpienia wpływ na to ma kryzys światowy.

Tabela 2. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w różnych typach gmin na Podkarpaciu

Wyszczególnienie
Udział % 
w roku 
2000

Udział % 
w roku 
2003

Udział % 
w roku 
2004

Udział % 
w roku 
2011

Średnia z lat 
2000–2003 

(%)

Średnia z lat 
2004–2011 (%)

Średnia z lat 
2000–2011 (%)

JST ogółem 35,5 35,5 38,2 37,3 35,4 37,6 36,8
Miasta na prawach 
powiatu 33,1 38,6 44,5 42,7 34,8 45,3 41,8

Gminy miejskie 56,7 54,4 58,3 56,4 55,4 58,6 57,5
Gminy miejsko-
wiejskie 35,0 33,7 35,6 34,2 34,6 34,2 34,3

Gminy wiejskie 29,0 27,7 28,4 28,7 28,5 27,3 27,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analizując dane zawarte w tabeli 2, jednoznacznie stwierdzić można, że gminy wo-
jewództwa podkarpackiego generują znacznie mniej dochodów własnych niż przeciętna 
gmina w Polsce. Zjawisko to należy ocenić jako bardzo niekorzystne. Województwo 
podkarpackie jest jednym z najsłabiej rozwiniętych województw, co skutkuje stosunkowo 
niewielką liczbą inwestycji bezpośrednich, niskimi zarobkami, wysokim bezrobociem. 
Te wszystkie czynniki powodują, że strumień dochodów własnych podkarpackich gmin 
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jest dosyć skromny. W takiej sytuacji budżety gmin są mocno uzależnione od transferów 
z budżetu państwa w postaci dotacji i subwencji. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji 
kryzysu gospodarczego i trudnej sytuacji demograficznej finanse publiczne są napięte. 
W gminach charakteryzujących się niskim udziałem dochodów własnych w dochodach 
ogółem, a właśnie taka sytuacja dotyczy Podkarpacia, budżety JST są szczególnie wraż-
liwe na wszelkie wahania i zmiany w ogólnej sytuacji gospodarczej. Powstaje zasadni-
cze pytanie, czy decentralizacja i wdrażanie idei samorządności mogą zaistnieć w sy-
tuacji, gdy gminy mają tak niskie dochody własne, a transfery z budżetu centralnego 
bardzo często nie pokrywają wydatków związanych z realizacją zadań postawionych 
przed gminą. Problem jest złożony. Z jednej strony, biorąc pod uwagę elementarną spra-
wiedliwość społeczną, wydaje się, że należy zwiększyć redystrybucyjną rolę budżetu 
centralnego i przeznaczać większe środki na rzecz samorządów słabiej rozwiniętych, by 
umożliwić im zwiększanie zdolności do konkurowania w zglobalizowanym i zliberali-
zowanym świecie. Z drugiej jednak strony, uwzględniając kwestie efektywności ekono-
micznej, przypuszczać należy, że angażując środki w regionach rozwiniętych, wartość 
dodana może być wyższa. 

Tabela 3. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w gminach powiatu rzeszowskiego (%)

Gmina
Lata

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dynów (m.) 33,4 31,4 30,1 26,8 25,2 27,8 26,6 25,2 37,5 26,2 19,2 24,1
Błażowa (w.) 23,1 21,8 20,8 22,0 22,8 20,9 20,6 19,8 22,6 18,0 15,9 20,9
Boguchwała 
(m.-w.) 47,0 41,2 37,3 34,1 37,8 35,8 36,0 40,0 41,0 49,6 51,9 46,0

Chmielnik (w.) 26,6 22,1 22,6 29,4 24,6 24,5 25,1 26,7 29,6 26,0 29,6 26,2
Dynów (w.) 20,4 23,4 20,6 19,0 18,2 17,9 15,1 15,5 17,1 15,1 16,8 18,8
Głogów 
Małopolski 
(m.-w.)

45,0 46,8 46,5 48,1 42,3 37,9 41,7 43,7 52,8 53,8 50,1 54,5

Hyżne (w.) 26,0 24,9 18,5 20,4 23,3 17,1 15,1 15,2 21,0 16,4 17,3 25,6
Kamień (w.) 14,2 14,2 14,4 13,5 12,4 13,4 12,9 12,1 16,1 11,5 10,2 9,5
Krasne (w.) 42,4 40,3 41,8 39,8 40,4 46,9 47,8 53,4 52,1 48,7 44,9 54,2
Lubenia (w.) 24,5 30,2 22,7 24,4 23,8 23,4 23,4 25,2 27,1 22,8 20,6 26,0
Sokołów 
Małopolski 
(m.-w.)

24,4 25,8 23,2 21,5 22,6 21,8 21,5 20,9 27,6 23,2 21,1 23,2

Świlcza (w.) 32,0 34,5 32,5 34,8 33,0 32,5 33,0 32,2 35,7 36,5 30,1 34,9
Trzebownisko 
(w.) 35,1 36,3 34,1 36,4 34,0 35,9 38,2 57,5 48,0 39,5 32,6 41,8

Tyczyn (m.-w.) 40,9 38,7 33,7 31,8 35,0 33,1 33,1 37,9 39,7 36,7 32,9 33,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Gminy wchodzące w skład powiatu rzeszowskiego charakteryzują się znacznym 
zróżnicowaniem w zakresie udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. Najlepiej 
pod tym względem sytuacja wygląda w gminach Głogów Małopolski, Krasne, Bogu-
chwała, Trzebownisko. Są to gminy bezpośrednio sąsiadujące ze stolicą regionu – Rze-
szowem. Wymienione gminy mają dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, przez 
ich teren przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, usługi komunalne świadczone są na 
stosunkowo wysokim poziomie. Bez wątpienia w skali powiatu rzeszowskiego gminy te 
mają najwyższy potencjał rozwojowy. Tereny te są atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, 
jak i dla inwestorów. Spośród czterech wymienionych gmin dwie mają status gmin miej-
sko-wiejskich (Głogów Małopolski, Boguchwała), a dwie są gminami wiejskimi. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że zarówno Trzebownisko, jak i Krasne na znacznej swej powierzchni 
dysponują infrastrukturą miejską. Na terenie gminy Trzebownisko zlokalizowany jest 
międzynarodowy port lotniczy Rzeszów-Jasionka, ponadto na działkach bezpośrednio 
przylegających do lotniska funkcjonuje Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny 
„Aeropolis”. Gmina Krasne natomiast to miejsce, gdzie swoje placówki wybudowały 
wielkie sieci handlowe.

Najniższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem zaobserwowano 
w gminach Kamień, Dynów (gmina wiejska), Hyżne i Błażowa. Wszystkie wymienione 
jednostki są gminami wiejskimi. Ich wspólną cechą jest peryferyjne usytuowanie. Gmina 
Kamień jest najbardziej na północ wysuniętą gminą powiatu rzeszowskiego ziemskie-
go, zaś gminy Błażowa, Hyżne i Dynów leżą w południowej części powiatu. Ponadto, 
gminy te stanowią część Pogórza Dynowskiego, w związku z czym ukształtowanie 
terenu znacznie utrudnia realizację inwestycji infrastrukturalnych; gęstość zaludnienia 
jest stosunkowo niska, dominują obszary rolnicze i lasy, przez co podatek od nierucho-
mości jest niski.

Można stwierdzić, że zasadniczym czynnikiem warunkującym udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem wśród gmin powiatu rzeszowskiego ziemskiego jest od-
ległość od miejsca centralnego w regionie, jakim jest Rzeszów. Owa odległość sprzyja 
tworzeniu infrastruktury o charakterze miejskim, co w efekcie podnosi atrakcyjność 
obszaru. W ślad za tym zwiększa się liczba mieszkańców i podmiotów gospodarczych. 
Oba te czynniki znacząco wpływają na wysokość dochodów własnych gmin poprzez 
stymulowanie udziału w PIT i CIT. Zwiększa się ponadto gęstość zaludnienia, co powo-
duje, że utrzymanie urządzeń infrastrukturalnych – wodociągu czy kanalizacji – staje 
się względnie tańsze. 
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Podsumowanie

Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie kilku wniosków. Gminy powiatu 
rzeszowskiego ziemskiego charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem wskaźnika 
udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. Wskaźnik ten w główniej mierze 
uzależniony jest od odległości gminy do Rzeszowa. Im gmina znajduje się bliżej stolicy 
regionu, tym wartość tego wskaźnika jest wyższa i odwrotnie. Trudno zidentyfikować 
jednoznaczną zależność pomiędzy typem gminy a wartością wskaźnika. Przyczyn 
takiego stanu należy upatrywać w niskiej liczebności próby badawczej (w powiecie 
rzeszowskim ziemskim występuje tylko jedna gmina miejska). Dwie z czterech wy-
stępujących w powiecie rzeszowskim ziemskim gmin miejsko-wiejskich (Boguchwała 
i Głogów Młp.) znalazły się w ścisłej czołówce rankingu gmin ze względu na wartość 
analizowanego wskaźnika. 

Średnia wartość wskaźnika dla gmin powiatu nie odbiega znacząco od średniej dla 
wszystkich gmin województwa podkarpackiego. Zauważyć jednak należy, że gminy 
zarówno powiatu rzeszowskiego, jak również całego Podkarpacia charakteryzują się 
znacząco niższym udziałem dochodów własnych w dochodach ogółem w porównaniu do 
średniej dla gmin całej Polski. Niski udział dochodów własnych powoduje, że gminy mają 
dużo mniejsze szanse na realizację strategii rozwoju bazujących na specyficznym niekie-
dy endogenicznym potencjale rozwojowym. Przy niskim udziale dochodów własnych, 
do realizacji zadań inwestycyjnych w głównej mierze gminy starają się wykorzystywać 
zewnętrzne źródła finansowania związane z programami horyzontalnymi, nie zawsze 
dostosowanymi do specyfiki danej gminy.

Biorąc pod uwagę fakt, że badane gminy powiatu rzeszowskiego charakteryzują się 
niskim wskaźnikiem udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, należy stwierdzić, 
iż mają one małe możliwości, by skutecznie odpowiedzieć na wyzwania globalizacyjne. 
Obawy budzi realna możliwość dalszego zwiększania się dysproporcji w poziomie rozwoju 
na każdym szczeblu samorządu wraz ze wszystkim negatywnymi skutkami tego zjawiska.
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Scholte J.A., Globalizacja, Humanitas, Sosnowiec 2006.
Giddens A., Runway Word. How Globalization is Reshaping our Lives, Routladge, New York 

2000.
Globalizacja. Marginalizacja. Rozwój, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 

i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
Guziejewska B., Glokalizacja – oksymoron czy wyzwanie dla samorządu terytorialnego?, „Sa-
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Streszczenie

Głównym celem opracowania jest określenie poziomu wskaźnika udziału dochodów własnych w dochodach 
ogółem gmin powiatu rzeszowskiego ziemskiego. Otrzymane wyniki porównano do wskaźników dla Polski i wojew-
ództwa podkarpackiego. Przeprowadzone badania wykazały znaczne zróżnicowanie w poziomie wskaźnika wśród 
analizowanych gmin. Gminy powiatu rzeszowskiego charakteryzują się znacznie niższym udziałem dochodów własnych 
w dochodach ogółem w porównaniu do średniej dla gmin w Polsce. Za główne czynniki warunkujące wartość bada-
nego wskaźnika uznano przede wszystkim bliskość ośrodka centralnego, jakim jest Rzeszów. Nie bez znaczenia jest 
również zróżnicowanie w potencjale rozwojowym gmin wynikające chociażby z ukształtowania terenu. Przeprowa-
dzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że gminom powiatu rzeszowskiego jest i będzie trudno sprostać wyzwaniom 
globalizacyjnym.

Financial self-sufficiency of local government units in the globalization challenges context 
(based on Rzeszów rural district communes example)

The aim of the paper is to determine the participation ratio level of the own communes income in total income of 
Rzeszów rural district communes. Obtaied results were compared to the ratios (indicators) for Poland and for Podkar-
packie Province. Conducted research has shown significant diversity of the participation ratio level of surveyed com-
munes. Compared to average for communes in Poland - communes of Rzeszów district have much lower participation 
of own (communes) income in total incomes. As the major indicator determining the ratio value was considered distance 
to the central place, which in this case is Rzeszów. An important problem is also diversification at communes develop-
ment potential due to, for example, landform. The studies allowed to assess that nowadays it is difficult for Rzeszów 
rural district communes to meet the globalization challenges, it also will be difficult in the future.

Translated by Małgorzata Szczepańska, Marek Kiczek 





77

Wspó ł c zesne 
Prob lemy 
Ekonomic zne 
n r  8  (2014)

UNIWERSYTET 
SZCZECIŃSKI

Zesz y t y  
Naukowe 

n r  8 0 0

Marek Marczak*

Przyczyny powstania oraz podstawowe 
uwarunkowania reshoringu

Słowa kluczowe: reshoring, offshoring, wzrost kosztów wytwarzania w Chinach
Keywords: reshoring, offshoring, increase of the manufacturing costs in China

Wprowadzenie

Od pewnego czasu w branżowej prasie, dyskusjach specjalistów zajmujących się 
zagadnieniami gospodarki i środowiskach akademickich pojawiać się zaczęło pojęcie 
reshoringu. Dotyczy ono stosunkowo nowego zjawiska, jakim jest powrót produkcji – 
i usług – z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych. Podstawą tego 
procesu są zmiany w konkurencyjności poszczególnych krajów jako miejsc prowadzenia 
produkcji. Wpływ na konkurencyjność ma wiele czynników, w tym koszty wytwarzania, 
dostępność wykwalifikowanych pracowników, uregulowania prawne, infrastruktura, 
baza kooperantów, wielkość rynku zbytu. Firmy dokonują analizy porównawczej różnych 
wariantów lokalizacji produkcji1 i na tej podstawie decydują, gdzie będzie ona lokowana. 
Reshoring wystąpi w przypadku takiego zmniejszenia się różnicy w kosztach wytwarza-
nia, że biorąc pod uwagę pozostałe koszty związane z prowadzeniem produkcji daleko 
od miejsca ich sprzedaży – koszty logistyki, zwiększonych zapasów, ceł – produkcja 
w krajach o niskich kosztach pracy przestanie się opłacać. W takim przypadku bliskość 
do podstawowych rynków zbytu zaczyna być zasadniczym czynnikiem określającym 
lokalizację produkcji. Ta zmiana optyki prowadzić będzie do selektywnego rozpatry-

* Magister Marek Marczak był doktorantem na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: m.marczak@mac.com.

1 O porównawczych własnościach konkurencyjności piszą: M. Gorynia, E. Łaźniewska, Kompen-
dium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009, s. 50.
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wania miejsc lokowania produkcji. W artykule wykazano, że w miarę wyrównywania 
się kosztów pracy tendencja do offshoringu będzie słabła i obok niego równolegle będą 
występowały procesy reshoringowe. Z uwagi na rolę i miejsce w procesach delokalizacji 
produkcji oraz największą relatywną zmianę w kosztach wytwarzania w swoich rozwa-
żaniach skoncentruję się na Stanach Zjednoczonych oraz Chinach.

Offshoring oraz jego typy

Offshoringiem nazywamy „przesunięcie zamówień, produkcji, usług lub ogólnie 
procesów biznesowych lub ich części poza granice kraju”2, w tym z krajów wysoko roz-
winiętych do krajów rozwijających się. Jest to zjawisko, które poprzedza reshoring. Bez 
procesu offshoringu nie moglibyśmy mówić o reshoringu.

Można wyodrębnić dwa główne sposoby przenoszenia produkcji do krajów o niskich 
kosztach pracy. Pierwszy z nich to tak zwany captive offshoring3. Firma z kraju wysoko 
rozwiniętego inwestuje w wybudowanie zakładu produkcyjnego w kraju rozwijającym 
się. Powstaje tym samym zagraniczna filia przedsiębiorstwa. Drugi typ offshoringu jest 
połączony z outsourcingiem produkcji do kraju o niskich płacach. W tym przypadku pro-
dukcję w kraju o niskich kosztach na zlecenie firmy offshorującej wykonuje zewnętrz-
ny kontraktor. Firma zlecająca nie jest właścicielem zakładu produkcyjnego, za granicą 
znajduje jedynie wykonawcę i kontraktuje produkcję.

Captive offshoring jest częścią zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Globalną 
skalę oraz dynamikę zmian tych inwestycji na tle wzrostu światowego PKB i eksportu 
przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Wzrost światowej gospodarki na przestrzeni ostatnich 50 lat. Dane w miliardach dolarów

Rok 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011

PKB 1 360 2 897 11 022 21 985 32 334 63 226 70 020

Łączny eksport 164 397 2108 4 222 7 982 17 724 20 542

Zagraniczne inwestycje 
bezpośrednie b.d. 10 51 196 1 319 1 345 1 654

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

2  K. Rybiński, Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka 
pieniężna, Difin, Warszawa 2007, s. 30.

3  N. Gutovska, Outsourcing i kryzys, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu” 2010, nr 149, „Ekonomia” nr 12, s. 105.
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W końcówce lat 90. ubiegłego wieku nastąpił skokowy wzrost zagranicznych inwe-
stycji bezpośrednich; na początku XXI wieku ich wartość osiągnęła ponad 1,3 biliona 
dolarów, by w 2011 roku przekroczyć 1,6 biliona dolarów. Równocześnie ze wzrostem 
inwestycji zagranicznych zmieniła się struktura kierunków inwestowania. Na wykresie 1  
widać, jak przez ostatnie 30 lat coraz większa część inwestycji była dokonywana poza 
krajami wysoko rozwiniętymi.

Wykres 1. Udział poszczególnych grup krajów w światowych inwestycjach bezpośrednich

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Drugi typ offshoringu jest trudniejszy do uchwycenia. Jego skalę może oddawać 
wzrost eksportu w latach 70. i 80., kiedy jeszcze poziom inwestycji zagranicznych był, 
w porównaniu do notowanego od początku XXI wieku, niewielki. 

Wydawać by się mogło, że offshoring opierający się na kontraktorach będzie przede 
wszystkim domeną małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających mniejsze zasoby 
i możliwości do inwestowania za granicą. Nie jest jednak rzadkością, że nawet największe 
koncerny wybierają zlecanie produkcji zewnętrznym firmom z krajów rozwijających się. 
Przykładem tego jest firma Apple, która praktycznie całość produkcji zleca podwyko-
nawcom. Sztandarowy produkt Apple’a, jakim jest iPhone, montowany jest w Chinach 
przez tajwański Foxconn. W zakresie produkcji Apple zarezerwował dla siebie jedynie  
R & D oraz tworzenie oprogramowania. Podobną strategię obrał hiszpański potentat odzie-
żowy Inditex – nie ma w Azji swoich fabryk, a ewentualną produkcję zleca kontraktorom.
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Miejsce Chin w światowym systemie produkcyjnym

Największym beneficjentem przenoszenia produkcji do krajów o niskich kosztach 
pracy są Chiny. Ze względu na stan infrastruktury, bazę przemysłową pozwalającą na 
znalezienie odpowiednich dostawców i kooperantów, liczebność, wykształcenie i kwali-
fikację siły roboczej dzisiejsze Chiny po dekadach nieustannego dynamicznego wzrostu 
nie mają bezpośredniej konkurencji w żadnym z innych krajów rozwijających się. Dlatego 
też jakiekolwiek poważne zmiany warunków inwestowania i prowadzenia działalności 
oraz kosztów wytwarzania w Chinach mają zasadnicze znaczenie dla całego świato-
wego systemu przemysłowego. W 2010 roku w Chinach ulokowano 18% wszystkich 
światowych zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W pierwszej dekadzie XXI wieku 
ponad 2/3 inwestycji w krajach z grupy BRIC4 przypadała na Chiny. Dlaczego akurat 
Chiny? Ich głównym atutem ekonomicznym było posiadanie gigantycznej, a przy tym 
prawie darmowej i zdyscyplinowanej siły roboczej. Poza tym, przyczyniła się do tego 
prowadzona przez III Plenum KC KPCh i później kontynuowana „polityka otwarcia 
i reform rynkowych, które znacznie przyspieszyły rozwój gospodarczy”5. W początko-
wym okresie proces offshoringu dotyczył produkcji technologicznie prostej, wymagającej 
dużego nakładu siły roboczej. Stopniowo, wraz z rosnącą infrastrukturą przemysłową 
oraz zlokalizowaną na miejscu bazą dostawców i kooperantów, powstawać zaczęły firmy 
z wielu różnych branż, w tym zaliczane do technologii zaawansowanej. Dzisiaj wśród 
najważniejszych gospodarek świata to Chiny mają największy udział produktów high-
-tech6 w eksporcie – 20% w 2011 roku – dla porównania Japonia 14%, Korea Południowa 
19%, UE 8%, USA 7%7. O dynamice wzrostu znaczenia Chin świadczy również zmiana 
ich udziału w międzynarodowym handlu produktami przemysłowymi, który pomiędzy 
rokiem 1990 a 2010 wzrósł z 1,8% do 14,4%8. Obecnie Chiny są największym świato-
wym producentem i eksporterem oraz drugą po Stanach Zjednoczonych gospodarką na 
świecie.

4  Kraje należące do grupy BRIC – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny.
5  B. Fiedor, K. Kociszewski, Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 271.
6  Bank Światowy do produktów high-tech zalicza produkty „o dużej zawartości R & D, takie jak 

produkty przemysłu lotniczego, komputery, farmaceutyki, instrumenty badawcze, maszyny elektrycz-
ne”, www.data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD (15.05.2013).

7  Opracowane na podstawie dany Banku Światowego: www.data.worldbank.org (15.05.2013).
8  M. Janssen, E. Dorr, D.P. Sievers, Reshoring Global Manufacturing: Myth and Realities, The 

Hackett Group 2012, s. 2.
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Zmiany relacji w kosztach pracy pomiędzy Chinami a krajami wysoko rozwiniętymi

W kontekście obecnej sytuacji w Chinach pojawia się zjawisko reshoringu. Poziom 
płac w chińskich fabrykach znacząco wzrósł na przestrzeni ostatnich lat. Zgodnie z ra-
portem BCG, średnioroczny wzrost płac, który w latach 2000–2005 wynosił 10%, po-
między 2005 a 2010 rokiem zwiększył się do 19%9. Dla porównania kumulatywny realny 
poziom płac w krajach wysoko rozwiniętych wzrósł w pierwszym dziesięcioleciu XXI 
wieku o 5,5%10. Prognozowane jest dalsze utrzymanie się tych tendencji. Jednym z bar-
dziej spektakularnych przykładów radykalnego wzrostu płac w Chinach jest Foxconn11, 
który po serii samobójstw pracowników podwoił płace w swojej fabryce w Shenzen12.

Dynamiczny wzrost wynagrodzeń w Chinach przy stagnacji ich poziomu w krajach 
wysoko rozwiniętych powoduje, że osłabia się główna przyczyna wpływająca na offsho-
ring w jego pierwotnym znaczeniu. Obecnie w określonych przypadkach, pomimo tego, 
że płace nominalne w Państwie Środka wciąż pozostają na poziomie wyraźnie niższym 
niż w krajach rozwiniętych, ich realna, skompensowana o zmiany w wydajności pracy 
oraz zmianę kursu walutowego różnica zaczyna być na tyle mała, że opłacalne może być 
wyprowadzenie produkcji do innych krajów, w tym do państw wysoko rozwiniętych. 
Według szefa Airbusa w przypadku pracowników wykwalifikowanych Chiny nie są już 
krajem o niskich kosztach13. 

W zależności od branży i wykorzystywanych technologii warto rozpatrywać prze-
niesienie produkcji do innego kraju. Masowa, pracochłonna, prostsza technologicz-
nie i niewymagająca rozbudowanego łańcucha lokalnych kooperantów produkcja jest 
i będzie przenoszona do krajów, gdzie koszty pracy są niższe niż w Chinach. Produkcja 
bardziej zaawansowana, którą można dodatkowo zautomatyzować, wymagająca dosko-
nałej jakości będzie przenoszona do tych części świata rozwiniętego, które zapewnią 
odpowiednie warunki wytwarzania przy relatywnie niskich kosztach.

9  H.L. Sirkin, M. Zinser, D. Hohner, Made in America, Again. Why Maufacturers Will Return to 
the U.S., Boston Consulting Group, sierpień 2011, s. 7.

10  Global Wage Report 2012/13. Wages and Equitable Growth, International Labour Office, Geneva 
2013, s. 10.

11  Foxconn jest największym światowym producentem elektroniki użytkowej. Jako kontraktor 
produkuje pod markami własnymi firm zlecających, pracuje bądź pracował dla najbardziej rozpoz-
nawalnych marek w branży: Apple, Dell, Cisco, Google, Sony, Toshiba i Microsoft.

12  H.L. Sirkin, M. Zinser, D. Hohner, Made in America..., s. 7.
13  Reshoring Manufacturing. Coming Home, „The Economist” z 31 marca 2013, www.economist.

com/news/special-report/21569570-growing-number-american-companies-are-moving-their-manuf-
acturing-back-united (15.05.2013).
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Reshoring – uwarunkowania ekonomiczne

Najważniejszym czynnikiem, który zdecyduje, czy, kiedy i gdzie będzie przeniesiona 
produkcja, wydaje się całkowity koszt produktu dostarczonego na rynek14. W skład tego 
kosztu wchodzą: koszty surowców i komponentów do produkcji, koszty wytworzenia, 
transportu i logistyki, koszty utrzymywania zapasów oraz podatki i cła15.

1. Zmiany w kosztach wytworzenia i logistyki jako podstawy całkowitych 
kosztów produktu dostarczonego na rynek

Wiemy już, że różnica w kosztach płac szybko się zmniejsza. Nominalne płace 
w Chinach są wciąż wyraźnie niższe niż w krajach wysoko rozwiniętych. Dokonując 
analizy porównawczej, poza wysokością nominalnych płac uwzględnić należy różnice 
w wydajności pracowników, wyższy i rosnący stopień automatyzacji, zmiany kursów 
walutowych oraz to, że płace stanowią tylko pewną część kosztów wytwarzania. 

BCG przeprowadziło przykładową analizę produkcji części samochodowych 
w Chinach oraz USA. Udział robocizny jest w tym przypadku stosunkowo wysoki – 
wynosi 25% udziału w kosztach wytworzenia. Z uwzględnieniem warunków zatrud-
nienia w wybranych południowych stanach USA, gdzie koszty pracy są najniższe, oraz 
w Chinach, w rejonie delty rzeki Jangcy, w 2000 roku oszczędność na kosztach robocizny 
wynosiła 16%, a przewidywana na 2015 rok wyniesie 10%16. To są różnice tylko w „czy-
stych” kosztach wytwarzania. Gdy weźmie się pod uwagę pozostałe koszty, może się 
okazać, że dostarczony do USA produkt wyprodukowany w Chinach będzie droższy niż 
analogiczny wytworzony na miejscu. Taka sytuacja wystąpiła w firmie General Electric, 
który po przeniesieniu fabryki z Chin do Kentucky „ze zdziwieniem odkrył, że może 
obniżyć ceny podgrzewaczy wody o 20%, produkując je na miejscu”17. Według szacun-
ków The Hackett Group, jeżeli różnica w całkowitych kosztach dostarczenia produktu 
na rynek obniży się do 16%, to opłaca się rozpatrzyć przeniesienie produkcji z krajów 
o niskich kosztach do kraju wysoko rozwiniętego18.

Innym czynnikiem, który mocno wpływa na zmniejszenie się różnic w kosztach 
wytwarzania pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, przynajmniej w niektórych 
branżach, jest spowodowany rozpoczęciem masowej eksploatacji gazu łupkowego ra-
dykalny spadek cen energii w USA. Ceny gazu używanego w przemyśle obniżyły się 

14  95% zbadanych przez The Hackett Group przedsiębiorstw uznaje całkowity koszt produktu do-
starczonego na rynek jako bardzo ważny lub ważny.

15  M. Janssen, E. Dorr, D.P. Sievers, Reshoring..., s. 3.
16  H.L. Sirkin, M. Zinser, D. Hohner, Made in America..., s. 9–10.
17  A. Mouton, Reshoring Cash: Why Tech Industry Should Come Home, „USA Today”  

z 4 marca 2013, www.usatoday.com/story/tech/2013/03/04/reshoring-cash-minyanville/1961999/ 
(15.05.2013)

18  M. Janssen, E. Dorr, D.P. Sievers, Reshoring..., s. 6.
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tam na przestrzeni ostatnich 5 lat o 50%, i wyniosły poniżej 0,14 dolarów za m3 w 2012 
roku19. Przeciwny trend jest widoczny w Chinach. Ostatnio odnotowano tam podwyżkę –  
cena gazu w siedmiu najważniejszych miastach i prowincjach wynosi 0,56 dolarów za m3,  
jest więc 4-krotnie wyższa niż w USA20. Podobnie wysokie ceny gazu jak w Chinach 
są w Europie. Ostatnio między innymi BASF zdecydował się na otwarcie fabryki w USA 
właśnie z powodu radykalnie niższych cen gazu21.

Poza kosztami wytworzenia wpływ na kalkulację przenoszenia produkcji mają 
rosnące wraz z cenami paliwa koszty transportu. Dodatkowym impulsem ich wzrostu 
będzie dochodzenie do granic przepustowości portów22. Z jednej strony spowoduje to 
bezpośredni wzrost kosztów transportu, z drugiej – wydłuży się czas dostawy, co poprzez 
konieczność zwiększenia zapasów również wpływa na koszty. Pomijam przy tym sprawy 
związane z elastycznością reagowania na zmiany w popycie.

2. Czynniki pozakosztowe
Poza czynnikami kosztowymi o przeniesieniu produkcji decyduje możliwość za-

pewnienia właściwej jakości produkcji i ochrona własności intelektualnej. Zagrożenie 
wynikające z tych czynników jest szczególnie duże w przypadku offshoringu połączo-
nego z outsourcingiem. Przekazując produkcję do kontrahentów zewnętrznych, firmy 
zlecające często zdradzają swój know-how. Tracą przy tym bezpośrednią kontrolę nad 
procesami produkcyjnymi i zaczynają bazować na kompetencjach i uczciwości kon-
traktorów. Richard Dobbs z McKinsey Global Institute z Seulu uważa, że europejskie 
i amerykańskie firmy popełniają błąd, przekazując w tak dużym stopniu swoją produk-
cję do kontraktorów, gdyż zmuszone są wtedy ujawnić zbyt dużo tajemnic produkcyj-
nych23, co może być bardzo niebezpieczne. Przykładem takiej sytuacji jest współpraca 
Apple’a z Samsungiem. Ten ostatni jako główny dostawca komponentów do iPhone’a  
uczył się od swojego zleceniodawcy, na czym polega biznes na rynku smartfonów. 
W chwili obecnej pod względem liczby sprzedanych telefonów i wartości sprzedaży wy-
przedził już Apple’a i jest największą na świecie firmą dostarczającą smartfony, również 
w segmencie premium, którego królem zdawał się być niepodzielnie Apple.

19  Wyliczenia własne na podstawie danych U.S. Energy Information Administration: www.eia.gov/
dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_a.htm (15.05.2013).

20  China Natural Gas Frenzy Explodes on Price Hike Rumors, „The Wall Street Journal”  
z 28 marca 2013 www.blogs.wsj.com/chinarealtime/2013/03/28/china-natural-gas-frenzy-explodes-
on-price-hike-rumors/ (15.05.2013). 

21  European Industry Flocks to U.S. to Take Advantage of Cheaper Gas, „The Washington Post”  
z 1 kwietnia 2013, www.articles.washingtonpost.com/2013-04-01/world/38182416_1_natural-gas-
shale-gas-basf (15.05.2013).

22  H.L. Sirkin, M. Zinser, D. Hohner, Made in America..., s. 11.
23  Home or Abroad? Herd Instinct, „The Economist” z 31 marca 2013, www.economist.com/

news/special-report/21569575-companies-need-think-more-carefully-about-how-they-offshore-and-
outsource-herd-instinct (15.05.2013).
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3. Bariery dla reshoringu
Istnieją też pewne bariery w ponownym przeniesieniu produkcji do krajów wysoko 

uprzemysłowionych. W przypadku poszczególnych branż może to być brak odpowiedniej 
ilości wykwalifikowanej siły roboczej. Szacunkowe koszty płac w podstawowym modelu 
iPada wynoszą 10 dolarów. Przy cenie detalicznej 499 dolarów udział płac w cenie 
wynosi więc 2%. Wydaje się, że Apple mógłby przenieść produkcję do USA, a ewentu-
alną podwyżkę skompensować w cenie produktu, podpierając się konceptem „made in 
USA”. Ze względu na obowiązujące prawo pracy oraz warunki kulturowe USA nie mają 
odpowiedniej ilości siły roboczej, która byłaby w stanie zaspokoić potrzebę zwiększo-
nej produkcji w momentach „górek” sprzedażowych24. Kolejną barierą powstrzymującą 
powrót produkcji może być brak lokalnych kooperantów. Wydaje się jednak, że można 
ją uznać za przejściową. Największą barierą w pełnym powrocie produkcji jest zmiana 
światowych warunków makroekonomicznych. Chiny są poważnym rynkiem zbytu i o ile 
koszty produkcji będą podobne na Zachodzie i w Państwie Środka, to nie będzie ekono-
micznego sensu do powrotu całości produkcji do krajów wysoko rozwiniętych. Produkcja 
przeznaczona na duże rynki zamorskie, w tym chiński, będzie raczej produkowana na 
miejscu, gdyż przy całościowej kalkulacji będzie tańsza. Poza tym łatwiejsze będzie za-
rządzanie łańcuchem logistycznym i dostosowanie produktów do potrzeb i gustów lokal-
nych konsumentów. Większa będzie również elastyczność na zmiany potrzeb rynkowych.

Podsumowanie

Związany z rozwojem gospodarczym Chin wzrost kosztów pracy doprowadził do wzrostu 
kosztów wytwarzania w tym kraju. Jest to podstawą rozpoczęcia procesów przenoszenia pro-
dukcji z Chin. Produkcja pracochłonna i technologicznie nieskomplikowana przenosić się 
będzie do krajów o niższych kosztach wytwarzania. Produkcja zaawansowana i dająca się 
zautomatyzować, przeznaczona do sprzedaży na rynku amerykańskim, będzie przenoszona 
do USA. W wybranych lokalizacjach na terenie Stanów Zjednoczonych całkowite koszty 
produktów dostarczonych na rynek są niższe niż w przypadku wytwarzania tych produktów 
w Chinach. Rozwój Chin oznacza również rozwój rynku wewnętrznego. Państwo to stało 
się ważnym rosnącym rynkiem zbytu. To powoduje, że fragment wcześniej offshorowanej 
produkcji w części przeznaczonej do sprzedaży w Chinach nie powróci już do krajów wysoko 
rozwiniętych. Ponadto, będą następowały procesy offshoringu części produkcji wciąż jeszcze 
prowadzonej w krajach wysoko rozwiniętych, a przeznaczonej na rynek chiński.

Podstawą podjęcia decyzji o lokalizacji produkcji będzie minimalizacja całkowitych 
kosztów produktu dostarczonego na rynek.

24  M. Janssen, E. Dorr, D.P. Sievers, Reshoring..., s. 5.
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pieniężna, Difin, Warszawa 2007.

Sirkin H.L., Zinser M., Hohner D., Made in America, Again. Why Maufacturers Will Return to 
the U.S., Boston Consulting Group, sierpień 2011.

Szymaniak A., Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydaw-
nictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Streszczenie

W artykule na przykładzie Chin oraz USA omówiono podstawowe ekonomiczne uwarunkowania związane z po-
wrotem produkcji z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych. Wraz ze zmniejszaniem się różnic w kosz-
tach pracy pomiędzy Chinami a USA w decyzjach o lokalizacji produkcji coraz większą rolę zaczyna odgrywać bliskość 
produkcji w odniesieniu do podstawowych rynków zbytu. Wzrost płac w chińskich fabrykach z jednej strony oznacza 
wzrost kosztów produkcji, z drugiej – prowadzi do wzrostu popytu wewnętrznego. To spowoduje występowanie dwu 
równoległych procesów: obok dalej postępującego offshoringu, pojawi się zjawisko reshoringu. Podstawą podjęcia 
decyzji o lokalizacji produkcji staje się teraz całkowity koszt produktu dostarczonego na podstawowy rynek zbytu.
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Reshoring – origins and basic conditions

The paper, based on the example of China and the United States, presents basic economic conditions related to 
the return of production from developing countries to developed ones. As gap in labour costs between China and the 
U.S. is narrowing, in decisions on production location, proximity of production to primary market starts to play a key 
role. Increase in wages in Chinese factories on the one hand translates directly to increase of costs of production, on 
the other hand it builds domestic demand. This implies existence of two parallel processes: further continuation of 
offshoring and appearing of reshoring processes. The basis for making the decision on the production location is total 
landed costs of products delivered to the primary market.

Translated by Marek Marczak
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Wprowadzenie

Wzrost stopnia otwartości gospodarek narodowych jest istotnym skutkiem tworzenia 
ugrupowań integracyjnych. Pogłębiające się współzależności handlowe między krajami 
członkowskimi, niewątpliwie bardziej intensywnie niż w skali światowej, wpływają na 
ich tempo wzrostu; zwłaszcza krajów nowo przyjętych, szybko liberalizujących swe go-
spodarki. Tym samym współzależności te mogą być istotną determinantą zjawiska wy-
równywania się poziomu rozwoju krajów w obrębie ugrupowania integracyjnego, to jest 
procesu konwergencji realnej.

Celem opracowania jest zbadanie procesu konwergencji realnej w Unii Europejskiej 
w okresie 1993–2011, obejmującym stopniowy proces integracji tak zwanych nowych 
krajów członkowskich z „byłą piętnastką” oraz określenie wpływu postępującej libera-
lizacji handlu na tempo wzrostu tych krajów, tym samym, proces konwergencji realnej 
całego ugrupowania.

* Doktor Izabela Młynarzewska-Borowiec jest adiunktem na Wydziale Ekonomicznym (Katedra 
Biznesu i Finansów Międzynarodowych) Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  
im. K. Pułaskiego w Radomiu. E-mail: i.mlynarzewska@pr.radom.pl.
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Istota konwergencji realnej i sposób jej pomiaru

Zgodnie z modelem R. Solowa gospodarka każdego kraju zmierza do stanu równo-
wagi, tak zwanego stanu ustalonego (steady state) Y*. W okresie dochodzenia gospodarki 
do owego stanu przyrosty dochodu per capita stopniowo maleją. Kraj o początkowo 
niskim zasobie kapitału może wyróżniać się większymi przyrostami dochodu. Przyrosty 
dochodu w kraju bogatszym, o większych zasobach kapitałowych, są niższe, co prowadzi 
z czasem do zrównania się poziomów dochodu per capita w obu krajach. Mamy zatem 
do czynienia z konwergencją realną, która w literaturze ekonomicznej nosi miano zbież-
ności absolutnej β. Ze względu na trudności z empiryczną weryfikacją tego typu kon-
wergencji w skali światowej w literaturze przedmiotu pojawiło się pojęcie konwergencji 
warunkowej typu β, zawężające niejako możliwość jej istnienia jedynie do grup krajów 
zmierzających do tego samego stanu ustalonego Y*. 

Najprostszym sposobem weryfikacji hipotezy konwergencji warunkowej jest osza-
cowanie parametrów strukturalnych następującego równania:

010
0

lnln1 Y
Y
Y

T
T αα += (1)

Lewa strona równania obrazuje średnie tempo wzrostu PKB per capita między 
okresem T a okresem bazowym 0. Zmienną objaśniającą jest logarytm początkowego 
poziomu dochodu per capita. Ujemna wartość parametru α1 oznacza występowanie zja-
wiska konwergencji, którego szybkość obrazuje wartość współczynnika β określanego 
wzorem: 

)1ln(1
1TT

αβ +−= (2)

Im wyższa jest wartość współczynnika β (w przedziale od 0 do 1), tym szybsze tempo 
konwergencji1. 

Koncepcję zbieżności warunkowej i sposobu jej pomiaru rozwinęli R. Barro  
i X. Sala-i-Martin2. Doszli oni jednak do wniosku, iż wartość współczynnika β w prze-
dziale (0,1) nie gwarantuje realnego zbliżania się poziomów dochodów gospodarek 
w długim okresie. Dało to początek koncepcji konwergencji typu σ. D.T. Quah i M. Fried-
man udowodnili, iż istnienie konwergencji warunkowej typu β jest warunkiem koniecz-

1  M. Próchniak, Metodologia analizy konwergencji poziomu dochodów, w: Polska. Raport 
o konkurencyjności 2006, red. M. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2006.

2  R. Barro, X. Sala-i-Martin, Technological Diffusion, Convergence and Growth, „NBER Working 
Papers” 1996, No. 5151, Cambridge.
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nym istnienia konwergencji σ, ale nie warunkiem dostatecznym3. Konwergencję typu β 
można zatem traktować jako jedną, ale nie jedyną, determinantę procesu konwergencji, 
przejawiającej się zmniejszeniem dysproporcji w zakresie zamożności pewnej grupy 
krajów, na przykład ugrupowania integracyjnego.

Relatywnie prostym sposobem weryfikacji hipotezy zbieżności σ jest oszacowanie 
linii trendu dla poziomów zróżnicowania dochodów między krajami (mierzonych odchy-
leniem standardowym logarytmów PKB per capita): 

sd TYsd T 10)(ln αα += (3)

Ujemna wartość współczynnika α1 (z przedziału od –1 do 0) oznacza występowanie 
zbieżności typu σ.

Zjawisko konwergencji realnej w Unii Europejskiej w okresie 1993–2012

Przytoczone i omówione powyżej formuły wykorzystano do przeprowadzenia 
badania konwergencji realnej w grupie 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dane 
dotyczące PKB per capita krajów członkowskich w okresie 1993–2012 uzyskano z In-
ternational Monetary Fund World Economic Outlook Database, 2012 (dane w dolarach 
amerykańskich, ceny bieżące). Okres 1993–2012 wybrano ze względu na ograniczoną 
dostępność danych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej w dłuższym okresie, ale 
jednocześnie ma on pewne uzasadnienie merytoryczne. Na analizowany okres przypa-
da proces postępującej integracji tak zwanych nowych krajów członkowskich (UE-12) 
z krajami „byłej piętnastki” (UE-15), zapoczątkowany podpisaniem układów stowarzy-
szeniowych, a uwieńczony członkostwem tych państw w strukturach unijnych. Wydaje 
się zatem zasadne zbadanie, czy i w jakim stopniu kraje będące na niższym poziomie 
rozwoju doganiały kraje bogatsze i będące jednocześnie na wyższym stopniu zintegro-
wania (konwergencja β) oraz czy owo doganianie wpływało na zmniejszenie dysproporcji 
rozwojowych (konwergencja σ) w całym ugrupowaniu. 

1. Konwergencja warunkowa typu β 
Oszacowanie parametrów strukturalnych równania (1) z wykorzystaniem danych za 

okres 1993–2012 wskazuje na występowanie konwergencji typu β w grupie UE-27 (por. 
wyniki zawarte w tabeli 1). 

3  M. Friedman, Do Old Fallacies Ever Die?, „Journal of Economic Literature” 1992, Vol. 30 oraz 
D.T. Quah, Galton’s Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis, „Scandinavian Journal of 
Economics” 1993, Vol. 95, No. 3.
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Tabela 1. Równanie 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1-27
Zmienna zależna (Y): ln_yt_yo__t

Zmienna Współczynnik Błąd stand. T-Studenta Wartość p Istotność
const 0,2903500 0,01900090 15,2809 <0,00001 ***
ln_1993 –0,0256328 0,00209429 –12,2394 <0,00001 ***
Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu GRETL.

Wartość parametru strukturalnego α1 równania wynosi –0,0256. Jego wartość ujemna 
wskazuje na ujemną korelację między początkowym poziomem dochodu per capita 
w 1993 roku i tempem wzrostu gospodarczego w okresie 1993–2012. Oceny istotności 
parametrów dokonane testem t-Studenta wskazują, że zmienne są istotne przy poziomie 
istotności 1%. Wysoki poziom współczynnika determinacji R2 na poziomie 85% wska-
zuje na istotny stopień dopasowania modelu i wyjaśnienia zmienności zmiennej zależnej. 

Obliczona zgodnie z formułą (2) wartość współczynnika β dla analizowanego okresu 
1993–2012 wynosi 0,03593. Oznacza to, iż w tym czasie kraje o niższym poziomie PKB 
per capita, do których niewątpliwie można zaliczyć grupę UE-12, zbliżały się do poziomu 
zamożności krajów UE-15 w tempie około 3,6% rocznie. 

2. Konwergencja σ

Istnienie konwergencji typu σ zweryfikowano poprzez oszacowanie parametrów 
strukturalnych równania (3), określającego zmienność w czasie (1993–2012) odchyle-
nia standardowego logarytmów PKB per capita w analizowanej grupie krajów. Wyniki 
oszacowanej linii trendu zawarto w tabeli 2.

Tabela 2. Równanie 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1993–2012 (N = 20)
 Zmienna zależna (Y): o_stand_

Zmienna Współczynnik Błąd stand. T-Studenta Wartość p Istotność
const 1,1774900 0,01816030 64,8386 <0,00001 ***
T –0,0287946 0,00151599 –18,9940 <0,00001 ***
Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu GRETL.

W świetle otrzymanych wyników badań w okresie 1993–2012 kraje UE-27 wykazy-
wały zbieżność typu σ, to znaczy poziom zróżnicowania dochodów per capita w anali-
zowanej grupie zmniejszał się w miarę upływu czasu i postępujących procesów integra-
cyjnych. Świadczy o tym ujemna wartość parametru strukturalnego α1 (–0,0288). Oceny 
istotności parametrów dokonane testem t-Studenta wskazują, że zmienna T jest istotna 
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przy poziomie istotności 1%. Wysoki poziom współczynnika determinacji R2 na pozio-
mie 95% wskazuje na istotny stopień dopasowania modelu i wyjaśnienia zmienności 
zmiennej zależnej. 

Otwartość (stopień liberalizacji) gospodarek a wzrost gospodarczy i zjawisko 
konwergencji – zarys dotychczasowych badań teoretycznych i empirycznych

Już klasycy ekonomii (A. Smith, J.S. Mill czy A. Marshall) podkreślali wpływ 
handlu międzynarodowego na stymulowanie wzrostu gospodarczego w krajach za-
późnionych gospodarczo. Koncepcję rozwoju gospodarczego poprzez handel rozwinął 
także F. Benham4, a w koncepcjach tak zwanych strukturalistów (głównie R. Nurksego  
i G. Myrdala) przeważał pogląd o możliwościach uruchomienia egzogenicznego „pchnię-
cia” (ang. big push) w kierunku wzrostu gospodarczego, opartego na odpowiednim rozwoju 
handlu5. G. Grossman i E. Helpman, w swym modelu wzrostu gospodarczego, wskazali 
na intensywność obrotów handlowych kraju z zagranicą jako istotny czynnik akumulacji 
wiedzy technicznej, najistotniejszej – ich zdaniem – determinanty wzrostu gospodarcze-
go6. Podobny pogląd prezentowali R. Barro i X. Sala-i-Martin, twierdząc, iż intensyfi-
kacja handlu tak zwanymi dobrami pośrednimi wpływa na możliwości akumulacji tech-
nologii i wyższe tempo wzrostu, zwłaszcza krajów zapóźnionych gospodarczo. Wnioski  
R. Barro i X. Sala-i-Martina potwierdzali również D. Ben-David i M.B. Loewy, twierdząc, 
że otwartość rynku ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy krajów zapóźnionych7. 
Podobne stwierdzenia można znaleźć w pracach między innymi T. van de Klunderta,  
S. Smultersa, C. Jonesa i J.C. Williamsa8. 

Ciekawą koncepcję wpływu otwartości gospodarki na tempo wzrostu gospodarczego 
i konwergencji realnej prezentuje A. de la Fuente, konstruując model uwzględniający 
zależność między przepływami technologii, zmianą dystansu technologicznego między 

4  R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003; J. Misala, Międzynarodowa 
zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teo-
retyczne, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007.

5  R. Nurkse, Problemy tworzenia kapitału w krajach słabo rozwiniętych, PWG, Warszawa 1962; 
G. Myrdal, Development and Underdevelopment, Penguin Books, Cairo 1959.

6  G. Grossman, E. Helpman, Trade, Knowledge Spillovers and Growth, „NBER Working Papers” 
1990, No. 3485, Cambridge; tegoż, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cam-
bridge 1991.

7  D. Ben-David, M.B. Loewy, Free Trade, Growth and Convergence, „Journal of Economic 
Growth” 1998, No. 3.

8  T. van de Klundert, S. Smulters, Capital Mobility and Catching Up in the Two-Country, Two-
Sector Model of Endogenous Growth, „Tilburg University Working Paper” 1998, No. 13; C. Jones,  
J.C. Williams, Too Much of Good Thing? The Economics of Investment in R & D, „NBER Working 
Papers” 1999, No. 7283, Cambridge.
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krajami i tempem konwergencji dochodów per capita9. Na ścisłej zależności między 
intensywnością wymiany międzynarodowej i tempem wzrostu gospodarczego opiera 
się również koncepcja tak zwanego wzrostu doganiającego (ang. caching-up growth) 
J.D. Sachsa10. Z kolei w ujęciu D. Rodricka integracja rozumiana jako stopień otwar-
tości gospodarki stanowi jeden najistotniejszych czynników wzrostu gospodarczego11. 
L. Andersen i R. Babula wskazują na istotność powiązania wzrostu gospodarczego 
z intensyfikacją handlu poprzez wzrost produktywności wieloczynnikowej (TFP) i sty-
mulowanie wzrostu określanego mianem productivity growth12. Zdaniem R. Chang,  
L. Kaltani i N.V. Loayza pozytywny wpływ otwartości gospodarki na wzrost uzależniony 
jest w dużym stopniu od polityki gospodarczej rządu, stymulującej możliwości wykorzy-
stywania przewag komparatywnych w handlu13.

Rozważania teoretyczne doprowadziły do empirycznych prób weryfikacji powyższych 
hipotez. Zapoczątkował je R. Barro na początku lat 90. XX wieku, wykorzystując metodę 
przekrojowych regresji wzrostowych. W swym opracowaniu zidentyfikował pozytywny 
i statystycznie istotny wpływ ogólnego poziomu otwartości gospodarek na wzrost go-
spodarczy14. R. Levine i D. Renelt na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla 
grupy 119 krajów na bazie danych z okresu 1960–1989 stwierdzili silną korelację między 
konwergencją dochodów per capita i otwartością gospodarek mierzoną udziałem obrotów 
handlowych (eksportu i importu) w PKB. W swych badaniach zidentyfikowali pośredni 
wpływ wymiany handlowej na wzrost poprzez proces akumulacji kapitału15. D. Dollar16 
oraz J-W. Lee17 do analizy wpływu otwartości gospodarki na jej wzrost wykorzystywali 
skonstruowane przez siebie indeksy uwzględniające zaburzenia w wymianie handlowej 
i uzyskali wyniki potwierdzające negatywny wpływ zaburzeń w wymianie i zmienności 

9  A. de la Fuente, Convergence Across Countries and Regions: Theory and Empirics, „EIB Papers/
BEI Cahiers” 2000, Vol. 2, No. 5.

10  J.D. Sachs, Globalization and Patterns of Economic Development, Institut für Weltwirtschaft an 
der Universität Kiel, Kiel 2000.

11  D. Rodrick, Institutions, Integration, and Geography: In Search of the Deep Determinants of 
Economic Growth, Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, 2002, www.
wcfia.harvard.edu/node/588 (23.03.2013).

12  L. Andersen, R. Babula, The Link Between Openness and Long-run Economic Growth, „Journal 
of International Commerce and Economics” 2008, www.usitc.gov/publications/332/journals/open-
ness_growth_link.pdf (14.03.2013).

13  R. Chang, L. Kaltani, N.V. Loayza, Openness Can Be Good for Growth: The Role of Policy 
Complementarities, „Journal of Development Economics” 2009, No. 90.

14  R.J. Barro, Economic Growth in a Cross Section of Countries, „Quarterly Journal of Economics” 
1991, Vol. 106.

15 R. Levine, D. Renelt, A Sensitivity of Cross-country Growth Regressions, „American Economic 
Review” 1992, Vol. 82.

16  D. Dollar, Outward-oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence 
form 95 LDCs, 1976–1985, „Economic Development and Cultural Change” 1992, Vol. 40; R.J. Barro, 
op.cit.

17  J-W. Lee, International Trade, Distortions, and Long-run Growth, „IMF Staff Papers” 1993, Vol. 40(2).
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kursu walutowego na tempo wzrostu gospodarczego. J. Sachs i A. Warner, wprowadzając 
do regresji wzrostowej zmienną sztuczną (tak zwany indeks Sachsa-Wernera) również zna-
leźli wyraźne potwierdzenie hipotezy, iż tempo wzrostu gospodarczego oraz siła zjawiska 
konwergencji realnej zależą od otwartości gospodarek. Wspomniany indeks Sachsa-War-
nera wykorzystywano potem w licznych badaniach empirycznych18. S. Edwards rozszerzył 
z kolei gamę indeksów otwartości gospodarki, testując je pod kątem wpływu na produk-
tywność wieloczynnikową TFP, a pośrednio na tempo wzrostu PKB per capita. W przy-
padku 2/3 indeksów stwierdził ich dodatnie skorelowanie ze wzrostem19. Podobne badanie 
przeprowadził również A. Vamvakidis, rozciągając jednak badania na długi okres – 120 lat  
(1870–1990). W świetle otrzymanych wyników stwierdził istotny i pozytywny związek 
między otwartością gospodarek i PKB per capita, ale dopiero po 1970 roku. Braku dodat-
niej korelacji w okresach poprzednich upatrywał w ogólnym ograniczeniu protekcjonizmu 
dopiero od lat 70. XX wieku (propagacji procesu globalizacji, integracji ekonomicznej)20. 

W ostatnim okresie szczególny wkład do badań empirycznych wnieśli F. Rodriguez 
i D. Rodrik. W swych opracowaniach podważyli powstałe w latach 90. XX wieku, w tym 
w dużej mierze przytoczone powyżej, wyniki badań, wykazując tym samym niedoskona-
łość metod badawczych i niejednoznaczny wpływ otwartości gospodarki na tempo wzrostu 
PKB per capita, a zatem i proces konwergencji realnej21. Z kolei G. Doppelhofer, R.I. Miller 
i X. Sala-i-Martin w swym badaniu, wykorzystując aż 68 potencjalnych determinant wzrostu, 
udowodnili, iż istotne znaczenie w kształtowaniu wzrostu i procesu konwergencji ma okres 
od momentu otwarcia gospodarki, a nie sam stopień jej liberalizacji22. Nowym trendem w pro-
wadzonych badaniach empirycznych jest analiza nie tyle wpływu intensywności wymiany 
międzynarodowej, a zmian jej struktury w wyniku postępującej liberalizacji. Przykładem 
może być opracowanie R. Hausmana, J. Hwanga i D. Rodricka, w którym udowodnili istotny 
wpływ specjalizacji eksportowej na tempo wzrostu gospodarczego23. 

18  J.L. Gallup, S. Radelet, A. Warner, Economic Growth and the Income of the Poor, „Manuscript of 
Harvard University of International Development” 1998, www.pdx.edu/sites/www.pdx.edu.econ/files/
grow_pov.pdf (14.03.2013); A. Vamvakidis, How Robust is the Growth-openness Connection? Histori-
cal Evidence, „Journal of Economic Growth” 2002, Vol. 7; S. Dowrick, J.B. DeLong, Globalisation 
and Convergence, w: Globalisation in the Historical Perspective, red. M.D. Bordo, A.M. Taylor, J.G. 
Williamson, NBER, Chicago 2003; R. Wacziarg, K.H. Welch, Trade liberalization and Growth: New 
Evidence, „NBER Working Paper” 2003, No. 10152.

19  S. Edwards, Openness, Productivity and Growth: What We Really Know?, „The Economic 
Journal” 1998, Vol. 108.

20  A. Vamvakidis, How Rabust ist...
21  F. Rodriquez, D. Rodrick, Trade Policy and Economic Growth: A Sceptic’s Guide to the Cross-

National Evidence, „CEPR Discussion Papers” 1999, No. 2143; D. Rodrick, Trade Policy Reform as 
Institutional Reform, „IDB Publications” 2000, No. 8750.

22  G. Doppelhofer, R.I. Miller, X. Sala-i-Martin, Determinants of Long-term Growth: A Bayesian 
Averaging Classical Estimates (BACE) Approach, „NBER Working Paper” 2000, No. 7750.

23  R. Hausmann, J. Hwang, D. Rodrik, What You Export Matters, „Journal of Economic Growth” 
2005, Vol. 12.
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Analiza empiryczna wpływu otwartości gospodarek na tempo wzrostu 
gospodarczego krajów członkowskich UE w okresie 1993–2011

Biorąc pod uwagę owe najnowsze kierunki badań, w analizie wpływu otwartości gospo-
darek na tempo konwergencji realnej krajów członkowskich Unii Europejskiej uwzględniono 
wpływ ogólnej otwartości gospodarki oraz specjalizacji eksportowej. Z uwagi na fakt, iż 
istotny (udowodniony już na gruncie teoretycznym i praktycznym) wpływ na tempo wzrostu 
PKB per capita ma zmiana specjalizacji eksportowej w kierunku dóbr zaawansowanych 
technologicznie, specjalizację eksportową sprowadzono do udziału tej właśnie grupy dóbr 
w całkowitym eksporcie poszczególnych krajów objętych badaniem. W celu zbadania owej 
zależności posłużono się panelowym modelem regresji wzrostu w następującej postaci:

(4)

Za zmienną objaśnianą przyjęto logarytm naturalny PKB per capita kraju i w okresie t.  
Za zmienne objaśniające przyjęto odpowiednio: zgodnie z tradycyjnym ujęciem  
R. Solowa logarytm inwestycji (INV) w relacji do PKB w roku poprzednim (si,t-1), logarytm 
przyrostu liczby ludności (nit) powiększony o 0,05 (gdzie 0,05 reprezentuje sumę wspólnej 
dla wszystkich krajów stopy postępu technicznego g i stopy deprecjacji δ24) oraz dodatko-
wo wartość obrotów w handlu zagranicznym (EX + IM) w relacji do PKB (LIB) i udział 
dóbr zaawansowanych technologicznie w całkowitym eksporcie (HIGH_TECH_EX/EX) 
kraju i w okresie t. Współczynniki ui,t oraz εi,t oznaczają odpowiednio efekt indywidualny 
i czysty błąd losowy składające się na łączny błąd losowy odnoszący się do konkretnej 
i-tej jednostki panelu.

Ze względu na fakt, iż proces konwergencji w grupie UE-27 wynika w dużej mierze 
z faktu istnienia konwergencji typu β, a zatem doganiania krajów o wyższym poziomie PKB 
per capita przez grupę tak zwanych krajów nowych, w badaniu analizuje się wpływ powyż-
szych zmiennych na PKB per capita właśnie tej grupy 12 krajów25. W ten sposób próbuje się 
określić stopień oddziaływania otwartości gospodarki na tempo wzrostu typu catching-up, 
a tym samym tempo konwergencji realnej w całej grupie. Zakres czasowy analizy obejmuje 
okres 1993–2011, przy czym ze względu na brak danych statystycznych model panelowy ma 
charakter niezbilansowany. Dane pochodzą głównie z World Bank WDI database 2012 oraz 
International Monetary Fund World Economic Outlook Database 2012.

24  Wartość 0,05 jest zgodna z teorią R. Solowa i potwierdzona badaniami empirycznymi. Por.  
D. Ciołek, Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej w wykorzystaniem modeli 
panelowych, www.dem.umk.pl/DME/2003/320_ciolek.pdf (13.03.2013).

25  Grupę UE-12 stanowią Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, 
Rumunia, Słowacja i Słowenia.
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Do wykonania oszacowań wykorzystano model panelowy z uwzględnieniem efektów 
indywidualnych mających charakter ustalony ( fixed effect model)26. Wyniki oszacowania 
modelu zawiera tabela 3.

Tabela 3. Wyniki estymacji regresji wzrostu: model (4) 

Zmienne Współczynnik βi Błąd stand. T-Studenta Wartość p Istotność
const 15,580 (1,1840) 13,1540 <0,00001 ***

ln (n+g+δ) 1,705 (0,3910) 4,3580 0,00002 ***
ln( s i,t-1) 0,421 (0,1330) 3,1610 0,00185 ***

LIB 1,437 (0,2000) 7,1732 <0,00001 ***
High_Tech_EX 0,296 (0,0604) 4,9030 <0,00001 ***

Diagnostyka modelu

Średn. aryt. zm. zależnej
 8,965648

Odch. stand. zm. zależnej
 0,869682

Suma kwadratów reszt
 24,45395

Błąd standardowy reszt
 0,372750

Wsp. determ. R-kwadrat
 0,830724

Skorygowany R-kwadrat
 0,816297
F(15, 176)
 57,58157

Wartość p dla testu F
 1,21e-59

Logarytm wiarygodności
–74,60865

Kryt. inform. Akaike’a 181,2173
Kryt. bayes. Schwarza

 233,3372
Kryt. Hannana-Quinna

 202,3263
Autokorel.reszt - rho1

 0,779683
Stat. Durbina-Watsona

 0,369915
Test na zróżnicowanie wyrazu wolnego w grupach -

 Hipoteza zerowa: grupy posiadają wspólny wyraz wolny
 Statystyka testu: F(11, 176) = 15,0881

 z wartością p = P(F(11, 176) > 15,0881) = 2,07177e-020
Krytyczna wartość: 1,84339

Liczba obserwacji 192
*** oznacza poziom istotności na poziomie 1%.
Źródło: obliczenia własne w programie GRETL.

26  Model (4) próbowano szacować pierwotnie metodą KMNK: 1) jako model typu pooled (panel 
traktowany jako zbiór danych przekrojowych); 2) wprowadzając uprzednio zmienne zero-jedynkowe 
i uwzględniając efekt indywidualnego zróżnicowania średnich dla poszczególnych paneli (LSDV). 
W obydwu przypadkach testy diagnostyczne, głównie wyniki testu Breuscha-Pagana, sugerowały 
odrzucenie hipotezy zerowej o braku efektów indywidualnych. Z kolei wyniki tekstu Hausmana 
sugerowały zastosowanie modelu z uwzględnieniem efektów ustalonych ( fixed effect model).
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Na podstawie otrzymanych oszacowań można sformułować następujące wnioski:
a) wszystkie zmienne objaśniające są istotne na poziomie 1%;
b) równanie oszacowano za pomocą odpowiedniej metody estymacji, o czym świad-

czą wyniki diagnostyczne modelu;
c) istotny wpływ na tempo PKB per capita analizowanej grupy krajów mają nadal 

„tradycyjne” determinanty wynikające wprost z modelu R. Solowa (tempo przy-
rostu liczby ludności i tempo postępu technicznego);

d) wyniki oszacowań wskazują na wyraźny związek między stopniem otwartości 
gospodarek grupy UE-12 a tempem ich wzrostu gospodarczego; wzrost stopnia 
otwartości gospodarki o 1 punkt procentowy powodował podniesienie tempa 
wzrostu gospodarczego w tej grupie krajów o około 1,5 punktu procentowego;

e) istotne, aczkolwiek mniejsze znaczenie w kształtowaniu dynamiki wzrostu miała 
również specjalizacja eksportowa w dobrach wysokiej techniki; wzrost udziału 
tego typu dóbr w całkowitym eksporcie o 1 punkt procentowy znajdował odzwier-
ciedlenie we wzroście tempa PKB per capita o 0,3 punktu procentowego. 

Podsumowanie

W świetle przeprowadzonych badań empirycznych w Unii Europejskiej mamy do czy-
nienia z procesem wyrównywania się poziomów dochodu per capita krajów członkowskich 
(konwergencja σ). W okresie 1993–2011 tempo konwergencji realnej wynosiło około 3,6% 
rocznie i było w dużej mierze związane z szybszym tempem wzrostu grupy krajów określa-
nych mianem UE-12 (konwergencja β). Wyższe tempo wzrostu miało niewątpliwie związek 
z postępującą otwartością gospodarek, będącą naturalną konsekwencją procesu integracyj-
nego. Wyniki analizy empirycznej, w której wykorzystano model panelowy, jednoznacznie 
wskazują na powyższą zależność, tym samym potwierdzając słuszność omówionych kon-
cepcji teoretycznych. W świetle otrzymanych wyników istotne znaczenie ma także struk-
tura eksportu, a dokładnie stan jego technologicznego nasycenia i odpowiednie, pozytywne 
zmiany w tej dziedzinie. Można przypuszczać, iż w przyszłości, w obliczu wyczerpywania 
się możliwości zwiększania obrotów handlowych, to właśnie struktura handlu, zwłaszcza 
eksportu, może zyskać na znaczeniu i wpływać tym samym w jeszcze większym stopniu 
na proces konwergencji realnej. Warto zastanowić się również nad wpływem struktury 
importu i jego technologicznego zaawansowania, który niewątpliwie, przy odpowiednich 
zdolnościach absorpcyjnych kraju, oddziałuje na innowacyjność gospodarek, a dalej na 
strukturę oferty eksportowej. Należy mieć świadomość ograniczeń wykorzystanej metody 
badawczej, dlatego w dalszych badaniach nad powyższymi kwestiami należałoby uwzględ-
nić strukturę importu jako kolejną zmienną objaśniającą, jej pewne opóźnienia czasowe 
oraz wykorzystać dynamiczne modele panelowe do badania procesu konwergencji.
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Streszczenie

Wzrost stopnia otwartości gospodarek, będący istotnym skutkiem tworzenia ugrupowań integracyjnych, ma 
wpływ na kształtowanie tempa wzrostu gospodarczego ich krajów członkowskich, zwłaszcza nowo przyjętych, szybko 
liberalizujących swe gospodarki. Tym samym może być istotną determinantą zjawiska konwergencji realnej.

W opracowaniu dokonano przeglądu dotychczasowych koncepcji teoretycznych i badań empirycznych dotyczących 
wpływu otwartości gospodarek na wzrost gospodarczy. W części empirycznej zbadano proces konwergencji realnej 
w Unii Europejskiej w latach 1993–2011 oraz wykorzystując model panelowy, określono wpływ postępującej liberalizacji 
handlu krajów członkowskich na tempo ich wzrostu, tym samym, proces konwergencji realnej całego ugrupowania. 
Zaproponowano także dalsze kierunki badań.

Openness of economy and real convergence process: the example of European Union countries

The rise in the openness level of economies is the essential result of integration process and influences the 
member countries’ economic growth, especially the growth of the new- entered countries, with high pace of trade 
liberalization. Consequently, it can be the important determinant of the real convergence process.

The paper presents a review of theoretical and empirical researches concerning the relationship between trade 
openness and economic growth. In the empirical part of the paper the real convergence process in the European Union 
in period 1993–2011 is investigated and discussed. Then, panel growth regression model is performed in order to show 
the influence of trade liberalization on the pace of economic growth and real convergence process in the European 
Union. The paper concludes with suggestions for further researches. 

Translated by Izabela Młynarzewska-Borowiec
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Wprowadzenie

Celem artykułu jest analiza i ocena efektywności funkcjonowania wielostronnego 
systemu handlowego WTO. W szczególności przedmiotem badania jest znaczenie WTO 
jako płaszczyzny realizacji interesów handlowych państw członkowskich w sytuacji 
kryzysu negocjacji Rundy Doha. Przedstawione zostaną również propozycje reformy 
WTO, które mogłyby spowodować poprawę skuteczności funkcjonowania WTO jako 
forum wymiany zobowiązań handlowych. Należy podkreślić, iż fiasko Rundy Doha 
oznaczać będzie utratę przez WTO zdolności do odgrywania roli skutecznego forum 
negocjacyjnego. Działalność organizacji ograniczy się wówczas do nadzoru dotychczas 
przyjętych zobowiązań oraz rozstrzygania sporów handlowych między jej członkami.

Funkcje wielostronnego systemu handlowego WTO

Rozważania na temat efektywności funkcjonowania wielostronnego systemu han-
dlowego WTO należy rozpocząć od definicji tego systemu oraz wskazania jego pod-

* Magister Anna Wróbel jest asystentem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Zakład 
Ekonomii Instytutu Stosunków Międzynarodowych) Uniwersytetu Warszawskiego. E-mail: awrobel@
uw.edu.pl.
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stawowych funkcji. W nawiązaniu do teorii sformułowanej przez S. Krasnera1 można 
uznać wielostronny system handlowy za rodzaj reżimu międzynarodowego, czyli zestaw 
milczących i formalnych zasad, norm, reguł i procedur podejmowania decyzji dotyczą-
cych handlu międzynarodowego, co do których panują zbieżne oczekiwania. System ten 
spełnia cztery zasadnicze funkcje:

 – forum negocjacyjnego (mechanizm wymiany zobowiązań),
 – kodeksu postępowania w polityce handlowej,
 – forum rozwiązywania sporów handlowych,
 – przeglądu polityki handlowej członków.

Podstawowym celem wielostronnego systemu handlowego WTO jest zapewnienie 
postępu w zakresie liberalizacji handlu poprzez kolejne rundy negocjacji handlowych, 
w ramach których dochodzi do wymiany zobowiązań handlowych uczestników systemu. 
Do momentu powstania WTO w okresie funkcjonowania systemu GATT 1947 odbyło się 
osiem rund negocjacyjnych, które doprowadziły do znaczącej liberalizacji handlu arty-
kułami przemysłowymi oraz ustanowienia norm prawno-traktatowych dotyczących po-
szczególnych aspektów wymiany handlowej. W 2001 roku rozpoczęła się pierwsza runda 
negocjacyjna na forum WTO, która dotychczas nie przyniosła znaczących rezultatów.

Zgodnie z zapisami artykułu 2 Porozumienia ustanawiającego Światową Organi-
zację Handlu ustanawia ona wspólne ramy instytucjonalne dla stosunków handlowych 
pomiędzy członkami w sprawach regulowanych przez porozumienia WTO. Światowa 
Organizacja Handlu nadzoruje szereg konkretnych zobowiązań prawnych regulujących 
politykę handlową państw członkowskich. Do porozumienia ustanawiającego WTO 
dołączono cztery załączniki obejmujące umowy określające zasady, którymi powinny 
się kierować państwa członkowskie organizacji w poszczególnych obszarach wymiany 
międzynarodowej. Najbardziej rozbudowany jest załącznik I obejmujący trzy elementy: 
załącznik IA zawierający tak zwane wielostronne porozumienie towarowe (GATT 1994 
oraz umowy regulujące szczegółowe aspekty wymiany towarowej), załącznik IB obejmu-
jący Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS), załącznik IC, czyli Porozumienie 
w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS). Dwa kolejne 
załączniki zawierają zobowiązania, które służą realizacji kolejnych funkcji WTO, służą-
cych przestrzeganiu przyjętego kodeksu w polityce handlowej. Załącznik drugi zawiera 
Porozumienie w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów, z kolei 
w załącznik trzeci obejmuje Mechanizm przeglądu polityki handlowej (TPRM). Załącz-
nik czwarty zawiera natomiast porozumienia fakultatywne.

1  Teoria reżimów międzynarodowych. Zob. International Regimes, red. S. Krasner, Cornell Uni-
versity Press, New York 1983.
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Przejawy dysfunkcjonalności wielostronnego systemu handlowego WTO

Podstawowym problemem dotyczącym funkcjonowania wielostronnego systemu 
handlowego WTO jest brak postępu w negocjacjach handlowych. Pierwsza runda wie-
lostronnych negocjacji handlowych na forum Światowej Organizacji Handlu zainicjo-
wana została przez ministrów państw członkowskich w trakcie konferencji ministerial-
nej, która odbyła się w stolicy Kataru – Dosze (9–13 listopada 2001 roku). Pierwotnym 
terminem zakończenia rokowań był 1 stycznia 2005 roku. Z uwagi na liczne trudności 
rokowania nie zostały zakończone w przewidzianym terminie. Należy podkreślić, że do-
tychczas idea liberalizacji wielostronnych powiązań handlowych nie napotkała tak wielu 
trudności. O wspomnianych problemach świadczy fakt, iż w całej historii wielostronnego 
systemu handlu GATT/WTO nie było tak długiej przerwy w skutecznych negocjacjach 
handlowych, z jaką mamy obecnie do czynienia. 

Wypracowanie porozumienia w obecnej rundzie negocjacji jest zadaniem o wiele 
trudniejszym, niż miało to miejsce we wcześniejszych rundach rokowań toczonych na 
forum GATT. Należy zatem zastanowić się nad przyczynami obecnego kryzysu Świa-
towej Organizacji Handlu związanego z brakiem możliwości wypełniania jej podstawo-
wej funkcji – forum negocjacyjnego w zakresie polityki handlowej. W tym przypadku 
należy spróbować odpowiedzieć na trzy pytania, czy problemem jest: liczba uczestników 
negocjacji?, zakres i organizacja rokowań?, niechęć do daleko idącego kompromisu w ne-
gocjacjach rolnych?

Od momentu podpisania Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu, który 
stał się podstawą do stworzenia wielostronnego systemu handlowego GATT/WTO 
wzrosła zasadniczo liczba jego uczestników z 23 w 1947 roku do 159 obecnie2. Wraz 
z rozrostem Światowej Organizacji Handlu coraz trudniej jest osiągnąć porozumienie 
między jej członkami, ale wydaje się, że nie tylko na wzroście liczebności członków 
polega problem braku efektywności w negocjacjach handlowych. Problemem jest raczej 
większa konsolidacja stanowiska państw rozwijających się, które nie są zadowolone 
z dotychczasowego funkcjonowania wielostronnego systemu handlowego GATT/WTO. 
W całym okresie funkcjonowania GATT 1947 proces liberalizacji handlu był bowiem 
podporządkowany realizacji interesów państw wysoko rozwiniętych. Liberalizowano 
te sektory, w których państwa Północy miały przewagę komparatywną, czyli głównie 
handel artykułami przemysłowymi. W przypadku sektorów, w których państwa bogate 
nie mogły się wykazać wysokim stopniem konkurencyjności, utrzymano rozbudowa-
ne systemy ochrony rynków. Tak więc rolnictwo oraz wysoce pracochłonna produkcja 
tekstylno-odzieżowa do Rundy Urugwajskiej pozostawały w zasadzie poza głównym 

2  Stan na marzec 2013 roku.
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nurtem liberalizacji handlu. Sytuację miała zmienić Runda Urugwajska, która w więk-
szym stopniu niż poprzednie zgodnie z zapisami Deklaracji z Punta del Este powinna się 
skupić na potrzebach państw rozwijających się. Stosunkowo skromne efekty w zakresie 
liberalizacji handlu artykułami rolnymi oraz szereg uciążliwych dla państw rozwijają-
cych się dyscyplin, które wówczas przyjęto (zwłaszcza porozumienie TRIPS), nie zmie-
niły sytuacji państw rozwijających się w światowym systemie handlu. Z tego powodu 
państwa te w bardziej efektywny sposób w obecnej rundzie negocjacji handlowych dążą 
do realizacji swoich interesów. Służy temu konsolidacja stanowisk państw rozwijają-
cych się określanych mianem zaawansowanych w formie grupy G-203, które stały się 
istotną siłą zdolną do przeciwstawienia się stanowisku negocjacyjnemu państw wysoko 
rozwiniętych. Przykładem skuteczności działania państw grupy jest fiasko konferencji 
ministerialnej w Cancún. Runda Rozwojowa zapoczątkowana w stolicy Kataru zgodnie 
z pierwotnymi założeniami miała zakończyć się podjęciem odpowiednich zobowiązań 
w czasie szczytu w meksykańskim Cancún. Kraje rozwijające się, które w trwały sposób 
połączyły swoje siły, odrzucając propozycje liberalizacyjne przygotowane przez kraje 
bogate, doprowadziły do niepowodzenia konferencji. Państwa grupy G-20 odmówiły 
wówczas otwarcia swoich rynków do czasu, gdy rolnicy z państw uprzemysłowionych nie 
przestaną być wspomagani przez państwo4. Kraje te stanowczo zażądały zmiany polityki 
krajów bogatych w zakresie produkcji rolnej i obrotu surowcami rolnymi. Domagano się 
znaczącego ograniczenia subsydiów dla rolnictwa, zmiany polityki celnej i ograniczenia 
limitów importowych dla tej grupy towarów. Według państw grupy G-20, zakończenie 
subwencjonowania rolnictwa doprowadziłoby do ich znacznie szybszej integracji z sys-
temem handlu światowego. 

Osiągnięcie porozumienia między Północą a Południem na forum WTO utrudnia 
również specyficzna sytuacja, w której ekonomiczne interesy Stanów Zjednoczonych 
i Unii Europejskiej krzyżują się z politycznym interesem Brazylii, Indii i Chin. Te trzy 
państwa zwracają uwagę nie tylko na uzyskanie korzystnych warunków dostępu do 
rynków, lecz również chcą przy okazji zdobyć polityczny prestiż i uznanie ich na arenie 
międzynarodowej za rosnące w siłę „ekonomiczne mocarstwa”.

3  G-20 to grupa państw rozwijających się, członków WTO określanych mianem zaawansowanych. 
Obecnie grupę tworzą 23 państwa: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Chiny, Kuba, Egipt, Ekwador, 
Gwatemala, Indie, Indonezja, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Paragwaj, Peru, Filipiny, RPA, Tanzania, 
Tajlandia, Urugwaj, Wenezuela, Zimbabwe. Grupa zawiązana przed szczytem w Cancún, dąży do 
ograniczenia wszelkich form wsparcia rolnego, w tym przede wszystkim wsparcia zakłócającego 
handel międzynarodowy (kategorie Amber Box, Blue Box) oraz wsparcia poszczególnych produk-
tów. Groups in the WTO, 28.07.2010, www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.pdf 
(30.05.2013).

4  V. Costantini, R. Crescezi, F. De Filippis, L. Salvatici, Bargaining Coalitions in the WTO Agri-
cultural Negotiations, „The World Economy” 2007, Vol. 30, No. 5, s. 866–867.



Anna Wróbel 
Funkcjonalność i dysfunkcjonalność wielostronnego systemu handlowego WTO

103

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Ewolucja wielostronnego systemu handlowego polegała nie tylko na wzroście liczby 
członków wielostronnych negocjacji, lecz przede wszystkim na zwiększeniu zakresu 
przedmiotowego rokowań. Oprócz handlu towarami, w ramach rundy urugwajskiej roz-
szerzono zakres wielostronnego systemu handlowego o usługi, handlowe aspekty praw 
własności intelektualnej oraz handlowe aspekty inwestycji. Program wielostronnych ne-
gocjacji Rundy Doha objął początkowo następujące tematy: wdrożenie obowiązujących 
porozumień, rolnictwo, dostęp do rynków towarów nierolnych (Non-Agriculture Market 
Access – NAMA), usługi, ochrona własności intelektualnej (oznaczenia geograficzne, 
TRIPS, reguły ochrony zdrowia), tematy singapurskie (inwestycje, polityka konkurencji, 
zasada przejrzystości przy zamówieniach rządowych, ułatwienia w handlu), reguły WTO 
(odnoszące się do antydumpingu, subsydiów, regionalnych porozumień handlowych, roz-
strzygania sporów handlowych), ochrona środowiska, handel za pośrednictwem internetu, 
problemy małych krajów, współpraca techniczna, problemy krajów najmniej rozwinię-
tych, traktowanie na warunkach specjalnych i uprzywilejowanych krajów rozwijających 
się, związki handlu, zadłużenia i spraw finansowych oraz związek między handlem 
a przepływem technologii. Współcześnie pojawiają się postulaty dotyczące konieczności 
podjęcia w ramach WTO również problemów związanych ze standardami pracy. 

Oprócz rozszerzenia zakresu przedmiotowego przyczyn wolnego postępu w negocja-
cjach katarskich upatruje się również w samej formule ich prowadzenia, zgodnie z którą 
„nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie zostanie uzgodnione (zasada single under-
taking)”5. W efekcie, chociaż w wielu ważnych kwestiach udało się osiągnąć zbliżenie 
stanowisk uczestników rokowań, brak porozumienia w jednej sprawie wyklucza wdra-
żanie porozumienia w sprawach uzgodnionych. W obecnej rundzie negocjacji w przeci-
wieństwie do poprzednich w momencie jej rozpoczęcia nie zdecydowano się na określe-
nie kwantyfikowalnych celów negocjacji. We wcześniejszych przypadkach zwyczajową 
praktyką było określanie na wstępie skali redukcji ceł. W ramach Rundy Doha sposób 
i skalę liberalizacji pozostawiono do uregulowania w trakcie samych negocjacji. 

Niezwykle istotnym problemem wpływającym w sposób znaczący na dysfunkcyj-
ność wielostronnego systemu handlowego jest niechęć do daleko idącego kompromisu 
w negocjacjach rolnych. Obecnie negocjacje te stanowią jedną z podstawowych przeszkód 
utrudniających zakończenie rokowań Rundy Doha. Handel artykułami rolnymi, stano-
wiący zaledwie nieco ponad 7% całości wymiany międzynarodowej, od dziesięcioleci 
jest jednym z centralnych problemów i wyzwań stojących przed członkami wielostron-
nego systemu handlu GATT/WTO. Przyczyną takiej sytuacji jest skala protekcjonizmu 
stosowana w rolnictwie przez państwa wysoko rozwinięte. Na skutek interwencjonizmu 

5  R. Wolfe, Journal of International Economic Lawjiel, oxfordjournals.org, First published online: 
November 26, 2009, The WTO Single Undertaking as Negotiating Technique and Constitutive Meta-
phor, „Journal of International Economic Law” 2009, Vol. 12, issue 4, s. 835–858.
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państwowego stosowanego w sektorze rolnym tych państw powstały poważne deforma-
cje rzutujące negatywnie na stan światowego rynku i interesy tańszych producentów. 
O istocie problemu świadczy fakt, iż odmienne stanowiska dotyczące problematyki rolnej 
doprowadzały wielostronne negocjacje handlowe prowadzone w ramach systemu GATT/
WTO na krawędź fiaska. Takim przykładem oprócz omawianej Rundy Doha jest Runda 
Urugwajska, w przypadku której spory dotyczące liberalizacji handlu rolnego niemal 
doprowadziły do przerwania obrad i opóźniły zakończenie negocjacji. 

W ramach Rundy Doha negocjacje rolne podzieliły członków WTO nie tylko według 
linii Północ–Południe na państwa rozwijające się domagające się zmiany polityki krajów 
bogatych w zakresie produkcji rolnej i obrotu surowcami rolnymi, w tym znaczącego 
ograniczenia subsydiów dla rolnictwa, zmiany polityki celnej i ograniczenia limitów im-
portowych dla tej grupy towarów, oraz państwa wysoko rozwinięte dążące do utrzymania 
szerokiej ochrony dla własnej produkcji rolnej. Znaczące różnice stanowisk dostrzegalne 
są bowiem również w ramach państw wysoko rozwiniętych. Z jednej strony występują 
państwa, które należą do grupy Cairns6 (Australia, Kanada, Nowa Zelandia) i podobnie 
jak państwa grupy G-20 postulują eliminację wszystkich form wsparcia eksportu rolnego. 
Z drugiej strony jest natomiast Unia Europejska i Stany Zjednoczone, prowadzące roz-
budowane programy ochrony i wsparcia sektora rolnego. Należy ponadto podkreślić, 
iż również państwa dążące do utrzymania pewnej ochrony w handlu rolnym mają inną 
wizję ustępstw, na jakie powinno się pójść w stosunku do państw rozwijających się, czego 
przykładem są odmienne stanowiska negocjacyjne UE i USA7. 

Kolejną przyczyną trudności z zakończeniem rokowań Rundy Rozwojowej jest 
zmniejszenie skali spodziewanych korzyści związanych z wprowadzeniem w życie jej po-
stanowień8. Państwa rozwijające obawiają się także wysokich kosztów dostosowawczych. 
Również światowy kryzys gospodarczy nie sprzyja wielostronnej liberalizacji handlu. 
W momentach kryzysowych państwa często bowiem chętniej uciekają się do narzędzi 
protekcjonizmu niż do polityki wolnego handlu. Według danych Banku Światowego 
w okresie od października 2008 roku do lutego 2009 roku rządy niektórych krajów wpro-
wadziły łącznie 47 restrykcyjnych środków polityki handlowej. Wraz z narastającym kry-

6  Grupa Cairns – koalicja 18 państw reprezentujących jedną trzecią światowego eksportu rolnego 
(Argentyna, Australia, Boliwia, Brazylia, Chile, Gwatemala, Indonezja, Kanada, Kolumbia, Kostary-
ka, Malezja, Nowa Zelandia, Paragwaj, Filipiny, RPA, Fidżi, Tajlandia i Urugwaj). Opowiada się 
za eliminacją wszystkich form wsparcia eksportu rolnego. Nazwa grupy pochodzi od miejscowości 
Cairns w Australii, gdzie w 1986 roku odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli tych krajów. 
Grupa przyczyniła się do włączenia problematyki rolnictwa do rokowań wielostronnych na forum 
GATT. Część członków grupy należy jednocześnie do grupy G-20 (Brazylia, Indie).

7  A. Wróbel, Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych WTO i jego implikacje dla 
Wspólnej Polityki Rolnej, „Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe SGGW” 2012, t. 12, 
z. 2, s. 140–141. 

8  E. Kaliszuk, Negocjacje w Genewie – fiasko zamiast przełomu, „Wspólnoty Europejskie” 2008, 
nr 4(191), s. 13.
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zysem gospodarczym obserwowano również coraz większy spadek światowych obrotów 
handlowych. Przykładowo, eksport ogółem Unii Europejskiej w czwartym kwartale 2008 
roku zmniejszył się o 16% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2007. Odpo-
wiedzią ze strony Światowej Organizacji Handlu na narastający kryzys w gospodarce 
światowej była decyzja o rozszerzeniu prac WTO między innymi o monitoring środków 
handlowych podejmowanych podczas obecnego kryzysu finansowo-gospodarczego, in-
tensyfikacja prac w ramach programu „Aid for Trade” oraz finansowanie handlu9. 

Czym jest zatem Światowa Organizacja Handlu bez efektywnej realizacji funkcji 
forum negocjacyjnego? Tak jak zauważono we wstępie, WTO nadal pełni funkcję 
kodeksu postępowania w polityce handlowej w oparciu o dotychczasowe układy i usta-
nowione w ich ramach zasady oraz gwarantuje mechanizm zapewnienia przestrzegania 
tych regulacji w postaci systemu rozstrzygania sporów handlowych i mechanizmu prze-
glądu polityki handlowej.

Podsumowanie

Bezpośrednią konsekwencją kryzysu negocjacji handlowych na forum WTO jest 
wzrost zainteresowania liberalizacją handlu w oparciu o bilateralne porozumienia han-
dlowe. Wobec impasu w rokowaniach wielostronnych członkowie organizacji już teraz 
skupiają się w większym stopniu na zapewnieniu sobie większego dostępu do rynków 
zbytu poprzez budowę stref wolnego handlu z głównymi partnerami gospodarczymi. Tego 
typu polityka może skutkować fragmentaryzacją wielostronnego systemu handlowego, 
rozbiciem go na poszczególne bloki handlowe. Dodatkowo osłabia ona zainteresowanie 
negocjacjami wielostronnymi. Szczególnym zagrożeniem dla wielostronnej liberalizacji 
handlu może okazać się powrót do idei budowy strefy wolnego handlu między Unią Eu-
ropejką i Stanami Zjednoczonymi. W przeciwieństwie do rokowań urugwajskich obecnie 
zawierane PTA’s10 nie są elementem zbliżania stanowisk negocjacyjnych, ułatwiającym 
osiągniecie porozumienia na forum WTO, to bardziej alternatywa dla wielostronnych 
negocjacji, które okazały się nieefektywne. Należałoby zatem podjąć działania służące 
reformie WTO, tak aby poprawić możliwości realizacji jej podstawowej funkcji forum 
negocjacyjnego.

W publikacjach naukowych oraz opracowaniach publicystycznych pojawia się wiele 
propozycji, których realizacja miałaby doprowadzić do zwiększenia efektywności nego-
cjacji na forum WTO. Po pierwsze, zwraca się uwagę na konieczność zastąpienia Rundy 

9  L. Godlewska, Wielostronne negocjacje w sprawie dostępu do rynku towarów przemysłowych – 
powolny postęp, „Wspólnoty Europejskie” 2009, nr 3(196), s. 33.

10  PTAs – Preferential Trade Agreements.
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Doha nowym i bardziej skutecznym mechanizmem, który pozwoliłby na postęp w pro-
cesie liberalizacji światowych obrotów handlowych. Dotychczasowe wyniki negocjacji 
powinny zostać zebrane w nową inicjatywę pod roboczą nazwą Global Recovery Round 
(GRR), w ramach której powinno się odstąpić od zasady single undertaking11. Po drugie, 
sugeruje się fragmentaryzację rokowań, ich rozbicie na wąskie tematy/sektory, z których 
każdy mógłby iść niezależnie własną ścieżką i własnym tempem, a ich wyniki mogłyby 
samodzielnie wchodzić w życie. Dodatkowo, pojawia się postulat odstąpienia od zasady 
wzajemności korzyści i koncesji. W tym ujęciu każde porozumienie zawarte między 
mniejszą grupą uczestników powinno być stosowane w stosunku do wszystkich człon-
ków WTO, nawet jeśli oni tego nie odwzajemniają. Proponowana jest również otwarta 
formuła rokowań, zgodnie z którą państwa mogłyby dowolnie wchodzić do rokowań 
i z nich wychodzić12. 

Na zakończenie warto również podkreślić, iż fiasko Rundy Doha będzie oznacza-
ło marginalizację Światowej Organizacji Handlu jako płaszczyzny realizacji interesów 
handlowych jej państw członkowskich. Zatem prędzej czy później należy się spodziewać 
reform tej struktury, które usprawnią jej działanie.
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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza efektywności funkcjonowania wielostronnego systemu handlowego WTO. 
W szczególności dokonano oceny przebiegu negocjacji Rundy Doha oraz wskazano główne przeszkody utrudniające 
jej zakończenie. Na koniec sformułowano propozycje reformy rokowań handlowych prowadzonych na forum WTO.

Functionality and dysfunctionality of the WTO multilateral trading system

The aim of this paper is to analyze the effectiveness of the WTO multilateral trading system. In particu-
lar, it will analyze the negotiations of the Doha Round, and shall indicate the main obstacles to its completion.  
At the end of the paper the reform proposals of the WTO negotiations process will be formulated.

Translated by Anna Wróbel
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Wprowadzenie

W ostatniej dekadzie funduszom hedge poświęcono bardzo dużo uwagi. Z jednej 
strony, jest to spowodowane wynikami inwestycyjnymi przewyższającymi inne formy 
alokacji kapitału, zaś z drugiej strony, konsekwencje ich funkcjonowania często są wska-
zywane jako przyczyna problemów pojawiających się na rynkach. Dynamiczny rozwój 
rynku funduszy hedge od końca lat 90. zeszłego stulecia jest zjawiskiem mającym wpływ 
na zmianę struktury współczesnego rynku finansowego. W ostatnich kilkunastu latach 
poważnie wzrosło znaczenie rynku finansowego dla funkcjonowania gospodarki realnej. 
Uzasadnieniem badań nad rozwojem rynku funduszy hedge jest również fakt występo-
wania wysokiego poziomu zmienności we wszystkich segmentach rynku finansowego 
w pierwszej dekadzie nowego stulecia. Fundusze hedge jako nieregulowane fundusze 
inwestycyjne, charakteryzujące się najwyższą elastycznością działania spośród wszyst-
kich podmiotów funkcjonujących na rynku, zostały najlepiej zaadaptowane do nowych 
warunków rynkowych.

Do końca zeszłego stulecia inwestorzy finansowi, tworząc swój portfel inwestycyjny, 
brali pod uwagę głównie takie formy aktywów, jak: akcje, obligacje, waluty, a także nie-
ruchomości. Następnie wraz z rozwojem modern portfolio theory zaczęto uwzględniać 

* Doktor Waldemar Aspadarec jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
(Katedra Finansów) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: goniag@poczta.fm.
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również alternatywne instrumenty finansowe. Pęknięcie bańki dot.com w 2001 roku 
i publikacje na temat ujemnej korelacji między zyskami z akcji i kontraktów terminowych 
na towary zwróciły uwagę inwestorów finansowych na rynek terminowy w celu redukcji 
ryzyka portfelowego (portfolio risk). 

Celem opracowania jest zbadanie atrakcyjności inwestycyjnej funduszy kontraktów 
terminowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy korelacji z klasycznymi instru-
mentami finansowymi. Mając powyższe na uwadze, w pracy przyjęto hipotezę badaw-
czą: fundusze stosujące strategię managed futures osiągają zyski niezależnie od sytuacji 
rynkowej. W pierwszej części artykułu przedstawiono podobieństwa i różnice między 
funduszami hedge a commodity pools, w kolejnych zbadano atrakcyjność inwestycyjną 
strategii managed futures w latach 1981–2012.

Fundusze hedge jako przedmiot badań naukowych

Mnogość cech funduszy hedge utrudnia definiowanie tego, co funduszem hedge nie 
jest1. Przedsięwzięciem określanym jako jeden z rodzajów funduszy hedge jest w literal-
nym tłumaczeniu pula surowcowa (commodity pool). Pulą surowcową nazywa się sposób 
inwestowania zbiorowego, w którym wielu inwestorów łączy swoje środki i wspólnie 
inwestuje je w kontrakty futures w celu uzyskania większej siły przebicia na rynku. 
Pule surowcowe są zwane niekiedy managed futures funds (zarządzane fundusze kon-
traktów futures). Zarządzającymi w pulach surowcowych są CTA (commodity trading 
advisors – doradcy w handlu na surowcach). Ich działalność jest regulowana przez CFTC 
(Commodity Futures Trading Commission – Komisję Obrotu Kontraktami Towarowy-
mi). Przyczynami, dla których inwestycje finansowe w surowce stały się na tyle ważne, 
że poświęcono im osobną nazwę w świecie amerykańskich inwestycji, były:

a) niegdyś bazująca na przemyśle oraz silnym sektorze rolniczym potęga Stanów 
Zjednoczonych;

b) marketyzacja giełd towarowych w Stanach Zjednoczonych;
c) zdrowy rozsądek nakazujący oddzielać co najmniej w nazewnictwie inwestycje 

realne (w ropę naftową, miedź, złoto czy pszenicę) od finansowych (w akcje, ob-
ligacje i tym podobne).

d) aktem prawnym związanym z funkcjonowaniem rynku towarowego w USA jest 
ustawa o obrocie towarami z 1974 roku2, która koncentruje się na dwóch podsta-
wowych celach:

1  S.A. McCrary, Hedge Fund Course, John Wiley & Sons, New York 2004, s. 1.
2  W 1936 roku uchwalono pierwotną ustawa o obrocie towarami w USA. Ustawa z 1974 roku – The 

Commodity Exchange Act – CEA – powołuje do życia instytucję nadzorczą nad rynkiem towarowym 
i rozszerza jej zasięg na rynki opcji na futures, które wcześniej nie podlegały regulacjom.
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1. Na definiowaniu kompetencji CFTC będącej odpowiednikiem Securities and 
Exchange Commission (SEC)3 na rynku instrumentów finansowych na towary. 
CFTC w ramach swoich kompetencji kontroluje funkcjonowanie powstałej w 1982 
roku samoregulującej organizacji National Futures Association (NFA), pełnią-
cej funkcję niezależnego kontrolera rynku towarowego i derywatów na towary 
w USA, który sprawuje funkcję arbitra w spornych sprawach między uczestni-
kami rynku. 

2. Na regulowaniu zasad funkcjonowania rynku towarowego oraz ich uczestników. 
Na tym polu CFTC koncentruje się na osobach zajmujących się zarządzaniem 
portfelami złożonymi z derywatów na towary albo doradzaniu na rynku towarów4.

Na początku rozważań niezbędne jest rozróżnienie między funduszem hedge a com-
modity pool. Fundusze hedge, otwierające pozycje w kontraktach terminowych i opcjach, 
nazywane są commodity pools – funduszami towarowymi. Każdy fundusz hedge stosu-
jący kontrakty futures w swojej strategii musi zarejestrować się w CFTC jako commodity 
pool. W praktyce fundusz inwestujący znaczne środki w instrumenty rynku kasowego 
jest uznawany za fundusz hedge, a nie commodity pool. Fundusz nazywany jest commo-
dity pool, jeśli praktycznie wszystkie jego środki są inwestowane w surowce, kontrakty 
futures oraz opcje opiewające na kontrakty futures. Fundusze hedge oraz commodity 
pools są podobne do siebie pod innymi względami. Podobieństwa te sprawiają, że trudno 
nakreślić wyraźną linię je oddzielającą. 

Zarządzający funduszami towarowymi nazywani są commodity pools operators – 
CPO, a osoby doradzające im w zakresie kontraktów futures lub opcji na towary uważani 
są za CTA5. Zarówno jedni, jak i drudzy zgodnie z ustawą podlegają rejestracji w CFTC 
i zobligowani są do przestrzegania zasad dotyczących obrotu instrumentami pochod-
nymi na rynku towarowym. Rejestracja jest równoznaczna z koniecznością spełnienia 
wymogów podobnych do tych, którym podlegają fundusze hedge rejestrujące się w SEC 
jako doradcy inwestycyjni. Fundusze hedge tworzone w Stanach Zjednoczonych przyj-
mują formę spółek limited partnerships lub spółek limited liability corporations. Pools 
tworzone w jurysdykcjach typu offshore i przyjmują formy spółek handlowych (cor-
porations). Commodity pools korzystają z tego samego rodzaju zwolnień od rejestracji 
co fundusze hedge. Wymogi ustawy o obrocie towarami dla funduszy hedge nie są dla 
nich nadmiernie krępujące, a wynika to z faktu, że znaczna ich część odnosi się tylko 
do transakcji przeprowadzanych na rynkach zorganizowanych, czyli giełdach, a nie na 
rynkach pozagiełdowych – OTC. Konsekwencją tego jest działalność funduszy na rynku 
OTC i tym samym znaczne ograniczenie zakresu informacji przekazywanych do CFTC.

3  Pełniący funkcję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w USA.
4  M.J.P. Anson, Handbook of Alternative Assets, John Wiley & Sons, New York 2002, s. 155.
5  F-S. L’habitant, Handbook of Hedge Funds, John Wiley & Sons, London 2006, s. 57.
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Istota strategii managed futures

Managed futures to jedna z wielu strategii stosowanych przez fundusze hedge, po-
legająca na obrocie zdywersyfikowanymi portfelami giełdowych kontraktów futures. 
Klasa aktywów o nazwie managed futures odnosi się do profesjonalnych zarządzają-
cych, zwanych commodity trading advisors, inwestujących za pośrednictwem global-
nych rynków futures oraz opcji. Managed futures są dostępnym obiektem inwestycji od 
roku 1948, kiedy rozpoczął działalność pierwszy publiczny fundusz futures. Branża nie 
rozwijała się jednak aż do późnych lat 70. W tamtym okresie na rynkach terminowych 
największe wolumeny obrotu osiągały towary rolne. W roku 1997 ich udział wynosił 
około 28% rynku funduszy hedge, by w kolejnych latach, 2002–2007, systematycznie 
obniżać się do poziomu poniżej 10%. Po tym okresie udział managed futures w branży 
alternatywnych inwestycji wzrósł aż do poziomu około 20% na koniec pierwszego pół-
rocza 2012 roku (rysunek 1). 

Rysunek 1. Procentowy udział managed futures w branży alternatywnych inwestycji  
w latach 1997– czerwiec 2012

. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: www.barclayhedge.com (5.01.2013).

Należy podkreślić, że ze względu na specyfikę i rozkład stóp zwrotu inwestycje 
w managed futures mają wiele cech czyniących je atrakcyjnym składnikiem portfela 
inwestycyjnego. Literatura wskazuje najczęściej na trzy kwestie:

a) managed futures osiągają wysokie stopy zwrotu przy ograniczonym ryzyku, co 
czyni je atrakcyjnymi jako samodzielna inwestycja6;

6  F. Edwards, J. Park, Do Managed Futures Make Good Investments, „The Journal of Futures 
Markets” 1996, Vol. 16, No. 5.
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b) managed futures ograniczają ryzyko portfela inwestycyjnego, a dotyczy to 
zarówno portfela złożonego z klasycznych aktywów, takich jak akcje i obligacje, 
jak również portfela zawierającego inwestycje alternatywne, na przykład fundusze 
hedge, nieruchomości7;

c) managed futures poprawiają wynik portfela inwestycyjnego, gdy skuteczność 
zarówno klasycznych, jak i alternatywnych klas aktywów jest ograniczona8.

Wartość aktywów będących pod zarządem CTA na koniec czerwca 2012 roku wy-
niosła 335 miliardów dolarów. Wzrost popytu ze strony inwestorów na managed futures 
wskazuje na to, że inwestorzy doceniają potencjalne profity z tytułu inwestycji managed 
futures, na przykład zmniejszone ryzyko portfela, potencjał większych zysków, zdolność 
do czerpania korzyści w rozmaitych środowiskach ekonomicznych oraz łatwość globalnej 
dywersyfikacji. Traderzy opcji oraz futures otrzymują inne specjalne korzyści w stosun-
ku do tradycyjnych klas aktywów, na przykład niższe koszty transakcyjne, niższe koszty 
rynkowe, możliwość stosowania dźwigni finansowej oraz handlu na płynnych rynkach. 
Ponadto jasność reguł danego rynku oraz bezpieczeństwo przeprowadzania transakcji na 
zorganizowanych rynkach instrumentów pochodnych daje więcej pewności co do przej-
rzystości oraz uwarunkowań regulacyjnych9. Istnieją trzy sposoby, za pośrednictwem 
których inwestorzy mogą dokonać inwestycji w managed futures:

a) zakup jednostek uczestnictwa w publicznym funduszu surowców lub futures 
w podobny sposób jak jednostek w powierniczym funduszu akcyjnym lub obli-
gacyjnym;

b) prywatne powierzenie środków operatorowi commodity pool zbierającemu środki 
inwestorów oraz zatrudniającemu jednego lub większą liczbę CTA w celu zarzą-
dzania tymi środkami;

c) bezpośrednie powierzenie środków jednemu lub większej liczbie CTA w celu za-
rządzania nimi na indywidualnie ustalonych zasadach lub zatrudnienie zarządza-
jącego zarządzającymi (manager of managers – MOM) w celu dokonania wyboru 
CTA od niego.

Minimalna wartość inwestycji wymagana przez fundusze, pools i CTA może być 
bardzo zróżnicowana, przy czym w wypadku CTA inwestycje przeznaczone są jedynie 
dla inwestorów chcących dokonać znaczącej inwestycji. CTA naliczają zarówno opłaty za 
zarządzanie, jak i prowizje od wyników porównywalne z tymi stosowanymi przez fundu-
sze hedge, powszechnie 2% wartości aktywów tytułem zarządzania oraz 20% premii od 

7  The Benefits of Managed Futures: 2006 Update, CISDM – Center for International Securities and 
Derivatives Markets, Isenberg School of Management, University of Massachusetts, Amherst 2006.

8  T. Schneeweis, The Benefits of Managed Futures, „Journal of Alternative Investments” 2000, 
grudzień.

9  D. Jobman, The Handbook of Alternative Investments, John Wiley & Sons, New York 2002, 
s. 202.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 8 (2014)

116

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

zysków10. Podobnie jak fundusze funduszy hedge, fundusze managed futures oraz pools 
pobierają opłatę dodatkową. 

Niegdyś CTA byli ograniczeni do handlu kontraktami futures na surowce, z tego 
zresztą wzięły się terminy „public commodity fund” – publiczny fundusz surowcowy, 
„CTA” oraz „CPO”. Wraz z wprowadzeniem w latach 80. kontraktów terminowych 
na waluty, stopy procentowe, obligacje oraz indeksy rynków akcji, spektrum inwestycyj-
ne uległo znaczącemu poszerzeniu. Współcześnie CTA handlują zarówno surowcami, jak 
i kontraktami financial futures. W okresie tym stosowano coraz bardziej zaawansowane 
metody zarządzania z wykorzystaniem stylu managed futures. Poszczególni zarządza-
jący stosują podejście uznaniowe lub systematyczne. Zarządzający z podejściem uzna-
niowym podejmują decyzje inwestycyjne na podstawie własnego osądu i wiedzy, czyli 
wybierają bardziej fundamentalny styl inwestowania11. Natomiast wielu z nich stosuje 
silnie techniczne i systemowe podejście do transakcji. Zarządzający wprowadzający 
w życie podejście systematyczne usiłują wykorzystać zidentyfikowane okazje inwesty-
cyjne przez zastosowanie zbudowanych modeli komputerowych12. Niektórzy koncentrują 
się na danym rynku lub jego segmencie, na przykład na surowcach rolnych, walutach lub 
metalach, jednak większość dywersyfikuje inwestycje na różnych rynkach. 

W literaturze wskazuje się, że jedną z najistotniejszych cech managed futures jest 
ich podążanie za trendem. Opiera się ono na założeniu, że utrzymująca się stała nie-
efektywność rynku prowadzi do formowania się trendów cenowych. Wykorzystanie 
kontraktów futures umożliwia zarządzającym w stylu managed futures wygenerowanie 
zysku z długich pozycji w czasie hossy oraz zarabiania na krótkich pozycjach w czasie 
bessy. Strategia ta jest na tyle elastyczna, że w momencie odwrócenia trendu pozwala 
szybko odwrócić pozycję, co stanowi fundamentalną różnicę w porównaniu z trady-
cyjnymi inwestycjami long-only. Ogólnie rzecz biorąc, korelacja wzajemna strategii 
CTA zależy od stopnia, w jakim bazują one na podążaniu za trendem lub poszukiwaniu 
minimów i szczytów. Ze względu na to, że większość CTA stosuje strategie podążające 
za trendem, indeksy (czy to dolarowe, czy też mierzone w wartościach bezwzględnych) 
są silnie skorelowane ze strategiami innych CTA, zdominowanymi przez podejście po-
dążania za trendem13.

Kontrakty futures są niezwykle użytecznym instrumentem dzięki swoim cechom. 
Podobnie jak giełdy, na których się nimi handluje, podlegają ścisłemu nadzorowi CFTC 
i NFA. Transakcje giełdowe na tym rynku rozliczane są przez niezależne izby rozli-

10  H.M. Kat, Managed Funds and Hedge Funds: A Match Made in Heaven, „Journal of Investment 
Management” 2004, Vol. 2, No. 1, s. 33.

11  F. Stefanini, Investment Strategies of Hedge Funds, John Wiley & Sons, London 2006, s. 226.
12  G. Lungarella, Managed Futures: A Real Alternative, SwissHedge, Harcourt Investment Consult-

ing, Zurich 2002, s. 11.
13  D. Jobman, The Handbook..., s. 163. 
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czeniowe, które gwarantują transakcje, ograniczając tym samym ryzyko drugiej strony. 
Kolejną zaletą rynku terminowego jest duża jego płynność. Koszty transakcyjne stano-
wią niewielką część kosztów ponoszonych na odpowiadających tym rynkom giełdach 
instrumentów bazowych. Uwzględnienie managed futures w portfelu inwestycyjnym 
może prowadzić do znacznego obniżenia ryzyka całościowego przy niewielkich kosztach 
mierzonych oczekiwaną stopą zwrotu. Fundusze funduszy managed futures ( funds of 
managed futures funds) oferują inwestorom możliwość dywersyfikacji między różne fun-
dusze managed futures ze względu na rynek, na którym działają, czy horyzont czasowy 
zawieranych transakcji. Abstrahując od niższej stopy zwrotu, managed futures wydają się 
bardziej efektywnym narzędziem dywersyfikacji od funduszy hedge. Dodanie managed 
futures do portfela akcji oraz obligacji obniża odchylenie standardowe portfela istotniej 
i szybciej niż w przypadku wykorzystania funduszy hedge. Można zmniejszyć ogólne 
odchylenie standardowe portfela jeszcze bardziej poprzez zestawienie w nim aktywów 
alternatywnych (funduszy hedge oraz managed futures) z tradycyjnymi (akcjami oraz 
obligacjami)14.

Analiza strategii managed futures 

Kluczową cechą stylu managed futures są udokumentowane sukcesy tej strategii. 
Przynosiła ona inwestorom zyski w różnych warunkach rynkowych. Na rysunku 2 za-
prezentowano skuteczność strategii managed futures, która w ostatnich trzydziestu latach 
generowała stopy zwrotu wyższe od średnich stóp światowych. Atrakcyjne zyski przy-
noszone były także wtedy, gdy rynek akcji przeżywał załamanie, jak choćby w czasie 
bessy lat 2000–2003 i kryzysu finansowego w 2008 roku.

Rysunek 2. Wyniki długookresowe strategii managed futures w latach 1981–2012 na tle indeksu S&P 500

0%

500%

1000%

1500%

2000%
2500%

3000%

3500%

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

Manage futures S&P 500

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bloomberg i www.stooq.pl (15.01.2013).

14  Commodity Trading Advisors: Risk, Performance Analysis and Selection, red. G.N. Gregoriou, 
V.N. Karavas, F-S. L’habitant, F. Rouah, John Wiley & Sons, New York 2004, s. 163.
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W okresie 1980–2012 poszczególne miary strategii managed futures kształtowały 
się następująco:

 – zaanualizowana roczna stopa zwrotu wynosiła 11%, 
 – wartość wskaźnika Sharpe’a – 0,4%,
 – największe obsunięcie kapitału (Drawdown) – 15,66%,
 – korelacja z indeksem S & P 500 – 0,01.

Zgodnie ze współczesną teorią portfela MPT optymalna dywersyfikacja możliwa jest 
dzięki niskiej lub nawet ujemnej korelacji między poszczególnymi składnikami portfela, 
(tabela 1).

Tabela 1. Korelacja akcji, obligacji i pozostałych alternatywnych klas aktywów w latach 1994–2011

Wyszczególnienie Managed 
futures

Global 
macro

Event 
driven

Equity 
hedge

Fundusze 
funduszy

Obligacje 
światowe

Akcje 
światowe

Akcje światowe –0,13 0,39 0,77 0,79 0,68 –0,17 1

Obligacje światowe 0,31 0,21 –0,18 –0,16 –0,12 1

Fundusze funduszy 0,12 0,72 0,85 0,87 1

Equity hedge –0,02 0,57 0,87 1

Event driven –0,04 0,52 1

Global macro 0,52 1

Managed futures 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bloomberg, MSCI i www.barclayhedge.com (15.03.2012).

Najważniejszą zaletą stylu managed futures jest możliwość uzyskania wysokich 
dodatnich stóp zwrotu, podczas gdy inne instrumenty, na przykład akcje czy jednost-
ki funduszy hedge, generują straty w portfelu. Podkreślić należy fakt, że to właśnie 
dzięki niskiej lub ujemnej korelacji z innymi instrumentami zaangażowanie w fundusze 
managed futures pozwala poprawić stosunek zysku do ryzyka portfela. Wyniki inwesty-
cyjne mogą zostać wygładzone przy równoczesnym zapewnieniu dodatkowego źródła 
zysków. W tabeli 2 zilustrowano, jak dodanie funduszy managed futures na poziomie 
20% do portfela akcji może poprawić stopy zwrotu, zredukować zmienność i obniżyć 
największe spadki. Rosnąca popularność funduszy managed futures sprawiła, że poja-
wiły się one również na polskim rynku, gdzie od kilku lat funkcjonuje kilka funduszy 
oferujących tego typu produkty15.

15  A. Zaremba, Fundusze kontraktów towarowych: nowa klasa aktywów inwestycyjnych?, „Ekono-
mista” 2010, t. 5, s. 742.
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Tabela 2. Miary oceny inwestycji w akcje światowe oraz akcje światowe z managed futures  
w latach 2004–2011

Wyszczególnienie Akcje światowe Akcje światowe 80% Managed futures 20%
Stopa zwrotu w skali roku 5,0% 5,6%
Zmienność w skali roku 14,7% 11,7%
Odchylenie ujemnych stóp zwrotów 11,0% 8,6%
Wskaźnik Sharpe’a 0,16 0,21
Największy spadek –50,4% –40,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bloomberg i MSCI.

Konkludując, można stwierdzić, że skuteczność funduszy hedge wynika do pewnego 
stopnia z faktu elastycznego inwestowania przez nie na rynku w obie strony. W takiej 
sytuacji jedynym, czego fundusze hedge potrzebują, jest zmienność, której poziom 
w pierwszej dekadzie obecnego wieku znacznie się zwiększył.

Podsumowanie

Strategia managed futures odnosi sukcesy w postaci atrakcyjnych zysków, genero-
wanych w różnych warunkach rynkowych. Choć fundusze managed futures są interesu-
jącą inwestycją samą w sobie, największą wartość stanowi ich potencjał dywersyfikacji 
portfela wynikający z niskiej korelacji w stosunku do instrumentów tradycyjnych oraz 
funduszy hedge, a także atrakcyjnych historycznych stóp zwrotu uzyskiwanych w okre-
sach gorszych dla rynków akcji. Oznacza to, że alokacja części portfela funduszy hedge 
lub portfela instrumentów tradycyjnych do strategii managed futures umożliwia znaczną 
poprawę stosunku zysku do ryzyka.
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Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono powiązanie funduszy hedge z rynkiem towarowym. Na początku rozważań doko-
nano rozróżnienia między funduszem hedge a commodity pool. W kolejnej części zaprezentowano teoretyczne aspekty 
strategii managed futures, polegającej na obrocie zdywersyfikowanymi portfelami giełdowych kontraktów futures. W os-
tatniej części opracowania dokonano analizy wyników strategii managed futures. W zakończeniu zwrócono uwagę, 
że strategia managed futures odnosi sukcesy w postaci atrakcyjnych zysków, generowanych w różnych warunkach 
rynkowych. Fundusze managed futures są interesującą inwestycją samą w sobie, ale największą wartość stanowi ich 
potencjał dywersyfikacji portfela wynikający z niskiej korelacji w stosunku do instrumentów tradycyjnych. 

Investment attractiveness of managed futures

The article presents correlation between hedge funds and commodity market. To begin with, the author differenti-
ates between hedge fund and commodity pool. Next section discusses theoretical aspects of managed futures strategy 
which involves trading diversified portfolios of futures positions.

The last part of the article analyzes results received with reference to the managed futures strategy. In conclusion 
attention is paid to the success of managed futures strategy understood as considerable profit generated in varying 
market conditions. Managed futures funds are interesting investment vehicles themselves. However, it is their potential 
for portfolio diversification, stemming from low correlation with traditional instrument, that is their greatest advantage.

Translated by Waldemar Aspadarec
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Wprowadzenie

Korea Południowa dokonała najbardziej spektakularnego skoku rozwojowego na 
świecie w XX wieku. Jeszcze na początku lat 60. wyniszczona wojną koreańską, na-
wiedzana była przez głód łagodzony olbrzymimi dostawami pomocy zagranicznej. 
Gospodarka na południu Półwyspu Koreańskiego, głównie rolnicza, została odcięta od 
ośrodków przemysłowych skupionych na północy. Kraj głęboko doświadczany przez 
bezrobocie, korupcję i marnotrawstwo środków pomocowych oceniany był przez eksper-
tów zagranicznych jako niezdolny do samodzielnego utrzymania się. Dziś Korea należy 
do grupy państw rozwiniętych i jest członkiem takich organizacji, jak OECD czy G-20. 
Kraj, który w latach 60. miał przewagi komparatywne w przemyśle lekkim, w tym w pro-
dukcji peruk i butów, jest obecnie jednym z największych producentów przemysłowych 
i siódmym eksporterem na świecie. Wśród koreańskich wiodących produktów eksporto-
wych znajdują się między innymi najnowocześniejsze urządzenia IT, samochody, statki, 
a także elektrownie jądrowe. 

Współczesną pozycję gospodarczą Korea zawdzięcza polityce gospodarczej pro-
wadzonej w okresie rządów dyktatora wojskowego generała Park Chung Hee w latach 

* Doktor Marta Kightley jest adiunktem w Kolegium Zarządzania i Finansów (Katedra Historii 
Myśli Ekonomicznej) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. E-mail: msora@sgh.waw.pl.
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1961–1979. Za pomocą kolejno wprowadzanych planów pięcioletnich doprowadzono do 
stworzenia nowoczesnego przemysłu i mocnych podstaw gospodarczych do dalszego 
rozwoju. W ciągu dwudziestu lat rządów Parka eksport kraju wzrósł w rekordowym 
tempie z 40 milionów dolarów do ponad 15 miliardów dolarów. Korea przesunęła się 
w tym okresie z 101. pozycji na świecie pod względem PKB per capita plasującej ją 
w grupie takich krajów, jak Bangladesz, Etiopia, Uganda czy Togo, na pozycję 49., do 
grupy państw zaawansowanych w rozwoju gospodarczym1.

Celem artykułu jest wykazanie, że polityka gospodarcza prowadzona w latach 60. 
i 70. XX wieku w Korei odpowiada przeciwdziałaniu błędom koordynacji – takiemu 
typowi zawodności rynku, na który szczególnie narażone są państwa rozwijające się. 
Pokonywanie tych przeszkód rozwojowych poprzez koordynację działań inwestycyjnych 
i wyznaczanie kierunków rozwoju przez państwo może zapobiec „utknięciu” danej go-
spodarki na niskim poziomie rozwoju. 

W pierwszej części artykułu autorka odnosi się do dominujących interpretacji me-
chanizmów rozwoju kraju: neoklasycznej i „etatystycznej”. Następnie, opowiadając się 
po stronie „etatystycznej”, przedstawia teorie odnoszące się do błędów koordynacji, 
tłumaczące znaczenie interwencjonizmu państwowego dla rozwoju Korei Południowej. 
W zakończeniu wskazuje na te elementy polityki gospodarczej Park Chung Hee, które 
odpowiadają przeciwdziałaniu błędom koordynacji.

Neoklasyczna interpretacja mechanizmów rozwoju

Dominująca w ekonomii myśl neoklasyczna2 tradycyjnie przypisuje spektakular-
ne osiągnięcia Korei witalnym siłom wolnego rynku i nieskrępowanym działaniom 
sektora prywatnego. Determinanty neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego, 
czyli wysoki poziom oszczędności, szybki przyrost kapitału fizycznego i ludzkiego oraz 
postęp techniczny, zostały zdaniem ekonomistów głównego nurtu osiągnięte w Korei 
dzięki przyjęciu rozwiązań rynkowych. Podkreśla się tu rolę takich czynników, jak: 
zdrowe podstawy makroekonomiczne, utrzymywanie dyscypliny budżetowej, powolny 
wzrost wynagrodzeń, duże nakłady na edukację, otwarcie na zagraniczne technologie 
i wymianę handlową. 

1  C.Y. Kim, From Despair to Hope. Economic Policymaking in Korea 1945–1979, Korea Develop-
ment Institute, Seoul 2011, s. 19.

2  A.O. Krueger, Asian Trade and Growth Lessons, „The American Economic Review” 1990, No. 3,  
s. 942–963; C.R. Frank, K.S. Kim, L.E. Westphal, Foreign Trade Regimes and Economic Develop-
ment: South Korea, NBER, New York 1975; B. Balassa, The Lessons of East Asian Development: An 
Overview, „Economic Development and Cultural Change” 1988, No. 36, s. 273–290; World Bank, The 
East Asian Miracle, Economic Growth and Public Policy, Oxford University Press, New York 1993. 
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W przekonaniu ekonomistów neoklasycznych prowadzona przez państwo konserwa-
tywna polityka monetarna i fiskalna oraz relatywnie stały i konkurencyjny kurs wona 
zapewniły równowagę makroekonomiczną gospodarki. Stabilna i przewidywalna sytu-
acja ekonomiczna zachęcała sektor prywatny do wzmożonej działalności, inwestowania 
i importu zaawansowanych technologii. Nastawienie proeksportowe dodatkowo pozwala-
ło na przepływ czynników produkcji do gałęzi charakteryzujących się przewagami kom-
paratywnymi. Zyski z wymiany międzynarodowej rosły, kumulując się pod wpływem 
wzrostu efektywności i inwestycji w dziedzinach, w których tania siła robocza zapew-
niała krajowi przewagi komparatywne. Niskie tempo wzrostu wynagrodzeń ograniczało 
poziom konsumpcji i pozwalało na uzyskanie wysokiego poziomu oszczędności, które 
wraz z pożyczkami zagranicznymi finansowały dalszy rozwój gospodarczy. Wśród efek-
tywnych metod wspomagania rozwoju przez państwo neoklasycy wymieniają: wspiera-
nie eksportu, inwestycje w infrastrukturę i duże nakłady na edukację. Te ostatnie pozwo-
liły na budowę kapitału ludzkiego. Przełożyło się to na wysoką jakość służby publicznej, 
znaczną podaż wykwalifikowanej siły roboczej i kompetentnych przedsiębiorców. 

Taka interpretacja koreańskiej industrializacji, szczególnie popularna w latach 80. 
XX wieku, została poddana krytyce przez specjalistów zajmujących się rozwojem regionu 
Azji Wschodniej3. Wskazano nie tylko na znaczne rozbieżności pomiędzy neoklasyczną 
interpretacją koreańskiej polityki gospodarczej a rzeczywistością, ale i słabe podstawy 
teoretyczne tego podejścia. 

W rzeczywistości w latach intensywnego rozwoju gospodarczego brak było stabil-
nej równowagi makroekonomicznej – występował deficyt budżetowy, rozwojowi towa-
rzyszyło duże zadłużenie zewnętrzne, a państwo celowo zaburzało naturalny rynkowy 
mechanizm kształtowania się cen. Aktywnie angażowało się w planowanie oraz nadzo-
rowanie realizacji kolejnych etapów rozwoju gospodarczego. Wbrew zaleceniom neo-
klasyków koreańskiemu szybkiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła ekspan-
sywna polityka monetarna zwiększająca podaż pieniądza średniorocznie o 30%, czego 
efektem ubocznym była dwucyfrowa inflacja. Małe i średnie przedsiębiorstwa, stano-
wiące esencję wolnorynkowego mechanizmu, nie odegrały dominującej roli w rozwoju, 
a oszczędności były efektem wzrostu dochodów nie zaś wyprzedzały go. Nie doszło też 
do rekomendowanych przez neoklasyków liberalizacji handlu, szerokiego otwarcia na 
zagraniczne inwestycje bezpośrednie czy liberalizacji przepływów finansowych4. 

3  Między innymi: A.H. Amsden, Asia’s Next Giant, South Korea and Late Industrialization, 
Oxford University Press, New York 1989; J.E. Woo, Race to the Swift, State and Finance in Korean 
Industrialization, Columbia University Press, New York 1991; J.S. Shin, H.J. Chang, Restructuring 
Korea Inc., RoutledgeCurzon, London 2003.

4  Por. The Federation of Korean Industries, Korea’s Economic Policies (1945–1985), FKI, Seoul 
1987, s. 28.
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Perspektywa etatystyczna 

Przeciwną do neoklasycznej interpretację źródeł rozwoju Korei proponują ekono-
miści heterodoksyjni, których można zaliczyć do nurtu etatystycznego (ang. statism)5. 
„Etatyści” podkreślają, że rozwój gospodarczy krajów Azji Wschodniej (Japonii, Korei 
i Tajwanu) zaprzecza logice dominującej doktryny ekonomicznej. Podważają wiarę w po-
wszechną efektywność rozwiązań wolnorynkowych, zwłaszcza w przypadku krajów 
rozwijających się. Kwestionują oni neoklasyczną tezę, że ingerencja państwa w gospo-
darkę zawsze jest nieefektywna i prowadzi do wypaczeń. Perspektywa „etatystyczna” 
zakłada, że silny rząd jest w stanie wpływać na alokację zasobów tak, że uzyskane efekty 
ekonomiczne są lepsze, niż gdy odpowiedzialny jest za to jedynie mechanizm rynkowy. 
„Etatyści” przekonują, że państwo może skutecznie wpływać na akumulację kapita-
łu, pobudzanie przedsiębiorczości, ułatwiać i stwarzać nowe możliwości produkcyjne 
w gałęziach przyszłości. Ekonomiści ci są przy tym przekonani, że efektywny rozwój 
gospodarczy jest warunkowany przez wspólny wysiłek sektora prywatnego i administra-
cji publicznej. Wybór więc nie polega na odrzuceniu rynku na rzecz planowania, ale na 
ustaleniu stopnia i rodzaju zaangażowania państwa w gospodarkę. 

Według ekonomistów tego nurtu rozwój Korei to zasługa dogłębnego interwencjo-
nizmu, wkraczającego w praktycznie każdą sferę życia gospodarczego. Państwo, ich 
zdaniem, nie ograniczało swojej roli do stwarzania ram działalności sektora prywatnego, 
jak chcą neoklasycy, ale było nadrzędnym partnerem współdziałającym z przedsiębior-
stwami prywatnymi, który ingerował w praktycznie wszystkie decyzje biznesowe. Był 
to przykład efektywnej koegzystencji kapitalizmu i autorytaryzmu, konkurencji i ko-
operacji. Etatyści przekonują, że Korea to przykład najdalej posuniętego, najbardziej 
ambitnego planowania gospodarczego w systemie kapitalistycznym. Umożliwiło ono 
efektywne inwestowanie, finansowane przez wysoki poziom oszczędności krajowych, 
pomoc i kredyty zagraniczne. 

Na koreański spektakularny sukces gospodarczy okresu rządów dyktatora wojsko-
wego generała Park Chung Hee złożyły się dwa sukcesywnie zrealizowane programy 
rozwojowe. Celem pierwszego z nich było zbudowanie podstaw gospodarczych, które 
umożliwiły dalsze uprzemysłowienie kraju. Druga faza rozwoju związana była z pla-
nowym tworzeniem kompletnej struktury produkcji przemysłu ciężkiego i chemiczne-

5  H.J. Chang, The Political Economy of Industrial Policy in Korea, „The Cambridge Journal of 
Economics” 1993, No. 2, s. 131–158; C.A. Johnson, Political Institutions and Economic Performance: 
The Government-business Relationship in Japan, South Korea, and Taiwan, w: The Political Economy 
of the New Asian Industrialism, red. F. Deyo, Cornell University Press, Ithaca, NY 1987; P. Evans, Em-
bedded Autonomy, States and Industrial Transformation, Princeton University Press, Pinceton 1995; 
D. Rodrik, Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich, „NBR Working 
Papers Series” 1994, No. 4964; R. Wade, Economic Theory and The Role of Government in East Asian 
Industrialization, Princeton University Press, Princeton 1990.
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go. Obie fazy rozwoju realizowane były za pomocą pragmatycznego doboru narzędzi, 
którego efektem był daleko posunięty interwencjonizm państwowy definiujący rodzaj 
i skalę inwestycji oraz typ produkcji. Był on połączony z funkcjonowaniem wolnego 
rynku opartego na własności prywatnej. Realizacja planów rozwojowych oparta była 
na współpracy pomiędzy rządem i wybranymi prywatnymi korporacjami – czebolami. 
Za pomocą dostępu do różnego rodzaju przywilejów, w tym: preferencyjnych kredytów, 
pomocy w rozwoju produkcji i poszukiwaniu rynków zbytu oraz dzieleniu ryzyka in-
westycyjnego, państwo nakłaniało przedsiębiorstwa do inwestowania zgodnie z planami 
rządowymi. Tworzenie i wprowadzanie w życie skutecznych rozwiązań gospodarczych 
było możliwe dzięki stworzeniu skoncentrowanej na rozwoju, profesjonalnej, odpornej na 
naciski różnych grup społecznych administracji publicznej. Dogłębna ingerencja państwa 
w gospodarkę miała na celu pokonanie zawodności rynku, z którymi często borykają się 
kraje rozwijające się.

Defekty koordynacji 

Rekomendacje liberalizacji gospodarki wynikające z ekonomii neoklasycznej 
są efektem przekonania, że gospodarka wolnorynkowa w naturalny sposób dąży do 
jednej stabilnej równowagi charakteryzującej się pełnym wykorzystaniem istniejących 
zasobów czynników produkcji. Tak się dzieje jednak wtedy, gdy gospodarka cechuje 
się malejącymi przychodami względem skali. W rzeczywistości wiele gałęzi przemysłu 
charakteryzuje się rosnącymi przychodami względem skali, czego konsekwencją jest oli-
gopolizacja produkcji światowej6. W gospodarkach cechujących się korzyściami skali nie 
istnieje jedna stabilna równowaga, a jest wiele stanów równowagi o różnej użyteczności 
społecznej. Utrwalenie się konkretnej równowagi na niskim lub wysokim poziomie ak-
tywności gospodarczej może być całkiem przypadkowe lub uwarunkowane historycznie. 
Oznacza to, że wbrew przewidywaniom modelu neoklasycznego w rzeczywistości mogą 
nie istnieć naturalne siły, które w długim okresie zapewniają w gospodarce pełne wy-
korzystanie czynników wytwórczych. Nie ma też prostego mechanizmu, który sprawia, 
że kraje, które z opóźnieniem wkroczyły na ścieżkę akumulacji, z czasem nadrabiają 
zaległości. Przeciwnie, gospodarka może „utknąć” w równowadze z wysokim bezrobo-
ciem, zacofaniem technologicznym i społecznym kraju. Wbrew rekomendacjom ekono-
mii neoklasycznej mniejsza rola państwa w gospodarce nie musi być zatem pożyteczna. 
W świecie gospodarczym charakteryzującym się korzyściami skali usuwanie barier nie 
spowoduje, że kraj zacznie się rozwijać. 

6  M. Garbicz, Problem rozwoju i zacofania ekonomicznego, Wolters Kluwer business, Warszawa 
2012, s. 33–64.
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Powszechne występowanie zjawiska korzyści skali doprowadza do sytuacji, w której 
kraje zapóźnione w rozwoju narażone są na swoisty typ błędu koordynacji7, uniemożli-
wiający im stopniowy rozwój w oparciu jedynie o siły wolnorynkowe. Zawodzi mecha-
nizm rynkowy, który powinien prowadzić do selekcji najbardziej efektywnych rozwią-
zań. Wysokie koszty początkowe uniemożliwiają konkurowanie nowych producentów 
z przedsiębiorstwami posiadającymi doświadczenie i znaczne udziały w rynku. Dzieje 
się tak nawet wtedy, kiedy nowy producent dysponuje technologią, która w perspektywie 
czasu pozwoliłaby mu być bardziej efektywnym, taniej i lepiej produkować niż domi-
nujące podmioty rynkowe. Funkcjonowanie gospodarek w warunkach powszechności 
korzyści skali prowadzi do petryfikacji istniejącej struktury. Uniemożliwia to krajom 
zapóźnionym rozwijanie rodzimej wytwórczości. 

Problem defektu koordynacji w przypadku krajów zapóźnionych nie ogranicza się 
jedynie do korzyści skali w ramach konkretnej gałęzi przemysłu. Ekonomia rozwoju 
w teorii wielkiego pchnięcia (ang. big push)8 zwraca uwagę na istotę komplementarności 
nowoczesnych metod produkcji, a także kluczową rolę inwestycji towarzyszących, takich 
jak infrastruktura i rozwój kapitału ludzkiego. Wskazuje ona, że istotą sukcesu prze-
kształcenia gospodarki tradycyjnej w nowoczesną jest skoordynowane wejście na rynek 
pewnej masy krytycznej nowoczesnych producentów tak, aby „wypchnąć” gospodarkę 
poza niski stan równowagi osiągany przez tradycyjną produkcję. Powolne zwiększanie 
inwestycji w nowoczesne gałęzie przemysłu nie spowoduje stopniowego rozwoju, a pro-
wadzić będzie do marnotrawstwa. Zwraca się tu uwagę na sektorowe korzyści skali 
wynikające z dużych pozytywnych efektów zewnętrznych, z jakich korzysta pojedynczy 
producent działający w ramach całego rozwiniętego sektora produkcyjnego9.

Modele ekonomiczne zakładające możliwość istnienia wielu równowag ze względu 
na komplementarność decyzji inwestycyjnych i istnienie błędów koordynacji wykazują, 
że ingerencja państwa może prowadzić do uzyskania „lepszych” efektów ekonomicznych. 
Wysoki poziom inwestycji zapewniający bardziej pożądaną społecznie równowagę jest 
możliwy tylko wtedy, gdy przedsiębiorcy wiedzą, że pozostałe zaangażowane podmioty 
również dokonają dużych inwestycji. Potrzebne jest w takiej sytuacji wytworzenie tak 
zwanego punktu skupienia (ang. focal point)10 domyślnego (wysokiego) poziomu inwe- 
 

7  Błąd koordynacji to sytuacja, w której racjonalne decyzje podmiotów kierujących się własnym 
zyskiem nie doprowadzają do najlepszego osiągalnego (Pareto-optymalnego) ekonomicznego rezul-
tatu. Por. M.P. Todaro, S.C. Smith, Economic development, Addison Wesley, Harlow 2011, s. 156–163.

8  K.M. Murphy, A. Shleifer, R. Vishny, Industrialization and the Big Push, „NBER Working Paper 
Series” 1988, No. 2708. 

9  K. Hoff, J.E. Stiglitz, Modern Economic Theory and Development, w: Frontiers of Development 
Economics, red. G. Meier, J.E. Stiglitz, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 409–410.

10  Por. T.C. Schelling, The Strategy of Conflict, Harvard University Press, Cambridge MA 1960.
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stycji, który pozwoli skoordynować działania przedsiębiorstw generujące stabilną równo-
wagę odpowiadającą wysokiemu poziomowi produkcji, zatrudnienia i poziomowi życia. 

Przedsiębiorcy funkcjonujący w krajach rozwiniętych charakteryzujących się dużą 
aktywności gospodarczą i wysokim poziomem kapitału społecznego w naturalny sposób 
są skłonni wybierać dający duży zwrot wysoki poziom nakładów inwestycyjnych. Do-
świadczenie pozwala im ufać, że inni przedsiębiorcy jak dotychczas będą inwestowali 
na wysokim poziomie, co umożliwia ukształtowanie się punktu skupienia na wysokim 
poziomie decyzji inwestycyjnych. 

Kraje rozwijające się charakteryzują się niskim poziomem inwestycji i kapitału spo-
łecznego. Skutkiem tego jest nie tylko brak zaufania do partnerów gospodarczych, ale 
i podejmowanie decyzji z uwzględnieniem krótkiego horyzontu czasowego. W takich 
przypadkach rynek nie doprowadzi do wyboru strategii prowadzących do długookre-
sowego wzrostu, takich jak nakłady na działalność gałęzi o wysokich kosztach stałych, 
a więc charakterystycznych dla nowoczesnego przemysłu. Dla uczestników takiej gry 
rynkowej ryzyko ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych jest zbyt wielkie. Zwyczaj 
i doświadczenie powodują, że punkt skupienia dla decyzji inwestorskich w takiej sytuacji 
utrzymuje gospodarkę na niskim poziomie rozwoju. Zmianę tej sytuacji może spowo-
dować działanie państwa poprzez krótko- i średniookresowe strategie zmierzające do 
redukcji ryzyka – w długiej zaś perspektywie długookresowe programy zmierzające 
do budowania kapitału społecznego. Gałęzie przynoszące szybki zwrot i niepociągające 
za sobą dużego ryzyka nie zawsze pokrywają się z sektorami dającymi ważne efekty 
zewnętrzne dla gospodarki. Państwo, zaburzając system cen, promując wejście do gałęzi 
kluczowych czy też gałęzi „przyszłości”, może istotnie wpływać na alokację. Nakłaniając 
przedsiębiorstwa do długookresowych inwestycji i strategii marketingowych, spowoduje, 
że działania te zaowocują z korzyścią dla całej gospodarki i wysokimi zyskami w przy-
szłości. Osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego i kapitału społecznego 
pozwoli w perspektywie zredukować pojawianie się defektów koordynacji, a co za tym 
idzie, potrzeby bezpośredniej ingerencji państwa w działanie rynku.

Podsumowanie

Neoklasyczna interpretacja mechanizmów rozwoju gospodarczego Korei Południo-
wej wskazująca na liberalizację jako źródło sukcesów gospodarczych nie tylko pomija 
istotne fakty związane z rzeczywiście prowadzoną polityką, ale i napotyka poważne 
problemy teoretyczne. Błędna wydaje się typowa dla ekonomii neoklasycznej perspek-
tywa równowagowa, odwołująca się do funkcjonowania gospodarki w sytuacji pełnego 
wykorzystania czynników wytwórczych, a więc między innymi w warunkach pełnego 
zatrudnienia. Nie ma tam zgody na przyznanie, że brak koordynacji gospodarki ze 
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strony państwa może spowodować „utknięcie” gospodarki na niskim poziomie rozwoju –  
w równowadze odbiegającej od optymalnego wykorzystania zasobów. Nurt ten, pomi-
jając uwarunkowania instytucjonalne, pozostaje ślepy na fakt, że państwa różnią się od 
siebie w zakresie efektywności ingerencji w gospodarkę. Doświadczenia krajów Azji 
Wschodniej, w tym Korei, są dowodem na to, że w pewnych warunkach interwencjo-
nizm państwowy może przynieść znacznie lepsze efekty niż niezakłócone działanie sił 
wolnorynkowych. 

Polityka gospodarcza prowadzona w Korei Południowej w latach 60. i 70. ubiegłego 
wieku wykazuje wiele cech przełamywania przez państwo defektów koordynacji. Polity-
ka przemysłowa wyznaczała obszary, w których sektor prywatny powinien dokonywać 
inwestycji ze względu na przyszłe zyski i ich korzystny wpływ na całą gospodarkę – co 
odpowiadało tworzeniu punktów skupienia dla wysokiego poziomu inwestycji. Celom 
rozwojowym towarzyszyło różnego typu wsparcie dla przedsiębiorstw sprawiające, że 
zmieniał się wynik ich rachunku ekonomicznego. Ograniczenie ryzyka, tanie kredyty, 
wsparcie administracyjne i pomoc w sprzedaży produkcji lub też gwarancje jej zakupu 
umożliwiające realizacje planowanych inwestycji powodowały, że krótkookresowe plany 
realizacji niewielkich zysków zostały zastąpione wielkimi wizjami stworzenia przed-
siębiorstw na miarę międzynarodowych gigantów. Większość z tych inwestycji miała 
ekonomiczny sens, pod warunkiem że towarzyszyły im jednoczesne inwestycje w po-
krewnych gałęziach. Państwo odpowiedzialne za koordynację decyzji inwestycyjnych 
w gospodarce, przyjmując programy i nadzorując ich wprowadzenie, gwarantowało, że 
takie inwestycje zostaną zrealizowane. 
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Streszczenie

W artykule podjęto temat mechanizmów przyspieszonego rozwoju gospodarczego Korei Południowej 
przypadającego na okres rządów generała Park Chung Hee w latach 1961–1979. Autorka opisuje dwie dominujące 
interpretacje przyczyn skoku gospodarczego kraju. Pierwsza z nich, neoklasyczna, podkreśla znaczenie liberalizacji 
gospodarki, która pozwoliła na swobodne działanie sił wolnego rynku. Krytyczna wobec niej koncepcja etatystyczna 
wskazuje na zasadniczą rolę zaangażowania państwa w gospodarkę w rozwoju Korei. Autorka powołuje się na zjawisko 
błędu koordynacji, które tłumaczy potrzebę i znaczenie interwencjonizmu państwowego w gospodarkach rozwijających 
się. Pokazuje, że polityka gospodarcza prowadzona w okresie rządów generała Parka wpisywała się w ten model. 

Liberalization or effective government intervention  
– in the light of South Korean economic development

This paper addresses the topic of the mechanism of accelerated economic growth in South Korea during Park 
Chung Hee’s rule (1961–1979). The author describes two dominant theories explaining the nature of the Korean eco-
nomic miracle. Neoclassical economists argue that the country developed quickly due to economic liberalization and 
free market forces. The opposing statist approach attributes the success story to comprehensive government interven-
tion. The concept of coordination failure explains the potential of beneficial active government involvement with respect 
to developing economies. The author points out that the economic policy carried out by the Park Chung Hee regime 
complies with this model. 

Translated by Marta Kightley 
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Wprowadzenie

W obecnych czasach w codziennym życiu milionów ludzi wielokrotnie poruszane 
są istotne z punktu widzenia ekonomii międzynarodowej pojęcia takie, jak: globalizacja, 
liberalizacja, wolny handel. Pojęcia te pojawiają się nie tylko w dyskusjach ekonomistów, 
ale coraz częściej są przedmiotem rozmów tak zwanych zwykłych ludzi.

Niezwykle istotne z punktu widzenia zrozumienia mechanizmów funkcjonowania 
gospodarki globalnej są badania zmierzające do analizy handlu światowego w dłuższej 
perspektywie czasowej. Analiza wolumenu wymiany gospodarczej w skali całego świata 
przynosi wiele ciekawych spostrzeżeń, nie tylko z punktu widzenia oceny zmian w go-
spodarce światowej. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, analiza i ocena zmian w handlu 
światowym w kontekście dyskusji nad globalizacją i liberalizacją stosunków gospodar-
czych. W artykule wykorzystano dane Światowej Organizacji Handlu. 
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Globalizacja i liberalizacja wyzwaniem współczesnego świata 

Gospodarka światowa doczekała się wielu definicji. Jednym z kryteriów ich podzia-
łu jest ujęcie instytucjonalne i funkcjonalne. Funkcjonaliści przyjmują, że gospodarka 
światowa to historycznie ukształtowany i zmieniający się w czasie system powiązań 
produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między 
gospodarkami narodowymi różnych krajów1. Z kolei zwolennicy ujęcia instytucjonal-
nego wskazują, iż gospodarka światowa to zbiorowość różnych organizmów i instytucji 
funkcjonujących zarówno na poziomach krajowych, jak i na poziomie międzynarodo-
wym. Instytucje te zajmują się działalnością gospodarczą oraz są ze sobą powiązane 
w całościowy system poprzez sieć międzynarodowych stosunków ekonomicznych2. Oba 
podejścia akcentują, iż gospodarka światowa to nie tyle suma gospodarek narodowych, 
a przede wszystkim efekt synergii z połączenia potencjałów społeczno-gospodarczych 
tkwiących w gospodarkach narodowych.

Z pojęciem gospodarki światowej nierozłącznie związane jest pojęcie globalizacji, 
które jak się wydaje, jest skutkiem procesów konsolidujących gospodarki narodowe, 
a jednocześnie siłą sprawczą procesów włączania się kolejnych państw w proces mię-
dzynarodowej wymiany. Wieloaspektowość tego zjawiska powoduje, że nie doczekało się 
ono dotychczas jednoznacznej definicji. Wśród najczęściej wskazywanych cech współ-
czesnych procesów globalizacyjnych należy wymienić3:

 – kompresję czasu i przestrzeni,
 – erozję granic i zniesienie barier geograficznych w przepływach towarów, usług, 

kapitału, inwestycji, technologii, informacji,
 – rozciąganie działalności ekonomicznej ponad granice,
 – intensyfikację powiązań międzynarodowych,
 – zwiększanie stopnia współzależności między gospodarkami międzynarodowymi,
 – zwiększenie stopnia konkurencji między państwami, gospodarkami i regionami. 

Globalizacja ma także coraz istotniejszy wymiar lokalny. Związane jest to z potrzebą 
budowania konkurencyjności regionów. Według Robertsona, twórcy pojęcia, „globali-
zacja” jako koncepcja odnosi się zarówno do „zmniejszania się” świata, jak i zwiększa-
nia stopnia pojmowania świata jako całości. Obydwa te czynniki wzmacniały globalną 
współzależność i pojmowanie świata jako jedności w XX wieku4. Procesy globalizacji 

1  Zob. J. Sołdaczuk, Pojęcia podstawowe i proces kształtowania się gospodarki światowej,  
w: Gospodarka światowa, red. P. Bożyk, PWE, Warszawa 1991.

2  Zob. Globalizacja A–Z, red. E. Czarny, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004; Współczesna gos-
podarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.

3  B. Liberska, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002, s. 18.
4  I. Czaja, Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość – szanse i zagrożenia, w: Globalizacja, red. 

J. Klich, ISS, Kraków 2001, s. 65.
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stawiają przed jednostkami terytorialnymi nowe wyzwania. Coraz wyraźniej widać, iż 
efektem przeobrażeń systemowych, procesów integracyjnych i rozwoju gospodarki świa-
towej jest coraz silniejsza rywalizacja między regionami5. 

Tworzenie nowego ładu politycznego i gospodarczego po 1945 roku możliwe było 
dzięki procesom integracyjnym. Towarzyszące powstawaniu szeregu organizacji mię-
dzynarodowych przemiany ilościowe i jakościowe kształtują współczesny, zglobalizo-
wany świat. Niewątpliwie nie byłoby to możliwe bez odejścia od polityki protekcjona-
lizmu gospodarczego w kierunku liberalizmu w stosunkach gospodarczych. Dobitnym 
wyrazem tego było utworzenie w 1947 roku GATT (Układ Ogólny w sprawie Taryf 
Celnych i Handlu), która z upływem czasu stała się jedną z najbardziej wpływowych or-
ganizacji międzynarodowych, zrzeszającą obecnie ponad 150 państw. Dzięki jej powsta-
niu i współpracy państw w jej ramach możliwe stało się obniżenie stawek taryfowych 
i zarzucenie części nietaryfowych środków regulacji wymiany handlowej. Spowodowało 
to zmianę w postrzeganiu roli państwa w stosunkach międzynarodowych, ale przede 
wszystkim wpłynęło na wzrost wzajemnych kontaktów gospodarczych. Kolejne rundy 
negocjacyjne w ramach GATT, a następnie Światowej Organizacji Handlu (WTO), koń-
czyły się konsensusem zmierzającym do pogłębienia liberalizacji handlu i włączania weń 
kolejnych krajów. 

Jednocześnie przestrzeganie zaciągniętych w ramach WTO zobowiązań jest niezwy-
kle drażliwą kwestią w dyskusjach dotyczących liberalizacji stosunków gospodarczych. 
Polityka państw rozwiniętych względem państw rozwijających się jest coraz częściej 
przedmiotem krytyki międzynarodowej. Wpływa to na zmianę postrzegania roli tej or-
ganizacji w przyszłości, jak i skutków kolejnych kroków zmierzających do liberalizacji 
handlu światowego6. Aby móc w dyskusji tej uczestniczyć, niezbędna jest analiza dotych-
czasowych przemian w światowym handlu. 

Wielkość, dynamika i struktura towarowa handlu w zglobalizowanym świecie 

Wymiana i handel towarzyszą człowiekowi od początku dziejów. Handel światowy 
stanowi najstarszą i najważniejszą więź ekonomiczną pomiędzy państwami7. Początki 
handlu w jego najbardziej prymitywnej formie – wymiana produktu na produkt – zwanej 

5  A. Malkowski, A. Malkowska, Budowa innowacyjnego regionu przygranicznego na przykładzie 
województwa zachodniopomorskiego, w: Zarządzanie – teoria i praktyka gospodarcza, red. J. Adam-
czyk, H. Hall, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 95.

6  Zob. J. Stigliz, Fair Trade for All: How Trade Can Promote Development, Oxford University 
Press, New York 2005; J. Norberg, Spór o globalizację. Kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego?, Fijor 
Publishing, Warszawa 2006.

7  K. Bajan, Polityka gospodarcza i społeczna. Polska w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe 
Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2005, s. 245.
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współcześnie „wymianą barterową”, sięgają 5000 roku przed naszą erą, czyli ponad  
7000 lat wstecz8.

Niewielkie, utrzymujące się przez tysiąclecia znaczenie handlu międzynarodowe-
go było spowodowane przede wszystkim brakiem technicznych możliwości przewozu 
towarów na dalsze odległości9. 

Dopiero masowa produkcja przemysłowa w II połowie XIX wieku otworzyła nowe 
możliwości rozwoju handlu, w tym także międzynarodowego. Zaczęły powstawać pierw-
sze regionalne układy handlowe. W latach 1800–1880 obroty w handlu międzynarodo-
wym w ujęciu wartościowym wzrosły ponad dwudziestokrotnie, ta jest z 710 milionów 
dolarów do 14 325 milionów dolarów10. 

W latach 1948–2008 światowy handel systematycznie rósł. W okresie tym import 
i eksport zwiększyły się ponad 220 razy. Najszybszy wzrost zanotowano w latach 70. 
Po spowolnieniu tempa wzrostu handlu światowego w latach 80. XX wieku w następ-
nej dekadzie zanotowano jego ponowne przyspieszenie. W roku 2008 wartość eksportu 
przekroczyła 15,7 bilionów dolarów, czyli była 266 razy większa niż w 1948 roku (0,059 
biliona dolarów)11. 

Wykres 1. Światowy eksport i import towarów w latach 1948–2010 (w mld USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Trade Statistics 2011, WTO, Geneva 2011, s. 74. 

8  J. Sołdaczuk, J. Misala, Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001, s. 17–18. 
9  A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001, s. 17.
10  B. Mucha-Leszko, Rozwój powiązań w gospodarce światowej – etapy globalizacji i regionalizacji 

procesów gospodarczych, w: Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, red. 
B. Mucha-Leszko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 19–20.

11  E. Czarny, K. Śledziewska, Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009, s. 48.
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Na przełomie XX i XXI wieku wpływ na handel światowy miały powstające licznie 
ugrupowania integracyjne i postępująca w ich ramach liberalizacja, aktywność korpo-
racji wielonarodowych, a także Światowa Organizacja Handlu. Warto zwrócić uwagę 
na rok 1995, który zakończył się Rundę Urugwajską, w wyniku której wprowadzone 
zostały znacznie obniżone stawki celne, zarówno na towary przemysłowe (o 39%), jak 
i artykuły rolne (o 32%). W latach 90. światowy eksport rósł o nieco ponad 10 punktów 
procentowych szybciej niż w latach 80. Skalę wzrostu intensywności wymiany w na-
stępstwie międzynarodowej liberalizacji handlu widać jeszcze wyraźniej wtedy, kiedy 
analiza dotyczy wyłącznie lat 1995–2008, czyli od roku, w którym zaczęły obowiązy-
wać postanowienia Rundy Urugwajskiej. W okresie tym zarówno eksport, jak i import 
zwiększyły się o ponad 11 bilionów dolarów. O znaczeniu międzynarodowej liberalizacji 
wymiany najdobitniej świadczy fakt, że w ciągu 13 lat (1995–2008) wartość wymiany 
towarowej zwiększyła się bardziej niż w ciągu poprzednich 47 lat (1948–1995)12.

Istotne zmiany w handlu światowym zaszły w latach 2008–2009 za sprawą kryzysu 
gospodarczego. Negatywne zmiany w handlu zaczęły się we wrześniu 2008 roku i trwały 
aż do końca pierwszego kwartału 2009 roku. Pomimo ożywienia w marcu 2009 roku 
światowa wymiana towarami zmalała o 23% w porównaniu do roku 2008 i był to naj-
większy spadek od ponad 50 lat13. Wartość eksportu spadła wówczas o 22,5%, to jest o 3,5 
biliona dolarów, a importu o 22,9%, to jest o 3,7 biliona dolarów. Ponowne wzrosty od-
notowano w roku 2010, wymiana towarowa wzrosła wówczas o 22%14. Jednakże w roku 
2010 zarówno eksport, jak i import nie osiągnęły tak wysokich wartości jak w roku 2008, 
kiedy były one najwyższe w całej dotychczasowej historii handlu międzynarodowego. 

W ciągu ostatnich 60 lat handel rósł wyraźnie szybciej niż produkcja światowa. Jak 
wynika z wykresu 2, pomijając lata 70. i 80., dynamika eksportu przewyższała średnio 
o kilka punktów procentowych dynamikę PKB. W latach 1950–2006 przeciętna stopa 
wzrostu wolumenu eksportu wynosiła 6,0%, a wolumenu PKB – 3,8%. W rezultacie wiel-
kość eksportu zwiększyła się ponad dwudziestosiedmiokrotnie, natomiast produkcji –  
prawie ośmiokrotnie (w cenach z 2000 roku). Tym samym wzrosła zależność gospodarki 
światowej, szczególnie produkcji towarów, od handlu mierzona stosunkiem wielkości 
ich eksportu do PKB. Zwiększyła się ona bowiem z 5,5% w 1950 roku do 19,4% w 2005 
roku (w cenach i kursach z 1990 roku)15. W roku 2010 światowy eksport rósł cztery razy 
szybciej niż PKB.

12  Tamże, s. 49.
13  International Trade Statistics 2010, WTO, Geneva 2010, s. 4.
14  International Trade Statistics 2011, WTO, Geneva 2011, s. 14.
15  J. Świerkocki, Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011, s. 118.
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Wykres 2. Dynamika wolumenu eksportu i PKB świata w latach 1950–2010  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie International Trade Statistics 2011, WTO, Geneva 2011, s. 74.

W ostatnich latach we współczesnej gospodarce światowej znacznie wzrosła rola 
usług, co jest związane z pogłębianiem się społecznego podziału pracy i przemianami 
w strukturze społeczno-zawodowej ludności16. Wzrost znaczenia usług w gospodarce 
światowej obrazuje ich udział w strukturze produktu globalnego świata. O ile w latach 70.  
udział usług w tworzeniu globalnego PKB wynosił 54,0% (rolnictwa 8,0%, przemysłu 
38,0%)17, to w roku 2010 już 63,2% (rolnictwa 6,0% a przemysłu 30,9%)18.

Wykres 3. Światowy eksport i import usług w latach 1980–2010
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Źródło: International Trade Statistics 2001, WTO, Geneva 2001, s. 21; International Trade Statistics 2011, WTO, Geneva 2011, 
s. 144.

16  K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
2000, s. 36.

17  J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane proble-
my, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2005, s. 37.

18  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html (7.11.2011).
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W latach 1980–2010 eksport usług wzrósł dziewięciokrotnie, to jest z 365 miliardów 
dolarów do 3695 miliardów dolarów. W tym samym czasie zanotowano także imponują-
cy, prawie ośmiokrotny wzrost importu usług, to jest z 397 miliardów dolarów do 3510 
miliardów dolarów (zob. wykres 3). Tylko w roku 2010 w porównaniu do roku 2009 
eksport usług rynkowych wzrósł aż o 9%. 

Struktura geograficzna handlu międzynarodowego

W latach 1948–2010 nastąpiły istotne zmiany w strukturze światowego handlu, 
zarówno w eksporcie, jak i imporcie. W 1948 roku największe udziały w światowym 
eksporcie miały dwa kontynenty: Europa (35,1%) i Ameryka Północna (28,1%), dostar-
czające łącznie ponad 63% światowego eksportu. Najmniejszy udział zanotował wówczas 
region Środkowego-Wschodu (1,9%). W roku 2010 liderami światowego eksportu była już 
Europa (37,9%) i Azja (31,6%), których łączny udział w światowym eksporcie wynosił 
ponad 69% (zob. tabela 1).

Tabela 1. Udział regionów geograficznych i wybranych krajów w światowym eksporcie

Wyszczególnienie
Rok

1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2008 2009 2010

Świat
Wartość (miliardy dolarów)

59 84 157 579 1838 3676 7376 15717 12178 14851
Udziały (%)

Świat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ameryka Północna 28,1 24,8 19,9 17,3 16,8 18,0 15,8 13,0 13,2 13,2
Stany Zjednoczone 21,7 18,8 14,9 12,3 11,2 12,6 9,8 8,2 8,7 8,6
Ameryka Południowa  
i Środkowa 11,3 9,7 6,4 4,3 4,4 3,0 3,0 3,8 3,8 3,9

Europa 35,1 39,4 47,8 50,9 43,5 45,4 45,9 41,0 41,2 37,9
EU – – 24,5 37,0 31,3 37,4 42,4 37,5 37,7 34,7
Wspólnota 
Niepodległych
Państw

– – – – – 1,5 2,7 4,5 3,7 4,0

Afryka 7,3 6,5 5,6 4,8 4,5 2,5 2,4 3,5 3,2 3,4
Środkowy Wschód 1,9 2,7 3,2 4,1 6,8 3,5 4,1 6,5 5,7 6,0
Azja 14,0 13,4 12,5 14,9 19,1 26,1 26,2 27,7 29,4 31,6
Chiny 0,9 1,2 1,3 1,0 1,2 2,5 5,9 9,1 9,9 10,6
GATT/WTO 63,4 69,6 75,0 84,1 78,4 89,3 94,3 93,4 94,5 94,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: International Trade Statistics 2011, WTO, Geneva 2011, s. 22; International Trade 
Statistics 2010, WTO, Geneva 2010, s. 11; International Trade Statistics 2009, WTO, Geneva 2009, s. 10.
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W okresie 1948–2010 udziały w strukturze geograficznej światowego eksportu 
wzrosły w trzech regionach: w Azji (aż o 17,6 punktu procentowego), w regionie Środ-
kowo-Wschodnim (o 4,1 punktu procentowego) i w Europie (o 2,8 punktu procentowego). 
Jednakże Azja od lat 70. ubiegłego wieku stale notuje wzrost udziału w handlu świato-
wym, natomiast w przypadku Europy wzrosty udziałów przeplatają się ze spadkami. 
W badanym okresie największy spadek udziału w eksporcie światowym odnotowała 
Ameryka Północna (o 14,9 punktu procentowego), a następnie Ameryka Południowa 
i Środkowa (o 7,4 punktu procentowego) oraz Afryka (o 3,9 punktu procentowego). 

W całej historii handlu międzynarodowego najszybciej rósł eksport z Azji. Tylko 
w latach 1950–2007 zanotowano jego imponujący, przeszło 470-krotny wzrost, przy 
czym w latach 2008–2010, mimo kryzysu gospodarczego, tendencja ta nadal się utrzy-
mywała. W przeszłości przyczynił się do tego głównie sukces eksportowy azjatyckich 
tygrysów19. W pierwszej dekadzie XXI wieku szansę na podobną ekspansję wykorzystują 
Chiny i Indie. Sukces gospodarczy Azji widać w radykalnej zmianie udziału w świato-
wym eksporcie. Azja, razem z Europą, są światowymi lokomotywami eksportu. W latach 
1950–2007 (do momentu kryzysu gospodarczego) eksport z Europy wzrósł ponad 260 
razy. Wysoka pozycja Europy w omawianej kwestii wynika z faktu, iż skupia ona najbar-
dziej uprzemysłowione kraje świata. W konsekwencji, w produkcji wielu dóbr, zwłaszcza 
przetworzonych, zajmuje ona wysoką pozycję pod względem konkurencyjności20. 

W okresie 1948–2010 udziały w strukturze geograficznej światowego importu 
wzrosły w dwóch regionach: w Azji (aż o 16 punktów procentowych) i nieznacznie 
w Środkowym Wschodzie (o 2 punkty procentowe). Udział pozostałych regionów geo-
graficznych w imporcie światowym zmniejszył się, przy czym największe spadki odno-
towano w: Ameryce Południowej i Środkowej (o 6,6 punktu procentowego), w Europie 
(o 6,4 punktu procentowego) oraz w Afryce (o 4,9 punktu procentowego).

Podobnie jak w światowym eksporcie, także w imporcie światowym liderem jest Europa. 
Jako kontynent względnie ubogi w surowce mineralne musi je importować. W dodatku jej 
kraje cechuje wysoki PKB, co sprzyja kupowaniu za granicą zróżnicowanych dóbr konsump-
cyjnych. Kolejną przyczyną dużego udziału w imporcie Starego Kontynentu jest liberaliza-
cja handlu w ramach Unii Europejskiej. Do 1979 roku drugim co do wielkości światowym 
importerem była Ameryka Północna, która w kolejnych latach zamieniała się miejscami  
 
 

19  Niektóre z tych krajów, na przykład Hongkong i Singapur, swój relatywnie wysoki udział w handlu 
międzynarodowym zawdzięczają przeprowadzaniu na bardzo dużą skalę transakcji reeksportowych.  
Wykorzystują one swoje położenie geograficzne oraz odpowiednio rozwiniętą infrastrukturę 
do pośredniczenia w handlu między innymi krajami. Zob. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, 
Międzynarodowe stosunki..., s. 30.

20  Tamże, s. 52–54.
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z Azją, aby w 1989 roku całkowicie ustąpić jej miejsca. Azja zanotowała największy przyrost 
importu, który w latach 1950–2007 wzrósł 460 razy, podczas gdy Europy 220 razy21.

Na przestrzeni lat obserwuje się także zmiany w strukturze geograficznej handlu 
międzynarodowego w aspekcie poszczególnych krajów. W 2000 roku dziesięciu naj-
większych eksporterów towarów na świecie miało 56,1% łącznego udziału w handlu 
światowym o wartości ponad 3570 miliardów dolarów (zob. tabela 2). Liderami były 
wówczas: Stany Zjednoczone (12,4%), Niemcy (8,7%) i Japonia (7,5%). W roku 2010 
udział największych światowych eksporterów towarów zmniejszył się w porównaniu do 
roku 2000 i wynosił 50,8%. Łączna wartość eksportu towarów dziesięciu liderów prze-
kroczyła wówczas 7700 miliardów dolarów. W pierwszej trójce znalazły się takie potęgi, 
jak: Chiny (10,4%), Niemcy (8,4%) i Japonia (8,3%).

W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku największy awans w światowym rankingu 
eksporterów towarów osiągnęły Chiny, które przesunęły się z miejsca siódmego w roku 
2000 na miejsce pierwsze w roku 2010. Ich udział w sprzedaży za granicę towarów 
wzrósł w tym okresie o 6,5 punktu procentowego. Z kolei Stany Zjednoczone w ana-
logicznym okresie spadły z pozycji pierwszej na miejsce drugą, ze spadkiem swojego 
udziału w światowym eksporcie towarów o 3,9 punktu procentowego.

Tabela 2. Najwięksi eksporterzy towarów na świecie w roku 2000 i 2010

Rok 2000 Rok 2010

Lokata Eksporterzy Wartość  
(mld USD)

Udział  
(%) Lokata Eksporterzy Wartość  

(mld USD)
Udział  

(%)
1. USA 781,1 12,3 1 Chiny 1578 10,4
2. Niemcy 551,5 8,7 2 USA 1278 8,4
3. Japonia 479,2 7,5 3 Niemcy 1269 8,3
4. Francja 298,1 4,7 4 Japonia 770 5,1
5. W. Brytania 284,1 4,5 5 Holandia 573 3,8
6. Kanada 276,6 4,3 6 Francja 521 3,4
7. Chiny 249,3 3,9 7 Korea 466 3,1

35. Polska 31,7 0,5 30 Polska 156 1,0

Źródło: International Trade Statistics 2001, WTO, Geneva 2001, s. 21; International Trade Statistics 2011, WTO, Geneva 2011, s. 21. 

W roku 2010, w porównaniu z rokiem 2000, liderem w eksporcie usług rynkowych 
niezmiennie były Stany Zjednoczone, których udział w omawianym rynku jednak zmalał 
z 19,1% do 14%. Na uwagę zasługują Chiny, które awansowały w rankingu liderów eks-

21  E. Czarny, K. Śledziewska, Polska w handlu..., s. 61 i 63.
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portu usług z miejsca 12. w roku 2000 na pozycję 4 (zob. tabela 3). W 2010 roku Stany 
Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Chiny i Japonia reprezentowały jedną trzecią 
światowego handlu usługami rynkowymi. Udział Europy w wymianie usług wynosił 
wówczas 45%. 

Tabela 3. Najwięksi eksporterzy usług na świecie w roku 2000 i 2010

Rok 2000 Rok 2010

Lokata Eksporterzy Wartość (mld 
USD)

Udział 
(%) Miejsce Eksporterzy Wartość (mld 

USD)
Udział 

(%)
1. USA 274,6 19,1 1 USA 518 14,0
2. W. Brytania 99,9 7,0 2 Niemcy 232 6,3
3. Francja 81,2 5,7 3 W. Brytania 227 6,1
4. Niemcy 80,0 5,6 4 Chiny 170 4,6
5. Japonia 68,3 4,8 5 Francja 143 3,9

32. Polska 9,5 0,7 30 Polska 32 0,9
Źródło: International Trade Statistics 2001, WTO, Geneva 2001, s. 23; International Trade Statistics 2011, WTO, Geneva 2011, 

s. 26.

Ciekawych informacji dostarcza też analiza danych dotyczących geograficznej struk-
tury eksportu według grup towarowych. Eksport produktów przetworzonych stanowił 
w 2010 roku największy udział w handlu towarami ogółem następujących regionów 
świata: Azji (79,7%), Europy (77,3%) i Ameryki Północnej (70,5%). Z kolei eksport paliw 
i surowców mineralnych miał największe znaczenie w wymianie handlowej: Środkowe-
go Wschodu (68%), Afryki (64%) i krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (62,9%). 
Udział eksportu produktów rolniczych ma dużo mniejsze znaczenie w wymianie handlo-
wej poszczególnych regionów świata. Największy cechuje Amerykę Południową i Środ-
kową (30,5%), a najmniejszy Środkowy Wschód (2,6%)22.

W 2010 roku najbardziej rozwinięty wewnątrzregionalny handel towarami cecho-
wał Europę, która aż 71% swojej wymiany towarowej realizowała pomiędzy państwa-
mi położonymi na tym kontynencie. Silna wymiana wewnątrzregionalna odbywała się 
także w Azji (52,6%) i Ameryce Północnej (48,7%). W pozostałych częściach świata 
(Ameryka Południowa i Środkowa, państwa WNP, Afryka i Środkowy Wschód) domi-
nowała wymiana międzyregionalna23. 

22  Por. International Trade Statistics 2011, s. 44.
23  Tamże, s. 21.
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Podsumowanie

Przedstawione rozważania nad handlem światowym na przestrzeni ostatnich dzie-
sięcioleci zawężone zostały głównie do eksportu. W badanym okresie zauważalny jest 
znaczący wzrost wymiany międzynarodowej. Źródeł tego wzrostu upatrywać należy 
niewątpliwie w procesach liberalizacyjnych, sprzyjających powstawaniu nowych stru-
mieni handlu zagranicznego. Procesy globalizacyjne powodują, iż coraz więcej państw 
uczestniczy w wymianie międzynarodowej. Jednocześnie zmienia się obraz stosunków 
gospodarczych w skali świata. Dotychczasowi liderzy tracą dystans w stosunku do dyna-
micznie rozwijających się gospodarek azjatyckich. Tradycyjny handel towarowy w coraz 
większym stopniu ustępuje miejsca wymianie międzynarodowej w zakresie usług. Dy-
namika tych zmian obserwowana w badanym okresie sugeruje, iż proces ten będzie się 
pogłębiał. 
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Streszczenie

Artykuł przedstawia zmiany w światowym handlu w kontekście procesów liberalizacji i globalizacji. Rozwój 
światowego handlu jest ścisłe związany z procesami liberalizacji wymiany handlowej. Skutkiem tworzenia ugrupowań 
integracyjnych o charakterze regionalnym i globalnym jest pogłębiająca się współzależność gospodarek narodowych. 
Okres po II wojnie światowej charakteryzuje się rosnącym wolumenem wymiany międzynarodowej. Wyraźnie zmieniła 
się struktura wymiany międzynarodowej. Dynamika wzrostu udziału usług w handlu światowym jest imponująca. Zmiany 
dotyczą także liderów wymiany handlowej. W największym stopniu beneficjentami procesów globalizacyjnych stały się 
gospodarki azjatyckie, które zdobyły istotny udział w handlu światowym.

Liberalization of international trade in the context of globalization of the world economy

Article presents exchange in the world trade in context of processes liberalization and globalization. The expansion 
of world trade is connected with processes of liberalization of international trade. The result of creating of regional and 
global organizations is the correlation of the national economies. Time after II World War shows on growing volume 
of international exchange. The structure of international exchange changed clearly. The dynamics of growth of part 
services in the world trade is impressive. The changes also concern the trade leader.

Translated by Arkadiusz Malkowski
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Wprowadzenie

Zasady w handlu międzynarodowym kształtują się i funkcjonują w rezultacie decyzji 
podejmowanych przez różne podmioty polityki handlowej. Obejmują one: 1) decyzje 
jednostronne w ramach zagranicznej polityki handlowej krajów; 2) umowy bilateralne; 
3) regionalne układy handlowe i multilateralne układy handlowe.

Największy wpływ na zasady obowiązujące w handlu międzynarodowym mają 
główni uczestnicy wymiany. Liberalizacja lub powrót do protekcjonizmu następują pod 
wpływem decyzji krajów mających największy udział w światowym produkcie i ob-
rotach handlowych. Podstawy międzynarodowej polityki handlowej zostały stworzone 
przez Wielką Brytanię, która jako jedyne główne centrum gospodarki światowej miała 
dużą przewagę konkurencyjną, względnie mały rynek wewnętrzny i była zainteresowa-
na rozwojem globalnych powiązań handlowych oraz ograniczaniem i eliminacją barier 
taryfowych. Liberalizacja polityki handlowej w okresie Pax Britannica odbywała się 
w rezultacie podpisywania umów bilateralnych. 

Liberalizacja wielostronna (multilateralna) została zastosowana jako element polityki 
i zasad funkcjonowania gospodarki światowej w okresie Pax Americana (1944–1971/73), 
ponieważ celem polityki handlowej Stanów Zjednoczonych, podobnie jak wcześniej 

* Profesor doktor habilitowana Bogumiła Mucha-Leszko jest profesorem zwyczajnym na Wydziale 
Ekonomicznym (Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej) Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. E-mail: mucha@hektor.umcs.lublin.pl.
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Wielkiej Brytanii, była liberalizacja wymiany w skali globalnej. Realizacji tego celu 
służył wielostronny układ handlowy GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). 
Multilateralny system handlu międzynarodowego został wzmocniony dzięki utworzeniu 
Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organisation) w 1994 roku1. Od lat 50. XX 
wieku dominowała liberalna polityka handlowa, ale okresowo tempo liberalizacji słabło, 
a w latach 70. nastąpił powrót do protekcjonizmu, opartego na barierach pozataryfowych, 
po którym rozpoczął się kolejny etap liberalizacji w rezultacie efektywnych negocjacji 
podczas Rundy Urugwajskiej GATT. Od nowego stulecia multilateralna liberalizacja jest 
wypierana przez porozumienia bilateralne i regionalne.

Polityka handlowa prowadzona przez kraje jest narzędziem realizacji ich celów eko-
nomicznych i politycznych. Jest dostosowana do zmieniającej się sytuacji gospodarczej 
kraju i w jego otoczeniu zewnętrznym. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na 
wzrost lub spadek otwartości w polityce handlowej są: koniunktura gospodarcza oraz sy-
tuacja na rynkach krajowych i zagranicznych, układ sił gospodarczych, zakres i poziom 
współzależności gospodarczej pomiędzy krajami, stabilność polityczna oraz poziom 
ryzyka w wymianie międzynarodowej i perspektywy rozwoju gospodarczego. Wymie-
nione czynniki oddziałują na warunki prowadzenia handlu transgranicznego i wpływa-
ją na zmiany strategii i priorytetów w zagranicznej polityce ekonomicznej krajów, co 
wyraża się między innymi w kształtowaniu zasad polityki handlowej.

Celem artykułu jest uzasadnienie korzyści z liberalizacji wymiany handlowej i prze-
wagi liberalizacji wielostronnej – niedyskryminacyjnej nad regionalną – preferencyjną na 
podstawie wybranych teorii oraz określenie najważniejszych czynników, które wpływały 
na zasady prowadzenia polityki handlowej w latach 1948–2012 i decydowały oznaczeniu 
obu metod liberalizacji wymiany w poszczególnych okresach.

Teoretyczne podstawy polityki liberalizacji wymiany handlowej

Korzyści rozwoju handlu można rozpatrywać w skali globalnej, grup krajów, po-
szczególnych krajów oraz z punktu widzenia bezpośrednich uczestników wymiany, czyli 
podmiotów gospodarczych. Dyskusję na temat korzyści z globalnej liberalizacji handlu 
zapoczątkowali twórcy ekonomii klasycznej A. Smith i D. Ricardo. Przedstawili oni 
modele wymiany umożliwiające uzyskanie korzyści ze specjalizacji, która jest rezultatem 
międzynarodowego podziału pracy (w przypadku Smitha) i opiera się na zróżnicowanej, 
względnej produktywności pracy pomiędzy krajami (według Ricarda). A. Smith uważał, 
że podstawą najbardziej efektywnej specjalizacji i wzrostu światowego produktu oraz 

1  Układ GATT został podpisany w roku 1947, a zaczął obowiązywać od roku 1948. WTO 
rozpoczęła działalność w 1995 roku.
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konsumpcji krajów uczestniczących w wymianie jest absolutna przewaga pod względem 
kosztów wytwarzania. Takie podejście do korzyści z rozwoju handlu stanowiło samo 
w sobie ograniczenie możliwości jego rozwoju w sytuacji przewagi jednego kraju we 
wszystkich rodzajach produkcji (niższe koszty produkcji). Rozwiązanie tego problemu 
zaproponował D. Ricardo, uznając, że wystarczającym warunkiem korzystnej specjali-
zacji w produkcji i wymianie handlowej są względne, a nie absolutne różnice w kosztach 
wytwarzania. Zgodnie z koncepcją Ricarda kraj powinien się specjalizować w produkcji 
i eksporcie takich produktów, w których jego przewaga pod względem kosztów wytwa-
rzania jest największa, czyli względne koszty produkcji są niższe niż w innych krajach. 
A. Smith i D. Ricardo byli zwolennikami wolnego handlu, gdyż przywiązywali dużą 
wagę do mechanizmu rynkowego jako automatycznego regulatora procesów gospodar-
czych, zapewniającego najbardziej korzystny dla wszystkich krajów międzynarodowy 
podział pracy. Starali się oni udowodnić, że handel zagraniczny może prowadzić do 
największego dobrobytu, jeśli ceny czynników produkcji ustala rynek i one decydują 
o specjalizacji i kierunkach przepływu towarów.

W miarę rozwoju teorii ekonomii i pojawiania się nowych szkół i nurtów, a wraz 
z nimi coraz większych różnic poglądów na temat roli rynku w gospodarce, polaryzacji 
podlegały także poglądy odnoszące się do zasad międzynarodowej wymiany handlowej2. 
Wzrost krytyki wolnego handlu nastąpił z jednej strony pod wpływem zyskującej na 
znaczeniu teorii ekonomii popytu J.M. Keynesa i zastosowania protekcjonizmu w handlu 
w walce z bezrobociem w latach 30. XX wieku. Z drugiej strony, podstawą krytyki była 
zwiększająca się siła monopoli ograniczających swobodę działania mechanizmu ryn-
kowego, a zwłaszcza elastyczności cen. W związku z tym zastrzeżenia wobec zasady 
wolnego handlu rosły w miarę rozwoju badań nad konkurencją rynkową i ujawnianiem 
pośrednich form konkurencji między konkurencją doskonałą a monopolem pełnym3.

Wśród przeciwników wolnego handlu pojawił się więc argument niedoskonałości 
rynku jako mechanizmu optymalnej alokacji czynników produkcji, który był wyko-
rzystywany ponownie w latach 80. przez kraje rozwinięte. Grupa teoretyków handlu 
zagranicznego przedstawiła wówczas nową koncepcję polityki handlowej znaną pod 
nazwą „strategiczna polityka handlowa” (strategic trade policy). Do jej twórców należeli:  
J. Brander, B. Spencer, P. Krugman, E. Helpman, A. Dixit, G. Grossman i J. Eaton.  
Za pomocą analiz modelowych przekonywali oni o korzyściach z subsydiowania ekspor-

2  Pierwsze poważne dyskusje nad zasadnością liberalizacji handlu wywołała decyzja premiera 
Wielkiej Brytanii Peela anulująca Ustawy Zbożowe (Corn Laws) w 1948 roku, czyli jednostronna 
(kontrowersyjna) decyzja o otwarciu rynku Wielkiej Brytanii dla eksporterów zboża z innych krajów 
Europy, w sytuacji gdy nie uzyskano kompromisu, aby liberalizacja odbywała się na zasadzie wza-
jemnych ustępstw. Por. J. Bhagwati, Wolny handel dziś, CeDeWu, Warszawa 2003, s. 105–106 oraz  
D. Lal, Reviving the Invisible Hand, Princeton University Press, Princeton 2006, s. 22.

3  J. Bhagwati, Wolny…, s. 24.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 8 (2014)

146

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

tu i ograniczania importu. Interwencyjna polityka państwa była uzasadniana potrzebą 
utrzymania pozycji rynkowej przedsiębiorstw krajowych w warunkach niedoskonałej 
konkurencji, gdy rynek jest zdominowany przez niewielką grupę dużych przedsiębiorstw 
zagranicznych mających zasadniczy wpływ na poziom cen i siła rynkowa zapewnia im 
długookresowe korzyści skali produkcji. Sama nazwa „strategiczna polityka handlowa” 
sugeruje, że jej celem jest wspieranie rozwoju i eksportu strategicznych gałęzi przemysłu, 
czyli takich, które są szczególnie ważne z punktu widzenia wpływu na wzrost i rozwój 
gospodarczy kraju oraz zwiększenie dobrobytu społecznego4. Koncepcja strategicznej 
polityki handlowej była przedmiotem zainteresowania teoretyków polityki handlowej 
okresowo, głównie w latach 80. XX wieku, i część jej zwolenników uznała przewagę 
korzyści wolnego handlu, jak A. Dixit, G. Grossman czy P. Krugman5.

Celem współczesnej dyskusji o zasadach polityki handlowej jest poszukiwanie naj-
lepszych rozwiązań liberalizacji wymiany. W tym kontekście pojawia się pytanie o kry-
teria oceny, jej wymiar czasowy i adresatów korzyści. Liberalizacja wymiany handlo-
wej odbywa się dla korzyści ekonomicznych i politycznych, które mogą być oceniane 
zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Beneficjentami wolnego handlu są kraje, 
grupy krajów, sektory i branże gospodarek oraz uczestnicy rynku – przedsiębiorstwa 
i konsumenci. Rozkład korzyści zależy od metody znoszenia barier ograniczających 
przepływ towarów i usług. Zasadniczo można wyróżnić dwie podstawowe metody stop-
niowego eliminowania barier taryfowych i pozataryfowych – jednostronną i dwustronną 
lub wielostronną, która jest efektem negocjacji handlowych i odbywa się na podstawie 
zawartego układu międzynarodowego.

Teoretycy wskazują dwie różne formy liberalizacji jednostronnej – konwencjonalną 
i agresywną. Pierwsza polega na otwieraniu własnego rynku bez stawiania jakichkolwiek 
warunków wzajemności pod adresem innych krajów. Natomiast pojęcie jednostronnej 
liberalizacji agresywnej zostało wprowadzone przez Bhagwatiego6 na podstawie obser-
wacji sposobu prowadzenia polityki handlowej przez kraje o dużej sile gospodarczej, 
zwłaszcza Stany Zjednoczone, wymuszające jednostronną redukcję barier handlowych 
od swoich partnerów, na przykład od Japonii na podstawie Klauzuli 301 Ustawy o Handlu 
i Taryfach z 1974 roku (US Trade and Tariff Act). Była ona uzupełniana (poprawiana) 
w latach 1979, 1984 i 19887. Ostatnia poprawka zawierała dwie nowe klauzule Super 301 

4  Szerzej na ten temat piszą między innymi R.J. Carbaugh, International Economics, South-Eastern 
College Publishing, Cincinnati, Ohio 1998, s. 200–206; J. Świerkocki, Ekonomiczne przesłanki wie-
lostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2007, s. 105–112, a zwłaszcza T. Rynarzewski, Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, 
PWE, Warszawa 2005.

5  J. Bhagwati, Wolny…, s. 37–38; J. Świerkocki, Ekonomiczne przesłanki..., s. 111–112.
6  J. Bhagwati, The World Trading System at Risk, Princeton University Press, Princeton 1991, 

a także D. Lal, Reviving…, s. 74.
7  D. Lal, Reviving…, s. 75.
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i Special 301, które dawały Stanom Zjednoczonym prawie nieograniczone możliwości 
stosowania barier handlowych poprzez kwalifikację różnych przypadków i sytuacji jako 
praktyki „nieuzasadnione”8 czy wręcz nieuczciwe, a w rzeczywistości były to działania 
na rzecz ochrony własnego rynku i producentów. Stany Zjednoczone prowadziły politykę 
wymuszania ustępstw handlowych od innych krajów. Dopiero utworzenie Światowej 
Organizacji Handlu i Mechanizmu Rozstrzygania Sporów uniemożliwiły Stanom Zjed-
noczonym stosowanie Klauzuli 301.

Wzajemna liberalizacja handlu może się odbywać na zasadzie liberalizacji preferen-
cyjnej i niedyskryminacyjnej. Klasycznymi układami preferencyjnymi są strefy wolnego 
handlu i unie celne, które dzięki eliminowaniu ceł i innych barier handlowych tworzą 
sprzyjające, preferencyjne warunki do wzrostu wzajemnych obrotów pomiędzy krajami 
przystępującymi do takich układów. Ta metoda liberalizacji powoduje pogorszenie wa-
runków handlu z pozostałym krajami nienależącymi do preferencyjnych obszarów han-
dlowych. Efekt przesunięcia handlu, czyli eliminowanie dostawców towarów z krajów 
trzecich przez uczestników rynku znajdujących się wewnątrz strefy wolnego handlu czy 
unii celnej, nie jest efektem większej przewagi konkurencyjnej, lecz zróżnicowania wa-
runków wymiany, dyskryminujących partnerów handlowych spoza obszarów preferen-
cyjnych. W ten sposób ograniczane są nie tylko korzyści z handlu krajów trzecich, ale 
również konsumentów i producentów krajów tworzących strefy wolnego handlu i unie 
celne, którzy niejednokrotnie muszą kupować droższe towary, wyprodukowane przy 
wyższych kosztach jednostkowych, ponieważ tańszy import jest zastępowany droższym. 
Układy preferencyjne mogą być tworzone przez dwa kraje (bilateralne) i grupę krajów 
(regionalne).

Wzajemna liberalizacja handlu, która daje możliwość maksymalizacji korzyści eko-
nomicznych z międzynarodowego podziału pracy, nie może być realizowana na zasadzie 
preferowania jednych uczestników rynku kosztem innych. Równemu traktowaniu part-
nerów handlowych, zapobieganiu dyskryminacji w wymianie dobrze służą: klauzula 
największego uprzywilejowania i klauzula narodowa. Klauzule największego uprzywi-
lejowania początkowo były stosowane w układach bilateralnych, zwłaszcza w okresie 
międzywojennym, natomiast w układzie GATT uzyskały one charakter wielostronny 
dzięki temu, że przywileje przyznane jednemu krajowi były rozszerzane na pozostałe 
kraje sygnatariusze tego układu. Ważną cechą KNU był jej bezwarunkowy charakter: 
rozszerzanie przywilejów handlowych na wszystkie kraje odbywało się bez obowiązku 
spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków9. Klauzula narodowa stanowi zapew-
nienie, że towary importowane do danego kraju będą traktowane w obrocie rynkowym 

8 Tamże.
9 Por. P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008, s. 307.
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na równi z podobnymi towarami produkcji krajowej, bez na przykład większych obciążeń 
podatkowych czy większych wymogów dotyczących ich wartości użytkowej i warunków 
sprzedaży. Wielostronne umowy handlowe, których podstawą jest zasada niedyskrymi-
nacji, mają tę przewagę nad preferencyjnymi umowami regionalnymi, że nie zawierają 
ukrytego protekcjonizmu wynikającego ze zróżnicowanego dostępu do rynku, trud-
niejszego dla krajów trzecich. Wielostronny system handlu międzynarodowego tworzy 
warunki do rozwoju specjalizacji zgodnie z przewagą komparatywną, a dodatkowe ko-
rzyści są rezultatem wzrostu poziomu konkurencji, skali produkcji, transferu technologii 
i wyższego wzrostu PKB10. Ekonomiczne i polityczne korzyści multilateralnej libera-
lizacji handlu międzynarodowego uzasadniają W. Mayer11, K. Bagwell i R. Staiger12,  
G. Maggi i A. Rodriguez-Clare13 oraz W. Ethier14.

Multilateralna i regionalna liberalizacja handlu od połowy XX wieku

Oceniając podejście do zasad liberalizacji wymiany handlowej głównych jej uczest-
ników, można w okresie powojennym wyróżnić następujące etapy: 1) liberalizacji mul-
tilateralnej i rozwoju globalnego systemu handlu w okresie Pax Americana (1948–1973); 
2) nowego protekcjonizmu – pozataryfowego (1974–1985); 3) negocjacji w ramach Rundy 
Urugwajskiej GATT, która miała największe znaczenie w liberalizacji handlu między-
narodowego po II wojnie światowej, a w praktyce polityki handlowej zasada niedyskry-
minacji traciła na rzecz preferencyjnej liberalizacji w ramach układów regionalnych 
(1986–1994); 4) wprowadzania postanowień Rundy Urugwajskiej, liberalizacji handlu na 
zasadach multilateralnych i równoległej liberalizacji regionalnej (1995–2000); 5) spadku 
znaczenia liberalizacji multilateralnej i eksplozji preferencyjnych układów bilateralnych 
i regionalnych od 2000 roku.

Stany Zjednoczone zmieniły koncepcję zagranicznej polityki handlowej z „obron-
nej”, protekcjonistycznej na sprzyjającą eksportowi w połowie lat 30. XX wieku, ale 
nie podjęły się wówczas pełnienia funkcji przywódczych w gospodarce światowej.  
Po wojnie, w latach 40., mając dominującą pozycję w globalnym układzie sił gospodar-

10  G. Glania, J. Matthes, Multilateralism or Regionalism? Trade Policy Options for the European 
Union, Center for European Policy Studies, Brussels 2005, s. 20.

11  W. Mayer, Theoretical Considerations on Negotiated Tariff Adjustments, „Oxford Economic 
Papers” 1981, No. 33, March, s. 135–153.

12  K. Bagwell, R. Staiger, An Economic Theory of GATT, „American Economic Review” 1999, No. 89,  
March, s. 215–248.

13  G. Maggi, A. Rodriguez-Clare, The Value of Trade Agreements in the Presence of Political Pres-
sures, „Journal of Political Economy” 1998, No. 106, June, s. 574–601.

14  W. Ethier, Theoretical Problems in Negotiating Trade Liberalization, „European Journal of Poli-
tical Economy” 2001, No. 17, s. 209–232 oraz M. Wojtas, Ocena działalności Światowej Organizacji 
Handlu w aspekcie realizacji zadań statutowych, rozprawa doktorska, UMCS, Lublin 2012, s. 35–50.
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czych i dużą przewagę konkurencyjną oraz technologiczną, były zainteresowane, po-
dobnie jak Wielka Brytania w XIX wieku, umacnianiem i kontrolą globalnego systemu 
gospodarczego. Ważnym filarem tego systemu była globalna liberalizacja wymiany han-
dlowej. Odbywała się ona na podstawie multilateralnego układu GATT, a zasadniczy 
wpływ na jego zasady i funkcjonowanie w latach 1948–1972 miały Stany Zjednoczone. 
Takie możliwości dawała pozycja USA w gospodarce globalnej, czyli udział w świato-
wym PKB i handlu oraz duża przewaga pod względem produktywności pracy. W 1948 
roku PKB Stanów Zjednoczonych stanowił 65% PKB wszystkich krajów należących 
wtedy do GATT, a w 1970 roku dominacja USA zmniejszyła się, czego dowodem był 
spadek udziału w PKB krajów układu GATT do 46%15. W takiej sytuacji do lat 70. naj-
większy wpływ na funkcjonowanie GATT miały Stany Zjednoczone.

Jednak od połowy lat 60. sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych pogarszała 
się, na co złożyło się wiele czynników, spośród których do najważniejszych należały: 
przemijanie przywództwa technologicznego, spadek tempa wzrostu wydajności pracy, 
spadek konkurencyjności eksportu i pogarszanie się salda bilansu handlowego, silna kon-
kurencja ze strony korporacji japońskich i RFN, a rosnące koszty wojny w Wietnamie 
oraz wzrost inflacji ostatecznie doprowadziły do upadku system walutowy oparty na 
dolarze i stałych kursach walutowych (1971/73). Na początku lat 70. nastąpiło również 
pogorszenie sytuacji w gospodarce światowej, spowolnienie wzrostu gospodarczego, 
a następnie recesja – 1974–1975. W warunkach pogłębiających się trudności ze zbytem 
towarów doszło do powrotu do protekcjonizmu w handlu międzynarodowym. Stany 
Zjednoczone i Europa Zachodnia stosowały instrumenty pozataryfowe w celu ochrony 
rynków krajowych i subsydiowanie eksportu. Spadek dominacji USA w stosunkach glo-
balnych powodował, że coraz mniej były one zainteresowane rozwojem multilateralnej 
polityki handlowej, choć oficjalnie ją popierały do końca lat 70. i konsekwentnie hamo-
wały rozwój integracji regionalnej w Ameryce Łacińskiej i w Azji. Od lat 80. prefero-
wały liberalizację w układach regionalnych, ale należy podkreślić, że przyczyniły się 
do wcześniejszego rozpoczęcia Rundy Urugwajskiej GATT i tym samym do znaczącej 
liberalizacji multilateralnej. Niemniej ta inicjatywa była podyktowana potrzebą poprawy 
pogarszającej się pozycji USA w handlu międzynarodowym. W latach 1982–1986 roczne 
wartości eksportu były niższe niż w roku 1981,a deficyt handlowy zwiększył się z 28,1 
do 145,1 miliardów dolarów16.

Rywalizacja o przywództwo w gospodarce światowej między USA i EWG/UE 
wzrosła w latach 1986–1994. EWG rozpoczęła realizację projektu przyspieszającego 

15  R. Steinberg, The Transformation of European Trading States, w: The State After Statism, red. 
J.D. Levy, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2006, s. 345.

16  J.M. Destler, American Trade Politics, Institute for International Economics, Washington, June 
2005, s. 46.
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eliminację istniejących wciąż barier w przepływie towarów, usług i czynników produk-
cji (Jednolity Rynek Europejski 1992), co budziło obawy partnerów handlowych o do-
stępność rynków jej krajów członkowskich. W związku z tym wzrosło zainteresowanie 
rozwojem regionalnych stref wolnego handlu (NAFTA, MERCOSUR, APEC, ASEAN), 
które umożliwiały szybsze znoszenie barier w porównaniu z liberalizacją multilateralną 
na podstawie układu GATT. Na przełomie lat 80. i 90. USA wykazywały dużą aktyw-
ność w polityce handlowej, próbując pogodzić dwa sprzeczne cele: 1) umocnienie pozycji 
w stosunkach regionalnych w obu Amerykach i w Azji oraz 2) zakończenie Rundy Uru-
gwajskiej GATT i tworzenie liberalnego systemu wymiany handlowej w skali globalnej. 
Unia Europejska, realizując JRE 1992 i przyjmując do ugrupowania nowe kraje, dążyła 
do wzmocnienia mechanizmu rynkowego jako podstawy wzrostu pozycji ugrupowania 
w gospodarce globalnej i jednoznacznie opowiadała się za multilateralną polityką handlo-
wą. Utworzenie i działalność Światowej Organizacji Handlu (1995), która jest głównym 
podmiotem międzynarodowej polityki handlowej, stanowiły zapowiedź przyspieszenia 
liberalizacji wymiany w wymiarze globalnym. 

Niemniej od końca lat 90. multilateralna polityka handlowa nie rozwija się zgodnie 
z założeniami przyjętymi w czasie Rundy Urugwajskiej i celami zawartymi w Agen-
dzie Doha (2001). Policentryzacja układu sił nie sprzyja efektywnej współpracy głów-
nych uczestników światowego rynku. Stany Zjednoczone i Unia Europejska realizują 
konkurencyjne strategie polityki handlowej. W pierwszym przypadku polega ona na 
liberalizacji wymiany w ramach preferencyjnych układów bilateralnych i regionalnych, 
a w drugim– na godzeniu multilateralizmu z regionalizmem. W ostatnich latach UE 
zmieniła taktykę w polityce handlowej, traktując układy regionalne jako zwiększenie 
możliwości wypracowania wielostronnych porozumień na poziomie globalnym. Wzrost 
ogólnej liczby regionalnych porozumień handlowych oraz nowych, zgłoszonych do WTO 
w latach 1995–2013 ilustrują wykresy 1 i 2. Potwierdzają one, że zjawisko regionalizacji 
handlu nasiliło się w warunkach intensywnej globalizacji i recesji. Jeśli w latach 1995–
1999 powstało 36 nowych porozumień (średnia roczna 7,2), a tendencja była malejąca, 
to w latach 2000–2004 już znacznie więcej, bo 54 (średnia 10,8), z tendencją rosnącą, 
z wyjątkiem roku 2004. Regionalizacja osiągnęła swoje apogeum w latach 2005–2009, 
kiedy utworzono 72 układy handlowe, z czego połowę w latach 2008–2009, a średnia 
roczna wynosiła 15,4. 
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Wykres 1. Liczba regionalnych porozumień handlowych faktycznie obowiązujących  
w latach 1958–2013 i zgłoszonych do WTO

Źródło: W TO, Regional Trade Agreements, www.rtais.wto.org/UI/PublicPreDefRepByEIF.aspx (10.05.2013).

Wykres 2. Liczba nowych regionalnych porozumień handlowych zgłoszonych do WTO  
w latach 1995–2013 (stan na 5 kwietnia 2013 roku)

Źródło: W TO, Regional Trade Agreements, www.rtais.wto.org/UI/PublicPreDefRepByEIF.aspx (10.05.2013).
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Zbliżanie stanowisk w sprawie zasad dalszej liberalizacji handlu międzynarodowe-
go, a zwłaszcza znalezienie poparcia w celu utrzymania priorytetu „równych szans” dla 
wszystkich uczestników rynku jest coraz trudniejsze, ponieważ kraje rozwijające się 
są zainteresowane uzyskiwaniem łatwiejszego dostępu do rynków krajów rozwiniętych, 
w tym w szczególności do rynku Stanów Zjednoczonych. Dlatego chętnie przystępują do 
stref wolnego handlu, co z kolei odpowiada USA, które rozwijają własny układ powiązań 
handlowych, zwiększając możliwości oddziaływania na gospodarkę globalną i zapew-
niając sobie równocześnie większe poparcie w WTO, gdyż kraje rozwijające się są grupą 
dominującą pod względem liczby głosów. Z danych wynika, że na 159 członków WTO 
do grupy krajów rozwijających się należy 112 członków (wykres 3). W stosunku do roku 
1995 zwiększyła się ona o 41 krajów, a grupa krajów rozwiniętych tylko o 6.

Wykres 3. Liczba krajów członkowskich WTO (stan na 4 kwietnia 2013 roku)

Uwaga: WTO nie podaje własnej klasyfikacji gospodarek. Podział na kraje rozwinięte i rozwijające się został dokonany na podsta-
wie metodologii Banku Światowego. Do grupy rozwiniętych zaliczono kraje o wysokim dochodzie na mieszkańca (ponad 
12476 dolarów).

Źródło: WTO, www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm; World Bank, www.data.worldbank.org/about/country-
-classifications/country-and-lending-groups (10.05.2013).
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Podsumowanie

Znaczenie międzynarodowej polityki handlowej w wymiarze globalnym mimo utwo-
rzenia WTO zaczęło spadać od 2000 roku. Za główne przyczyny tego zjawiska można 
uznać: 1) „politykę konkurencyjnej liberalizacji” USA, której podstawą są preferencyjne 
porozumienia bilateralne i regionalne; 2) postępującą policentryzację układu sił, wzrost 
znaczenia Chin, Indii i Brazylii oraz spadek pozycji gospodarczej i handlowej Japonii, 
która wcześniej wspierała UE w promowaniu wielostronnej liberalizacji globalnej;  
3) coraz większą polaryzację interesów gospodarczych; 4) międzyrządowy charakter 
WTO i brak skutecznych instrumentów i uprawnień umożliwiających wzmocnienie za-
rządzania polityką handlową na poziomie ponadnarodowym; 5) podział kompetencji 
w prowadzeniu polityki handlowej UE pomiędzy instytucjami i mała samodzielność 
decyzyjna Komisji; 6) poszukiwanie najłatwiejszych (i nieograniczających autonomii 
krajów) rozwiązań zapewniających wzajemny dostęp do rynków; 7) lobbing ze strony 
krajowych uczestników rynku. W okresie po II wojnie światowej dominowała liberalna 
polityka handlowa, ale multilateralny system handlu rozwijał się w tych latach, gdy taka 
metoda liberalizacji wymiany odpowiadała Stanom Zjednoczonym.
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu są przesłanki liberalizacji handlu w świetle teorii polityki handlowej i czynniki mające 
największy wpływ na zasady liberalizacji wymiany od połowy XX wieku. W rezultacie przeprowadzonej analizy zostały 
przedstawione następujące wnioski: 1) liberalizacja multilateralna, w odróżnieniu od regionalnej, nie ma cech ukrytego 
protekcjonizmu; 2) najważniejszymi czynnikami kształtującymi zasady liberalizacji w badanym okresie były: układ sił 
gospodarczych, polaryzacja interesów ekonomicznych głównych uczestników rynku światowego, koniunktura gosp-
odarcza, konkurencyjne strategie liberalizacji USA i UE, międzyrządowy charakter WTO i liczebna dominacja grupy 
państw rozwijających się zainteresowanych liberalizacją regionalną i bilateralną.

International trade liberalization – global or regional?

The subject of this study are premises of trade liberalisation in the light of the trade policy theory as well as the 
factors mostly influencing the principles of trade liberalisation from the half of the 20th century. As a result of the analysis 
conducted the following conclusions can be drawn: 1) as opposed to the regional liberalisation the multilateral one does 
not involve the hidden protectionism; 2) the factors of great importance in shaping liberalisation rules at the examined 
periods include: the major economic powers, polarisation of economic interests of the world market’s main participants, 
economic situation, competitive liberalisation strategies of the US and EU, intergovernmental model of WTO and the 
numerical superiority of the group of developing countries that are interested in regional and bilateral liberalisation.

Translated by Bogumiła Mucha-Leszko
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Wprowadzenie

Realizacja przedsięwzięć innowacyjnych – bez względu na wielkość przedsiębior-
stwa, które realizuje innowację, i na rodzaj wdrażanej innowacji – odbywa się zgodnie 
ze schematem, który w literaturze przedmiotu jest określany jako model procesu innowa-
cyjnego1. Pierwsze modele opisujące sposób realizacji procesów innowacyjnych zostały 
opracowane już w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia. Przykładami mogą tutaj być szcze-
gółowo opisywane przez literaturę tradycyjne, liniowe modele określane jako „pchane 
przez naukę” (model push) oraz „ciągnione przez rynek” (model pull)2. Skrajność pierw-
szych modeli realizacji procesu innowacyjnego, ich „pasywność” w stosunku do otocz-
nia zewnętrznego oraz sygnalizowana przez wielu autorów konieczność uwzględnienia 
nieliniowości procesów innowacyjnych3 doprowadziły do opracowania kolejnych modeli 
realizacji procesu innowacyjnego. Najbardziej znanymi przykładami kolejnych opisów 

* Doktor Tomasz Norek jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Efektywności Innowacji) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: norek@wzieu.pl.

1  P.F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles, Heinemann, London 
1994, s. 35.

2  A.H Jasiński, Innowacje techniczne a działalność marketingowa, Wydawnictwo WSPiZ, Warsza-
wa 1998, s. 13–15 oraz E. Stawasz, Innowacja a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 1999, s. 26.

3  W. Janasz, Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 73 oraz S.J. Kline, Innovation is not a Linear Process, „Research 
Management” 1985, Vol. 28, s. 36–44.
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realizacji tego procesu są: model „związanego łańcucha procesu innowacyjnego” za-
proponowany przez S.J Kline’a i N. Rosenberga4 oraz model „sprzężony” opisany przez  
R. Rothwella i W. Zegvelda5 czy też równolegle P. McGowana6.

Dalsze badania nad istotą realizacji procesów innowacyjnych, rozwój teorii innowa-
cji oraz praktyki w zakresie działalności innowacyjnej doprowadził do kolejnych ewolucji 
modeli procesów innowacyjnych. Autorzy nowych propozycji zintegrowali realizację 
procesu innowacyjnego z praktycznie każdym obszarem funkcjonowania przedsiębior-
stwa, wykazując, iż posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby determinują potencjał in-
nowacyjny przedsiębiorstwa, czyli zdolność do skutecznego i efektywnego realizowania 
przedsięwzięć innowacyjnych7. Dodatkowo, autorzy nowych modeli wskazali rolę i zna-
czenie uczenia się organizacji i zarządzania wiedzą w zakresie posiadanego potencjału 
innowacyjnego. Do współcześnie obowiązujących modeli realizacji procesów innowa-
cyjnych należy zaliczyć model:

 – „procesu innowacyjnego piątej generacji”8,
 – systemowego podejścia do procesu innowacyjnego,
 – spiralnego procesu innowacyjnego9,
 – skutecznego zarządzania innowacją10.

Analizując współczesne modele, można jednoznacznie stwierdzić, iż autorzy każdej 
z nowych propozycji podkreślają znaczenie etapu związanego z dyfuzją i upowszechnie-
niem wdrażanej innowacji.

Dyfuzja innowacji, definiowana przez podręcznik Oslo, oznacza „rozpowszechnie-
nie innowacji poprzez kanały rynkowe i nierynkowe, począwszy od pierwszego wdro-
żenia w dowolnym miejscu na świecie” oraz „sposób, w jaki innowacje podlegają roz-
powszechnieniu poprzez kanały rynkowe i nierynkowe, od pierwszego wdrożenia do 
kontaktu z różnymi konsumentami”11. 

Dyfuzja innowacji zasadniczo może dotyczyć dwóch grup uczestników rynku:
1. Dyfuzja po stronie dostawców – czyli firm oferujących produkty i usługi. Dyfuzja 

innowacji w tej grupie obejmuje upowszechnienie się zbliżonej oferty produktowej 

4  S.J. Kline, Innovation..., s. 289–290.
5  Por. R. Rothwell, W. Zegveld, Reindustrialisation and Technology, Longman, London 1985.
6  Por. P. McGowan, Innowacje i przedsiębiorczość wewnętrzna, PWE, Warszawa 1996.
7  T. Norek, The Impact of the Innovative Potential of Polish SME Companies on their Innovative 

Activity Realization Models, „GSTF Journal on Business Review” 2012, Vol. 1, No. 4, Singapore.
8  R. Rothwell, Towards the Fifth Generation Process, „International Marketing Review” 1994, 

Vol. 11, No. 1.
9  Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD 

i Eurostat, 2005.
10  J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt, Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Or-

ganisational Change, John Wiley & Sons Ltd, New York 2001.
11  Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia…, s. 80.
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(imitacja) czy też stosowania podobnych rozwiązań procesowych, organizacyj-
nych czy marketingowych. Dyfuzja po stronie dostawców może być wynikiem 
sformalizowanego transferu technologii polegającego na zakupie odpowiednich 
licencji lub praw do wykorzystywania innowacji wprowadzonych przez inne 
przedsiębiorstwa12.

2. Dyfuzja po stronie nabywców – obejmująca uczestników rynków dóbr konsump-
cyjnych. Problematyka dyfuzji w tej grupie obejmuje zasady wprowadzania na 
rynek nowych produktów i usług, promocję oryginalnych technik i sposobów 
działania czy też wreszcie upowszechnienie nowatorskich idei i koncepcji. Tym 
samym podstawowym celem działań związanych z realizacją procesów dyfuzji po 
stronie nabywców jest doprowadzenie do przyjęcia innowacji przez jak największą 
liczbę nabywców lub adaptatorów (gdyż innowacja nie zawsze wymaga zakupu).

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, iż dyfuzja innowacji 
określa zasady rynkowej komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług i jest tym 
elementem procesu innowacyjnego, który bezpośrednio odpowiada za rynkowy sukces 
nowych produktów i usług. Tym samym można stwierdzić, iż bez procesów dyfuzji in-
nowacje nie miałyby znaczenia ekonomicznego13, co powoduje, iż wielu badaczy uznaje 
problematykę dyfuzji za kluczową dla skutecznej realizacji procesów innowacyjnych14.

Ponadto, podkreślając znacznie problematyki dyfuzji innowacji, należy wskazać, iż 
wiedza z zakresu dyfuzji innowacji jest niezbędna do tworzenia strategii produktowych 
i marketingowych w firmach wprowadzających innowacyjne produkty i usługi.

Jeden z najstarszych modeli dyfuzji innowacji został opisanych przez G. Tarde’a, 
który sprowadził dyfuzję do naśladownictwa czy też do chęci upodobnienia się do 
innych. W rzeczywistości model ten wyjaśniał mechanizm powstawania mód, lecz cał-
kowicie pomijał szereg zależności, które można obserwować w stosunku do innowacji.

Aktualnie wykorzystywane modele dyfuzji innowacji bazują na badaniach prowa-
dzonych przez E.M Rogersa, który uzależnił skuteczność dyfuzji innowacji od atrybutów 
samej innowacji, indywidualnych cech jej potencjalnych użytkowników oraz zjawisk 
w otoczeniu, w którym jest wdrażana innowacja. Rogers opisał pięć cech, które mają 
największy wpływ na skuteczność procesu innowacyjnego w modelu nazywanym w li-
teraturze polskojęzycznej (z uwagi na pierwsze litery kluczowych cech) PZNTO.

12  Por. A. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
13  K. Klincewicz, Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów 

i usług, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2011, s. 22.

14  Por. K.J. Klein, J.S. Sorra, The Challenge of Innovation Implementation, „Academy of Manage-
ment Review” 1996 oraz H. Angel, A.H. Van de Ven, Research on the Management of Innovation, 
Ballinger, Cambridge Mass. 2000.
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W modelu tym, szeroko opisywanym i komentowanym w literaturze przedmiotu, 
dyfuzja innowacji zależy od:
P – względnej przewagi na innymi, wcześniejszymi rozwiązaniami,
Z – zgodności z doświadczeniami i wartościami potencjalnych nabywców,
N – niskiej złożoności,
T – testowalności,
O – obserwowalności.

Badania problematyki związanej z dyfuzją innowacji mogą mieć istotne znaczenie 
dla wyjaśniania problemów przedsiębiorstw w zakresie skutecznej realizacji procesów 
innowacyjnych, szczególnie w aspekcie oceny efektywności działalności innowacyjnej. 
Wagę i znacznie dyfuzji innowacji w procesie skutecznej realizacji działalności inno-
wacyjnej potwierdzają prace szeregu badaczy, między innymi: M. Rogersa, K.J Kleina,  
J.S Sorre’a, K. Klincewicza czy też A. Jasińskiego. 

Analiza i ocena wybranych cech procesów dyfuzji innowacji firm regionu 
zachodniopomorskiego – uzasadnienie wyboru problemu badawczego  
oraz metoda badawcza

Badając i analizując przyczyny niskiej innowacyjności firm sektora MŚP regionu za-
chodniopomorskiego15, autor niniejszej pracy zwrócił szczególną uwagę na bariery zwią-
zane z dyfuzją innowacji. Autor poddał szczegółowej analizie zależności między pozio-
mem innowacyjności przedsiębiorstwa, sprzedażą innowacyjnych produktów i usług, 
wskaźnikiem odniesionego sukcesu, a także zależność pomiędzy akceptacji nowego 
produktu lub usługi przez klientów a możliwością jego rynkowej komercjalizacji. 

Analizują powyższe cechy i efekty procesów dyfuzji, autor sformułował następującą 
tezę badawczą: Przedsiębiorstwa sektora MŚP regionu zachodniopomorskiego mają 
niski potencjał w zakresie dyfuzji innowacji.

Postawiony cel badawczy zrealizowano przy użyciu metody indukcji logicznej opartej 
na analizie procesów dyfuzji innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. W badaniu 
oceniono wszystkie kluczowe determinanty wpływające na efektywność dyfuzji innowacji. 
Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety badawczej zawierającej 43 pytania, podzielo-
ne na osiem kategorii – etapów procesu innowacyjnego realizowanego w przedsiębiorstwie.

W ramach oceny poszczególnych kategorii, przedsiębiorstwa dokonywały samooce-
ny od kilku do kilkunastu aspektów swego funkcjonowania w ramach danego obszaru. 
Wszystkie pytania na etapie konstruowania narzędzi pomiarowych skalowane było  

15  Por. T. Norek, Problems of SME Sector Enterprise Innovative Capacity Measurement, w: Theory 
of Management. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge 
Base, red. S. Hittmar, University of Zilina, Zilina 2011. 
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od 1 do 5 (gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, zaś 5 ocenę najwyższą) – taka konstrukcja 
ułatwiła porównywanie uzyskanych wyników oraz ich ocenę. Z uzyskanych wyników 
obliczono wartości średnie – dla poszczególnych aspektów szczegółowych, dla poszcze-
gólnych obszarów, jak i dla oceny całościowej. Badania prowadzono za pomocą ankiety 
internetowej w okresie od kwietnia 2011 do lipca 2011 roku. 

Do analizy wybrano 300 przedsiębiorstw z regionu zachodniopomorskiego do-
branych w sposób celowy pod kątem zapewnienia odpowiedniej struktury badawczej:  
50% – firmy produkcyjne, 50% – firmy usługowe. Podział ze względu na wielkość 
badanych przedsiębiorstw przedstawiał się w sposób następujący: 56% (170 przedsię-
biorstw) – mikroprzedsiębiorstwa, 33% (100 przedsiębiorstw) – małe przedsiębiorstwa,  
10% (30 przedsiębiorstw) – średnie przedsiębiorstwa. Autor ma pełną świadomość, iż 
analizowana próba nie jest próbą reprezentacyjną, niemniej jest to liczba wystarczająca 
do przeprowadzenia analiz i podjęcia wnioskowania.

Z uwagi na charakter i objętość niniejszej publikacji autor zaprezentuje jedynie 
wybrane wyniki badań, pozwalające jednoznacznie ocenić potencjał badanych przed-
siębiorstw w zakresie dyfuzji innowacji. Autor poddał szczegółowemu badaniu między 
innymi następujące cechy opisujące proces dyfuzji innowacji:

 – poziom sprzedaży innowacji,
 – wskaźnik sukcesu związanego ze sprzedażą innowacji,
 – poziom innowacyjności badanych przedsiębiorstw,
 – poziom akceptacji klientów w stosunku do nowych produktów i usług,
 – poziom skuteczności procesów dyfuzji dla nowych produktów i usług,
 – średni udział procentowy przychodów ze sprzedaży nowych produktów w całości 

przychodów w ostatnich trzech latach,
 – średni udział procentowy zysku ze sprzedaży nowych produktów w całości zysku 

w ostatnich trzech latach.
 – czy nowe produkty prowadziły do rozprzestrzenienia się innowacji, to znaczy 

wejścia w nowy obszar działalności (wdrożenie nowej linii produktowej).
Poziom innowacyjności jednostki określany jest jako udział nowych produktów bądź 

usług w jej ofercie w okresie ostatnich trzech lat, bez względu na to, czy odniosły one 
sukces rynkowy. Pod pojęciem wskaźnika sukcesu należy natomiast rozumieć udział 
liczby nowych produktów względnie usług w ofercie firmy w ostatnich pięciu latach, 
które po wdrożeniu zyskały akceptację rynku. Dopełnieniem oceny są tu wskaźniki 
odnośnie do relacji przychodów oraz zysków ze sprzedaży nowych produktów/usług 
w stosunku do obrotów firmy w okresie ostatnich trzech lat. Za wyróżniające się w tym 
względzie firmy należy uznać te, dla których wartości powyższych wskaźników prze-
kroczyły poziom 30%, jeśli natomiast oscylują one w granicach 1%, podmioty plasuje się  
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w najsłabszej grupie badanych. Taki opis przedziałów jest ogólnie przyjęty w badaniach 
innowacyjności przedsiębiorstw czy też audytach innowacyjności. Zagregowane wyniki 
zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Kluczowe wskaźniki opisujące efektywność realizacji procesów dyfuzji innowacji badanych 
przedsiębiorstw 

Grupa Badana cecha < 1% 2%–10% 11%–20% 21%-–0% > 30%

Usługi
Sprzedaż innowacji 27% 27% 22% 18% 6%
Wskaźnik sukcesu 31% 29% 19% 17% 5%

Poziom innowacyjności 29% 24% 23% 19% 5%

Produkcja
Sprzedaż innowacji 25% 30% 22% 14% 9%
Wskaźnik sukcesu 15% 23% 27% 25% 10%

Poziom innowacyjności 24% 22% 26% 20% 8%

Cała próba
badawcza

Sprzedaż innowacji 26% 28% 22% 16% 8%
Wskaźnik sukcesu 23% 26% 23% 21% 7%

Poziom innowacyjności 27% 23% 25% 19% 6%
Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki wskazują, że połowa badanych firm (50%) ma niski poziom inno-
wacyjności (poziom innowacyjności < 10%), co klasyfikuje je w kategorii firm niein-
nowacyjnych. Tylko 6% badanych firm można uznać za firmy innowacyjne, czyli takie, 
które wdrożyły w okresie ostatnich trzech lat nowe produkty lub usługi (poziom inno-
wacyjności > 10%). Wyniki te wykazują, iż badane firmy nie mają wystarczającego 
potencjału innowacyjnego, który umożliwia realizację przedsięwzięć innowacyjnych. 
Inne badania autora potwierdzają tę tezę i wskazują, iż badane firmy najniższy potencjał 
innowacyjny wykazują w obszarach: szacowania i planowania działalności innowacyjnej, 
komunikacji i organizacji czy też finansowania działalności innowacyjnej16.

Uzupełnieniem powyższych wyników może być wskaźnik opisujący rynkową ak-
ceptację wprowadzanych innowacji – czyli de facto opisujących efektywność procesu 
dyfuzji. Dla badanych firm wskaźnik ten jest bardzo niekorzystny, gdyż aż 49% ba-
danych przedsiębiorstw ocenia wskaźnik sukcesu poniżej 10%, zaś tylko 7% wdraża-
nych innowacji zyskało akceptację rynku – wskaźnik sukcesu powyżej 30%. Uzyskane 
wartości należy uznać za jednoznaczny dowód niskiej skuteczności realizacji procesów 
dyfuzji innowacji badanych przedsiębiorstw wynikający z niedostatecznego potencjału 
w tym zakresie.

Finansowy wymiar słabości realizacji procesów dyfuzji innowacji charakteryzuje 
wskaźnik sprzedaży innowacji. Aż 54% badanych przedsiębiorstw deklaruje, iż zyski ze 

16  Tegoż, The Impact of the Innovative…
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sprzedaży innowacji stanowią poniżej 10% zysku ogółem, zaś tylko 8% badanych firm 
deklaruje ponad 30-procentowy zysk ze sprzedaży innowacji.

Uzyskane wyniki wskazują, iż nieco lepsze wyniki osiągają firmy produkcyjne niż 
firmy usługowe, lecz różnica ta jest niewielka. Graficznie uzyskane wyniki zaprezento-
wano na wykresach 1 i 2.

Wykres 1. Kluczowe wskaźniki opisujące efektywność realizacji procesów dyfuzji innowacji badanych 
przedsiębiorstw z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności

Sprzedaż innowacji

Wskaźnik sukcesu

Poziom innowacyjności

Sprzedaż innowacji

Wskaźnik sukcesu

Poziom innowacyjności
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27% 

31% 

29% 

25% 

15% 

24% 

27% 

29% 

24% 

30% 

23% 
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Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Kluczowe wskaźniki opisujące efektywność realizacji procesów dyfuzji innowacji badanych 
przedsiębiorstw
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Źródło: opracowanie własne.
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Kolejną szczegółowo przeanalizowaną kategorią była zależność między zaakcepto-
waniem przez klientów nowego produktu lub usługi i skutecznością jego dyfuzji. Uzy-
skane wyniki pozwoliły jednoznacznie ocenić skuteczność realizacji procesu dyfuzji 
innowacji w badanych przedsiębiorstwach sektora MŚP regionu zachodniopomorskiego.

Zagregowane wyniki przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Zależność akceptacji klientów dla wdrażanych innowacji i skuteczności dyfuzji

Grupa Badana cecha Nie  
(1) Czasami (2) Często (3) Zazwyczaj (4) Zawsze  

(5)

Usługi
Dyfuzja innowacji 31% 25% 23% 15% 6%

Poziom akceptacji klientów 13% 14% 19% 25% 29%

Produkcja
Dyfuzja innowacji 27% 26% 19% 17% 10%

Poziom akceptacji klientów 18% 13% 14% 25% 30%
Cała próba 
badawcza

Dyfuzja innowacji 29% 26% 21% 16% 8%
Poziom akceptacji klientów 16% 14% 16% 25% 29%

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z uzyskanych danych, mimo iż 29% wprowadzanych innowacji 
zawsze uzyskiwała akceptację klientów, to tylko dyfuzja 8% z nich kończyła się 
pełnym sukcesem rynkowy. Wyniki te jednoznacznie wskazują, iż badane firm, 
mimo że często oferują wartościowe, nowe produkty i usługi, które uzyskują pozy-
tywną ocenę klientów, bardzo rzadko potrafią przeprowadzić skuteczny proces ich 
rynkowej dyfuzji. Jest to kolejne potwierdzenie postawionej w artykule tezy o nie-
wystarczającym potencjale badanych firm w zakresie dyfuzji innowacji. 

Uzyskane wyniki zostały graficznie przedstawione na wykresie 3.

Wykres 3. Zależność akceptacji klientów dla wdrażanych innowacji a skuteczności dyfuzji

Źródło: opracowanie własne.
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W tym przypadku nieco lepsze wyniki uzyskiwały przedsiębiorstwa o charak-
terze produkcyjnym, chociaż różnice były bardzo niewielkie.

Kolejnym badanym obszarem był wpływ wdrożenia nowych produktów na roz-
przestrzenianie innowacji. Obszar ten określa, czy wdrożenie nowych produktów 
skutkowało wejściem przedsiębiorstwa w nowy obszar działalności, na przykład wdro-
żeniem nowej linii produktowej. Prawidłowo zarządzany proces innowacyjny powinien 
prowadzić do szerokiego rozprzestrzeniania innowacji – tylko w takiej sytuacji możliwy 
jest zwrot środków zainwestowanych w działalność innowacyjną oraz prowadzenie efek-
tywnej i zyskownej działalności. Wyniki prezentujące wpływ wdrożenia nowych pro-
duktów na rozprzestrzenianie innowacji przedstawiono zbiorczo w tabeli 3.

Tabela 3. Wpływ wdrożenia nowych produktów na rozprzestrzenianie innowacji

Grupa Nie 
(1)

Czasami 
(2)

Często 
(3)

Zazwyczaj 
(4)

Zawsze 
(5)

Usługi 50% 22% 15% 7% 5%

Produkcja 10% 15% 39% 21% 15%

Cała próba 30% 19% 27% 14% 10%

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badani wskazują, iż w przypadku badanych przedsiębiorstw wdro-
żenie nowych produktów ma stosunkowo niewielki wpływ na rozprzestrzenianie innowa-
cji. W przypadku 30% badanych przedsiębiorstw usługowych wdrażane innowacje nigdy 
nie miały wpływu na wejście przedsiębiorstwa w nowy obszar działalności, zaś tylko 
w 10% przypadków skutkowały rozprzestrzenieniem się innowacji na nowe obszary dzia-
łalności. Wyniki te są bardzo niekorzystne dla badanych przedsiębiorstw i jednoznacznie 
wykazują na nieefektywność dyfuzji innowacji. Badane przedsiębiorstwa nie potrafią 
przenosić korzyści z wdrażanych innowacji na inne obszary swojej dzielności – skutkiem 
tego prowadzona działalność jest kosztowna, bardzo często nieefektywna i nierentowna. 
Firmy, ponosząc koszty na wdrożenie innowacji, nie potrafią ich zdyskontować.

Uzyskane wyniki w tym obszarze wskazują na duże różnice między przedsiębior-
stwami usługowymi a przedsiębiorstwami o charakterze usługowym. Różnice te zostały 
graficznie zaprezentowane na wykresie 4.
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Wykres 4. Wpływ wdrożenia nowych produktów na rozprzestrzenianie innowacji

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku 50% badanych przedsiębiorstw usługowych wdrażane innowacje 
nigdy nie miały wpływu na wejście przedsiębiorstwa w nowy obszar działalności, zaś 
tylko w 5% przypadków zawsze skutkowały rozprzestrzenieniem się innowacji na nowe 
obszary działalności. Takie wyniki należy uznać za bardzo niskie i jednoznacznie wska-
zujące na nieefektywność realizacji procesów dyfuzji innowacji przez badane firmy 
usługowe.

Zdecydowanie korzystniej obraz ten wygląda w przypadku przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych – szczególnie w aspekcie braku wpływu wdrożenia nowych produktów na 
wejście przedsiębiorstwa w nowy obszar działalności. Tylko 10% wdrażanych innowa-
cji nigdy nie miało wpływu na wejście przedsiębiorstwa w nowy obszar działalności – 
wydaje się, że jest to wielkość akceptowalna i związana z ryzykiem akceptacji klientów 
dla nowych produktów. 

Mniej korzystna jest sytuacja opisująca pozytywny związek dyfuzji innowacji – 
w 36% przypadków wdrożenie nowego produktu zawsze lub zazwyczaj skutkowało roz-
przestrzenieniem się innowacji na nowe obszary działalności. Wynik ten wydaje się zbyt 
niski.

Duża różnica w uzyskanych wynikach w tym obszarze między firmami o charak-
terze produkcyjnym a firmami o charakterze usługowy jest prawdopodobnie wynikiem 
rodzaju wdrażanych innowacji. Firmy produkcyjne częściej wdrażają innowacje wyma-
gające dużych nakładów finansowych – w związku z tym proces dyfuzji jest lepiej pla-
nowany.



Tomasz Norek 
Problemy dyfuzji innowacji firm sektora MŚP regionu zachodniopomorskiego

165

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

Ostatnim analizowanym obszarem efektywności dyfuzji procesów innowacji firm 
regionu zachodniopomorskiego był średni procentowy udział przychodów i zysków ze 
sprzedaży nowych produktów w całości przychodów i zysków w ostatnich trzech latach. 
Aspekt ten pozwala w wymierny sposób ocenić finansową efektywność procesu dyfuzji 
innowacji. Firmy aktywne innowacyjnie i skutecznie realizujące procesy dyfuzji inno-
wacji dużą część przychodów oraz zysków generują ze sprzedaży nowych produktów 
i usług. Celem poprawności wnioskowania i uchwycenia trendu w badaniu posłużono 
się danymi finansowymi opisującymi trzy lata. Wyniki prezentujące udział procento-
wy przychodu i zysku ze sprzedaży nowych produktów i usług przedstawiono zbiorczo 
w tabeli 4.

Tabela 4. Średni udział procentowy przychodu i zysku ze sprzedaży innowacji w ostatnich trzech latach

Grupa Badana cecha < 1% 2% –10% 11%–20% 21%–30% > 30%

Usługi

Średni udział procentowy 
przychodów ze sprzedaży 

innowacji
11% 16% 41% 24% 8%

Średni udział procentowy 
zysku ze sprzedaży innowacji 9% 12% 36% 32% 11%

Produkcja

Średni udział procentowy 
przychodów ze sprzedaży 

innowacji
7% 11% 30% 40% 12%

Średni udział procentowy 
zysku ze sprzedaży innowacji 3% 6% 22% 47% 22%

Cała próba 
badawcza

Średni udział procentowy 
przychodów ze sprzedaży 

innowacji
9% 13% 36% 32% 10%

Średni udział procentowy 
zysku ze sprzedaży innowacji 6% 9% 29% 40% 17%

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane dane wskazują, iż badane firmy dużą część przychodu czerpią ze sprze-
daży nowych produktów i usług – dla 42% badanych firm przychody ze sprzedaży in-
nowacji stanowią ponad 20% całości przychodu. Sprzedaż innowacji jest również dla 
badanych firm źródłem zysku – aż dla 57% badanych firm zysk ze sprzedaży innowacji 
stanowi ponad 20% uśrednionego zysku z ostatnich trzech lat. Tylko 9% badanych firm 
deklaruje, iż sprzedaż innowacji stanowi mniej niż 1% przychodów, a tylko 6% wskazuje, 
że zyski ze sprzedaży innowacji stanowią mniej niż 1% uśrednionego zysku z ostatnich 
lat. Uzyskane wyniki wskazują, iż działalność innowacyjna stanowi dla badanych przed-
siębiorstw istotne źródło przychodów i zysków.
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Wykres 5. Średni udział procentowy przychodu i zysku ze sprzedaży innowacji w ostatnich trzech latach
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Źródło: opracowanie własne.

Analiza przychodów i zysków uzyskiwanych przez badane firmy wskazuje, iż zde-
cydowanie większe przychody i zyski ze sprzedaży innowacji notują firmy o charakterze 
produkcyjnym. Tak jak w przypadku oceny wpływu wdrożenia nowych produktów na 
rozprzestrzenianie innowacji może to być tłumaczone rodzajem innowacji wdrażanych 
i sprzedawanych przez przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjny.

Podsumowanie

Autor artykułu postawił tezę, iż przedsiębiorstwa sektora MŚP regionu zachod-
niopomorskiego mają niski potencjał w zakresie dyfuzji innowacji. Ten niski potencjał 
w zakresie efektywnej realizacji procesów dyfuzji jest jednym (oczywiście nie jednym, 
na co wskazują inne przytaczane badania autora) z determinantów niskiej innowacyjno-
ści firm sektora MŚP regionu zachodniopomorskiego. 

W celu potwierdzenie postawionej tezy autor przeprowadził badania empiryczne, 
których wyniki zostały przedstawione w niniejszym artykule. Autor ma świadomość, iż 
badanie nie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie badawczej i tym samym 
wyciągane wnioski mogą być tylko generalizacją. Niemniej zebrany materiał empiryczny 
daje możliwość uchwycenia ogólnych trendów w badanym obszarze. Innym mankamen-
tem przeprowadzonego badania ankietowego może być fakt, iż część badanych kategorii 
podlegała samoocenie przedsiębiorców, co może wpływać na rzetelność danych.

Uzyskane wyniki wydają się potwierdzać niski potencjał badanych firm w zakresie reali-
zacji procesów dyfuzji innowacji. Przeprowadzone badania wskazują, że sprzedaż innowacji 
jest istotnym źródłem przychodów i zysków, lecz firmy nie potrafią przełożyć wdrożenia 
nowych produktów i usług na trwałą zmianę oferty rynkowej i tym samym nie wykorzystują 
szansy na zwiększenie swojej konkurencyjności czy też zwiększenie udziału w rynku.
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Mimo iż 29% wprowadzanych innowacji zawsze uzyskiwało akceptację klientów, to 
tylko dyfuzja 8% z nich kończyła się pełnym rynkowym sukcesem. Aż 54% badanych 
przedsiębiorstw deklaruje, iż zyski ze sprzedaży innowacji stanowią poniżej 10% zysku 
ogółem, zaś tylko 8% badanych firm deklaruje ponad 30-procentowy zysk ze sprzedaży 
innowacji.

Uzyskane wyniki winny skłaniać do prowadzenie pogłębionych badań w tym za-
kresie. Istotne z punktu widzenia oceny efektywności procesów innowacyjnych byłoby 
pogłębione badania typu case study, w ramach którego szczegółowej i wnikliwej analizie 
należałoby poddać procesy dyfuzji poszczególnych innowacji. Badania takie pomogłyby 
wskazać konkretne błędy popełniane przez firmy w realizacji procesów dyfuzji.

Równie cennych informacji dostarczyłyby badania dynamiki zmian w efektywności 
realizacji procesów dyfuzji w czasie – pozwoliłoby to podjąć wnioskowanie i ocenić, 
czy MŚP regionu zachodniopomorskiego zwiększają swoje kompetencje w tym zakresie.

Kolejnym uzupełnieniem badań nad efektywnością realizacji procesów innowa-
cyjnych przez polskie firmy sektora MŚP byłoby dokonanie porównania efektywności 
działalności innowacyjnej polskich firm z firmami z innych krajów – przede wszystkim 
tych o wysokim poziomi innowacyjności (na przykład Danii, Finlandii, Szwecji), co po-
zwoliłby uchwycić dystans innowacyjny między porównywanymi krajami. Badanie takie 
można oprzeć na analizach prowadzonych przez autora oraz powszechnie dostępnych 
danych statystycznych, na przykład publikowanych przez Eurostat.

Jeszcze innym kierunkiem badań nad efektywnością realizacji procesów inno-
wacyjnych może być kierunek zaproponowany przez N. Rosebuscha, J. Brinckmanna  
i A. Bauscha, wiążący efektywność procesów innowacyjnych z wielkością firmy, dłu-
gością funkcjonowania na rynku czy też z kulturą organizacyjną – jednym z zasobów 
tworzących potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa17.
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Streszczenie

Analiza nowoczesnych modeli realizacji działalności innowacyjnej wskazuje, że jednym z kluczowych czynników 
sukcesu jest prawidłowa realizacja procesów wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rynek. Problem dyfuzji innowacji 
obejmuje szereg zagadnień związanych z procesem rozprowadzania i promowania innowacji na rynku. Powsze-
chnie przyjmuje się, że sprawność procesów dyfuzji jest determinowana potencjałem przedsiębiorstwa w zakresie 
innowacyjności.

Kluczowe czynniki sukcesu w procesie dyfuzji innowacji zostały opisane w klasycznym modelu E.M. Rogersa, 
tymczasem praktyka wskazuje, iż przedsiębiorstwa wykazują szereg trudności w procesie wdrażania innowacji (nowych 
produktów i usług) na rynek.

Celem pracy było przedstawienie problemów związanych z dyfuzją innowacji przez polskie firmy sektora MŚP. 
Szczególny nacisk położono na wykazanie barier w tym zakresie. Wykorzystano badania autora realizowane w okresie 
2009–2012 oraz powszechnie dostępne dane statystyczne.
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Problems of innovation diffusion of companies from Western Pomerania region

The modern model for the innovative activity indicates that one of the key factors for success of innovative activity 
of enterprises is properly implemented the introduction of new solutions to market. The problem of diffusion of innova-
tion involves a number of issues related to the process of spreading and promoting innovation in the market. It is widely 
recognized that the powers of innovation diffusion is an important determinant of the capacity of firms.

Key success factors in the process of diffusion of innovations have been described in the classical model  
of E.M. Rogers, indicating that there are several categories of buyers who take the opposite approach to news. The 
practice also indicates that the innovations introduced to the market must be defined features for the success of the 
market. Meanwhile, many small and medium enterprises have difficulties with the introduction of new products and 
services to market.

The purpose of this paper is to present the problems associated with diffusion of innovation in the SME sector 
business activity in Poland, with particular emphasis on the barriers in this area. Commonly available statistical data, the 
author’s empirical research results from the period 2009–2011 and results of other studies conducted by the University 
of Szczecin were used to prepare this publication.

Translated by Tomasz Norek
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Wprowadzenie

Ziemia doświadcza ewolucyjnych, przebiegających w skali globalnej zjawisk. 
Rosnąca populacja i przybierająca konsumpcja powodują wzrost zapotrzebowania na 
coraz bardziej ograniczone zasoby energetyczne i surowce naturalne. Pogłębiający się 
niedobór energii dzieli świat na państwa zaopatrzone w surowce energetyczne i te, które 
ich nie mają. Złagodzenie skutków tej sytuacji wymaga racjonalnej polityki energetycz-
nej państw oraz stosowania odpowiednich instrumentów rynkowych w celu pozyskiwa-
nia, wdrażania i eksploatacji nowych źródeł energii. Wedle kryterium wyczerpywalności 
zasobów pierwotnych można wyodrębnić nieodnawialne i odnawialne źródła energii. 
Zasoby węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego są ograniczone. Odnawialne źródła energii 
obejmują energię rzek, wiatru, słońca i biomasy1. Zasoby ich nie wyczerpują się wskutek 
eksploatacji. 

Celem artykułu jest analiza uwarunkowań wykorzystania kolektorów słonecznych 
jako źródła energii odnawialnej w Polsce. Przedstawiono rynek instalacji solarnych i jego 
wyniki. Można zakładać zależność wykorzystania tego rodzaju źródła energii cieplnej od 

* Doktor Dorota Roszkowska-Hołysz jest adiunktem na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (Zakład 
Mikroekonomii i Polityki Społecznej) Uniwersytetu Zielonogórskiego. E-mail: D.Roszkowska@wez.
uz.zgora.pl.

1  Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS,Warszawa 
2010, s. 10.
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warunków helioenergetycznych panujących w regionie. Interesujący jest problem efek-
tywności ekonomicznej inwestycji w tego rodzaju instalacje. Możliwości analizy dostar-
czyły wyniki badań rynku instalacji solarnych corocznie przeprowadzane przez Instytut 
Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz NFOŚiGW, jak i inne publikacje dotyczące 
odnawialnych źródeł energii.

Miejsce energii słonecznej wśród odnawialnych źródeł energii

Rewolucja przemysłowa i rozwój współczesnego kapitalizmu oparte były na węglu 
jako podstawowym źródle energii. Gospodarkę napędzał system paliw organicz-
nych o ujemnym wpływie na środowisko (brudnych). Rezerwy węgla w skali świata 
są ogromne, jednak koszt jego wydobycia oraz emisja pyłów i związków siarki w spalaniu 
wymusza jego ograniczone pozyskiwanie2. 

Promieniowanie elektromagnetyczne Słońca umożliwia życie organizmów i stanowi 
siłę napędową ewolucji. Słońce jest niewyczerpalnym źródłem energii, która w wyniku 
reakcji termojądrowych jest emitowana w postaci promieniowania rozchodzącego się 
w przestrzeni kosmicznej. Z energii docierającej do granic atmosfery Ziemi około 28% 
zostaje odbite i rozproszone, reszta jest absorbowana przez biosferę. Oświetlenie Ziemi 
nie jest równomierne i zależy od szerokości geograficznej, pory roku i pory dnia. Obec-
ność pyłów lub pary wodnej w atmosferze i zachmurzenie uniemożliwiają efektywne 
wykorzystanie tego źródła energii. Ilość energii docierającej do powierzchni Ziemi prze-
kracza 10 000 razy obecne zapotrzebowanie ludzkości na energię. W obliczu kończących 
się zasobów konwencjonalnych źródeł energii energia słoneczna i metody jej zamiany na 
inne formy energii nabierają coraz większego znaczenia. Jej pozyskiwanie nie powoduje 
żadnych efektów ubocznych, szkodliwych emisji czy ubożenia zasobów naturalnych3. 

Kolektory słoneczne

Energię słoneczną w postaci bezpośredniej wykorzystuje się do produkcji energii 
elektrycznej za pomocą fotoogniw – powstaje energia fotowoltaiczna, oraz do produkcji 
energii cieplnej. Ogniwa fotowoltaiczne charakteryzują się dużą niezawodnością i długą 
żywotnością. Są one jednak stosunkowo kosztowne. Ich wadą jest wysokie zapotrzebo-
wanie na powierzchnię instalacyjną. Energia wytwarzana przez takie ogniwa jest obecnie 
droższa od energii wytwarzanej w konwencjonalny sposób. Wykorzystuje się je jednak 

2  Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, 
red. F. Krawiec, Difin, Warszawa 2010, s. 17.

3  G. Jastrzębska, Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwa Naukowo- 
-Techniczne, Warszawa 2007, s. 87.
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w elektrowniach słonecznych, w małych zegarkach i kalkulatorach oraz w przestrzeni 
kosmicznej, gdzie promieniowanie słoneczne jest dużo silniejsze4. 

Wyczerpywanie się naturalnych zasobów energetycznych, wzrastająca świadomość 
odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska i oszczędność powodują wzrost za-
interesowania kolektorami słonecznymi. Służą one do konwersji energii promieniowania 
słonecznego na ciepło. Wśród kolektorów można wyróżnić płaskie, próżniowe, skupiające 
i specjalne. Kolektor płaski tworzą przezroczyste pokrycie, absorber, wymiennik ciepła 
i izolacja. Kolektor próżniowo-rurowy zbudowany jest z rur próżniowych, w których 
element zbierający ciepło znajduje się w próżni, co znacznie poprawia działanie kolektora 
w obrębie takich szerokości geograficznych, na których leży Polska. Absorpcja ciepła 
słonecznego nie jest wówczas uzależniona w znaczącym stopniu od temperatury ze-
wnętrznej, dzięki czemu, stosując panel tego typu, można liczyć na znaczne zyski ciepła 
w instalacji nawet w mroźne, zimowe, słoneczne dni. Kolektory słoneczne w polskich wa-
runkach klimatycznych wykorzystywane są do podgrzewania wody użytkowej i techno-
logicznej, podgrzewania wody basenowej, w suszarniach do suszenia siana, ziarna, zbóż, 
owoców i warzyw, ziół i podłoża w szklarniach, wspomagania centralnego ogrzewania. 
W produkcji zwierzęcej pomagają w przygotowaniu pasz, podgrzewają wodę do pojenia 
zwierząt i ogrzewają budynki inwentarskie, zapewniają też odpowiednią temperaturę 
w stawach rybnych. Ogrzewają również szklarnie, hale i magazyny5. 

Polski rynek kolektorów słonecznych6

Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, dotyczącego rynku kolektorów 
słonecznych w Polsce w roku 2012, 74 producentów krajowych oraz centralnych przed-
stawicielstw producentów zagranicznych sprzedawało kolektory słoneczne. Polski rynek 
solarów jest podzielony między producentów krajowych i zagranicznych. Rokrocznie 
przybywa nowych wytwórców kolektorów i dostawców urządzeń. Część przedsiębiorstw 
zaprzestaje działalności. Tylko 6 przedsiębiorstw ma łączny udział 78% w rynku kolek-
torów słonecznych, co świadczy o ich sile rynkowej.

Kolektory próżniowe i płaskie można uznać za urządzenia o równorzędnych wydaj-
nościach energetycznych tylko w warunkach letnich. W warunkach jesienno-wiosennych 
i zimowych próżniowe przewyższają konstrukcje płaskie, sięgając trzykrotnie większej 
wydajności. Ma to przełożenie na sumaryczne uzyski energetyczne w całym okresie 

4  F. Krawiec, Odnawialne źródła energii..., s. 146.
5  W. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Technic-

zne, Warszawa 2007, s. 192.
6 Przedstawione dane pochodzą z raportu Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2012, IEO, 

Warszawa, wrzesień 2012.
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rocznym. Kolektory słoneczne płaskie jak dotąd przeważają na polskim rynku. Są tańsze 
i zarazem dostępniejsze dla konsumentów. W 2011 roku stanowiły one 74% rynku, a ich 
sprzedaż wzrosła o 69% w porównaniu do roku 2010.

W 2011 roku sprzedaż kolektorów przekroczyła 253,7 tysięcy m2 i wzrosła o ponad 
70% od poprzedniego roku. Na koniec 2011 roku łącznie zainstalowanych i użytkowa-
nych było 909 000 m2. Pod względem mocy zainstalowanej (równoważnik 637 MW 
mocy cieplnej) kolektory słoneczne stanowią drugą, po energetyce wiatrowej, tech-
nologię odnawialnych źródeł energii w Polsce (według IEO). Jako jedyny z sektorów 
krajowej energii odnawialnej energetyka słoneczna eksportuje swoje wyroby. W 2011 
roku sprzedaż polskich kolektorów wynosiła około 76 000 m2, i wbrew kryzysowi jest 
to roczny 17-procentowy wzrost. Liczba kolektorów sprowadzanych z zagranicy od 
kilku lat utrzymuje się na poziomie 30% sprzedaży rocznej. Odbiorcami polskich ko-
lektorów są Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Austria, Włochy, Wielka Brytania, Irlandia, 
Litwa, Łotwa, Szwecja, Finlandia, Czechy i Słowacja. Importowane kolektory pochodzą 
z Niemiec, Austrii i Chin. 

W Polsce istnieją trzy sposoby dotarcia do klienta końcowego nabywającego kolekto-
ry: poprzez producenta zajmującego się dystrybucją, hurtownię instalacyjną oraz bezpo-
średnio przez instalatora. Występuje też sprzedaż w sektorze budownictwa mieszkalnego 
z pominięciem instalatora wprost do użytkownika końcowego lub poprzez hiper markety 
budowlane. Ten sposób sprzedaży jest rzadko stosowany i obecnie pomijany ze względu 
na brak możliwości uzyskania pełnej gwarancji, jaką daje montaż instalacji słonecznej 
przez autoryzowanego instalatora, oraz z tego powodu, że zakup instalacji na cele miesz-
kaniowe z montażem jest objęty niższą stawką VAT (zamiast 23% przy zakupie tylko 
urządzenia użytkownik końcowy otrzymuje fakturę z 8-procentową stawką VAT).

Zróżnicowanie regionalne wykorzystania kolektorów słonecznych w Polsce

Największa liczba kolektorów słonecznych w 2011 roku instalowana była w woje-
wództwach śląskim i małopolskim (sprzedaż kolektorów słonecznych w latach 2008–
2011 w m2 50 000–75 000 m2)7. Tu też zlokalizowana jest największa liczba producentów 
i przedstawicieli firm zagranicznych. Województwa te nie mają najkorzystniejszych wa-
runków helioenergetycznych w kraju. Śląskie ze względu na uprzemysłowienie i zanie-
czyszczenie powietrza kreuje częściowo niekorzystne warunki helioenergetyczne, jest 
jednak regionem bogatym, o jednym z najwyższych w Polsce przeciętnych wynagrodzeń 

7  Tamże, s. 12.
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brutto (3933,39 zł w roku 2012)8. Zajmuje również pierwsze miejsce pod względem 
atrakcyjności inwestycyjnej9. 

Najmniej korzystne warunki helioenergetyczne panują na styku granic Polski, Czech 
i Niemiec. To miejsce, ze względu na wysokie zanieczyszczenie atmosfery zwane do 
niedawna „czarnym trójkątem”, wyróżnia się najmniejszym w skali kraju średnim 
rocznym usłonecznieniem: wynosi ono tylko 1300 godzin10. Mimo to województwo 
dolnośląskie, a obok niego lubelskie i mazowieckie cechują się sprzedażą od ponad  
20 000 do 30 000 m2 kolektorów słonecznych i podążają za liderami. Lubelskie to region 
o najkorzystniejszych warunkach do użytkowania kolektorów słonecznych. Wojewódz-
twa nadmorskie wyróżniają się atmosferą o szczególnie dużej przezroczystości dla pro-
mieniowania słonecznego. Silne wiatry pogarszają jednak warunki helioenergetyczne na 
Wybrzeżu. Tak jak i w latach ubiegłych województwa Polski północnej mają niewielki 
udział w instalowaniu kolektorów słonecznych pomimo powstania kilku firm w tym 
regionie. Rok 2011 ze względu na działanie regionalnych programów operacyjnych i pro-
gramu dotacji NFOŚiGW był udany i w tych regionach. Najsłabiej kolektory sprzedają 
się w pozostałych województwach, najmniejszy udział w krajowym rynku kolektorów 
słonecznych ma województwo lubuskie. 

Większość producentów krajowych zlokalizowana jest w Polsce południowej, szcze-
gólnie w województwie śląskim (25% wszystkich firm w Polsce). W pozostałych re-
gionach dominują siedziby dystrybutorów i przedstawicielstwa firm zagranicznych. Na 
terenie całego kraju funkcjonuje sieć hurtowni i sklepów oraz firm oferujących instalacje 
solarne oraz ich montaż.

Wsparcie inwestycji w kolektory słoneczne

W 2010 roku uruchomiono nowy program NFOŚiGW, w ramach którego udzielane 
są dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych w formie dopłat w wysokości 
do 45% spłat kapitału kredytów bankowych. Całkowity budżet projektu przewidziano 
na kwotę 300 milionów złotych do przydzielenia w latach 2010–2014, ale w wyniku 
wzrastającego zainteresowania i dobrych recenzji ze strony bezpośrednich beneficjentów 
i opinii organizacji branżowych (Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej) 
zwiększono budżet do kwoty 450 milionów złotych. 

8  Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego – marzec 2013, www.stat.
gov.pl/katow/69_963_PLK_HTML.htm (14.05.2012).

9  Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, red. M. Nowicki, IBnGR, Gdańsk 
2010, s. 7.

10  Konwersja termiczna energii promieniowania słonecznego w warunkach krajowych, red.  
W. Gogół, PAN, Warszawa 1993, za: www.uwm.edu.pl/kolektory/kolektory-sloneczne/energia.
htm#REJONIZACJA (14.05.2013).
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Program przeznaczony jest dla beneficjentów indywidualnych i wspólnot mieszka-
niowych. Realizowany jest we współpracy z bankami. Wysokość kredytu z dotacją może 
wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednostkowy koszt kwa-
lifikowany nie może przekroczyć 2500 złotych za m2, przy czym średni koszt wynosił  
2 300 zł, co świadczy o odpowiednim dostosowaniu programu do potrzeb beneficjentów. 
W 2011 roku program wsparcia dla instalacji słonecznych do ogrzewania wody użytko-
wej i pomieszczeń cieszył się dużą popularnością. Od momentu uruchomienia programu 
w sierpniu 2010 roku do końca 2011 roku skorzystało z niego 14027 rozsianych po całym 
kraju inwestorów, wykorzystując na ten cel 86 258 000 zł11.

Rezultatem programu NFOŚiGW jest informacja o zastępowanym kolektorami sło-
necznymi konwencjonalnym źródle energii. W ponad połowie przypadków (55%) był to 
piec opalany węglem kamiennym. Powodem takiego rozwiązania jest wyższy poziom 
życia ludzi i wygoda użytkowania kolektorów słonecznych (w przeciwieństwie do węgla).

Regionalne programy operacyjne również finansują inwestycje w solary. Początkowo 
w ramach RPO 2007–2013 na kategorię interwencji – „energia słoneczna” – przeznaczo-
no około 210,2 miliona złotych, co stanowiło 17% środków na całą energetykę odnawial-
ną w 16 regionalnych programach operacyjnych12. Najwięcej przeznaczono w wojewódz-
twach małopolskim, lubelskim, mazowieckim, podkarpackim oraz łódzkim. W 2011 
roku zostały zwiększone środki w województwach lubelskim, podkarpackim, pomor-
skim, jednakże w niektórych województwach środki finansowe zostały zmniejszone, 
jak na przykład w lubuskim, podlaskim i wielkopolskim. Dolnośląskie nie przeznaczyło 
środków na kategorię interwencji „energia słoneczna”.

W rezultacie zwiększenia alokacji środków na energetykę słoneczną przeznaczono 
łącznie ponad 231 milionów złotych, co stanowi 20% wszystkich środków na energetykę 
odnawialną. Ponad 39% wszystkich projektów zrealizowanych w 2011 roku otrzymało 
wsparcie z funduszy RPO, znaczna część pochodziła z dotacji NFOŚiGW – 36%, pozo-
stała część, około 25% została zrealizowana dzięki kapitałowi zewnętrznemu. Ostatni 
sposób świadczy o rosnącej świadomości społecznej u potencjalnych nabywców insta-
lacji słonecznych13.

11  Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2012, s. 26.
12  Małoskalowe odnawialne źródła energii i mikroinstalacje, red. G. Wiśniewski, Poradnik opra-

cowany przez IEO, Heinrich Boell Stiftung, s. 5. , www.pl.boell.org/downloads/Poradnik_maloska-
lowe_OZE_.pdf (14.05.2013).

13  Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2012, s. 29.
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Opłacalność inwestowania w kolektory

Opłacalność ekonomiczna instalacji solarnych jest istotnym czynnikiem ich popular-
ności. Inwestującym zależy, aby poniesione nakłady zwróciły się w postaci zaoszczędzo-
nej energii ze źródeł konwencjonalnych. Instalacja słoneczna nie pokryje w całości za-
potrzebowania na ciepło. Oszczędności wynikają z ilości energii użytecznej pozyskanej 
z instalacji, czyli z uzysku słonecznego, oraz z nieponiesionych kosztów zakupu energii 
konwencjonalnej. Im bardziej uda się ograniczyć zużycie energii konwencjonalnej oraz 
im jest ona droższa, tym krótszy będzie okres zwrotu inwestycji.

Koszty zakupu, instalacji i eksploatacji solarów obejmują nakłady inwestycyjne, 
średnio od 2 do 4 tysięcy za m2 powierzchni kolektora. Dla typowej rodziny 4-oso-
bowej to wydatek rzędu 4–16 tysięcy złotych. Uwzględnić należy koszty eksploatacyjne: 
koszty pracy pompy obiegowej, która potrzebuje konwencjonalnego źródła energii (około  
40 zł na rok), niezbędny jest okresowy serwis, uzupełnianie, a co 4–5 lat wymiana czyn-
nika roboczego, szacunkowo 200–400 zł. Różnice w cenach zakupu oznaczają różnice 
w parametrach urządzeń, co wiąże się z uzyskami cieplnymi. Równie istotne znacze-
nie dla sprawności kolektora mają warunki helioenergetyczne, ustawienie kolektora 
względem stron świata, nachylenie, grubość izolacji, strumień przepływającego czyn-
nika grzewczego, wielkość zasobnika oraz dobry projekt i prawidłowa instalacja przez 
doświadczonego instalatora. Właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja powinna 
zapewnić redukcję zużycia paliwa konwencjonalnego w podstawowym systemie ogrze-
wania na poziomie około 60%14.

W zależności od rodzaju paliwa (energii) wykorzystywanego w podstawowym sys-
temie ogrzewania okres zwrotu inwestycji w kolektory słoneczne będzie inny. Najwięk-
sze roczne oszczędności i najkrótszy okres zwrotu zaobserwować można w przypadku 
wykorzystywania w celach grzewczych energii elektrycznej lub kotłów na olej opałowy, 
następnie kotłów gazowych, zaś najmniejsze w przypadku ogrzewania paliwem stałym, 
węglem lub drewnem. Analiza efektywności ekonomicznej solarów musi uwzględniać 
również trendy na rynku paliw i energii. W Unii Europejskiej, jak i w Polsce obserwuje 
się systematyczny wzrost cen nośników energii konwencjonalnej. W latach 2002–2012 
średnie ceny paliw i energii wzrosły o około 40%. Uwzględnienie dynamiki cen znacząco 
skraca okres zwrotu inwestycji i jest zalecane przy badaniach opłacalności systemów 
odnawialnych źródeł energii15.

14  M. Kwasiborski, Opłacalność inwestycji w kolektory słoneczne, „Polski Instalator” z 1 listopada 
2010, www.a.katalog.wm.pl/00/19/46/75/raporty-polski-instalator-oplacalnosc-inwestycji-w-kolekto-
ry-sloneczne-1345105083_15.pdf (14.05.2013).

15  Tamże.
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W tabeli 1 przedstawiono aspekty ekonomiczne zakupu instalacji słonecznej obliczo-
ne na podstawie kalkulatora internetowego dostępnego na stronie www.inwestujwkolek-
tory.pl, który został uruchomiony przez Instytut Energetyki Odnawialnej, przy założeniu, 
że kolektory zapewniają 60% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.

Tabela 1. Aspekty finansowe zakupu instalacji słonecznej 

Osoby korzystające 
z c.w. 1 2 3 4

Powierzchnia 
kolektorów (m2) 2 3 5 7

Koszt brutto inwestycji 
(zł) 5000,00 7500,00 12500,00 17500,00

Ilość energii 
użytecznej 

z kolektorów (GJ/rok)
2,88 4,32 7,20 10,08

Efektywna dotacja 
NFOŚiGW (zł) 1845,00 2767,50 4612,50 6457,50

Udział środków 
własnych (zł) 3155,00 4732,00 7887,50 11042,50

Roczne oszczędności 
w zł (w pierwszym 

roku)

Gaz
Olej opałowy

Prąd
Węgiel

208,51
217,72
452,44
103,96

312,76
326,59
678,67
155,95

521,28
544,31
1131,12
259,91

729,79
762,04

1583,56
363,88

Prosty okres zwrotu 
nakładów (lata)

Gaz
Olej opałowy

Prąd
Węgiel

11
11
6
17

11
11
6
17

11
11
6
17

11
11
6
17

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.inwestujwkolektory.pl (14.05.2013).

Instalacja dobrana dla 4-osobowej rodziny przy założeniu, że pierwotnie ogrzewano 
ciepłą wodę użytkową tylko za pomocą oleju opałowego, zwróci się w 11 lat (prosty okres 
zwrotu), a roczne oszczędności (na podstawie rachunku) wyniosą około 762 złotych; dla 
gazu będzie to odpowiednio mniej, to znaczy 11 lat i 700 zł oszczędności rocznie, nato-
miast w przypadku węgla – 17 lat i 364 złotych.

Podsumowanie

Wykorzystywanie cieplnej energii słonecznej pozwala częściowo obniżyć koszty 
zużycia energii. Warunki helioenergetyczne w Polsce są zróżnicowane, w obszarach 
o największym usłonecznieniu nie montuje się i sprzedaje największej liczby kolekto-
rów. Województwa śląskie i małopolskie, o najwyższym udziale w krajowym rynku 
kolektorów słonecznych, są jednocześnie regionami, gdzie siedzibę ma największa liczba 
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polskich producentów i przedstawicieli firm zagranicznych, to też obszary bogate i atrak-
cyjne inwestycyjnie. Jednocześnie zanieczyszczenia wynikające z usytuowanego tam 
okręgu przemysłowego ograniczają możliwości pozyskiwania energii słonecznej. 

W Polsce najlepsze warunki do wykorzystania energii słonecznej występują w części 
województwa lubelskiego, obejmującej większość dawnych województw chełmskiego 
i zamojskiego (ponad 1048 kWh/m2/rok, wschodni kraniec województwa lubelskiego 
charakteryzuje się też rekordowym w skali kraju średnim usłonecznieniem – 1650 godzin 
rocznie)16, oraz na południowych krańcach województwa podlaskiego. 

Instalacje solarne są dosyć kosztowne, jednak dzięki wsparciu rządowemu i unij-
nemu stale zwiększa się liczba użytkowników tych systemów. Godna podkreślenia jest 
wzrastająca liczba inwestycji zrealizowanych bez pomocy. Przed władzami województw 
stoją ogromne możliwości w zakresie wsparcia obywateli w pozyskiwaniu środków na 
opisywane instalacje. 
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Streszczenie

Artykuł porusza ekonomiczne aspekty wykorzystania energii z kolektorów słonecznych w Polsce. Poruszono 
kwestię opłacalności inwestycji w kolektory słoneczne, przedstawiono charakterystykę rynku instalacji solarnych 
w Polsce, a także opisano wsparcie w zakresie finansowania instalacji kolektorów.

Economic factors of implementing the energy produced by solar collectors in Poland

The article discusses the economic aspects of the use of energy from solar collectors in Poland. It shows the 
characteristics of solar market in Poland and question of the profitability of investment in solar panels. A financial support 
on installing collectors has been also described on this paper.

Translated by Dorota Roszkowska Hołysz
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Wprowadzenie

W teorii ekonomii powstało szereg różnorodnych koncepcji wyjaśniających mecha-
nizmy powstawania oszczędności w gospodarstwach domowych. W większości z nich 
wskazuje się, że poziom dochodu, jakim rozporządza gospodarstwo domowe, jest pod-
stawową zmienną determinującą wielkość oszczędności. Poziom ten, mimo wyrażenia 
w jednostce pieniężnej, może zostać inaczej oceniony przez różne gospodarstwa domowe, 
co skutkować może różnym poziomem oszczędności. Celem artykułu jest prezentacja 
wpływu oceny użyteczności dochodu na wielkość oszczędności powstających w gospo-
darstwie domowym. Do prezentacji tematu wybrano przykładowe dane nieidentyfiko-
wane pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych GUS.

Sposób pomiaru użyteczności dochodu

Zgodnie z I prawem Gossena, użyteczność pieniądza wraz ze wzrostem wielko-
ści dochodu do dyspozycji winna spadać, jednak analiza empiryczna jego użyteczności 
krańcowej wskazuje, że użyteczność kolejnej jednostki pieniądza jest uzależniona od 

* Doktor Elżbieta Szczygieł jest adiunktem w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie. E-mail: 
elzbieta.szczygiel@gmail.com.
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zasobów pieniężnych już posiadanych. Jeżeli podstawowe potrzeby są zaspokojone, uży-
teczność krańcowa będzie spadać. Jeśli jednak dochody konsumenta nie wystarczają na 
zaspokojenie elementarnych potrzeb, to dodatkowa jednostka pieniądza może wykazy-
wać się wzrastającą użytecznością1.

W obszarze pomiaru użyteczności dochodu kluczowe znaczenie ma tak zwana 
metoda lejdejska zaproponowana przez B.S.M. van Praaga2. Polega ona na estymacji 
funkcji użyteczności o wybranym modelu na podstawie wyników obserwacji bezpośred-
niej prowadzonej za pomocą specjalnie skonstruowanych pytań3. Respondenci są prosze-
ni o wskazanie konkretnego poziomu dochodu, któremu odpowiadać będzie określona 
na skali werbalnej ocena, na przykład: bardzo zły, zły, niewystarczający, wystarczający, 
dobry, bardzo dobry. Każda z udzielonych odpowiedzi stanowi tak zwany wirtualny 
poziom dochodu (xij)

4, Po udzieleniu odpowiedzi powstaje skala kategorialna, na podsta-
wie której wskazywanych poziomów dochodów, tworzone są granice między poszczegól-
nymi kategoriami. Werbalne oznaczenia dochodu traktowane są jako bodźce, na których 
wystąpienie reaguje respondent. W metodzie tej użyteczność zawiera się w przedziale 
[0, 1]5. Odpowiedzi uzyskane na podstawie badań tworzą funkcję użyteczności, która 
następnie jest wygładzana za pomocą znanych funkcji teoretycznych. W przypadku 
wyników uzyskanych przez zespół van Praaga najlepsze dopasowanie wskazywały 
dystrybuanty rozkładów logarytmicznego i log-normalnego6. Ta ostatnia znalazła też  
 
 

1  Jak wskazuje S.M. Kot za A. Kapteynem i T. Wansbeekiem (The Individual Welfare Function, 
„Journal of Economic Psychology” 1985, Vol. 6, s. 333–363), nie pojawia się w literaturze przedmiotu 
żadne empiryczne potwierdzenie przebiegu funkcji użyteczności krańcowej w sposób opisywany 
przez H.H. Gossena. Por. S.M. Kot, Modelowanie poziomu dobrobytu. Teoria i zastosowanie, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995, s. 47.

2  Nazwa „metoda lejdejska” pochodzi od Uniwersytetu w Lejdzie, z którym związany był badacz. 
Koncepcja ta została opisana w pracy doktorskiej B.M.S. van Praaga, Individual Welfare Functions 
and Consumer Behavior – a Theory of Rational Irrationality, Vol. 57 Contributions to Economic 
Analysis, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1968.

3  Szerzej o pytaniach, skali i metodzie w pracach B.M.S. van Praaga: An Integration of the two 
Dimensions of the Welfare Concept, w: The Measurement of Household Welfare, red. R. Blundell, 
I. Preston, I. Walker, Cambridge University Press, Cambridge 1994, s. 92; The Welfare Function of 
Income in Belgium: An Empirical Investigation, „European Economic Review” 1971, Vol. 2, s. 337–369,  
oraz wspólnie z A. Kapteynem: Further Evidence on The Individual Welfare Function of Income: An 
Empirical Investigation in the Netherlands, „European Economic Review” 1973, Vol. 4, s. 33–62.

4  i – numer werbalnej oceny dochodu (i = 1,2,…,6); j – numer respondenta ( j = 1,2,…,n).
5  Przedział ten zaproponowany został tak, by można było rozwiązać nierówności: U(0) ≤ U(x) ≤ U(∞), 

gdzie U(0) = 0, zaś U(∞) = 1. Por. B.M.S. van Praag, Utility, Welfare and Probability. An Unortho-
dox Economist View, w: Utility, Probability and Human Decision Making, red. D. Wendt, Ch. Vlek,  
D. Reidel Publishing Company, Dordrecht–Boston 1975, s. 285. 

6  W dalszej części artykułu dokonana zostanie analiza w oparciu o rozkłady: beta, Burra typu 
III (Daguma) i typu XII (Singha-Maddali), Cauchy’ego, χ2, gamma, log-normalny, log-logistyczny 
(Fiska), Rayleigha i Weibulla.
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większe zastosowanie w prowadzonych badaniach, co spowodowało, iż funkcja użytecz-
ności całkowitej dla poszczególnych gospodarstw domowych przyjęła postać7:

U = β0 + β1ln fn + β2 ln yj,

gdzie:
β1 – logarytm liczebności członków gospodarstwa domowego,
β2 – logarytm faktycznego dochodu,
β0 – wyraz wolny modelu.

Dane uzyskane tą metodą zostaną wykorzystane do przeprowadzenia analizy zależ-
ności między użytecznością dochodu a oszczędnościami w gospodarstwach domowych8.

Ocena użyteczności dochodów a wielkość kreowanych przez nie oszczędności na 
przykładzie polskich gospodarstw domowych

Na podstawie danych pochodzących z badania budżetów gospodarstw domowych9 
przeprowadzono analizę empiryczną, która wskazała, iż między użytecznością dochodu 
a oszczędnościami gospodarstw domowych istnieje ścisły związek mający cechy dodat-
niego związku korelacyjnego. Jako zmienną niezależną przyjęto poziom użyteczności, 
a jako zamienną zależną – poziom oszczędności. W badaniach GUS respondenci proszeni  
 

7  W artykule celowo zostaje podany wzór według metody lejdejskiej, gdyż na jej podstawie do-
konywany jest pomiar użyteczności dochodu w statystyce publicznej. Wzór zob: B.M.S. van Praag, 
Ordinal and Cardinal Utility: An Integration of the Two Dimensions of the Welfare Concept, w: The 
Measurement of Household Welfare, red. R. Blundell, I. Preston, I. Walker, Cambridge University 
Press, Cambridge 1994, s. 425; E.J.S. Plug, B.S.M. van Praag, J. Hartog, Household Equivalence 
Scales and Household Taxation, „Working Paper University of Amsterdam” 1998, s. 2. Funkcja 
użyteczności całkowitej dla rozkładu log-normalnego będzie mieć zatem wzór: 

;
 

 

funkcja użyteczności krańcowej: 

,

 

 

 

gdzie:  – całka Laplace’a.
8  Alternatywną metodą dokonywania pomiaru bezpośredniego użyteczności jest wykorzystanie 

tak zwanych krakowskich pytań oceniających dochód zaproponowany przez S.M. Kota. Podejście to 
opiera się na skonstruowaniu pytań w ten sposób, by respondent miał możliwość wskazania poziomu 
dochodu, od którego następuje odczuwalna zmiana (poprawa i pogorszenie) sytuacji materialnej. 
Metoda ta uniezależnia postać wstępnej funkcji użyteczności od postaci wybranego rozkładu. 
Późniejsze modelowanie rozkładu wykazuje najlepsze dopasowanie do rozkładów Burra, szczególnie 
typu III (Daguma) i typu XII (Singha-Maddali). Por. S.M. Kot, Modelowanie poziomu...

9  Dane pochodziły z roku 2009. 
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są o podanie pięciu wartości dochodu hipotetycznego10, co daje możliwość estymowania 
na tej podstawie parametrów funkcji użyteczności (tabela 1)11.

Tabela 1. Parametry analizowanych modeli użyteczności dochodów dla gospodarstw domowych ogółem 
wraz z oceną dopasowania

Rozkład Parametry Ocena

log-normalny
β0 = 4,9693 (0,0185)
β1 = 0,2372 (0,0028)
β2 = 0,2512 (0,0025)

R2 = 0,2648

Burra typu XII 3P1

k = 1,1208
α = 2,4431
β = 2351,8

K-S2 = 0,7787

Burra typu XII 4P3

k = 0,00379
α = 1,4700E+7
β = 9,5871E+7

γ = –9,5870E+7

K-S = 0,23071

log-logistyczny 3P
α = 2,4696
β = 2136,2
γ = 49,547

K-S = 0,07215

1

2

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nieidentyfikowanych pochodzących z badań budżetów gospodarstw domo-
wych prowadzonych przez GUS (dalej: BBGD).

Wyniki uzyskane w analizie dla modelu log-normalnego wskazują, iż na użytecz-
ność dochodu w większym stopniu wpływa poziom uzyskiwanego dochodu (β2), choć 
jego niska wartość odzwierciedla małą zmianę postrzegania dochodu względem jego 
zmieniającej się wielkości12. Wartość parametru β1 przekraczała poziom 0,2, co należy 
interpretować jako zwiększenie elastyczności wielkości gospodarstwa domowego liczo-
nego liczbą jego członków względem jego dobrobytu. Wartości dopasowania zmiennych 
objaśniających do modelu wyrażone wartością poprawionego współczynnika determina-

10  C1 – bardzo zły, C2 – niewystarczający, C3 – ledwo wystarczający, C4 – dobry, C5 – bardzo 
dobry.

11  Oprócz stosowanego w metodzie lejdejskiej rozkładu log-normalnego w analizie sprawdzono 
także dopasowanie do innych rozkładów, spośród których zaprezentowano wyniki dla najlepiej do-
pasowanych.

12  Zwiększenie dochodu nie musi powodować spodziewanego przez gospodarstwo wzrostu oceny 
jego użyteczności.
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cji R2, mimo jego niższej wartości niż w przypadku cytowanych badań van Praaga, nie 
podważają ich wiarygodności13.

Wartości poszczególnych parametrów dla rozkładów Burra14 odnoszą się do kilku 
ich cech. Parametry kształtu (k, α) odpowiadają za kształt dystrybuanty rozkładów i jej 
smukłość, parametr β odnosi się do skali rozkładu i odpowiada za wzrost lub spadek 
przeciętnej wartości użyteczności, zaś parametr γ odpowiada za poziom średniej wartości 
użyteczności, wokół której skupiony jest rozkład. Mniejsza wartość parametru k w roz-
kładzie Burra typu XII 4P świadczy o spadku smukłości tego rozkładu i większej jed-
norodności otrzymywanych wyników użyteczności, podobnie też wartość parametru β  
odpowiadającego za spłaszczenie w rozkładzie trójparametrycznym potwierdza prowa-
dzone obserwacje. Wartość parametru α wskazuje na przesunięcie rozkładu czteropa-
rametrycznego w lewo, a zatem o przesunięciu mediany rozkładu w kierunku niższej 
wartości dochodu, w odróżnieniu od rozkładu trójparametrycznego.

Wyniki dla modelu użyteczności bazującego na trójparametrycznym rozkładzie log-
-logistycznym wskazują, że rozkład ten cechuje się smukłością porównywalną ze smu-
kłością rozkładów Burra (parametr kształtu α). Dodatnia wartość parametru położenia (γ) 
odpowiada za przesunięcie rozkładu znacznie w prawo, zaś parametr skali (β) sugeruje 
znaczne spłaszczenie rozkładu.

Zastosowanie poszczególnych rozkładów pozwoliło na otrzymanie w efekcie pięciu 
wartości liczbowych wyrażających użyteczność dochodu (tabela 2).

Tabela 2. Wartość użyteczności całkowitej dochodów na podstawie wybranych rozkładów

log-normalny Burra typu XII 4P log-logistyczny 3P

U(C1) –1,1905 0,202177 0,201615

U(C2) –0,6377 0,343854 0,347905

U(C3) –0,1504 0,508291 0,514347

U(C4) 0,6762 0,772316 0,772656

U(C5) 1,3024 0,899181 0,895025

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nieidentyfikowanych BBGD.

13  W badaniach tych wartość R2 wynosiła około 0,3.
14  Ze względu na lepsze dopasowanie alternatywnych rozkładów statystycznych zrezygnowano 

z analizy wartości użyteczności na podstawie rozkładu Burra typu III, mimo iż jest on wskazywany 
w innych badaniach.
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Zestawiając te wartości z wartościami oszczędności15 analizowanych w poszczegól-
nych przedziałach dochodowych (sześć wartości liczbowych)16, otrzymano drugi zestaw 
zmiennych, które następnie poddano analizie (tabela 3). 

Tabela 3. Średnia wartość oszczędności w poszczególnych grupach dochodowych

Dochód uzyskiwany w stosunku do dochodu hipotetycznego
poniżej C1 C1–C2 C2–C3 C3–C4 C4–C5 powyżej C5
294,27 381,52 507,85 831,20 1332,52 2685,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nieidentyfikowanych BBGD.

Ze względu na różną liczbę wartości obu zmiennych (pięć dla kategorii „użytecz-
ności” oraz sześć dla „oszczędności w kategoriach dochodu uzyskiwanego w stosunku 
do dochodu hipotetycznego”) przeprowadzono dwa warianty analizy, które wykazały, 
iż między liczbową wartością użyteczności a poziomem oszczędności istnieje ścisły 
związek liniowy (I wariant analizy) lub wykładniczy (II wariant analizy)17.

Tabela 4. Wyniki korelacji między zmiennymi oraz dopasowanie modelu regresji liniowej  
między poziomem oszczędności a wartością użyteczności całkowitej (wariant I analizy)

Rozkład

Wartość 
współczynnika 

korelacji między 
zmiennymi

Popraw. R2 F p Standardowy 
błąd estymacji

log-normalny 0,994239 0,8648618 26,5993 0,0141 149,639

Burra typu XII 4P 0,983892 0,8400533 22,0083 0,0183 162,796

log-logistyczny 3P 0,983498 0,8391122 21,8620 0,0185 163,274

Podsumowanie wyników regresji modeli liniowych

Rozkład Składowe modelu b Bł. std. t(3) p

log-normalny
Wyraz wolny 147,7081 66,92043 2,20722 0,11439

Parametr α1 367,9195 71,33742 5,15745 0,01414

Burra typu XII 4P
Wyraz wolny –536,684 163,0430 –3,2917 0,04602

Parametr α1 1255,389 267,5990 4,69130 0,01831

log-logistyczny 3P
Wyraz wolny –542,391 164,6675 –3,29386 0,04595

Parametr α1 1263,202 270,1639 4,67569 0,01848
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nieidentyfikowanych BBGD.

15  Oszczędności traktowane są w niniejszym artykule jako dodatnia różnica między dochodami 
a wydatkami gospodarstw. Istniał spory odsetek gospodarstw zadłużonych, które zostały wyłączone 
z analizy.

16  Por. oznaczenia do przypisu 10.
17  Parametry istotne statystycznie zostały umieszczone w dalszych tablicach boldem i kursywą.
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Przedstawione w tabeli 4 wyniki wskazują na istnienie liniowej zależności między 
wartością użyteczności dochodów a poziomem oszczędności kreowanych przez poszcze-
gólne gospodarstwa domowe. Współczynnik poprawionej determinacji wielorakiej R2 
osiąga wartości powyżej 0,83, co oznacza, iż więcej niż 83% modelu jest wyjaśnione 
przez taką kombinację zmiennych. W przeprowadzonej regresji wykorzystano metodę 
regresji grzbietowej ze stałą wygładzania lambda = 0,118. W celu weryfikacji poprawno-
ści tak zbudowanych modeli posłużono się analizą wariancji.

Tabela 5. Wyniki analizy wariancji dla modeli liniowych między poziomem oszczędności  
a wartością użyteczności dochodów (wariant I analizy)

Rozkład Opis Suma kwadrat df Średnia kwadratów F p

log-normalny

Regresja 595604,8 1 595604,8 26,59933 0,01414
Reszty 67175,2 3 22391,7
Razem 662779,9

Burra typu XII 4P

Regresja 583272,9 1 583272,9 22,00834 0,01831
Reszty 79507,1 3 26502,4
Razem 662779,9

log-logistyczny 3P

Regresja 582805,0 1 582805,0 21,86205 0,01848
Reszty 79974,9 3 26658,3
Razem 662779,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nieidentyfikowanych BBGD.

Ponieważ liczba stopni swobody v1 dla licznika wynosi 1, zaś v2 dla mianownika 
wynosi 3, wartość statystyki F z tablic rozkładu Snedecora wynosi 10,128. Zatem przy-
jęta hipoteza H0: α1 = 0 zostaje odrzucona, gdyż wartości statystyk uzyskanych na pod-
stawie danych są większe od wartości rozkładu z tablic19. Można zatem mówić, że każdy 
z modeli jest prawidłowy i bardzo dobrze dopasowany do danych20. 

18  Regresja taka sztucznie zmniejsza wartość współczynników korelacji (przez dodanie wartości 
parametru lambda) dla otrzymania bardziej stabilnych wartości współczynników α. Bez zastosowania 
regresji grzbietowej wartość poprawionego R2 wynosi na przykład ponad 0,93 dla modelu opartego na 
rozkładzie log-normalnym. Por. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu 
STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. I, Statsoft, Kraków 2000, s. 205.

19  Analiza wariancji pozwala na równoczesne zweryfikowanie trzech hipotez H0: 1) o istotności 
współczynnika kierunkowego α1 = 0; 2) o istotności współczynnika determinacji R2 = 0; 3) o istotności 
liniowego związku między analizowanymi zmiennymi α1x + α0 = 0. Por. A. Stanisz, Przystępny kurs 
statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. II, Statsoft, 
Kraków 2000, s. 37.

20  Prawidłowość ta została również potwierdzona we wszystkich latach analizy dla różnych 
rozkładów. 
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Tabela 6. Postać równania wykładniczego oraz dopasowanie modelu sprowadzonego do postaci liniowej 
między poziomem oszczędności a wartością użyteczności (wariant II analizy)

Rozkład Równanie wykładnicze Popraw. R2 F p Standardowy błąd 
estymacji

log-normalny 286,802α0exp(1,4875α1) 0,878788 30 0,011967 0,1382514

Burra typu XII 4P 17,7646α0exp(5,1106α1) 0,878788 30 0,011967 0,16472

log-logistyczny 3P 16,6745α0exp(5,198α1) 0,878788 30 0,011967 0,16534

Podsumowanie wyników regresji modeli liniowych

Rozkład Składowe modelu b Bł. std. t(3) p

log-normalny
Wyraz wolny 5,65879 0,06183 91,5249 0,000003

Parametr α1 0,36099 0,06591 5,4772 0,011967

Burra typu XII 4P
Wyraz wolny 2,95806 0,16497 17,9309 0,000378

Parametr α1 1,48302 0,27076 5,4772 0,011967

log-logistyczny 3P
Wyraz wolny 2,89574 0,16675 17,3661 0,000416

Parametr α1 1,49843 0,27358 5,4772 0,011967

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nieidentyfikowanych BBGD.

Wartości istotności poszczególnych zmiennych modelu wskazują, że proponowa-
ne modele zbudowane w oparciu o równania wykładnicze na podstawie analizowanych 
rozkładów składać będą się z parametru α1 oraz wyrazu wolnego. Na ich wysoką po-
prawność dopasowania wskazuje też wartość współczynnika poprawionej determinacji 
wielorakiej R2. Celem weryfikacji poprawności budowy takich postaci modelu również 
wykorzystano analizę wariancji (tabela 7).

Tabela 7. Wyniki analizy wariancji dla modeli liniowych między poziomem oszczędności  
a wartością użyteczności (wariant II analizy)

Rozkład Opis Suma kwadrat df Średnia kwadratów F p

log-normalny

Regresja 0,573403 1 0,573403 30 0,011967

Reszty 0,057340 3 0,019113

Razem 0,630744

Burra typu XII 4P

Regresja 0,813967 1 0,813967 30 0,011967

Reszty 0,081397 3 0,027132

Razem 0,895364

log-logistyczny 3P

Regresja 0,820071 1 0,820071 30 0,011967

Reszty 0,082007 3 0,027336

Razem 0,902078

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nieidentyfikowanych BBGD.
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Podobnie jak poprzednio, przyjęte hipotezy H0 zostają odrzucone. Można zatem 
mówić, że każdy z modeli jest prawidłowy i bardzo dobrze dopasowany do danych.

Podsumowanie

Wpływ przypisywania przez gospodarstwo domowe oceny użyteczności dochodu na 
wielkość oszczędności powstających w tym gospodarstwie jest możliwy do weryfikacji 
empirycznej. Wyniki analizy regresji wskazują, że zależność ta jest statystycznie istotna. 
Można zatem stwierdzić, że użyteczność dochodu ma istotny wpływ na powstawanie 
oszczędności w tym względzie, że im jest ona wyższa (to znaczy im bliżej wyższej oceny 
dochodu hipotetycznego znajduje się dochód faktycznie uzyskany przez gospodarstwo), 
tym wyższe prawdopodobieństwo kreowania oszczędności przez takie gospodarstwo 
domowe. Oczywiście, pogłębiona analiza zjawiska wskazałaby, że istnieją gospodarstwa 
domowe, które mimo uzyskiwania dochodów ocenianych przez siebie jako nieużytecz-
ne21 są w stanie kreować oszczędności. Odsetek gospodarstw kreujących oszczędności 
wzrasta jednak wraz ze wzrostem oceny swojego dochodu.
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Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki analizy statystycznej wpływu oceny użyteczności dochodu osiąganego przez 
gospodarstwo domowe na powstawanie oszczędności w gospodarstwie. Na podstawie analizy regresji wykazano 
statystyczną istotność związku między badanymi wielkościami.

Outcome of assessing the utility of income on the amount of household savings 

The paper presents the results of a statistical analysis of the impact utility of income on household savings. Based 
on the analysis of regression, the paper shows statistical significance of the relationship between the studied quantities.

Translated by Marek Kisała
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Wprowadzenie

Postępująca globalizacja i nasilająca się konkurencja na rynku światowym wraz ze 
zmianami, jakie niesie z sobą tak zwana rewolucja cyfrowa powodują, iż przedsiębiorstwa 
usilnie poszukują nowych, skutecznych i relatywnie tanich sposobów komunikowania się 
z otoczeniem. Powszechność wykorzystywania tradycyjnych kanałów komunikacji oraz 
stały spadek skuteczności przekazu informacji do adresatów w segmencie docelowym 
stały się przyczyną coraz częstszego wykorzystywania nowych, niekonwencjonalnych 
metod komunikacji. Niewątpliwie jedną z najatrakcyjniejszych platform komunikowa-
nia się przedsiębiorstw z rynkiem jest sport. Duże międzynarodowe imprezy sportowe 
z racji swej medialności i widowiskowości są polem zainteresowania sponsorów chętnie 
angażujących swe środki finansowe, aby dotrzeć do często wielomilionowej publiczności. 
Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja problemów etycznych i zagad-
nienia łamania praw własności intelektualnej związanych z coraz szerzej rozpowszech-
nionym zjawiskiem ambush marketingu.

* Doktor habilitowana profesor SGH Ewa Baranowska-Prokop jest profesorem SGH w Kolegium 
Gospodarki Światowej (Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu) Szkoły Głównej Han-
dlowej. E-mail: ebarano@sgh.waw.pl.
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Istota zjawiska ambush marketingu

Praktyki sponsoringu sportowego zaczęły być stosowane już w latach 70. ubiegłego 
stulecia, a od końca lat 80. pojawiło się inne, towarzyszące mu zjawisko – o wyraźnie 
pejoratywnym zabarwieniu – zwane ambush marketingiem1.

W polskiej terminologii występuje on także jako marketing podstępny, zwodniczy 
lub pasożytniczy i oznacza przemyślane i zaplanowane działania firm niebędących spon-
sorem imprezy, których celem jest uzyskanie rozpoznawalności marki w kontekście okre-
ślonego wydarzenia2. Jest ono przejawem poszukiwania innowacyjnych, skutecznych, 
a jednocześnie mało kosztownych form komunikacji marketingowej. Poprzez pośrednie 
powiązanie przedsiębiorstwa i jego marki z określoną imprezą sportową firma uzyskuje 
efekt zauważalności podobny do firm sponsorujących dane wydarzenie.

Ambush marketing można postrzegać jako odpowiedź na ograniczoność oferty 
sponsor skiej przez organizatorów imprez oraz bardzo wysokie koszty sponsoringu, 
przekraczające możliwości finansowe wielu firm3. Należy podkreślić, iż bezpośrednimi 
czynnikami wpływającymi na powstanie zjawiska marketingu pasożytniczego są przede 
wszystkim malejąca skuteczność klasycznych form reklamy, a także wzrost zaintereso-
wania sportem z racji jego widowiskowości i medialności. Ponadto, istotne znaczenie ma 
szybki rozwój specjalizujących się w tematyce sportowej stacji telewizyjnych, wzrost 
ilości czasu antenowego poświęconego na transmisję imprez sportowych w ogólnote-
matycznych stacjach TV, które docierają z przekazem do milionów widzów na całym 
świecie4. Z drugiej strony, należy pamiętać o ograniczonej liczbie ofert sponsorskich. 
Zazwyczaj organizator przewiduje pozyskanie jednego sponsora strategicznego, kilku 
głównych i kilkunastu pozostałych.

Nie bez znaczenia dla rozwoju nowych praktyk ambush marketingu jest także często 
spotykane zjawisko tak zwanego sponsoringu pasywnego, którego zasadniczą cechą jest 
niska promocyjna aktywność sponsorów i nieumiejętność pełnego dotarcia ze swoim 
komunikatem do określonej grupy docelowej.

Tę swoistą „niezagospodarowaną przestrzeń medialną” chętnie zajmują ambush mar-
keterzy budujący wizerunek własnej marki poprzez skojarzenie go z danym wydarze-
niem sportowym. Należy podkreślić, iż według badań konsumenci często nie zwracają 

1  Za prekursora ambush marketingu uważa się koncern Nike, który nie będąc oficjalnym spon-
sorem igrzysk w Barcelonie (była nim firma Reebok), patronował konferencjom prasowym reprezen-
tacji koszykarskiej USA.

2  Por. J. Klisiński, Finanse i marketing w sporcie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji 
w Bytomiu, Bytom 2009, s. 9.

3  Por. T. Sporek, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2007.
4  Por. R.L. Irwin, W.A. Sutton, L.M. McCarthy, Sport Promotion and Sales Management, Human 

Kinetics, Champaign 2002.
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uwagi, kto jest sponsorem imprezy. Brak jasno określonego prawa dotyczącego praktyk 
ambushowych daje więc dużą swobodę prowadzenia różnorodnych akcji promocyjnych5.

Wysoka skuteczność w docieraniu ze swoim przekazem promocyjnym do segmentu 
docelowego, jakim są zazwyczaj widzowie określonego wydarzenia sportowego, wynika 
także z trudności odróżnienia ambush marketera od sponsora. Trzeba przypomnieć, że 
zarówno oficjalny sponsor, jak i marketer:

a) wykorzystują sport w celach marketingowych;
b) aktywizują swoje działania w trakcie danego wydarzenia sportowego;
c) w swoich komunikatach promocyjnych bezpośrednio lub pośrednio nawiązują do 

określonego wydarzenia;
d) kreują wizerunek swojej organizacji jako firmy wspierającej określone wydarze-

nia sportowe;
e) bezpośrednio lub pośrednio – poprzez swoją kreatywność – przyczyniają się do 

uatrakcyjnienia danego wydarzenia6.
Natomiast zasadniczymi cechami odróżniającymi ambush marketera od sponsora jest 

przede wszystkim unikanie kosztów związanych z nabyciem praw autorskich oraz osią-
ganie nieuprawnionych korzyści wizerunkowych wynikających z uczestnictwa w danej 
imprezie. Należy także podkreślić istotny fakt zamierzonego zmniejszania efektywności 
działań oficjalnych sponsorów poprzez stosowanie pasożytnictwa marketingowego.

Różnorodność form i rodzajów marketingu zwodniczego jest wynikiem stosowania 
odmiennych kryteriów podziału. Najczęściej wykorzystywany jest sposób przekazy-
wania komunikatu. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje ambush marketingu, to jest 
bezpośredni, zwany też inwazyjnym, i pośredni, czyli skojarzeniowy. Za bezpośrednie, 
zazwyczaj niezgodne z wymogami prawa, uważa się działania, w których przedsiębior-
stwo w sposób zwodniczy prezentuje się jako oficjalny sponsor wydarzenia, może też 
wykorzystywać uznane symbole (na przykład koła olimpijskie) lub nazwę imprezy (na 
przykład Euro 2012). Działania te w sposób ewidentny naruszają prawa sponsorów i or-
ganizatorów imprez. Są one łatwe do zaskarżenia i firmy rzadko decydują się na ich 
wykorzystanie.

Znacznie częstszą praktyką jest stosowanie bardziej subtelnych i trudnych do udo-
wodnienia form pasożytnictwa marketingowego, czyli ambush marketing pośredni. 
Przyjmuje on formę skojarzeniową i oznacza różnorodne działania, których celem jest 
postrzeganie marki jako mającej coś wspólnego z danym wydarzeniem sportowym. Naj-
częściej stosowanym w praktyce sposobem działania jest tak zwany ambush marketing 
„blisko wydarzenia” polegający na organizowaniu różnorodnych akcji promocyjnych 

5  Por. A.M. Louw, Ambush Marketing and the Mega-Event Monopoly, TMC Asser Press, Hague 2012.
6  Por. Z. Waśkowski, Ambush marketing – alternatywa dla sponsoringu sportowego, „Zeszyty 

Naukowe WSES” 2012, nr 7, s. 5–11.
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w bliskim sąsiedztwie imprezy sportowej lub nawet na arenie sportowej w trakcie wy-
darzenia. Często spotykaną formą praktyk tego rodzaju jest: rozdawanie darmowych 
ulotek, koszulek lub czapeczek z nazwą i logo ambush marketera, rozwieszanie plakatów, 
ustawianie stoisk firmowych w głównych ciągach komunikacyjnych i tym podobne.

Inną interesującą formą działań tego typu jest wykorzystywanie czasu antenowego 
bezpośrednio przed imprezą lub w trakcie jej trwania do emisji własnych spotów rekla-
mowych, tworzących wśród kibiców mylne wyobrażenie, iż dana firma jest zaangażowa-
na we współfinansowanie danej imprezy sportowej. Najczęściej wykorzystywaną formą 
ambush marketingu jest tak zwany marketing kontekstowy polegający na posługiwaniu 
się w kampaniach reklamowych hasłami nawiązującymi do wielkich imprez sportowych. 
Przedsiębiorcy wykorzystują duże zaangażowanie emocjonalne widzów takich imprez 
sportowych i czerpią korzyści z faktu wyższej zapamiętywalności i wywoływania po-
zytywnych skojarzeń z emitowanym w tym czasie spotem reklamowym. Przykładem 
tego typu działań mogą być hasła „Polska gola” czy akcja „Do hymnu” nawiązująca do 
mistrzostw Euro 2012. Innym przykładem może być sponsorowanie określonej drużyny 
lub sportowca, którzy biorą udział w danej imprezie, jak to miało miejsce w przypadku 
sponsorowania przez firmę Biedronka oraz browar Warka podczas Euro 2012. Trzeba 
podkreślić, iż działania te ograniczają się jedynie do sponsorowania zawodników i są 
znacznie tańsze niż umowy podpisywane z organizatorem turnieju lub PZPN.

Inne szeroko rozpowszechnione formy tak zwanych działań „kontrastowych” to pro-
mocja sprzedaży, podczas której przy zakupie określonego produktu nabywca otrzymuje 
dodatkowo prezent, na przykład piłkę lub bilet na mecz. Wykorzystuje się też limitowane 
serie opakowań, na których widnieją symbole, znaki, nazwy danej imprezy sportowej, 
na przykład określony sprzęt sportowy, akcesoria, fragmenty boiska. 

Największe zagrożenie marketingiem typu pasożytniczego występuje podczas tur-
niejów sportowych trwających kilka lub kilkanaście dni i mających zasięg międzynaro-
dowy, które są transmitowane przez liczne stacje TV, odbywają się w skoncentrowanej 
przestrzeni, na przykład hale sportowe, stadiony, i są organizowane cyklicznie7.

Ocena skutków działań ambush marketingu

Ocena efektywności działań ambush marketingu jest niejednoznaczna, a rezultaty 
podobnie jak w przypadku sponsoringu nie są widoczne od razu. Natomiast skuteczność 
marketingu pasożytniczego można zmierzyć bardziej precyzyjnie na poszczególnych 
etapach procesu komunikacji marketingowej, na przykład poprzez stopień dotarcia infor-
macji do grupy docelowej, percepcję komunikatu lub zmianę postaw konsumentów wobec 

7  Tamże.
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produktu, marki lub wizerunku firmy. Analizie poddaje się zazwyczaj elementy takie, 
jak stopień zapamiętania treści informacji przez konsumenta, kojarzenie firmy lub marki 
w kontekście wydarzenia sportowego, rozpoznawalność symboli i logotypów. W celu 
określenia powyższych elementów wśród potencjalnych konsumentów przeprowadza się 
badania panelowe przebiegające zazwyczaj w kilku etapach, to jest przed rozpoczęciem 
działań ambushowych, w trakcie ich trwania, bezpośrednio po ich zakończeniu oraz kilka 
miesięcy później. Inną interesującą formą pomiaru efektywności są testy odtworzeniowe 
pozwalające na ocenę stopnia, w jakim dany komunikat został zauważony i zapamiętany. 
Testy te badają nie tylko stan wiedzy o określonej firmie, marce bądź produkcie, lecz 
także oceniają jego zmianę pod wpływem działań promocyjnych.

W przypadku przekazywania komunikatu ambushowego za pośrednictwem środków 
masowego przekazu możliwe jest wykorzystywanie powszechnie używanych wskaźni-
ków GRP (ang. Gross Rating Points), który jest miarą intensywności działań reklamo-
wych, lub OTS (ang. opportunity to see).

D. Shilbury, S. Quick i H. Westerbeek wyróżniają cztery poziomy efektywności 
ambush marketingu. Są to:

a) widoczność marki ambush marketera – osiągnięcie najniższego poziomu efektyw-
ności jest wyrażone liczbą i łącznym czasem trwania ekspozycji marki podczas 
transmisji TV lub liczbą i wielkością zdjęć w mediach drukowanych;

b) zapamiętywanie marki – badaniu podlega świadomość spontaniczna (ang. recall) 
lub świadomość wspomagana (ang. recognition);

c) skojarzenia z marką – przedmiotem badań jest siła skojarzeń opartych na związku 
logicznym;

d) wielkość sprzedaży produktów oznaczonych marką8.

Kampanie ambush marketingu w czasie Euro 2012

O efektywności i skuteczności działań marketingu pasożytniczego świadczyć może 
chociażby przykład efektów kampanii tego typu prowadzonych w czasie mistrzostw Euro 
2012. Z badań Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych przeprowadzonych w stycz-
niu 2012 roku wynika, że aż 58% Polaków pomiędzy 15. a 50. rokiem życia nie była 
w stanie spontanicznie podać żadnego z oficjalnych sponsorów Euro 20129. Natomiast 
w sondażu dotyczącym rozpoznawalności sponsorów Euro 2012 przeprowadzonych 
podczas jego trwania większość ankietowanych wskazała, że mistrzostwa sponsorowały 

8  Por. D. Shilbury, S. Quick, H. Westerbeek, Strategic Sport Marketing, Allen & Unwin, Crows 
Nest 1998.

9  IIBR, Badanie omnibusowe przeprowadzone w dniach 24–26 stycznia 2012 roku w oparciu 
o skojarzenia spontaniczne.
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firmy, które formalnie z tym piłkarskim turniejem miały niewiele wspólnego. Wśród 
marek, które w największym stopniu kojarzyły się z emocjami sportowymi, znalazły się 
zarówno marki sponsorów turnieju, te, które sponsorowały jedynie reprezentację Polski, 
jak i marki jedynie nawiązujące w swojej komunikacji marketingowej do symboliki pił-
karskiej.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Interaktywny Instytut Badań 
Rynkowych, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem mistrzostw najbardziej kojarzeni 
z emocjami sportowymi byli sponsorzy Euro 2012, to jest Coca-Cola oraz Adidas. Tuż 
za nimi znalazła się marka Tyskie, a oficjalny sponsor Carlsberg zajmował dopiero trzecie 
miejsce. Natomiast na czwartym miejscu znalazła się Warka – sponsor reprezentacji 
Polski. Należy również zwrócić uwagę na bardzo wysoką pozycję sieci sklepów Bie-
dronka (również sponsora reprezentacji) oraz marki Pepsi Cola, która do swoich reklam 
zatrudniła bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Marki oficjalnych sponsorów mistrzostw –  
Orange, Mastercard czy McDonald’s – zajmowały dalsze pozycje, a ich ranga rosła w ko-
lejnych badaniach. 

Bardzo interesujące wyniki dało również badanie „Monitoring reklamy na Euro 
2012”10. Pokazało ono, że wykorzystanie ambush marketingu w komunikacji sprawia, że 
znaki i określenia związane z Euro 2012 stały się zbędne, ponieważ odbiorcy bez proble-
mu łączyli nawiązania do piłki nożnej z mistrzostwami i interpretowali oglądane reklamy 
w ich kontekście. Zgodnie z powyższymi wynikami badań, sam fakt bycia sponsorem 
nie oznaczał gwarancji sukcesu. Ważniejsza była skuteczna strategia pozycjonowania 
i kreatywne wykorzystywanie nadarzających się okazji. Dla wielu marek ograniczenia 
wprowadzone przez władze UEFA oraz przez władze polskich miast-gospodarzy mi-
strzostw okazały się niewielką przeszkodą w prowadzeniu komunikacji marketingowej.

Spektakularnym faktem było zajęcie przez sieć Biedronka pierwszego miejsca wśród 
marek najbardziej kojarzonych przez Polaków z turniejem. Z wynikiem 71% rozpozna-
walności wyprzedziła ona oficjalnych sponsorów – marki McDonald’s (53%), Coca- 
-Cola (53%), Adidas (30%), Orange (26%).

W branży piwnej marką najbardziej kojarzoną z Euro 2012 przez Polaków było 
Tyskie, które wyprzedziło oficjalnego sponsora mistrzostw – markę Carlsberg.

Autorzy raportu sporządzonego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki „Analiza 
prawa własności intelektualnej w świetle zobowiązań podjętych przez Polskę w związku 
z organizacją przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.” reko-
mendowali zmiany prawa polskiego (tak jak to się stało na Ukrainie). Władze polskie roz-
wiązały ten problem w inny sposób, to znaczy udzielając gwarancji, iż „podjęte zostaną 

10  Badanie „Monitoring reklam na Euro 2012” realizowane metodą ilościową na reprezentatywnej 
próbie Polaków w wieku 15–50 lat przeprowadzono w okresie od 14 maja do dnia zakończenia Mis-
trzostw Europy.
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wszelkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie przestrzegania obowiązującego 
prawa własności intelektualnej”11.

Jak już wspomniano, zjawisko ambush marketingu towarzyszy od kilku lat wszyst-
kim większym imprezom sportowym. Biorąc pod uwagę wysoką skuteczność tego typu 
działań w dotarciu z komunikatem do określonej grupy docelowej oraz relatywnie nie-
wysokie nakłady finansowe – można spodziewać się eskalacji tego zjawiska. Zasadnicze 
jest więc nie tylko pytanie o jego etyczny wymiar (lub raczej jego brak), lecz przede 
wszystkim o skuteczne sposoby jego ograniczania.

Zarysowują się dwie możliwości. Pierwsza z nich, przyjęta przez Ukrainę w czasie 
opisywanych mistrzostw Euro 2012, to ustawa o tak zwanym niedozwolonym marketin-
gu. Zgodnie z ustawową definicją za tego rodzaju marketing uważa się „rodzaj działal-
ności związanej z przeprowadzeniem mistrzostw prowadzonej w celu osiągnięcia zysku 
z komercyjnej wartości przedsiębiorstwa przez osobę, która nie ma na to odpowiedniej 
zgody UEFA”. Dotyczy to w szczególności zjawiska ambush marketingu. Ukraińska 
ustawa w artykule 9 jednoznacznie zabrania prowadzenia „niedozwolonego marketingu” 
w trakcie organizacji i przeprowadzania mistrzostw Euro 2012. W tym wypadku prawo 
chroni nie tylko interesy samej UEFA, lecz także jej partnerów komercyjnych, którymi 
– zgodnie z ustawą – są osoby prawne, którym UEFA nadała prawa komercyjne do orga-
nizacji i przeprowadzenia mistrzostw. Przy czym prawami komercyjnymi są – zgodnie ze 
specustawą – prawa związane z organizacją mistrzostw, w tym prawa do reklamowania, 
sprzedaży, licencjonowania, koncesji komercyjnej, sponsoringu, opublikowania, działal-
ności drukowanych środków masowej informacji, transmisji telewizyjnej, zapisywania 
i odtwarzania wydarzeń mistrzostw.

Podczas organizacji i przeprowadzania mistrzostw na Ukrainie zabronione było 
pośrednie lub bezpośrednie wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody UEFA 
przedmiotów jej praw własności intelektualnej. Przedmioty praw własności intelektual-
nej rozumiane są bardzo szeroko; obejmowały one między innymi oznaczenia i prawa 
komercyjne, patenty, uporządkowane statystyki, informacje i inne materiały12.

Powyższa ustawa powołała też specjalny zespół ekspertów, który miał pomóc ukra-
ińskim organom chroniącym własności intelektualne odrzucać wnioski o rejestrację praw 
własności intelektualnej, które mogłyby godzić w interesy UEFA. 

11  Szerzej patrz: Z. Pinkalski, Ambush marketing – charakterystyka i ocena prawna zjawiska w per-
spektywie Euro 2012, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 1.

12  Szerzej patrz: M. Franke, Euro 2012 – ambush marketing na Ukrainie, www.marketingiprawo.
pl/index.php/2011/11/euro-2012-ambush-marketing-na-ukrainie-2/ (2.04.2013).
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Przyjęte przez Ukrainę rozwiązanie jest niewątpliwie radykalne13. Innym sposobem 
zapobiegania zjawisku ambush marketingu było rozwiązanie przyjęte przez Polskę, która 
nie zdecydowała się na wprowadzenie surowych działań regulacyjnych w sprawie marke-
tingu skojarzeniowego. Natomiast w przypadku marketingu inwazyjnego rozstrzygnię-
cie ewentualnych sporów zależało od stwierdzenia, czy dane działanie jest sprzeczne 
z dobrymi obyczajami i narusza interes przedsiębiorcy (artykule 3 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji)14. 

Rozwiązania przyjęte przez Polskę nawiązywały do wcześniejszych działań podej-
mowanych przez Niemcy i Szwajcarię. Skuteczne sposoby wprowadzenia regulacji an-
tyambushowych miały miejsce w Szwajcarii i Austrii przed 2008 rokiem i w RFN przed 
2006 rokiem w procesie przygotowań do piłkarskich mistrzostw Europy i mistrzostw 
świata. Szwajcarska propozycja zmian w prawie odnośnie do nieuczciwej konkurencji 
zakazywała wiązania własnej działalności biznesowej bez udokumentowanych powodów 
z dobrami, usługami i osiągnięciami stron trzecich prowadzących do pasożytniczego 
wykorzystywania ich reputacji. Projekt ten został jednakże odrzucony z powodu zbyt 
szerokiej definicji zakazanych praktyk.

Podobnie Niemcy nie zdecydowały się na wprowadzenie ścisłych regulacji doty-
czących zjawiska ambush marketingu. W obu omawianych przypadkach stwierdzono, 
iż istniejące już rozwiązania prawne regulujące zagadnienia nieuczciwej konkurencji 
są wystarczające do przeciwdziałania praktykom ambushowym i chronią działalność 
biznesową zarówno organizatorów, sponsorów, jak i zwykłych konsumentów.

Podsumowanie

Rozwiązanie problemu tak zwanego marketingu pasożytniczego jest nadal przedmio-
tem dyskusji zarówno w środowiskach prawniczych, jak i praktyki gospodarczej. W przy-
padku marketingu inwazyjnego jest ono oczywiste i w jednomyślnej opinii wszystkich 
zainteresowanych stron powinno polegać na całkowitym jego zakazie. Natomiast w przy-
padku marketingu skojarzeniowego rozwiązanie nie jest już tak jednoznaczne. Należy 
pamiętać, aby zwalczając praktyki ambush marketingu, nie przekroczyć granic zdrowe-
go rozsądku, na przykład poprzez uznanie każdego nawiązania do barw narodowych 
podczas trwania imprezy sportowej za naruszanie praw jej sponsorów i organizatorów.

13  Por. D. Hasik, Charakterystyka i ocena prawna praktyk ambush marketingowych w kontekście 
zbliżających się Mistrzostw Euro 2012, w: Reklama. Aspekty prawne, red. M. Namysłowska, Wolter 
Kluwer, Warszawa, s. 629–663.

14  Por. A. Mokrysz-Olszyńska, Komunikacja nieformalna w marketingu a zakaz reklamy ukrytej, 
„Zeszyty Naukowe. Kolegium Gospodarki Światowej SGH” 2010, nr 27, s. 79–85.
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Natomiast do działań, które mogłyby być użyteczne przy redukcji praktyk ambusho-
wych, można zaliczyć15: 

a) stworzenie publicznie dostępnej listy sponsorów wraz ze wskazaniem zakresu ich 
uprawnień do używania symboli związanych z daną imprezą;

b) wynajmowanie przestrzeni reklamowej wokół stadionu wyłącznie przez organi-
zatorów lub oficjalnych sponsorów;

c) prowadzenie działań edukacyjnych wśród komentatorów sportowych i stacji 
nadawczych;

d) organizowanie szkoleń dla osób odpowiedzialnych za organizację imprezy, na 
przykład wolontariuszy;

e) przestrzeganie zakazu umieszczania reklam na obiektach latających nad miejsca-
mi, w których odbywa się impreza;

f) zobowiązanie nadawców do udostępniania tak zwanego pasma prime time w czasie 
trwania imprezy tylko oficjalnym organizatorom i sponsorom.
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Streszczenie

Głównym celem artykułu jest identyfikacja problemów etycznych i łamania praw własności intelektualnej 
związanych z coraz szerzej rozpowszechnionym zjawiskiem ambush marketingu. Zastosowana metoda badawcza to 
analiza przypadku działań ambushowych podejmowanych w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 
2012. Niezwykła skuteczność tych działań uprawnia do stwierdzenia, iż tak zwany marketing inwazyjny powinien 
zostać całkowicie zakazany, gdyż jest działaniem bezpośrednio godzącym w prawa własności intelektualnej oficjalnych 
sponsorów imprezy. W przypadku marketingu skojarzeniowego ocena powinna być indywidualna i zgodna z duchem 
przyjętym w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz z dobrymi obyczajami.

Ambush marketing – a controversial tool of brand image creation

The main objective of this paper is to identify the ethical and legal problems related to a more and more wide-
spreading phenomenon of ambush marketing. The applied method is based on a case study of ambush marketing 
activities undertaken during the European Soccer Championship – Euro 2012. The extreme effectiveness of those 
activities leads to the conclusion that predatory marketing should be completely banned, because it directly infringes 
the intellectual property rights of the official sponsors of the event. Ambushing „by association” should be evaluated on 
case by case basis in accordance with the spirit of unfair competition elimination and good practices.

Translated by Ewa Baranowska-Prokop
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Wprowadzenie

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) z terminu opisującego sponta-
niczne, oddolne innowacje instytucjonalne służące doskonaleniu zarządzania środowi-
skowego i migracjom interesariuszy w organizacjach staje się kategorią – schematem 
działań zbiorowych o podstawowym znaczeniu dla zdolności adaptacyjnych przedsię-
biorstw na obecnym etapie modernizacji. Taka ewolucja tego pojęcia pozwala sformu-
łować tezę, że pojawienie się innowacji instytucjonalnych, do których ono się odnosi, 
związane było z zapoczątkowaną w drugiej połowie XX wieku restrukturyzacją kapi-
talizmu. Jej sztandarowymi hasłami stały się: wzrost gospodarczy, liberalizacja oraz 
globalizacja. Proces ten zrodził zapotrzebowanie na nowe technologie podnoszące jego 
efektywność i skuteczność. Taką rolę zaczęły odgrywać internet i nowe technologie in-
formacyjno-komunikacyjne (ICT). Ich rozwój prowadził do równoległych zmian w sys-
temie społecznym i systemie gospodarczym: zaczęły konstytuować się społeczeństwo 
sieci (społeczeństwo informacyjne) i gospodarka sieciowa, decydujące o właściwościach 
obecnego etapu modernizacji.

* Doktor Anna Bisaga jest adiunktem na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Geografii Ekonomicz-
nej i Gospodarki Przestrzennej) Uniwersytetu Opolskiego. E-mail: abisaga@uni.opole.pl.
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Gospodarka sieciowa pozwala na realizację przymusu wzrostu jako naczelnego im-
peratywu globalizacji. Ujawnia bowiem nowe mechanizmy wzrostu gospodarczego, do 
których w głównej mierze należą:

a) akumulacja wiedzy i informacji – dzięki efektom zewnętrznym sieci wiedza 
ekspercka przekształca się w demokratyczną, dialogiczną wiedzę wymagającą 
różnych form legitymizacji i budowania aktywnego zaufania;

b) popytowe korzyści skali – w odróżnieniu od podażowych efektów skali prostego 
uprzemysłowienia, które miały swoje granice, popytowe efekty skali wywołu-
ją głównie pozytywne sprzężenia zwrotne, ponieważ nie zanikają, kiedy rynek 
osiąga pewną wielkość;

c) nasilająca się globalizacja – obecna faza globalizacji odkrywa „inteligencję” 
innych kultur, ponadto wytwarza wolną przestrzeń w lokalnych kontekstach dzia-
łania i pozwala na lokalne formy samoorganizacji;

d) indywidualizacja – forma społeczna wiąże się z postrzeganiem jednostki jako 
aktywnego podmiotu, projektanta i reżysera swojej biografii, tożsamości, sieci 
społecznych, obiektów zaangażowania i przekonań;

e) przekształcanie natury w „wewnętrzną naturę społeczeństwa” – wyabstrahowanie 
natury prowadziło do powstania społeczeństwa przemysłowego; integracja natury 
ze społeczeństwem prowadzi poza społeczeństwo przemysłowe. 

Początkowo nowe mechanizmy wzrostu gospodarczego ujawniały swoją siłę w bran-
żach wysokich technologii. Jednak przymus wzrostu, dzięki rozwojowi systemów infor-
macyjnych, włącza do gospodarki sieciowej także te branże, w których produktywność 
krańcowa ma niejako swoje naturalne uzasadnienie (rolnictwo, sektory surowcowe). 
Kształtowanie się agrobiznesu sieciowego uwalnia potencjały rozwojowe rolnictwa 
i kreatywność ludzi związanych z tym subsystemem gospodarczym, rodzi jednak nowe 
ryzyka i jest źródłem niepewności związanych z konsumpcją żywności. Celem pracy jest 
uzasadnienie tezy, że społeczna odpowiedzialność agrobiznesu sieciowego związana jest 
z samoorganizacją tego sektora i innowacjami instytucjonalnymi powstającymi dzięki 
„refleksyjnej produkcji” i „refleksyjnej konsumpcji”. W pracy wykorzystano badania 
dotyczące obecnego etapu modernizacji, badania własne nad ewolucją systemów zarzą-
dzania jakością oraz dokumenty programowe UE związane ze społeczną odpowiedzial-
nością przedsiębiorstw. 

Społeczna odpowiedzialność a refleksyjność instytucjonalna

Analiza ewolucji systemów zarządzania jakością pokazuje, że CSR wieńczy piramidę 
instrumentów służących doskonaleniu zarządzania w przedsiębiorstwie, a jednocześnie 
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staje się ich integratorem1. W takiej właśnie roli jest ona legitymizowana w dokumentach 
programowych UE, w szczególności w strategii „Europa 2020” i „Odnowionej strate-
gii UE na lata 2011–2014 dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”2. 
W przywołanych dokumentach podkreśla się, że realizacja ścieżki „trwałej odbudowy”, 
jako najlepszej drogi wychodzenia z kryzysu, prowadzącej Europę w kierunku „inte-
ligentnego rozwoju służącego włączeniu społecznemu”3 wymaga „odpowiedzialności 
przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”4. CSR leży u podstaw celów wskaźni-
kowych strategii „Europa 2020”, w celu osiągnięcia 75% zatrudnienia.

Mylące byłoby jednak twierdzenie, że rosnące znaczenie CSR wynika z koniecz-
ności ratowania potencjałów rozwojowych i talentów, które w związku z kryzysem nie 
zostaną zaktywizowane i nie przyczynią się do oczekiwanego wzrostu gospodarczego. 
Kryzys jedynie przyspiesza proces „wykorzeniania” działalności przemysłowej właści-
wej dla „prostej nowoczesności”. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ma nato-
miast ułatwić i zapewnić ponowne „zakorzenienie” działalności przemysłowej poprzez 
jej transformację odpowiadającą obecnemu etapowi modernizacji, definiowanej w tych 
dokumentach jako inteligentny rozwój.

Użyte kategorie „wykorzenienia” i „zakorzenienia” pochodzą z badań nad dokonu-
jącą się obecnie zmianą społeczną5. W badaniach tych oś problemowa: nowoczesność–
ponowoczesność jest zastępowana identyfikacją mechanizmów „modernizacji refleksyj-
nej”. Według U. Becka prosta modernizacja oznacza „wykorzenienie tradycyjnych norm 
społecznych”, natomiast obecna modernizacja polega na „wykorzenieniu, a następnie 
ponownym zakorzenieniu przemysłowych form społecznych przez kolejną nowoczesno-
ść”6. Obecny kryzys potwierdza jedynie, że przejście od jednej epoki życia społecznego 
do innej nie dokonuje się w sposób niezamierzony, z pominięciem forów, na których 
są podejmowane decyzje polityczne. 

Synergia podażowych i popytowych efektów skali oraz inne wspomniane we wstępie 
mechanizmy gospodarki sieciowej i społeczeństwa informacyjnego pozwalają na nie-
spotykaną dotychczas intensyfikację procesów gospodarczych, prowadzą one jednak do 

1  A. Bisaga, Ewolucja funkcji znormalizowanych systemów zarządzania jakością w gospodarce 
sieciowej, w: Zarządzanie, logistyka, finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy, red. 
T. Pokusa, M. Duczmal, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2012, s. 79–95. 

2  „Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw”, Komisja Europejska, Bruksela, 25.10.2011 KOM(2011) 681 wersja ostateczna.

3  „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”, Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.

4  Jest to nowa definicja CSR zawarta w Odnowionej strategii UE…, s. 7.
5  A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2008, s. 44. 
6  U. Beck, Ponowne odkrycie polityki: przyczynek do teorii modernizacji refleksywnej, w: U. Beck, 

A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, PWN, Warszawa 2009, s. 13.
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transformacji stabilnego strukturalnie i funkcjonalnie społeczeństwa przemysłowego 
w „społeczeństwo ryzyka”7. Powstają nowe zjawiska społeczne, które są reakcją na nega-
tywne efekty zewnętrzne uprzemysłowienia, początkujące transformację modernizacji. 
Wśród nich można wymienić między innymi: subpolityzację, neotradycję, powstanie 
nowej klasy średniej związanej z gospodarką sieciową, rewolucję feministyczną. Każde 
z tych zjawisk to odrębny obszar badawczy w socjologii i ekonomii. Wszystkie one jednak 
stanowią formę samoorganizacji współczesnego społeczeństwa i początek nowego etapu 
jego modernizacji. W procesie swojego stanowienia odwołują się one do podobnej me-
todologii, najczęściej definiowanej jako refleksyjność instytucjonalna. Można również 
postawić tezę, że właśnie za sprawą refleksyjności instytucjonalnej odpowiedzialność 
społeczna w wymiarze jednostkowym, grup społecznych, przedsiębiorstw zyskuje nowe 
znaczenie. Refleksyjność instytucjonalna ułatwia również zrozumienie kapitału instytu-
cjonalnego jako źródła rosnącej wartości przedsiębiorstw i ich konkurencyjności. 

W ramach teorii społecznej pojęcie społeczeństwa ryzyka oznacza stadium nowoczes-
ności, w którym zaczynają przeważać zagrożenia powstające w społeczeństwach prze-
mysłowych. Unikanie ryzyka sprawia, że społeczeństwo ryzyka staje się społeczeństwem 
samokrytycznym. W ten sposób przestają istnieć chronione przez politykę obszary po-
dejmowania decyzji: „sektor prywatny, biznes, nauka, miasta, życie codzienne”8. Według 
U. Becka subpolityka odróżnia się od polityki tym, że9: 

a) w projektowaniu społeczeństwa mogą uczestniczyć podmioty spoza systemu poli-
tycznego (inteligencja techniczna w zakładach przemysłowych, instytucje badaw-
cze i ich kadra kierownicza, robotnicy wykwalifikowani, inicjatywy obywatelskie, 
sfera publiczna i tak dalej);

b) o kształt nowej polityczności rywalizują między sobą również jednostki.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej instytucje (zasady, standardy, 

kodeksy) należy zatem traktować jako przejaw subpolityzacji. Rodzi się jednak pytanie, 
jak powstają cele, treści i programy CSR jako ruchu oddolnego. 

Subpolityzacja oznacza także przeniesienie prawa do wiedzy eksperckiej na nowe 
podmioty. Ten proces sprawia, że codzienność staje się nieustającym eksperymentowa-
niem, co prowadzi do „wymywania” tradycji. Konieczność wykorzystywania (zapośred-
niczenia) wiedzy eksperckiej rodzi refleksyjność instytucjonalną, która dzięki subpoli-
tyzacji przenika do produkcji i konsumpcji. W modernizacji refleksyjnej przyswajanie 
wiedzy eksperckiej decyduje o autentyczności życia codziennego. 

Refleksyjność instytucjonalna jest szczególnie istotna dla nowej klasy średniej – 
osób ściśle powiązanych z gospodarką sieciową i będących jej beneficjentami. Klasa ta 

7  Tamże, s. 16.
8  Tamże, s. 34.
9  Tamże, s. 39.
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tworzy nową kulturę, której wartości tkwią nie tyle w tradycji, co w „wynalezionych 
tradycjach”. Wiele jednostkowych nawyków przekształca się w nawyki zbiorowe (cele-
bryzacja społeczeństwa). 

Refleksyjność instytucjonalna sprawia, że powstaje wiele różniących się między sobą 
i mocno wyspecjalizowanych centrów wiedzy. Ich wielość i różnorodność prowadzi do 
niepewności i wymaga budowania „aktywnego” zaufania. W wymiarze strategicznym 
CSR jest odpowiedzią na deficyt takiego zaufania. „Refleksyjny konsument” oczekuje, 
że nabywany przez niego produkt powstał również w „refleksyjny sposób”. Refleksyjny 
konsument w społeczeństwie informacyjnym pozostaje więc w stałym związku z10: 

 – dostawcami i konkurentami,
 – niezależnymi dostawcami informacji,
 – innymi klientami. 

Kapitał instytucjonalny społecznej odpowiedzialności agrobiznesu sieciowego

Wśród zdarzeń, które zapoczątkowały epokę nowoczesności, wymienia się rewolu-
cję przemysłową, rewolucją polityczną (francuską), rewolucję edukacyjną – pomija się 
natomiast rewolucję agrarną, dzięki której fizjokraci, merkantyliści i ekonomia neokla-
syczna ujawnili prawa „krańcowej produktywności” jako granicy wzrostu gospodarcze-
go. Rolnictwo jest jedynym sektorem w systemie gospodarczym, w którym, pomimo 
procesów modernizacyjnych, prawa te utrzymują swój konstytutywny charakter. Jest to 
związane z cechami kapitału naturalnego jako czynnika produkcji, chociaż w ekonomii 
neoklasycznej znika on w podlegających substytucji kategoriach pracy i kapitału realne-
go. Pewnym sposobem na przezwyciężenie niedoborów związanych z działaniem praw 
krańcowej produktywności było włączenie rolnictwa do systemu agrobiznesu, dzięki 
czemu mogło ono uczestniczyć w tworzeniu renty monopolistycznej, chociaż ze względu 
na swoje miejsce w tym systemie nie było w stanie partycypować w jej dystrybucji. 

System agrobiznesu inicjował wiele ścieżek modernizacyjnych w rolnictwie określanych 
wspólnym mianem jego industrializacji, dzięki którym również w tym sektorze stało się 
możliwe powstawanie podażowych efektów skali. Uprzemysłowienie rolnictwa generowało 
jednak coraz więcej negatywnych efektów zewnętrznych (głównie środowiskowych), które 
wymuszały zmianę podejścia do kwestii bezpieczeństwa żywnościowego. Już nie tylko ilość 
żywności, ale także jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne stały się kwestią zainteresowania 
polityki oraz przedmiotem obywatelskiej troski. Bezpieczeństwo żywnościowe było jednym 
z głównych obszarów subpolityzacji i kreowania nowych tradycji w kulturze żywienia. 

10  S. Mechan, W. Smit, The Rising Cost of Offering Valueless Proposition in a Connected World,  
w: Strategy, Innovation and Change, Challenge for Management, red. R. Galvan, J. Murray,  
C. Markides, Oxford University Press, New York 2008, s. 134.
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Transformacja agrobiznesu w gospodarce sieciowej nie eliminuje zagrożeń związa-
nych z prostą modernizacją w tym subsystemie, ale jednocześnie tworzy nowe ryzyka 
(na przykład fałszowanie żywności głównie poprzez zamianę składników często wytwa-
rzanych dzięki postępom w biotechologii). Instytucje powoływane przez rynki polityki, 
także dla potrzeb organizacji wewnętrznego rynku UE, nie są w stanie wyeliminować 
występowania ryzyka w łańcuchach żywnościowych i sprawować nad nimi należytej 
kontroli11. Konieczna jest samoorganizacja społeczeństwa w tym obszarze. W proce-
sie tym coraz większą rolę odgrywają nowe instytucje społeczeństwa informacyjnego 
kreowane w sieci: blogerzy, platformy internetowe ruchów społecznych i społeczności 
konsumenckich. Refleksyjna konsumpcja żywności sprzyja segmentacji rynków żyw-
nościowych i tworzy nowe megatrendy w globalnej gospodarce żywnościowej12. Te seg-
menty są definiowane przez wartości związane ze zdrowiem, wygodą i przyjemnością 
(żywność funkcjonalna, gotowe posiłki i usługi pakowania, superjakość). 

Transformacja agrobiznesu w gospodarce sieciowej jest szczególnie dobrze rozpo-
znana na poziomie zarządzania operacyjnego, co wiąże się z badaniami dotyczącymi 
transformacji łańcuchów żywnościowych. W badaniach tych szczególną uwagę zwraca 
się na standaryzację jako warunek powstawania powiązań sieciowych, rolę giełd towaro-
wych i kreowanych przez te instytucje instrumentów pochodnych służących zarządzaniu 
ryzykiem, centra logistyczne wykorzystujące zinstytucjonalizowane technologie ICT (na 
przykład kody kreskowe, standardy GS1 zapewniające realizację zasady traceability), 
ułatwiające jednocześnie zarządzanie zapasami. 

Wszystkie te instytucje są tworzone dla lepszej koordynacji sieci dostaw żywności, nie 
stanowią one jednak bariery dla zachowań oportunistycznych poszczególnych graczy przed-
siębiorstw wirtualnych. Ich źródłem jest bowiem konkurencja pomiędzy różnymi węzłami 
takiego przedsiębiorstwa. W sieciach wartości wystarczy, aby tylko jedna jej „cząstka” 
została sfałszowana, a zaufanie do sieci ulega zaburzeniu i ogranicza działanie pozytywnych 
sprzężeń zwrotnych. Fałszowanie żywności w operacyjnych łańcuchach wartości dokonuje 
się nie tylko w ramach sieciowych procesów technologicznych. Jego źródłem jest także 
reklama, dlatego w odnowionej strategii CSR zapowiada się dyrektywę w sprawie ograni-
czenia nieuczciwej konkurencji z wykorzystaniem reklam powołujących się na geograficzne 
i tradycyjne pochodzenie produktów. Pozytywne sprzężenia zwrotne opierają się na dostar-
czaniu klientowi właściwej informacji i skupieniu jego uwagi na tej informacji. Często w tym 
celu wykorzystywane są tradycyjne wartości, którymi reklamowany produkt nie dysponuje. 

11  Zob. A. Bisaga, Znormalizowane systemy zarządzania jako podstawa doskonalenia zarządzania 
sytuacją kryzysową w łańcuchu żywnościowym, w: Zarządzanie kryzysowe i działania logistyczne, 
red. T. Pokusa, W. Duczmal, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009, s. 229–241.

12  W. Szymanowski, Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian, Difin, 
Warszawa 2008, s. 15–29.
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Warunkiem efektywnego zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw żywności i jego 
wartością jest ciągłe powiększanie potencjału sieci poprzez włączanie nowych węzłów 
rozmieszczonych w przestrzeni globalnej. W agrobiznesie sieciowym wiąże się to z za-
właszczaniem ziemi na tych obszarach kuli ziemskiej (Afryka Subsaharyjska, Ameryka 
Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, państwa wchodzące niegdyś w skład ZSRR)13, 
gdzie prawa własności mają albo tradycyjny charakter, albo są nagminnie naruszane. 
W modernizacji refleksyjnej proces ten jest monitorowany jedynie dzięki organizacjom 
pozarządowym. 

Problemy związane z zarządzaniem sieciowymi łańcuchami dostaw żywności wzmac-
niają innowacje instytucjonalne służące budowaniu strategicznych powiązań sieciowych. 
Takie powiązania powstają zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Lokalnie 
są to klastry „dobrej żywności” (na przykład „Oleski Koszyk” w regionie opolskim). Pro-
motorami ich powstawania mogą być: grupy producentów rolnych, zakłady przetwórcze, 
blogerzy kulinarni, biura turystyki kulinarnej, zrzeszenia agroturystyczne. Budowanie 
strategicznych powiązań sieciowych o charakterze globalnym wymaga kapitału insty-
tucjonalnego. W nowej ekonomii instytucjonalnej jest on definiowany jako równowaga 
instytucji formalnych (prawo, standardy) i nieformalnych (tradycyjne wartości, obyczaje). 
Nieformalne wartości powstawały w kulturze zachodniej przez dziesięciolecia, jednak 
obecny etap modernizacji znacząco dynamizuje ten proces: źródłem wartości stają się 
subpolityki i społeczności kreujące swoją kulturę i decydujące o kształcie refleksyjnej 
konsumpcji. Refleksyjny konsument oczekuje od ogniw agrobiznesu sieciowego pełnej 
informacji o pochodzeniu i sposobach wytwarzania produktów, wdrażanych dobrych 
praktykach oraz raportowania dotyczącego przestrzegania kodeksów etycznych. Wymie-
nione innowacje instytucjonalne tworzą kapitał instytucjonalny strategicznych partnerstw 
w agrobiznesie i służą budowaniu aktywnego zaufania konsumentów na bazie CSR. 

Podsumowanie

Gospodarka sieciowa sprawia, że rolnictwo i agrobiznes sieciowy stają się źródłem 
wzrostu gospodarczego. Refleksyjna konsumpcja żywności tworzy popytowe efekty 
skali i wzmacnia pozytywne sprzężenia zwrotne w tym subsystemie gospodarczym. 
Ich trwałość zależy od kapitału instytucjonalnego powstającego dzięki innowacjom in-
stytucjonalnym w ramach strategicznych powiązań w agrobiznesie, zarówno lokalnym, 
jak i globalnym. Kapitał ten potwierdza społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw 
agrobiznesu oraz ich troskę o bezpieczeństwo żywnościowe. Budowanie aktywnego za-

13  A. Łukaszewicz, Grabież ziem uprawnych (land grabbing) jako nowa forma imperializmu eko-
nomicznego, „Wieś i Rolnictwo” 2012, nr 4, s. 37–39.
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ufania konsumentów wymaga informowania ich o pochodzeniu produktów, sposobach 
ich wytwarzania, ich wartościach zdrowotnych, skutkach środowiskowych prowadzo-
nej działalności. Ryzyka związane z agrobiznesem sieciowym powodują, że powstające 
oddolnie inicjatywy instytucjonalne są legitymizowane w polityce konsumenckiej UE, 
która również dzięki tworzonym rozwiązaniom prawnym, międzynarodowym stan-
dardom oraz właściwym oznaczeniom produktów i tworzeniu marek żywnościowych 
przyczynia się do wzrostu refleksyjności instytucjonalnej w podmiotach gospodarczych, 
a zatem większej odpowiedzialności społecznej agrobiznesu.

Literatura

Beck U., Ponowne odkrycie polityki: przyczynek do teorii modernizacji refleksywnej, w: U. Beck, 
A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, PWN, Warszawa 2009.

Bisaga A., Ewolucja funkcji znormalizowanych systemów zarządzania jakością w gospodarce 
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Streszczenie

Na obecnym etapie modernizacji zmienia się dynamika mediów określających kierunki zmian społeczno- 
-gospodarczych. Nie tylko pieniądz i władza, ale głównie wpływy i wartości decydują o celach działań zbiorowych, 
ponieważ mechanizmy powstającej gospodarki sieciowej: popytowe efekty skali i pozytywne sprzężenia zwrotne, nie 
redukują automatycznie ryzyka i niepewności jako cech współczesności. 

Praca wskazuje na zagrożenia występujące w agrobiznesie sieciowym. Omówione zostały nowe regulatory insty-
tucjonalne zapewniające bezpieczeństwo i wysoką jakość procesów i produktów żywnościowych. Szczególną uwagę 
zwrócono na instytucjonalizację powiązań konsumentów z dostawcami, innymi konsumentami i ekspertami oraz ich 
uprawomocnienie w polityce konsumenckiej UE. 
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The social liability of agro-business in the network economy

The dynamics of media which determine the social-economic changes is changing at the current stage of moderni-
sation. Not only money or power but mainly influences and values decide about the aims of collective actions, because 
the mechanisms of emerging network economy: demand scale effects and positive feedback do not automatically 
reduce the risk and insecurities as contemporary qualities.

The case study shows the risks present in the network agro-business. New institutional regulators ensuring safety 
and high quality of food processes and products are taken into consideration. A special attention has been paid to the 
institutionalisation of consumers and suppliers relations, consumers and other consumers and experts relations and 
validation of this institutionalisation in the EU consumer policy.

Translated by Anna Bisaga
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Wprowadzenie

Sposób gromadzenia zasobów niezbędnych do osiągania celów w zakresie zaspoka-
jania potrzeb zbiorowych oraz wykonania zadań służących realizacji zamierzeń wymaga 
skontrolowania, aby w odpowiednim czasie dokonać niezbędnych korekt i w lepszym 
stopniu osiągnąć zakładane cele.  

 Działalność organizacji publicznych jest kontrolowana przez szereg wyspecjalizo-
wanych instytucji kontrolnych. Jednakże zewnętrzna kontrola instytucjonalna, mająca 
głównie charakter ex post, musi być uzupełniona kontrolą zarządczą, dzięki której 
możliwa jest diagnoza bieżącego dostosowania systemu do oddziaływań płynących 
z otoczenia. 

W artykule przyjęto implicite, iż realizacja określonych w ustawie o finansach pu-
blicznych celów kontroli zarządczej służy kreowaniu zaufania stanowiącego kapitał 
społeczny. Strukturyzując obszar badań, w niniejszym artykule przeanalizowano, jakie 
są problemy w ocenie realizacji celów kontroli zarządczej. Zakres prowadzonych roz-

* Doktor habilitowany Zbysław Dobrowolski jest pracownikiem Wydziału Zarządzania i Komuni-
kacji Społecznej (Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Obywatelskimi, Instytut Spraw 
Publicznych) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz profesorem PWSZ w Instytucie Prawa 
i Administracji PWSZ w Sulechowie. E-mail: Zbyslaw.dobrowolski@uj.edu.pl; peterdobrowolski@
pro.onet.pl.
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ważań obejmuje zagadnienia sprawnego funkcjonowania organizacji publicznych, roz-
patrywane na gruncie zarządzania. Artykuł został przygotowany na podstawie studiów 
literatury przedmiotu, a także wyników badań obcych i własnych. 

Pojęcie kontroli zarządczej 

Pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych określa 
artykuł 68 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych1, w myśl którego 
jest to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Kontrola służy zatem porównaniu 
wyniku działania z jego celem po to, by dokonać oceny prakseologicznej i w przypad-
ku działania powtarzalnego wprowadzić modyfikacje w odniesieniu do celu lub po-
szczególnych członów działania. Takie pojmowanie kontroli jest podobne do przyjętego 
w naukach o zarządzaniu2. Odnotować także należy zbieżność pojęcia kontroli zarządczej 
z amerykańską definicją kontroli wewnętrznej. Według tej definicji, kontrola wewnętrzna 
stanowi integralny składnik zarządzania organizacjami, który pozwala uzyskać uza-
sadnioną pewność, że następujące cele zostaną osiągnięte: skuteczność i wydajność po-
dejmowanych działań, wiarygodność sprawozdań finansowych, zgodność z ustawami 
i rozporządzeniami3. Amerykańskie standardy kontroli organizacji publicznych były 
wykorzystywane przy tworzeniu standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyż-
szych Organów Kontroli Państwowej (The International Organization of Supreme Audit 
Institution – INTOSAI), a te z kolei brane były pod uwagę w procesie tworzenia polskich 
standardów kontroli zarządczej. 

Kryteriami kontroli zarządczej są: 1) legalność, a zatem zgodność zakresu przed-
miotowego, podmiotowego, terminu i sposobu działania z przepisami wynikającymi 
zarówno z aktów prawa powszechnie obowiązującego, jak i unormowań wewnętrznych; 
2) celowość, która opiera się na ocenie stopnia realizacji celów cząstkowych i ostatecz-
nych oraz ocenie racjonalności działania; 3) rzetelność obejmująca ocenę funkcjonowania 
jednostki w punktu widzenia zachowania przez nią należytej staranności, jakości wyko-
nywanych zadań, przestrzegania istniejących standardów, uczciwości; 4) gospodarność, 

1  DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.
2  M.in. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, 

Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 104–105; Z. Dobrowolski, Czynniki sprawności 
kontroli państwowej, PWSZ, Sulechów 2004, s. 15–43; J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, 
PWE, Warszawa 1992, s. 457–458; W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warsza-
wa 1998 (wyd. II), s. 360; B.R. Kuc, Kontrola menedżerska. Przełamywanie barier, Wydawnict-
wo Menedżerskie PTM, Warszawa 2001, s. 59; A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka,  
J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2001, s. 375.

3  D. Walker, Standards for Internal Control in the Federal Government, GAO, Washington D.C. 
1999.
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która oznacza zarówno maksymalizację efektów przy danych nakładach, jak i minima-
lizację nakładów w celu osiągnięcia danego efektu. 

Konstrukcja jurydyczna instytucji kontroli zarządczej wskazuje, że ma ona charakter 
prospektywny, bieżący i następczy. Kontrola wstępna pozwala na sprawdzenie i doko-
nanie oceny planowanej działalności. Kontrola bieżąca pozwala na ocenę transformacji 
nakładów w wyniki. Kontrola następcza polega na sprawdzaniu i ocenie dokonanych już 
czynności. Przypomnieć należy, iż efektywność funkcji prewencyjnej kontroli następczej 
w odniesieniu do przyszłych zdarzeń zależy od tego, czy przyszłe warunki realizacji 
zadań będą takie, jak podczas formułowania wniosków wynikających z kontroli dotych-
czasowej działalności. 

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarząd-
czej należy do obowiązków: 1) ministra w kierowanych przez niego działach admini-
stracji rządowej; 2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu 
jednostki samorządu terytorialnego; 3) kierownika jednostki. 

O ile pojęcie skuteczności nie budzi wątpliwości natury semantycznej, a definicję 
efektywności będącej jednym z walorów sprawności sformułował kilkadziesiąt lat temu 
H.A. Simon, stwierdzając, że jest to stosunek między nakładem a efektem, wysiłku do 
wyników, wydatków do dochodów, kosztów do osiągniętego zadowolenia4, o tyle wyja-
śnienia wymaga pojęcie adekwatności kontroli zarządczej. Na niejasność takiego sfor-
mułowania zwracała uwagę E. Kornberger-Sokołowska w opinii dotyczącej rządowego 
projektu ustawy o finansach publicznych. 

Wspomniana wyżej adekwatność dotyczy procesu kontroli. Kluczową czynnością 
w procesie kontroli jest ustalenie stanu faktycznego. Brak obiektywnego obrazu kon-
trolowanej rzeczywistości wynikający między innymi z nieprawidłowej metodyki kon-
troli prowadzi do formułowania nietrafnych wniosków. Na przykład opieranie badań 
głównie na wynikach samooceny kontroli zarządczej może skutkować tym, że kontrola 
wykaże to, co miało być wykazane według kontrolowanych. Przyczynę dysfunkcji kon-
troli zarządczej może stanowić także jej przeformalizowanie lub niedoformalizowanie 
albo przypisywanie zbyt dużej wagi jedynie sprawom łatwo mierzalnym5. Wynika zatem 
z tego, że metodyka kontroli i odpowiedni jej zakres decydują o jej adekwatności. 

4  H.A. Simon, Działanie administracji, PWN, Warszawa 1976, s. 317–318.
5  B.R. Kuc, Kontrola..., s. 79, 83.
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Cele kontroli zarządczej 

Celami organizacji publicznych są nie tylko realizacja określonego, planowanego 
zakresu usług publicznych i ich jakość, ale także zmiany w otoczeniu stanowiące następ-
stwo ich działania. Jedną z takich zmian powinno być wzmocnienie zaufania publicz-
nego, definiowanego z perspektywy nauk o zarządzaniu między innymi jako element 
kapitału społecznego (R. Putnam), zasób strategiczny organizacji (D. Collis, C. Montgo-
mery), oczekiwanie ze strony danego środowiska uczciwego, obopólnego, powtarzalne-
go zachowania opartego na powszechnie akceptowanych przez część członków takiego 
środowiska normach6. 

Zaufanie jest centralnym czynnikiem dla wszystkich transakcji i poprzez funkcje, 
jakie pełni, jest postrzegane jako kapitał. Przy czym jest to kapitał unikatowy, który nie 
jest przedmiotem handlu i wymaga czasu do ustanowienia, w przeciwieństwie do kapita-
łu finansowego, który jest dostępny na rynku i ma swoją wartość wyrażoną w pieniądzu. 
Kapitał zaufania umożliwia współpracę, podejmowanie decyzji, tworzy atmosferę otwar-
cia, przejrzystości, usprawnia komunikację, motywuje i łączy ludzi. Czyni to zaufanie 
źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej7. Zaufanie pojmowane jako składnik kapitału 
społecznego powinno zatem stanowić zarówno warunek działania, jak i jego rezultat. 

Skoro zaufanie odgrywa istotną rolę w działalności gospodarczej nie tylko z perspek-
tywy obniżania kosztów zdobywania informacji i wpływu na instytucje nieformalne, ale 
także jako istotny element systemu jakości8, to szczególnego znaczenia nabierają wszelkie 
inicjatywy mające na celu kreowanie zaufania publicznego. 

Kontrola zarządcza służy zapewnieniu realizacji wiązki celów, w tym celu nadrzęd-
nego, rozumianego jako misja, a także realizacji celów podrzędnych. Z uwagi na zakres 
tematyczny niniejszego artykułu pominięto rozważania poświęcone typologii celów. 
Zwrócono natomiast uwagę, iż cele kontroli zarządczej mają charakter nietaksatywny. 
Obejmują zapewnienie w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa 
oraz procedurami wewnętrznymi; 2) skuteczności i efektywności działania; 3) wiarygod-
ności sprawozdań zarówno finansowych, jak i wykonania zadań; 4) ochrony zasobów 
ludzkich, rzeczowych, finansowych, informatycznych; 5) przestrzegania i promowania 
zasad etycznego postępowania; 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 
7) zarządzania ryzykiem. 

6  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w or-
ganizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007, s. 33.

7  Tamże, s. 29, 31, 49.
8  M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, 

Warszawa 2008, s. 295–296; E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
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Powyższe wyszczególnienie celów kontroli zarządczej uzmysławia, że ich realiza-
cja służy ekonomizacji sektora publicznego – postulatowi eksponowanemu w koncepcji 
nowego zarządzania publicznego – a także realizacji postulatów koncepcji governance, 
gdzie liczy się nie tylko efekt końcowy podjętych działań, ale także sam sposób dzia-
łania9. Kontrola zarządcza może przyczyniać się do umacniania kapitału społecznego. 

Ocena realizacji celów kontroli zarządczej 

System kontroli zarządczej zgodnie ze standardami określonymi przez Ministra Fi-
nansów powinien podlegać bieżącemu monitorowaniu i ocenie. Co najmniej raz w roku 
osoby zarządzające i pracownicy jednostki są zobowiązani do przeprowadzenia samo-
oceny systemu kontroli zarządczej. Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli 
zarządczej przez kierownika jednostki powinny być zatem w szczególności wyniki: mo-
nitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli. Zaleca się corocz-
ne potwierdzenie uzyskania powyższego zapewnienia w formie oświadczenia o stanie 
kontroli zarządczej za poprzedni rok10.

O ile nie budzi wątpliwości sposób ustalenia w ramach kontroli zarządczej, czy 
zostały osiągnięte takie cele, jak: zgodność działalności z przepisami prawa oraz pro-
cedurami wewnętrznymi czy wiarygodność sprawozdań, o tyle trudność pojawia się 
w ocenie realizacji celu polegającego na zapewnieniu skuteczności i efektywności dzia-
łania oraz zapewnieniu przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania. 

Skuteczność działania, jeden z walorów praktycznych działania, pojmowana jest jako 
stopień zbliżenia do zamierzonego celu. A zatem, bez sformułowania celów działania nie 
jest możliwe ustalenie skuteczności ich osiągnięcia.

W punkcie 82 załącznika numer 70 do rozporządzenia Ministra Finansów z 9 marca 
2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów 
do projektu ustawy budżetowej na rok 201211 określono szczegółowe zasady definiowania 
celów dla jednostek sektora finansów publicznych. Cele mają być istotne, precyzyjne, 
konkretne, spójne, mierzalne, określone w czasie, realistyczne.

Choć formułowanie celów działania wydaje się czynnością nieskomplikowaną, 
zwłaszcza jeśli stosuje się koncepcję SMART, to w praktyce są one nieprecyzyjne.  
K. Winiarska i D. Kotarski przytaczają przykłady celów i mierników formułowanych dla 
organizacji publicznych szczebla gminnego. I tak przywołani autorzy wskazują między 

9  T. Bovaird, E. Löffler, Understanding Public Management and Governance, w: Public Manage-
ment and Governance, red. T. Bovaird, E. Löffler, Routledge, London–New York 2003, s. 10.

10  Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84)

11  DzU nr 56, poz. 290.
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innymi, iż jednym z celów może być „zapewnienie mieszkańcom dostępu do infrastruk-
tury technicznej”12. Tak sformułowany cel nie pozwala na jego jednoznaczną interpreta-
cję. Nie wiadomo bowiem, jakiego rodzaju infrastruktury technicznej dotyczy. Pojęcie 
infrastruktury technicznej obejmuje zarówno przyłącza energetyczne, gazowe, ciepłow-
nicze, wodociągowe, sieć służącą odprowadzaniu ścieków, jak i kanalizację deszczową, 
telekomunikacyjną, kable tramwajowe, drogi i parkingi. Przytoczony wyżej cel nie został 
także określony w czasie i jest nieprecyzyjny z punktu widzenia mierzalności, tym bar-
dziej że zadanie służące realizacji celu określono w równie ogólny sposób: „budowa linii 
infrastruktury technicznej”, „modernizacja i utrzymanie infrastruktury technicznej”13. 
Przykład ten uzmysławia, jak trudno jest sformułować w sposób właściwy cele i zadania. 
Unaocznia także trudność w ustaleniu w ramach kontroli zarządczej skuteczności dzia-
łania organizacji publicznej. 

Z uwagi na zakres niniejszego artykułu jedynie w sposób skrótowy należy zwrócić 
uwagę, iż na skuteczność i efektywność działania organizacji publicznej mają wpływ 
różnorodne czynniki, a wymienione walory sprawności działania: skuteczność i efek-
tywność, mogą być ocenianie zarówno z punktu widzenia wewnątrzorganizacyjnego, jak 
i w relacji do otoczenia. Na skuteczność i efektywność działania ma wpływ na przykład 
sposób dostosowania struktury organizacyjnej do celów, zasobów i otoczenia. 

Analizując wpływ struktury organizacyjnej na skuteczność i efektywność działania, 
należy pamiętać, iż wśród uwarunkowań struktur organizacyjnych organizacji publicz-
nych wymienia się między innymi sposób powstania i historię organizacji, jej wielkość 
i system społeczny, polityczne i ekonomiczne warunki działania, charakter kontaktów 
z innymi organizacjami14. Powyższe uzmysławia, iż zwrócenie uwagi w ustalonych przez 
Ministra Finansów standardach kontroli zarządczej na potrzebę dostosowania struktury 
organizacyjnej wyłącznie do aktualnych celów i zadań jest zbyt dużym uproszczeniem.

Zapewnienie skuteczności i efektywności działania wymaga zarządzania organi-
zacjami publicznymi w sposób innowacyjny. Nie chodzi przy tym wyłącznie o wyko-
rzystywanie nowoczesnych technologii w procesach świadczenia usług publicznych, na 
przykład e-administracji, choć zagadnienie to jest ważne z punktu widzenia ekonomi-
zacji sektora publicznego, ale również o ukierunkowaną na innowacyjność współpracę 

12  Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2012, s. 206.

13  Tamże. 
14  B. Haus, Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu, PWE, Warszawa 1983, s. 62 za: Podstawy 

nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Wrocław 1999, s. 238.
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z interesariuszami, także spoza sektora publicznego15. Badania własne16 wykazały tym-
czasem, iż dokonywana w ramach kontroli zarządczej ocena skuteczność i efektywność 
działania organizacji publicznych nie obejmowała innowacyjności zarządzania organi-
zacjami publicznymi. 

Jak wspomniano wcześniej, celem kontroli zarządczej jest zapewnienie przestrze-
gania i promowania zasad etycznego postępowania. Ogólne ramy etyki w organizacjach 
publicznych określają przepisy zarządzenia numer 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 paź-
dziernika 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cy-
wilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej17, które zastąpiły przepisy 
zarządzenia numer 114 Prezesa Rady Ministrów z 11 października 2002 roku w sprawie 
ustanowienia Kodeksu etyki służby cywilnej18. Choć wytyczne te odnoszą się do korpusu 
służy cywilnej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować je również w tych organiza-
cjach publicznych, których pracownicy nie należą do tego korpusu. 

Celem stosowania zasad etyki według przywołanego wyżej obowiązującego za-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów jest kreowanie zaufania obywateli do organizacji 
publicznych realizujących zadania państwa. Wśród zasad etyki wymieniono zasady 
godnego zachowania, służby publicznej, lojalności, neutralności politycznej, bezstron-
ności, rzetelności. Zasady te wyrażają się między innymi w dystansowaniu się od wszel-
kich wpływów i nacisków politycznych mogących prowadzić do działań stronniczych, 
niestwarzaniu podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym i przestrzeganiu obowiązu-
jących ograniczeń. 

Ocena realizacji tych zasad napotyka trudność w zakresie odróżnienia celów dekla-
rowanych od rzeczywistych. Niemanifestowanie publicznie poglądów i sympatii poli-
tycznych przez pracownika lub jego kierownika nie oznacza, iż nie ulegają oni wpływom 
i naciskom politycznym mogącym prowadzić do działań stronniczych. 

Z badań własnych wynika, że zarówno ustalenia audytu, jak i kontroli nie pozwalały 
na ocenę, czy rzeczywiście przestrzegano zasad etycznego postępowania i promowano je 
w organizacjach publicznych. Rodzi się zatem pytanie, czy takiej oceny nie można było 
sformułować na podstawie analizy wyników samooceny dokonywanej przez pracowni-
ków i kierownictwo organizacji publicznych.

Jedną z metod przeprowadzenia samooceny jest wykorzystanie do tego celu ankiet 
(kwestionariuszy). Proces samooceny jest jednakże ze swej istoty obarczony ryzykiem 

15  B. Kożuch, Innowacyjność w zarządzaniu publicznym, w: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki,  
I. Zachariasz, Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Liber, Warszawa 
2010, s. 42.

16  Badaniami objęto 30 osób, pracowników organizacji publicznych. Badania przeprowadzono 
w 2012 roku. 

17  MP nr 93, poz. 953.
18  MP nr 46, poz. 683.
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otrzymania niewiarygodnych wyników, na co trafnie zwraca się uwagę w komunikacie 
Ministra Finansów19. Badania wykazały, iż w warunkach nieprawidłowego zarządzania 
zasobami ludzkimi decydował argument siły, a nie siła argumentu. Niektórzy z badanych 
wskazywali, iż samoocena poprzedzona była rozmowami z przełożonymi, z których jed-
noznacznie wynikało, jakich odpowiedzi spodziewają się od swoich pracowników w wy-
pełnianych ankietach. Pracownicy nie udzielali rzetelnych odpowiedzi w anonimowych 
ankietach samooceny, gdyż obawiali się, iż w sytuacji przesyłania wypełnionych ankiet 
drogą elektroniczną kierownictwo łatwo zidentyfikuje (login, dane identyfikacyjne kom-
putera), z którego stanowiska pracy wysłano ankietę. Ponadto, 70% ogółu badanych nie 
wierzyło, iż wyniki ankiet samooceny będą brane pod uwagę przez kierownictwo orga-
nizacji publicznej20. 

Pytania formułowane w arkuszach samooceny nie wykraczały poza zakres pytań 
wskazanych w komunikacie numer 3 Ministra Finansów jako przykładowe: 1) Czy pra-
cownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania? 2) Czy Pani/Pan wie, jak 
należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naru-
szeń zasad etycznych obowiązujących w organizacji? Takie pytania były zbyt ogólne, 
aby dokonać rzetelnej oceny przestrzegania i promowania zasad etycznych. Co więcej, 
osobom wypełniającym kwestionariusze samooceny pozostawiono do wyboru dwie od-
powiedzi: negatywną („nie”) i pozytywną („tak”). Oznacza to, że odpowiedzi pozy-
tywnej udzielały zarówno osoby oceniające sposób przestrzegania i promowania zasad 
etycznego postępowania jako dostateczny, jak i ci, którzy uznali go za bardzo dobry. 
W ocenie osób objętych badaniem taki sposób weryfikowania prawidłowości działania 
organizacji publicznej podważał ich zaufanie do kierownictwa tych organizacji21.

Wyniki badań pozwalają na sformułowanie uogólnień, iż niemożność precyzyjnej 
oceny osiągnięcia celu – zapewnienia przestrzegania i promowania zasad etycznego 
postępowania – deprecjonuje kontrolę zarządczą i podważa zaufanie pracowników do 
kierownictwa organizacji publicznych. Populacja objęta badaniami była jednakże zbyt 
mała, aby na tej podstawie wyciągać wnioski odnoszące się do wszystkich organizacji 
publicznych. Zachodzi zatem potrzeba prowadzenia dalszych pogłębionych badań w tym 
zakresie i zaproponowania rozwiązań, dzięki którym kontrola zarządcza zapewni reali-
zację wspomnianego wyżej celu. 

19  Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych 
w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF 
nr 2, poz. 11).

20  Badaniami objęto 30 osób, pracowników organizacji publicznych. Badania przeprowadzono 
w 2012 roku.

21  Tamże.
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Podsumowanie 

Poziom zaufania interesariuszy do organizacji publicznych powinien być syste-
matycznie mierzony i oceniany, gdyż stanowi o jej reputacji, która staje się wartością 
i umacnia pozycję organizacji w otoczeniu. Kontrola zarządcza powinna stanowić in-
strument kreowania zaufania publicznego, a tym samym umacniania kapitału społecz-
nego. Warunkiem jest prawidłowa realizacja jej celów. Tymczasem zachodzi trudność 
w ocenie osiągnięcia celów kontroli zarządczej: zapewnienia skuteczności i efektywności 
działania oraz przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania. Niemożność 
precyzyjnego zwymiarowania stopnia osiągnięcia wymienionych wyżej celów, a także 
możliwość oceny celów deklarowanych zamiast rzeczywiście osiągniętych, deprecjonują 
ideę kontroli zarządczej i podważają zaufanie pracowników do kierownictwa organizacji 
publicznych. 

Powyższe rozważania nie są próbą formułowania paradygmatu. Mają na celu wska-
zanie pożądanego kierunku zmian w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli zarządczej 
w organizacjach publicznych. 
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Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 8 (2014)

222

E
t
y

k
a

Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
Walker D., Standards for Internal Control in the Federal Government, GAO, Washington D.C. 

1999.

Streszczenie

W artykule stwierdzono, iż zewnętrzna kontrola instytucjonalna ma głównie charakter ex post, dlatego musi być 
uzupełniona kontrolą zarządczą. Stwarza to możliwość diagnozy bieżącego dostosowania systemu do oddziaływań 
płynących z otoczenia. Kontrola zarządcza powinna stanowić instrument kreowania zaufania publicznego, a tym samym 
umacniania kapitału społecznego. Warunkiem jest prawidłowa realizacja jej celów. Tymczasem zachodzi trudność 
w ocenie osiągnięcia celów kontroli zarządczej: zapewnienia skuteczności i efektywności działania oraz przestrzegania 
i promowania zasad etycznego postępowania.

Management control as an instrument for of strengthening social capital. 
Assumptions and reality

The author stated that the institutional control is predominantly ex post, and therefore management control is 
necessary, through which it is possible to diagnose how the system is ready to the impacts arising from the changes of 
its environment. Management control should be an instrument in the creation of public trust, thus strengthening social 
capital. To achieve it, the objectives of management control should be properly realized. Meanwhile, there is a difficulty 
in assessing the management control objectives: ensuring the effectiveness and efficiency of operations and compli-
ance and promote the principles of ethical behavior

Translated by Zbysław Dobrowolski
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Wprowadzenie. Koniec społecznej odpowiedzialności biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) 
stanowi współcześnie jeden z kluczowych tematów dyskusji w środowiskach bizneso-
wych i akademickich. Problematyka ta jest często podejmowana w literaturze popularno-
naukowej oraz badaniach naukowych, a największe szkoły biznesu na stałe już wpisały 
ją do swoich programów. Na całym świecie rządy, organizacje międzynarodowe i poza-
rządowe zajmują się popularyzacją i standaryzacją CSR. Praktycznie każda zachodnia 
korporacja podejmuje działania w tym obszarze. Wystarczy rzut oka na korporacyjne 
strony internetowe, by zauważyć, jak duży wysiłek podejmowany jest na rzecz promocji 
kolejnych programów CSR. Jednak im więcej inicjatyw z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu się pojawia, tym więcej rodzi się również wątpliwości związanych ze 
znaczeniem tej koncepcji i metodami jej wdrażania.

P. Fleming i M. Jones w książce o znamiennym tytule The End of Corporate Social 
Responsibility. Crisis and Critique podkreślają, że w rzeczywistości społeczna odpo-

* Doktor Maria Roszkowska-Śliż jest adiunktem w Kolegium Zarządzania i Finansów (Katedra 
Teorii Zarządzania) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. E-mail: maria.roszkowska-sliz@sgh.
waw.pl.

** Doktor Justyna Szumniak-Samolej jest adiunktem w Kolegium Zarządzania i Finansów (Katedra 
Teorii Zarządzania) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. E-mail: justyna.szumniak@sgh.waw.pl.
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wiedzialność biznesu stała się kluczową praktyką marketingową i wizerunkową więk-
szości dużych i średnich przedsiębiorstw1. Działaniom społecznym często towarzyszy 
rażąca hipokryzja firm, które wykorzystują CSR instrumentalnie w celu poprawiania 
wizerunku czy wręcz odwracania uwagi od nieetycznych zachowań. Praktyka przed-
siębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu wciąż znacznie odbiega od 
założeń teoretycznych tej koncepcji2. W definicji bowiem CSR to długofalowe podejście 
do prowadzenia działalności gospodarczej, polegające na: dobrowolnym przestrzeganiu 
przez przedsiębiorstwa zasad etyki; eliminowaniu negatywnego oddziaływania na spo-
łeczeństwo i środowisko naturalne przy jednoczesnym maksymalizowaniu pozytywnego 
wpływu na otoczenie oraz uwzględnianiu, już na etapie budowania strategii, oczekiwań 
różnych grup interesariuszy, dialogu i współpracy3. W praktyce jednak realizowane 
przez firmy „programy CSR” czy też jednorazowe akcje społeczne często nie mają na 
celu osiągania długofalowych, wielostronnych korzyści, nie są nawet spójne z nadrzędną 
strategią biznesową. 

Z kolei dla przedsiębiorstw, które poważnie traktują kwestię społecznej odpowie-
dzialności, działania w tym obszarze często sprowadzają się do wypełniania punkt po 
punkcie licznych standardów, przeliczania za wszelką cenę efektów poszczególnych ini-
cjatyw na wymierne korzyści, a następnie komunikowania postępów w formie raportów 
społecznych, które i tak rzadko kiedy trafiają do najważniejszych interesariuszy, to 
jest konsumentów i pracowników. Przedsiębiorstwa często poprzestają na jednostron-
nym informowaniu o prowadzonych przez siebie inicjatywach i nie poszukują informacji 
zwrotnych ani tym bardziej nie inicjują wielostronnych interakcji, tak zalecanych przez 
teoretyków4 oraz tak oczekiwanych przez coraz bardziej świadomych, aktywnych, wy-
posażonych w nowoczesne narzędzia informacyjno-komunikacyjne interesariuszy5.

1  P. Fleming, M. Jones, The end of Corporate Social Responsibility. Crisis and Critique, SAGE, 
London 2013, s. 1–3.

2  J. Szumniak-Samolej, Druga generacja społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Społeczna 
odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, OpenLinks, Warszawa 2012, 
s. 55–76.

3  Jest to autorska propozycja definicji CSR łącząca różne definicje spotykane w literaturze. 
Źródło: J. Szumniak-Samolej, Społeczna odpowiedzialność biznesu w erze Web 2.0, praca doktor-
ska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. P. Płoszajskiego, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, Warszawa 2011, s. 28.

4  Por. M. Morsing, M. Schultz, Corporate Social Responsibility Communications: Stakeholder 
Information, Response and Involvement Strategies, „Business Ethics: A European Review” 2006, 
Vol. 15, No. 4; D. Tapscott, D. Ticoll, The Naked Corporation, Free Press, New York 2003; S. Zadek,  
J. Sabapathy, H. Dossing, T. Swift, Responsible Competitiveness. Corporate Responsibility Clusters in 
Action, The Copenhagen Centre & AccountAbility, January 2003; Ch. Laszlo, Firma zrównoważonego 
rozwoju, Studio EMKA, Warszawa 2008.

5  Więcej na temat cech wyróżniających współczesnych interesariuszy można znaleźć między 
innymi w: M. Roszkowska-Śliż, CSR 2.0, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach Web 
2.0, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, OpenLinks, 
Warszawa 2012, s. 77–95 oraz J. Szumniak-Samolej, Społeczna…, s. 167–174.
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Czy jesteśmy zatem świadkami końca społecznej odpowiedzialności biznesu? Z pew-
nością dla dalszego rozwoju tej koncepcji niezbędne jest odejście od dotychczasowego 
modelu ograniczonego do krótkofalowych i powierzchownych działań na rzecz rozwią-
zań systemowych. W. Visser6 postuluje przyjęcie nowego podejścia, określanego mianem 
CSR 2.0, które opiera się na niwelowaniu źródeł nieodpowiedzialnych praktyk poprzez 
wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych, rewolucjonizowanie procesów, pro-
duktów i usług firm, a także rozwijanie narodowych oraz międzynarodowych regula-
cji. Autor przewiduje, że w chaotycznym otoczeniu jednym z najważniejszych trendów 
w CSR są innowacje, gdyż to one stanowią istotny element budowania konkurencyjno-
ści. Przyszłość należy zatem do organizacji, które nie tylko będą postępować zgodnie 
z ogólnie przyjętymi standardami odpowiedzialnego biznesu, ale przede wszystkim będą 
robić to w sposób innowacyjny. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie innowacyjnych praktyk przed-
siębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozważania podzielone 
zostały na trzy wątki: innowacje w obszarze komunikacji z interesariuszami; innowacje 
w obszarze modeli biznesowych opartych na CSR; zastosowanie modelu otwartej inno-
wacji w działalności społecznej i ekologicznej przedsiębiorstw.

Innowacyjne narzędzia komunikacji z interesariuszami

Jedną z firm, która wykorzystuje innowacyjne narzędzia dialogu z interesariuszami, 
jest McDonald’s. Żywność serwowana w tej globalnej sieci restauracji od lat jest obiek-
tem krytyki, a korporację oskarża się o to, że przyczynia się do problemów zdrowotnych 
swoich klientów. Mimo wielu kontrowersji związanych z marką, McDonald’s podejmuje 
dość odważne inicjatywy pokazujące otwartość firmy na dyskusję, mające służyć roz-
wiewaniu wątpliwości interesariuszy i w konsekwencji udowadnianiu, że posiłki serwo-
wane w McDonald’s są najwyżej jakości.

Jedną z pierwszych inicjatyw tego typu był blog firmowy „Let’s Talk. Open for 
Discussion”7 prowadzony od 2006 roku i podejmujący kwestie związane ze społecz-
ną odpowiedzialnością firmy. O rzeczywistej otwartości McDonald’s na dyskusję może 
świadczyć fakt, że pod każdym wpisem internauci mają możliwość dodawania komenta-
rzy. Biorąc pod uwagę, że na stronie dostępne są także głosy krytyczne, można założyć, 
że wpisy nie są poddawane cenzurze. Należy także docenić, że pracownicy McDonald’s 
wchodzą w interakcję z internautami, odpowiadając na ich pytania i wątpliwości.

6  W. Visser, Future Trends in CSR: The Next 10 Years, „CSR International Inspiration Series” 2012, 
No. 11, artykuł dostępny na stronie www.bit.ly/10g1M2e (6.05.2013).

7  Blog dostępny jest pod linkiem: www.mcd.to/17JvE5K (09.05.2013).
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Kolejną inicjatywą na ścieżce do transparentności jest film Behind the Scenes at 
a McDonald’s Photo Shoot nagrany w odpowiedzi na pytanie internauty postawione 
na kanadyjskiej stronie internetowej firmy: „Dlaczego wasze produkty na reklamach 
tak różnią się od tych, które można kupić w restauracjach?”8. Z filmu, w którym rolę 
narratora odegrała dyrektor marketingu kanadyjskiego McDonald’s, konsument dowia-
duje się, że hamburgery prezentowane na zdjęciach są zrobione dokładnie z tych samych 
składników, jak kanapki dostępne w restauracji, jednak są one poddawane różnym za-
biegom stylistów żywności i grafików komputerowych po to, aby wyglądały apetycznie 
i kusząco oraz aby było wyraźnie widać wszystkie składniki reklamowanej kanapki. 
Niestety pod filmem opublikowanym w serwisie YouTube wyłączono możliwość doda-
wania komentarzy9.

Również polski oddział McDonald’s stara się udowodnić, że jakość oferowanych 
produktów ma dla firmy istotne znaczenie. Na stronie dociekliwi.pl polscy konsumenci 
mogą obejrzeć filmiki prezentujące dostawców składników do produktów oferowanych 
w polskich restauracjach oraz klipy pokazujące proces przygotowywania poszczególnych 
potraw. Dostępne są tam także wypowiedzi naukowców z Wydziału Nauk o Żywności 
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przedstawiających wyniki 
ich badań nad produktami McDonald’s. Każdy odwiedzający stronę ma także możliwość 
zadania pytania i zgodnie z deklaracją powinien dostać na nie odpowiedź. Najciekawsze 
pytania zadane przez internautów wraz z odpowiedziami udzielonymi przez pracowni-
ków firmy są publikowane na stronie: „Pytania i odpowiedzi dotyczące jakości produk-
tów w McDonald’s”10. Internauci mają także możliwość tworzenia rankingu najciekaw-
szych pytań poprzez głosowanie. 

Powyższe inicjatywy podejmowane przez McDonald’s obrazują istotną zmianę w po-
dejściu do zarządzania tą korporacją. Zamiast ukrywać się za firmowymi tajemnicami, 
postanowiono ujawniać istotne z punktu widzenia konsumentów informacje po to, aby 
przekonać ich, że produkty McDonald’s nie są tak złe, jak się o nich mówi. Oczywiście 
są to działania, którym można zarzucić jeszcze różne błędy, aczkolwiek wydaje się, że 
od kierunku przyjętego przez McDonald’s nie ma już odwrotu. W czasach coraz większej 
symetrii informacyjnej i usieciowienia interesariuszy potrzeba transparentności informa-
cji przekazywanych przez przedsiębiorstwa jest coraz większa. 

8  Cyt. za: J. Muller, McSzczerość popłaca, „Marketing przy Kawie” z 13 lipca 2012, www.bit.ly/
LNXqcS (27.04.2013).

9  Link do filmu: www.bit.ly/NPb1Qe (9.05.2013).
10  www.bit.ly/11Vrg1F (9.05.2013).
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Innowacyjne modele biznesowe oparte na CSR

Przedsiębiorstwem, a właściwie projektem, opartym na założeniach CSR jest Lasso. 
Lasso11 to bardzo prosty, ale jednocześnie innowacyjny produkt, który z założenia ma 
wymagać minimum nakładów i narzędzi, aby go stworzyć. Lasso to ciepłe i bardzo 
wygodne, dopasowujące się do kształtu stopy kapcie dla całej rodziny wykonane 
z jednego kawałka filcu podszytego skórzaną podeszwą i związanego sznurówką. Wy-
konane są w całości z naturalnych surowców, a ich produkcja odbywa się we Francji.  
Do konsumenta kapcie trafiają w postaci płaskiej paczuszki zawierającej kawałek mate-
riału i parę sznurówek w kolorze wybranym podczas składania zamówienia. „Złożenie” 
kapcia zajmuje kilka minut. Aby to zrobić, wystarczy przewlec sznurówkę przez wykro-
jone w materiale dziurki. 

Jak często się zdarza w przypadku start-upów, pomysł na kapcie zrodził się z potrzeby 
chwili. W 2010 roku jeden z pomysłodawców, Gaspard, wyjechał na studia do Londynu. 
Chciał oszczędzić na drogim ogrzewaniu wynajmowanego mieszkania, więc postanowił 
zrobić sobie ciepłe kapcie – zszył po prostu kawałek niepotrzebnego filcu za pomocą 
sznurówki. Projekt tak mu się spodobał, że postanowił go dopracować (stworzył 164 pro-
totypy). Następnie podzielił się nim ze swoim przyjacielem Rubenem, który przyjął go tak 
entuzjastycznie, że postanowili rozpocząć produkcję kapci. Ustalili, że buty będą szyte 
w ich ojczystej Francji. Na szwalnię wybrali Sellerie Parisienne – przedsiębiorstwo spo-
łeczne zatrudniające niepełnosprawnych. Kapcie nie są najtańsze – cena okazyjna wynosi-
ła 27 funtów, a w regularnej sprzedaży mają być nieco droższe, ale zgodnie z deklaracjami 
pomysłodawców, jest to cena, która pozwala im pokryć wszystkie koszty. 

Pomysł na kapcie Lasso został ogłoszony szerszej publiczności na początku lutego 
2013 roku. Co ciekawe, aby zebrać środki na rozpoczęcie działalności, Gaspard i Ruben 
postanowili skorzystać z platformy Kickstarter. Kickstarter to portal crowdfoundingo-
wy12. Za jego pośrednictwem potrzebujący wsparcia na realizację swoich pomysłów 
(artyści, młodzi przedsiębiorcy) mogą opisać swój projekt, określić kwotę, której potrze-
bują, aby go zrealizować, oraz wyznaczyć termin jej zebrania13. Gdy projekty spotkają 
się z zainteresowaniem, są finansowane przez społeczność skupioną wokół Kickstartera. 
W zamian za wsparcie zwolennicy projektu otrzymują zaproponowane przez kwestujące-
go nagrody. W zależności od typu projektu mogą to być książki, filmy, kopie skończone-
go dzieła, zaproszenia na premierę i tym podobne. W przypadku Lasso nagrodami były 
zestawy kapci i innych gadżetów. 

11  Opisano na podstawie: www.kck.st/ZRCYfZ (30.04.2013).
12  Crowdfounding – zbieranie środków pieniężnych lub materialnych za pośrednictwem platform 

internetowych w celu wsparcia ludzi potrzebujących, dofinansowania projektów lub organizacji.
13  Opisano na podstawie: www.kck.st/YUJ5M5 (30.04.2013).
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Ciekawą funkcjonalnością Kickstartera jest to, że cała korespondencja między 
autorem pomysłu a internautami jest widoczna na stronie, co zapewnia częściową trans-
parentność. Pierwsi konsumenci mogą podzielić się swoimi wrażeniami, zadać pytania, 
a także przeczytać udzielone wcześniej odpowiedzi.

Celem finansowym założonym przez twórców Lasso było 17 tysięcy funtów. Bardzo 
szybko udało im się go przekroczyć i w ciągu dwudziestu ośmiu dni trwania projektu na 
platformie Kickstarter zebrali ponad 58 tysięcy funtów. Wsparło ich 1275 osób. Kolejnym 
kanałem sprzedaży ma być już własny sklep internetowy.

Lasso to produkt bardzo młody. Dzięki skorzystaniu z potencjału Kickstartera jego 
twórcom udało się zarazić pomysłem pierwszych konsumentów. Jednak dopiero teraz 
rozpoczną się prawdziwe problemy. Ciekawe będzie obserwowanie, czy kapcie Lasso 
w regularnej sprzedaży spotkają się z wystarczającym zainteresowaniem na rynku oraz 
czy ich twórcy pozostaną wierni swoimi pierwotnym założeniom, gdy będą musieli 
toczyć walkę z konkurencją. Co interesujące, pomysł na produkt, jego cechy oraz kanał 
promocji, sprzedaży i komunikacji z interesariuszami idealnie współgrają z potrze-
bami i oczekiwaniami konsumentów „pokolenia sieci” zbadanymi i opisanymi przez  
D. Tapscotta14. Lasso są odpowiedzią na potrzebę personalizacji i kastomizacji produktów, 
a także rozrywki we wszystkich aspektach życia oraz oczekiwanie od przedsiębiorstw 
odpowiedzialności społecznej, troski w stosunku do klientów i lokalnych społeczności.

Otwarte innowacje na rzecz CSR

„By odnosić sukcesy w warunkach ograniczoności zasobów, w świecie, w którym 
jednostki, rządy i systemy są ze sobą w pełni powiązane, w którym zrównoważony 
rozwój stanowi imperatyw, a nie wybór […], potrzebujemy innowacji, […] [która – przyp. 
aut.] nie jest w stanie powstać w granicach jednej organizacji”15. Takimi słowami władze 
NIKE16 – czołowego amerykańskiego producenta obuwia, odzieży i akcesoriów sporto-
wych i zarazem jednej z najbardziej innowacyjnych firm świata17 – argumentują swoje 
zainteresowanie otwartymi procesami innowacyjnymi. Zgodnie z definicją H. Ches-
brougha, otwarte innowacje to „paradygmat wskazujący, że przedsiębiorstwa powinny 
wykorzystywać zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne pomysły oraz kanały ich ko-

14  Por. D. Tapscott, Grown Up Digital, McGraw-Hill, New York 2009. 
15  www.c4a.me/eZnoe6 (9.05.2013).
16  Niniejsze studium przypadku zostało oparte na tekście opublikowanym pierwotnie  

w: M. Roszkowska-Śliż, Nowy dylemat w zarządzaniu innowacjami: między otwartym a zamkniętym 
modelem procesów innowacyjnych, rozprawa doktorska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
Warszawa 2012, s. 277–285.

17  www.bit.ly/TFFqo5 (9.05.2013).
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mercjalizacji”18. W obliczu zmian, jakie zachodzą w otoczeniu organizacji na początku 
XXI wieku, w tym nasilającej się hiperkonkurencji, rozwoju technologii informacyjno-
-komunikacyjnych i rosnącego usieciowienia społeczeństwa, rosnąca liczba przedsię-
biorstw zwraca się ku otwartemu podejściu do innowacyjności. Wśród firm wzrasta 
zaufanie do różnorodnych źródeł wiedzy, a procesy innowacyjne coraz częściej reali-
zowane są w ramach sieci łączących rozproszone po świecie jednostki i organizacje. 
Otwarte modele innowacji są z powodzeniem wykorzystywane również w obszarze 
społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, a NIKE pozostaje 
bez wątpienia liderem w tej dziedzinie.

W 2012 roku firma weszła w skład Plant PET Technology Collaborative (PTC) – 
strategicznej grupy roboczej utworzonej we współpracy z koncernami Coca-Cola, Ford,  
HJ Heinz oraz Procter & Gamble. Celem PTC jest przyspieszenie rozwoju i wykorzysta-
nia w produktach tworzyw PET wykonanych w całości z materiału roślinnego. Członko-
wie grupy poświęcą się badaniu i rozwijaniu komercyjnych zastosowań dla biotworzyw 
PET, dążąc do wypracowania wspólnej metodologii oraz standardów ich wykorzystania 
(między innymi analizy cyklu życia oraz uniwersalnej terminologii)19.

NIKE, chcąc przyspieszyć i zwiększyć efektywność procesów innowacyjnych, dąży 
do otwarcia własnych zasobów i rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. W tym 
celu w 2011 roku firma rozpoczęła między innymi współpracę z amerykańską orga-
nizacją non profit Code for America, która pomaga instytucjom publicznym we wdra-
żaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych oraz otwieraniu baz danych. NIKE 
uruchomił wspólnie z nią program stypendialny „Code for Better World” skierowany 
do programistów. Wybrany stypendysta został zaangażowany do prac nad otwieraniem 
danych firmy dotyczących zrównoważonego rozwoju (na przykład procesu wytwórczego 
czy cyklu życia produktu) oraz stworzeniem na ich podstawie otwartej platformy dla 
programistów, projektantów i badaczy20. 

Koncern udostępnił także efekt ośmioletnich badań prowadzonych we współpracy 
z Sustainable Apparel Coalition oraz Uniwersytetem Duke’a dotyczących środowiskowe-
go wpływu materiałów wykorzystywanych w produkcji odzieży i obuwia. Nike Materials 
Sustainability Index (MSI) jest narzędziem informatycznym, które ma pomóc projektan-
tom w wyborze przyjaznych środowisku materiałów, poszukiwaniu odpowiedzialnych 
społecznie dostawców i tworzeniu bardziej zrównoważonych produktów. NIKE zdecy-
dował się na udostępnienie API (interfejsu programowania aplikacji) swojego indeksu21 

18  H. Chesbrough, Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technol-
ogy, Harvard Business Review Press, Boston 2006, s. xxiv.

19  www.bit.ly/NGEjxU (9.05.2013).
20  www.c4a.me/eZnoe6 (9.05.2013).
21  www.nmsi.dailypath.com/ (9.05.2013). 
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oraz rozpoczął współpracę z globalną społecznością programistów skupioną wokół orga-
nizacji Random Hacks of Kindness. Jej celem jest wypracowanie w oparciu o API MSI 
innowacyjnych, ogólnie dostępnych narzędzi dla projektantów. Najlepsze rozwiązania 
będą testowane przez London College of Fashion22.

Kolejnym przedsięwzięciem NIKE na rzecz innowacji w zakresie zrównoważone-
go rozwoju jest projekt GreenXChange (GX), uruchomiony we współpracy z Best Buy, 
Yahoo! oraz Creative Commons. GX to internetowy rynek służący do dzielenia się 
własnością intelektualną w zakresie zrównoważonego rozwoju23. Jest to system umoż-
liwiający odnajdywanie i licencjonowanie patentów w celu przyspieszenia rozwoju 
ekologicznych innowacji oraz tworzenia zrównoważonych modeli biznesowych. Ma on 
zachęcić instytucje non profit oraz firmy, przede wszystkim te, które nie stanowią dla 
siebie bezpośredniej konkurencji, do technologicznej współpracy na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju. GX umożliwia udostępnianie zasobów w ramach specjalnej struktury 
licencjonowania patentów opartej na rozwiązaniach Creative Commons. Organizacje 
założycielskie przekazały na rzecz inicjatywy ponad 400 własnych patentów, z czego 
zdecydowaną większość stanowi własność intelektualna NIKE, a także zadeklarowały 
dalszą współpracę w obszarze rozwoju i dyfuzji ekologicznych innowacji.

Otwarte innowacje oferują możliwość ciągłej łączności między partnerami, zwięk-
szają transparentność, stwarzają szanse na pozyskanie innowacyjnych technologii stron 
trzecich, a co za tym idzie, mogą prowadzić do zmniejszenia kosztów i przyspieszenia 
działalności badawczo-rozwojowej. Dzielenie się kapitałem intelektualnym pozwala na 
jego efektywne wykorzystanie w rozwiązaniach tworzonych przez globalną sieć part-
nerów oraz otwiera przed firmą dostęp do nowych usług i produktów, z których będzie 
mogła bezpośrednio czerpać korzyści. 

Podsumowanie

Jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stają współcześnie przedsiębiorstwa, jest 
permanentna innowacja, umożliwiająca utrzymanie konkurencyjności i długookreso-
wy rozwój. W czasach, gdy tak wielu badaczy i praktyków podaje w wątpliwość sens 
społecznej odpowiedzialności biznesu, innowacyjność nabiera kluczowego znaczenia 
również dla przyszłości tej koncepcji. Zaprezentowane w artykule przykłady dowodzą, 
iż za pomocą nowatorskich rozwiązań firmy są w stanie zwiększać efektywność społecz-
nych i ekologicznych działań, w znacznym stopniu zbliżając je do teoretycznych założeń 
CSR. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw coraz częściej staje się źródłem inno-

22  www.bit.ly/JRdT8s (9.05.2013).
23  www.greenxchange.cc/ (9.05.2013).
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wacji, zarówno w obszarze produktów czy procesów, jak i całych modeli biznesowych. 
Na rynku pojawiają się młode, innowacyjne organizacje, które reprezentując systemowe 
podejście do koncepcji CSR, opierają na niej wszystkie aspekty swojej działalności go-
spodarczej. Inne firmy zwracają się ku modelowi otwartych innowacji, tworząc global-
ne sieci współpracy na rzecz CSR. Rosnąca liczba przedsiębiorstw zauważa potencjał 
tkwiący w cyfrowych narzędziach komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dialogu 
z tysiącami rozproszonych po świecie interesariuszy oraz pozyskanie społeczności fanów 
wspierających realizację strategii społecznej odpowiedzialności. Otwarcie się na dialog 
z otoczeniem i zwiększanie przejrzystości działań nie jest łatwe, gdyż wymaga od firm 
gruntownej zmiany w dominującym dotychczas podejściu do komunikacji opartym na 
jednostronnych przekazach i asymetrii informacyjnej. Niemniej w czasach rosnącego 
usieciowienia społeczeństwa podejście to wydaje się jedyną słuszną strategią.

W świetle omówionych studiów przypadku trudno zgodzić się z twierdzeniem 
o końcu społecznej odpowiedzialności biznesu. Nowe, innowacyjne podejście badanych 
przedsiębiorstw zwiastuje raczej dopiero prawdziwy początek rozwoju CSR.
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Streszczenie

W czasach, gdy tak wielu badaczy i praktyków podaje w wątpliwość sens społecznej odpowiedzialności biznesu, 
dalszy rozwój tej koncepcji wymaga przyjęcia nowego podejścia opartego na innowacyjności. Innowacje w zakresie 
komunikacji z interesariuszami, społecznie odpowiedzialnych produktów czy też całych modeli biznesowych, a także 
partnerstwa badawczo-rozwojowe na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego stanowią nowy trend w CSR. 
Zaprezentowane w artykule studia przypadku dowodzą, iż za pomocą nowatorskich rozwiązań przedsiębiorstwa 
są w stanie zwiększać efektywność działań społecznych i ekologicznych, w znacznym stopniu zbliżając je do teorety-
cznych założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Innovation as the future of CSR

At a time when so many researchers and practitioners call into question the sense of Corporate Social Responsibil-
ity, the further development of this concept requires a new approach based on innovation. Innovation in communication 
with stakeholders, socially responsible products or business models and R&D partnerships are the new trend in CSR. 
Presented case studies show that by using innovative solutions companies are able to increase the efficiency of social 
and environmental activities, significantly bringing them closer to the theoretical assumptions of the Corporate Social 
Responsibility concept.

Translated by Maria Roszkowska-Śliż, Justyna Szumniak-Samolej


