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Wstęp 

Oddajemy do rąk Czytelników zbiór oryginalnych artykułów będących rezultatem 
badań prowadzonych przez liczny zespół pracowników naukowych wywodzących się 
z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Prezentowany dziewiąty zeszyt naukowy 
„Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, podobnie 
do wcześniejszych, łączy opis i analizę problemów dotyczących szeroko pojętych proce-
sów globalizacyjnych, liberalizacyjnych oraz etycznych we współczesnej gospodarce. 

Aby nadać pewną perspektywę tematom poruszanym w opracowaniu, postano-
wiono zachować podział treści na trzy części. W części pierwszej umieszczono teksty 
omawiające procesy globalizacyjne, w tym pozytywne i negatywne skutki globaliza-
cji. W drugiej zawarto artykuły naukowe nawiązujące do procesów liberalizacji 
w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Z kolei relacje między etyką a ekonomią, 
a także problem miejsca komponentu moralnego w działalności gospodarczej ob-
razuje trzecia, ostatnia, część opracowania. Autorzy umieszczonych w przedłożo-
nym zeszycie tekstów dołożyli wielu starań, aby studium to odnosiło się zarówno do 
teorii, jak też empirii współczesnej gospodarki. W efekcie tych wysiłków powstało 
opracowanie charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym oraz aktual-
nością omawianej problematyki. 

Wszystkim interesującym się aktualnymi problemami ekonomii polecam przed-
stawione opracowanie. Mam nadzieję, że teksty w nim zawarte wzbudzą duże zainte-
resowanie czytelników oraz wzbogacą ich wiedzę dotyczącą skomplikowanych relacji 
ekonomicznych współczesnej gospodarki. Wierzę, że zawarte w publikacji treści 
okażą się pomocne w zgłębianiu problemów rozwoju i obecnego stanu współczes
nej gospodarki oraz będą przyczynkiem do dalszych rozważań naukowych, tym 
bardziej że wielogłos w sprawach tak aktualnych jak zawarte w artykułach stanowi 
przegląd opinii wielu polskich środowisk uniwersyteckich. 

Przekazując tę publikację Czytelnikom, przede wszystkim pragnę podziękować 
Autorom artykułów, żywiąc nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana. 

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Wolska
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Wprowadzenie

Artykuł ma na celu przybliżenie znaczenia wiedzy jako dominującego zasobu 
w przedsiębiorstwie. Wzrost dostępności informacji, a zwłaszcza ich wpływ na niezbęd-
ność selekcji z punktu widzenia ich wartości, powoduje konieczność przetwarzania ich 
w wiedzę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwa. Celem organizacji staje się pozyski-
wanie i tworzenie zasobu, który umożliwi zajęcie przez nie wysokiej pozycji konkuren-
cyjnej na rynku.

Wiedza jako kluczowy zasób w przedsiębiorstwie

W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji wiedzy. Postrzegana jest ona 
jako zasób, który jest wartościowy nie tylko z punktu widze nia przedsiębiorstwa, ale 
także z punktu widzenia ludzi. W przypadku przedsiębior stwa wiedza i odpowiednie 
nią zarządzanie mogą sprzyjać osiąganiu długookresowej przewagi konkurencyjnej1. 

Wiedza, którą dysponuje przedsiębiorstwo, to specyficzny zasób o niematerial nym 
charakterze; w przeciwieństwie do większości zasobów nie można jej zobaczyć ani 

* Magister Anna ButkiewiczSchodowska jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Organizacji i Zarządzania) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: anna.butkiewicz@wzieu.pl.

1  G. GruszczyńskaMalec, M. Rutkowska, Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i prakty-
czne, PWE, Warszawa 2013, s. 33.
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dotknąć. W organizacji może być zawarta w różnego rodzaju dokumentach, pro cedurach, 
bazach danych, zwyczajach, normach, ale przede wszystkim jest ukryta i rozwija się 
w ludzkich umysłach; stanowi płynną kompozycję ukierunkowanego doświadczenia, 
wartości, użytecznych informacji i fachowego spojrzenia, stwarza jącą podstawy do 
oceny i przyswojenia nowych doświadczeń i informacji2. Charakteryzuje się ona tym, że 
rola wiedzy (w porównaniu z zasobami naturalnymi, kapitały fizycznym i nisko wykwa-
lifikowaną siłą roboczą) jest znacznie większa. Wiedza stanowi uniwersalny substytut, 
kluczowy zasób rozwiniętej gospodarki, gdyż zmniejsza zapotrzebowanie na surowce, 
siłę roboczą, czas, przestrzeń i inne czynniki wytwórcze3. 

Za fundamentalny potencjał we współczesnej gospodarce uznaje się wiedzę, która 
staje się źródłem sukcesu bądź klęski ekonomicznej4.

Wiedza to kompetencje organizacji i jej personelu, jego zdolności twórcze lub naśla-
dowcze, umiejętności wykorzystywane w procesach gospodarczych, a także wiedza zgro-
madzona w umysłach ludzkich, dokumentach, publikacjach. Jest ona podstawą istnienia, 
funkcjonowania i rozwoju organizacji. Jej wartość rośnie oraz następuje jej stały rozwój 
w trakcie używania, w przeciwieństwie do pozostałych zasobów firmy5. Warto zauwa-
żyć, iż stanowi połączenie wartości i doświadczenia, jak również odpowiednio dobranych  
i wyselekcjonowanych informacji.

Wykształciło się kilka sposobów rozumienia wiedzy, która zazwyczaj przedstawiana 
jest jako6:

 – powiązanie informacji z ich zrozumieniem,
 – efekt myślowego przetworzenia informacji i doświadczeń oraz uczenia się,
 – ogół wiadomości człowieka,
 – odzwierciedlenie stanu rzeczywistości w umyśle człowieka,
 – potwierdzone przekonanie.

Postrzeganie pojęcia wiedzy bardzo często utożsamiane jest z informacjami oraz 
danymi. Jednak warto zauważyć, iż wiedza, informacje i dane nie są pojęciami za-
miennymi. Wiedzą są przedstawione informacje wraz z ich zrozumieniem. Natomiast  
na informacje składają się zaprezentowane dane, definiowane jako obrazy, znaki czy też fakty.

2  T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, 
Harvard Business School Press, Boston 1998 oraz A. Bird, Careers as Repositories of Knowledge. 
A New Perspective on Boundaryless Careers, „Journal of Organizational Behaviour” 1994, no. 15,  
za: G. GruszczyńskaMalec, M. Rutkowska, Strategie zarządzania..., s. 33.

3  Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, red. G. Śmi-
gielska, Difin, Warszawa 2013, s. 35–36.

4  M. Kłak, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Prawa, Kielce 2010, s. 13.

5  M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 78.
6  Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2005, s. 13.
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Drugim ze sposobów jest traktowanie wiedzy jako wyniku zastosowania przetwo-
rzonych informacji oraz zdobytych doświadczeń wpływających na proces uczenia się.

W sposób bardzo prosty – wiedza ujmowana jest jako ogół informacji i wiadomości 
danej osoby.

Czwarte z wymienionych ujęć charak teryzuje ją jako uporządkowane odzwiercie-
dlenie stanu rzeczywistości w umyśle człowieka, postawy twórczej, kreowania nowych 
rozwiązań oraz procesów7.

Rozpatrując ostatni z przedstawionych sposobów rozumienia wiedzy, należy 
wskazać, iż jest ona pojmowana jako przekonanie, które zostało potwierdzone. Można 
postrzegać ją jako mądrość nabywaną przez jednostkę.

A. Toffler wymienia cztery charakterystyczne cechy odróżniające wiedzę od po
zostałych tradycyjnych zasobów8:

1. Dominacja – wiedza zajmuje priorytetowe miejsce wśród pozostałych zasobów 
i ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

2. Niewyczerpalność – wartość zasobów wiedzy nie zmniejsza się, gdy jest przeka
zywana. Eksperci i specjaliści rozwijają kreatywne zdolności i umiejętności 
pracowni ków; po wykonaniu zadania przekazana wiedza, mimo iż została „sprze-
dana”, nie tyl ko pozostanie u usługodawcy, ale jeszcze prawdopodobnie zostanie 
rozwinięta o nowe elementy, zdobyte w trakcie procesu nauczania.

3. Symultaniczność – wiedza może być w tym samym czasie wykorzystywana przez 
wiele osób w wielu miejscach jednocześnie. Posiadając wiedzę, nie mamy prawa  
na jej wyłączność, chyba że mówimy o patentach, wzorach użytkowych i tak dalej.

4. Nieliniowość – brak jednoznacznej korelacji pomiędzy wielkością zasobów wiedzy  
a korzyściami z tego faktu wynikającymi. Posiadanie dużych zasobów wie dzy nie 
decyduje bezpośrednio o przewadze konkurencyjnej i nie gwarantuje domi nacji 
nad przedsiębiorstwem dysponującym ograniczoną wiedzą, ale w praktyce taką 
przewagę daje.

Wiedza a informacja

Jak już zostało wskazane, fundamentem wiedzy są informacje oraz dane. Należy 
jednak pamiętać, iż przytoczone pojęcia nie są tożsame. W odróżnieniu od nich wiedza 
jest nierozerwalnie związana z konkretną osobą. Dość często zdarza się jednak, iż in-
formacja jest mylo na z wiedzą – obie przemieszczają się w przedsiębiorstwie przez sieci 
strukturalne systemów zarządzania i organizacji.

7  Tamże, s. 14.
8  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2006, s. 74.
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Dane należy rozumieć jako zestaw pojedynczych zaistniałych faktów o jakimś wy-
darzeniu, natomiast w kontekście organizacyjnym jako sformalizowany zapis dokony-
wanych transakcji9. Są elementami składającymi się na informację. Dodatkowo można 
wskazać, iż są to „surowe, niepoddane analizie fakty, liczby i zdarzenia, z któ rych można 
opracować informacje. Czyste nieopracowane dane nie mają większego zna czenia prak-
tycznego w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zarządzanie danymi w sposób tra-
dycyjny (ang. data management) polega na ich analizie i selekcji dokonywanej z punk tu 
widzenia: kosztów ich pozyskania, szybkości, takich jak czasu upływającego pomię-
dzy zaistnieniem jakiegoś faktu a formalnym jego zarejestrowaniem, oraz jakości, to 
jest stopnia, w jakim są one przydatne przy podejmowaniu decyzji. Rozwój technologii 
i kompute ryzacja przedsiębiorstw znacznie ułatwiają i przyspieszają proces zarządzania 
danymi, co stanowi jednak pokusę do gromadzenia zbyt wielu zbędnych danych”10.

Informacja to dane uporządkowane w celu wykorzystania ich do podejmowania 
decyzji. Słowo „informacja” wywodzi się od łacińskiego informare, co znaczy „nadawać 
formę”. Informacja powstaje wskutek kategoryzacji i klasyfikacji danych oraz nadania im 
odpowiedniego kontekstu w celu określonego ich wykorzystania11. Zadaniem informacji 
jest zmiana sposobu postrzegania pewnych rzeczy poprzez oddziaływanie na pogląd 
i zachowanie odbiorcy; w połączeniu z dotychczasową wiedzą i z doświadczeniem staje 
się ona źródłem nowej wiedzy.

Wiedza w społeczeństwie informacyjnym

Wzrost ilości wiedzy wywołuje coraz większą dezorientację u kadry kierowniczej  
oraz wymaga pokonania kłopotów w podejmowaniu decyzji. Dlatego „powstała dziedzina 
nazywana zarządzaniem wiedzą, która ma wspomóc przedsiębiorstwa w dążeniu do sukcesu  
za pomocą umiejętnego kreowania i porządkowania wiedzy, a także wykorzystywania jej  
w najodpowiedniejszy i najbardziej wartościowy dla przedsiębiorstwa sposób”12. Firmy 
zamierzające zarządzać wiedzą powinny koncentrować się na poszczególnych składni-
kach kultury organizacyjnej, tak aby ich kombinacja stworzyła środowisko, w którym 
wiedza będzie faktycznie tworzona, rozpowszechniana i użytkowana13.

9  T.H. Davenport, L.Prusak, Working Knowledge..., s. 75.
10  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą..., s. 75.
11  Tamże, s. 76.
12  A. Sokół, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red.  

J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa 2014, s. 111.
13  J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej 

firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 29.
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P. Drucker twierdził, że dyskusje na temat procesu decyzyjnego w większości zakła-
dają znacze nie wyłącznie decyzji najwyższego kierownictwa, a to niebezpieczny błąd14. 
Wskazywał on, iż należy angażować pracowników z niższych szczebli do tworzenia 
wiedzy w ramach przywództwa dzielonego.

Działania, takie jak identyfikacja, zdobywanie, dzielenie się, wykorzystywanie 
oraz ochrona wiedzy, mają za zadanie utworzenie tak zwanej pamięci organizacyjnej. 
Oznacza ona istnienie zasobów wiedzy dostępnych dla pracowników wszystkich szczebli 
organizacji, kontrolowanych przez całe przedsiębiorstwo, a nie tylko przez jednostki.

Wspomniane zasoby wiedzy w organizacji obejmują między innymi15:
 – doświadczenia zawodowe pracowników,
 – sieć kontaktów z klientami i partnerami,
 – procedury wewnątrzorganizacyjne,
 – technologie produkcji,
 – wykorzystywane systemy informatyczne,
 – patenty, znaki towarowe i markę.

Biorąc pod uwagę konieczność dostępu do wiedzy, należy zauważyć, że dużego 
znaczenia nabiera pojęcie społeczeństwa informacyjnego. „Społeczeństwo informa-
cyjne opiera się na powszechnym dostępie do bardzo dużych zasobów informacyjnych 
oraz możliwości stałego uczestniczenia w ich zwiększaniu”16. „Z chwilą pojawienia się 
komputerów oraz cyfryzacji zasobów informacyjnych stały się one znacznie bardziej 
dostępne (dla szerszego grona odbiorców i przy znacznie mniejszych ograniczeniach 
czasowych). Jednakże sama komputeryzacja stanowiła dopiero pierwszy etap zmian. 
Bezsprzecznie istotnym czynnikiem sprawczym powstawania społeczeństwa informa-
cyjnego był rozwój struktur sieciowych i upowszechnienie możliwości łączenia rozwi-
niętych technologii z rozproszonym przetwarzaniem danych”17.

Wśród najistotniejszych cech społeczeństwa informacyjnego można wymienić18:
a) dominację sektora usług w gospodarce oraz rozwój sektora czwartego (finanse, 

ubezpieczenia i tym podobne) i piątego (zdrowie, oświata, nauka);
b) rosnące znaczenie specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej;

14  Dziedzictwo Druckera – znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela nauk o zarządzaniu  
dla współczesnych liderów biznesu, red. C.L. Pearce, J.A. Maciariello, H. Yamawaki, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2013, s. 22–23.

15  Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Oficyna a Wolters Kluwer business, War-
szawa 2012, s. 81.

16  M. Castells, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture 
Information Age Series, John Wiley and Sons, Hoboken 2009, za: J. Trajer, A. Paszek, S. Iwan, Zarządzanie 
wiedzą, PWE, Warszawa 2012, s. 18.

17  Tamże.
18  T. GobanKlas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, 

Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, za: J. Trajer, A. Paszek, S. Iwan, 
Zarządzanie wiedzą..., s. 18.
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c) centralne znaczenie wiedzy teoretycznej jako źródła innowacji i polityki;
d) nastawienie na sterowany rozwój techniki;
e) tworzenie nowych „technologii intelektualnych” jako podstawa podejmowania 

decyzji politycznych i społecznych.
Dane, informacje oraz wiedza powinny być rozpowszechniane i przekazywane 

większej liczbie odbiorców. Przykładem wykorzystania wiedzy jest „dzielenie się” nią 
przez pracowników w danej organizacji. W sytuacji, gdy wieloletni pracownik danego 
przedsiębiorstwa zmienia pracę, pozostawiając nieobsadzone jeszcze stanowisko, powi-
nien „podzielić się” posiadaną przez niego wiedzą nabytą przez lata pracy z kandydatem 
przejmującym jego obowiązki. Pozwoli to na zniwelowanie potencjalnych błędów popeł-
nianych przez jego następców. 

Innym istotnym przykładem wykorzystania wiedzy jest wymiana posiadanych infor-
macji przez pracowników. Wpływa ona na zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsię-
biorstwa na rynku oraz poprawia wewnętrzny system przepływu informacji. „Dzielenie 
się” wiedzą przez pracowników pozwoli szybciej i sprawniej rozwiązywać napotkane 
problemy w codziennym funkcjonowaniu organizacji. W tym kontekście pojawia się ko-
nieczność używania intranetu jako systemu wymiany informacji pomiędzy pracownika-
mi poprzez wykorzystywanie technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w przed-
siębiorstwach. „W sieci, dzięki relacjom kształtowanym pomiędzy współpracownikami, 
powstają warunki sprzyjające do transferu wiedzy, jej twórczego rozwoju oraz wykorzy-
stania w innowacjach”19.

Na rysunku 1 zaprezentowano wyniki badań przedsiębiorstw w Polsce posiadających 
intranet w ujęciu procentowym w latach 2008–2010. 

Rysunek 1. Przedsiębiorstwa w Polsce posiadające intranet

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.stat.gov.pl/bdl (12.02.2014).

19  M. Dolińska, Innowacje w gospodarce..., s. 7.



Anna Butkiewicz-Schodowska 
Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym

15

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Jak wynika z rysunku 1, odsetek przedsiębiorstw w Polsce posiadających intranet 
w latach 2008–2010 kształtował się następująco: w roku 2008 wyniósł 26,1%, w roku 
2009 ukształtował się na poziomie 28,2%, natomiast w roku 2010 wyniósł 42,7%. Za-
prezentowane wyniki wykazują tendencję rosnącą. W roku 2009 nastąpił wzrost o 2,1%, 
natomiast w roku 2010 – o 14,5%. Przyczyn można doszukiwać się w zwiększonej świa-
domości przedsiębiorstw w zakresie korzyści, jakie może przynieść posiadanie intranetu 
w zakresie wymiany informacji między pracownikami.

Podsumowanie

Postrzeganie wiedzy jako fundamentalnego zasobu w przedsiębiorstwie, poznanie 
jej istoty, najistotniejszych cech oraz znaczenia w społeczeństwie informacyjnym, po-
wstałym wskutek zmian społecznogospodarczych, staje się kluczowe z punktu widze-
nia jej wpływu na jego pozycję konkurencyjną na rynku. Jak wynika z badań, wzrasta 
odsetek przedsiębiorstw w Polsce wykorzystujących system wymiany informacji po-
między pracownikami w latach 2008–2010. Wskazuje to na to, iż szeroka dostępność  
do informacji i danych, jak również ich sprawna wymiana oraz „dzielenie się” wiedzą 
pozwalają na lepsze oraz efektywniejsze funkcjonowanie organizacji jako całości.
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Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005.

Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2012.

Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, red.  
G. Śmigielska, Difin, Warszawa 2013.

Streszczenie

W artykule podjęto tematykę postrzegania wiedzy jako fundamentalnego zasobu w przedsiębiorstwie poprzez 
poznanie jej istoty, cech oraz znaczenia w społeczeństwie informacyjnym, powstałym na wskutek zmian społeczno- 
-gospodarczych. Zaprezentowano również wyniki badań przedsiębiorstw w Polsce wykorzystujących system wymiany 
informacji pomiędzy pracownikami w latach 2008–2010. Wskazują one na zwiększoną świadomość przedsiębiorstw 
w zakresie korzyści, jakie przynosi sprawna wymiana informacji oraz „dzielenie się” wiedzą na funkcjonowanie organi-
zacji, jak również wpływ wiedzy na pozycję konkurencyjną na rynku.

The Importance of Knowledge in the Information Society

In this article, it was the subject of perception of knowledge as a fundamental resource in the enterprise 
by knowing its essence, features and importance in the information society, resulting from social and economic 
changes. It also presented the results of companies in Poland, using an exchange of information between em-
ployees in the years 2008–2010. Suggest an increased awareness of enterprises in terms of benefits it brings 
better information and “sharing” knowledge of the functioning of the organization, as well as its impact on the 
competitive position on the market.

Translated by Anna Butkiewicz-Schodowska
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Wprowadzenie

Koncepcja zrównoważonego rozwoju realizowana jest w trzech wymiarach: eko-
nomicznym, społecznym i ekologicznym. Poszukiwanie harmonii i równowagi, a tym 
samym zapewnianie trwałości rozwoju, dokonuje się poprzez szczególne poświęcanie 
uwagi ochronie środowiska naturalnego i społecznego potencjału rozwojowego, towa-
rzyszącemu wzrostowi ekonomicznemu.

Zrównoważony rozwój jest procesem scalającym zjawiska społeczne, gospodarcze 
oraz środowiskowe w sposób zapewniający rozwój w długim okresie; dla obecnych 
i przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój obejmuje populację ludzką, świat zwierząt 
i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi, surowce energetyczne, a także w sposób 
zintegrowany traktuje najważniejsze wyzwania stojące przed światem, czyli: walkę 
z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukację, zdrowie, 
dialog międzykulturowy1.

* Magister Marta Ciarko  jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra Poli-
tyki Gospodarczej) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: marta.ciarko@onet.eu.

** Magister Agnieszka PaluchDybek jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Polityki Gospodarczej) Uniwersytetu  Szczecińskiego. Email: agnieszka.paluchdybek@wp.pl.

1  Nasza wspólna przyszłość, raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, Oxford University 
Press, Oxford 1987.
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Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na teoretyczne fundamenty zrównowa-
żenia ekonomicznego, środowiskowego oraz społecznego. Do jego realizacji wybrano 
przegląd literatury w świetle poglądów różnych szkół ekonomicznych. 

Ład społeczny, ekonomiczny oraz środowiskowy tworzą koncepcję triady zrów-
noważonego rozwoju. Ekonomia, ekologia i postęp techniczny to trzy dziedziny życia 
człowieka, które są ze sobą ściśle związane. Postęp techniczny, który jest siłą napędową, 
musi być stymulowany przez środowisko naturalne, które za bardzo eksploatowane spo-
woduje zachwianie ekosystemu. Za pośrednictwem wiedzy i analiz ekonomicznych jest 
możliwe zachowanie równowagi pomiędzy tymi trzema zagadnieniami. 

Definicja zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest to taki rozwój społeczny i gospodarczy, który zapewnia 
zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa bez utrudniania przyszłym pokole-
niom możliwości zaspokojenia ich potrzeb.

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji opisujących istotę zrówno-
ważonego rozwoju. Jedna z nich została sformułowana w raporcie Nasza wspólna przy-
szłość, opracowanym przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju2.

Już w 1987 roku stwierdzono, że cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu możliwy 
do utrzymania pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania. Model takiej gospodarki 
zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy: wzrostem gospodar-
czym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne – wytworzone 
przez człowieka) oraz zdrowiem człowieka.

Według D. Pereca i R.K. Turnera  rozwój zrównoważony, z ekonomicznego punktu 
widzenia, polega na maksymalizacji korzyści netto z rozwoju ekonomicznego z jednoczes
nym chronieniem oraz zapewnieniem odtwarzania się użyteczności i jakości zasobów 
naturalnych w długim okresie. Rozwój gospodarczy musi  oznaczać nie tylko wzrost do-
chodów, ale także poprawę innych elementów dobrobytu społecznego, musi obejmować 
również niezbędne zmiany strukturalne w gospodarce oraz  w całym społeczeństwie3.

T. Borys w teorii zrównoważonego rozwoju wyróżnia sześć jego aspektów: 
a) ekologiczny, który ogranicza degradację środowiska, poprawia jego stan oraz 

zakłada wdrażanie zintegrowanych systemów ochrony środowiska, które powinny 
znaleźć wyraz w sformułowaniu polityki ekologicznej;

b) społeczny, wyrażający się w opracowaniu i wdrażaniu polityki społecznej;

2  Na podstawie Report of the World Comission on Environment and Development, http://www.un.org/
documents/ga/res/42/ares42187.htm (24.08.2013).

3  D. Pearce, R.K. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, 
New York 1990, za: A. Woś, Rolnictwo zrównoważone, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1992, nr 1–3. 
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c) ekonomiczny, polegający na wytyczeniu polityki rozwoju kraju oraz opracowaniu 
oraz wdrażaniu strategii wzrostu gospodarczego;

d) przestrzenny, który odnosi się do koncepcji zagospodarowania przestrzennego 
i tworzenia polityki przestrzennej;

e) instytucjonalnopolityczny, odnoszący się do polityki, zarządzania oraz kierowa-
nia na różnych szczeblach organizacji społeczeństwa.

Zrównoważony rozwój może być realizowany pod warunkiem przenikania się wza-
jemnie czterech polityk: ekologicznej, ekonomicznej, społecznej i przestrzennej oraz 
systemu zarządzania i kierowania krajem4.

W dokumentach poświęconych kwestiom zrównoważonego rozwoju, przede wszyst-
kim dokumentach końcowych konferencji w Rio de Janeiro oraz konferencji w Johan-
nesburgu, podkreśla się między innymi, że dla wdrażania zrównoważonego rozwoju 
konieczne są zmiany w procesach produkcji i konsumpcji. Oczywiście nie należy też 
zapominać o „tradycyjnych” celach ochrony środowiska5.

W praktyce koncepcja zrównoważonego rozwoju rozpatrywana jest najczęściej 
w skali makroekonomicznej, a przecież jej realizacja wymaga przede wszystkim prośro-
dowiskowej orientacji zarządzania przedsiębiorstwem. To właśnie przedsiębiorstwa mają 
bezpośredni wpływ na komponenty środowiska i wykorzystują jego zasoby6. Sposób, 
w jaki przebiega transformacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie, 
zaprezentowano na rysunku 1.

Rysunek 1. Transformacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Adamczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 31.

4  T. Borys, Wskaźniki ekorozwoju, „Ekonomia i Środowisko” 1999, nr 1, s. 94–96.
5  D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 7.
6  E. MazurWierzbicka, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania 

środowiskiem przyrodniczym, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i global-
izacji, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 42.
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Rysunek 1 przedstawia przeniesienie koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziom 
mikroekonomiczny – przedsiębiorstwa. Z jednej strony występują żądania ekologiczne 
(takie jak poszanowanie surowców, ochrona jakości wody, powietrza, gleby), z drugiej 
natomiast żądania ekonomiczne (rentowność, efektywność produkcji, zdolność konku-
rencyjna). Często mówi się o konflikcie między ekonomią i ekologią. Sposobem na jego 
rozwiązanie na poziomie przedsiębiorstwa może być właśnie koncepcja zrównoważonego 
rozwoju. Może to być podejmowanie różnego rodzaju działań, takich jak uwzględnienie 
misji poszanowania środowiska w filozofii przedsiębiorstwa czy wręcz sformułowanie 
strategii prośrodowiskowej przedsiębiorstwa7.

D. Pearce, E. Barbier i A. Markandya uważają, że zrównoważony rozwój ma miejsce 
jedynie wtedy, gdy spełnione są cele:

a) społeczne: likwidacja głodu, chorób, nędzy, analfabetyzmu, sieroctwa społeczne-
go, a także zaspokojenie potrzeb intelektualnych, bezpieczeństwa i samorealizacji;

b) ekologiczne: powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego, eliminacja za-
grożeń środowiskowych, zwiększenie różnorodności przyrodniczej i dążenie do 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;

c) ekonomiczne: zaspokojenie potrzeb materialnych, wyrównywanie tempa wzrostu 
gospodarczego w poszczególnych regionach, dostosowanie technik i technologii 
wytwórczych do wymogów ochrony zasobów naturalnych8.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada, że model ekonomiczny powinien 
być dopasowany do tego, jak funkcjonuje przyroda, a nie odwrotnie, powinien również 
pozwalać na osiągnięcie dobrej jakości życia i utrzymywanie się więzi społecznych. 
Model gospodarczy, który najlepiej spełnia założenia zrównoważonego rozwoju, to go-
spodarka naturalna, która obejmuje wszystkie podstawowe materialne potrzeby, takie  jak 
żywność, ubrania, dom, narzędzia lub energia w obrębie lokalnej społeczności lub nawet 
pojedynczego gospodarstwa9.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż  zrównoważony rozwój to specyficzny rodzaj 
rozwoju społecznogospodarczego prowadzący do zaspokajania potrzeb jednostki 
z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz aspektów proekologicznych.

Celem zrównoważonego rozwoju jest wzrost dobrobytu społecznego oraz harmonijne 
ułożenie  relacji pomiędzy człowiekiem a przyrodą, które jest możliwe do osiągnięcia 
między innymi poprzez ład ekonomiczny.

7  J. Adamczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 31.

8  D. Pearce, E. Barbier, A. Markandyia, Sustainable Development, Economics and the Environment  
in the Third  World, Earthscan, London 1990, s. 2. 

9  J. Berdo, Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth Conserwation, Sopot 
2006, s. 22.
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Ład ekonomiczny

Ład ekonomiczny wyraża się w tym, że określone towary są wytwarzane na czas 
i dostarczane na rynek w celu zaspokojenia szerokiego wachlarza potrzeb i życzeń  kon-
sumentów. Konsument otrzymuje bogatą ofertę różnorodnych towarów, które może kupić 
w dowolnym dla niego miejscu i czasie. Producenci szybko reagują na zapotrzebowanie 
ze strony sprzedawców, a tym samym klientów i produkują więcej, gdy popyt rośnie, oraz 
mniej, gdy popyt maleje. W wyniku wzajemnego oddziaływania nabywców, sprzedaw-
ców i producentów  ustalane są ceny poszczególnych towarów na poziomie równowagi. 

W gospodarce rynkowej konsument za pomocą wydawanych przez siebie pienię-
dzy decyduje o tym, co się produkuje. Jeśli u konsumenta występuje gotowość kupna 
towarów, to u producenta pojawia się bardzo szybko gotowość produkcji i dostarczenia 
poszukiwanego towaru na rynek. O tym, jak się produkuje, to znaczy za pomocą jakich 
narzędzi pracy i z jakiego surowca i materiału, decyduje konkurencja między producenta-
mi. Każdy z producentów stara się stosować takie metody wytwarzania, które przy danej 
cenie rynkowej minimalizują koszty produkcji i zapewniają możliwie najwyższy zysk.

Zgodnie z ekonomią klasyczną mamy do czynienia z trzema czynnikami produkcji: 
ziemią pracą i kapitałem. Pojęcie czynników produkcji wywodzi się z dzieła Bogac-
two narodów wydanego w 1776 roku przez A. Smitha. Dalej było ono rozwijane przez  
D. Ricardo oraz J.S. Milla i stało się podstawą ekonomii politycznej. W klasycznej eko-
nomii kapitałem były narzędzia i maszyny. Współcześnie określa się to jako kapitał fi-
zyczny. Nie mniej ważny jest kapitał ludzki oznaczający zwykle wiedzę i umiejętności 
siły roboczej. Czasami jako czwarty czynnik produkcji określa się inicjatywę przedsię-
biorców, jednak można to traktować jako ludzki kapitał opłacany zyskiem10.

Należy wskazać, iż klasyczne formuły funkcji produkcji nie nakładają żadnych 
ograniczeń społecznych czy środowiskowych. Konsekwencja takiego podejścia jest 
oczywista – dopóki producent korzysta ze strumieni czynników produkcji, dopóty jego 
produkcyjność krańcowa jest dodatnia. Tym samym maksymalizuje swój zysk (ewen-
tualnie dochód), nie zważając na interes społeczny i nie dbając o środowisko. Jednakże 
maksymalizacja korzyści (zysku, dochodu) jednostek nie daje optimum społecznego.  
De facto problemem jest tu traktowanie efektywności ekonomicznej jako dobra prywat-
nego, a efektywności ekologicznej jako dobra publicznego11.

B. Mandeville, przedstawiciel ekonomii przedklasycznej, utrzymywał, że osobiste 
wady mogą się obracać w korzyści publiczne przez zręczne rządy utalentowanego poli-
tyka, co można sprowadzić do twierdzenia, iż rola rządu polega na tym, aby rozumiejąc 

10  http://zbadane.pl/naukispoleczne/ekonomia/czynnikiprodukcji (1.09.2013).
11  H. Runowski, Gospodarstwa ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 

„Wieś i Rolnictwo IERiG” 2004, nr 3.
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niedoskonałości rodzaju ludzkiego, za pomocą zasad i regulacji prawnych (czyli instytu-
cji) kierował jego działania w stronę dobra społecznego12.

A. Smith mówił: „Mając na uwadze swój własny interes, człowiek często popiera 
interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście.  
[...] Każdy człowiek czyni stale wysiłki, by znaleźć najbardziej korzystne zastosowa-
nia dla kapitału, jakim może rozporządzać. Ma oczywiście na widoku własne korzyści, 
a nie korzyść społeczeństwa. Ale poszukiwanie własnej korzyści wiedzie go w sposób 
naturalny, a nawet nieuchronny do tego, by wybrać takie zastosowanie, jakie jest najko-
rzystniejsze dla społeczeństwa”13.

Ład społeczny

Istotę zrównoważonego rozwoju oddaje ład i porządek, dlatego że zrównoważony 
rozwój polega na wprowadzeniu ładu zintegrowanego, który rozumiany jest jako suma 
wcześniej już opisywanych porządków: ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, 
przestrzennego, instytucjonalnopolitycznego. Dzięki ładowi systemu społecznego 
możliwe jest harmonijne działanie, funkcjonowanie jego elementów, aby system mógł 
skutecznie realizować założone wcześniej cele i zadania. W zrównoważonym rozwoju ład 
społeczny ma charakter uporządkowany w każdej ze swoich struktur, które zapewniają 
mu zachowanie równowagi.

H. SaintSimon określił ład społeczny jako układ stosunków społecznych samore-
gulujących się, rozumiany jako trwały, rozpoznawalny przez ludzi, hierarchicznie zbu-
dowany organ, który podporządkowany jest jednemu ogólnemu prawu bytu rządzącemu 
zarówno systemami przyrodniczymi, jak i organizacjami społecznymi14.

Zaproponowana przez S. Ossowskiego koncepcja ładu społecznego rozumiana jest 
w taki sposób, że jego zdaniem ład społeczny opiera się na komunikacji międzyludzkiej. 
Autor wyróżnia cztery typy komunikacji międzyludzkiej:

1. Ład „przedstawień zbiorowych” oparty na wspólnych tradycjach i rutynowych 
zachowaniach.

2. Ład policentryczny, typowy dla ustroju demokratycznego.
3. Ład monocentryczny, występujący w systemach autokratycznych, totalitarnych 

i dyktaturach.
4. Ład oparty na systemie wielostopniowych porozumień, gdzie zamiast przymusu 

pojawia się dialog, dyskurs, uzgodnienie poglądów i decyzji politycznych pomię-

12  B. Mandeville, A Letter to Dion, The Augustan Reprint Society, Los Angeles 1953, s. 37.
13  A. Smith, Bogactwo narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954, s. 42, 46.
14  J. Kurczewska, Technokraci i ich świat społeczny, Warszawa 1997, s. 47, za: S. Partycki, Zarys teorii 

socjologii gospodarki, KUL, Lublin 2004, s. 163.
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dzy wolnymi jednostkami, co nie przeradza się w anarchię dzięki koordynującej 
i mediującej roli politycznego centrum. Jest to najbardziej pożądany typ ładu spo-
łecznego; wymaga jednocześnie świadomych, zaangażowanych i wykształconych 
obywateli. Drogą do niego musi być edukacyjny awans całego społeczeństwa15.

L. Gilejko twierdzi, iż powyższe modele ładu społecznego dotyczą całego systemu 
społecznego, w tym problemu władzy, i odnoszą się do sfery ekonomicznej oraz relacji 
pomiędzy społeczeństwem,  polityką a gospodarką. Dotyczy to ładu monocentryczne-
go, który oznacza uregulowanie życia społecznego przez centralne ośrodki decyzyjne. 
Charakterystyczny jest on dla biurokracji, w której istnieje hierarchia stanowisk. Inter-
ferencja decyzji jest (teoretycznie) całkowicie wykluczona16. Zakłada również nadawanie 
politycznego charakteru sferze ekonomicznej oraz oddziaływanie polityki na gospodar-
kę. L. Gilejko podkreśla, iż funkcjonują tutaj różne reguły, prawo oraz instytucje samo-
rządowe i demokratyczne strzegące prawa, parlament, organizacje pracownicze. Sfera 
gospodarcza objęta jest również określonymi zasadami17. 

Zdaniem S. Partyckiego uporządkowane zachowania gospodarcze na płaszczyznach 
kultury i instytucji są podstawą  stabilizacji systemów społecznogospodarczych, a in-
stytucje stanowią podstawę zorganizowanego życia społecznego i zapewniają ład spo-
łeczny umożliwiający rozwiązywanie podstawowych problemów egzystencji człowieka. 
Instytucja społeczna jest połączeniem systemu norm istotnych dla funkcjonowania spo-
łeczeństwa. Normy społeczne to zwyczaje, obyczaje, prawo, umowy, wartości moralne 
i kulturowe, normy etyczne18.

Każde społeczeństwo dąży do osiągnięcia wewnętrznej równowagi. System zmierza-
jący do równowagi i harmonii społecznej nazywany jest ładem, porządkiem społecznym.

Reasumując, należy stwierdzić, że jest to stan funkcjonowania i zachowania jedno-
stek, który zapewnia egzystencję, kompleksowy rozwój zbiorowości, opierający się na 
wzajemnej współpracy i jednomyślności. Ład ekonomiczny i społeczny wraz z ładem 
środowiskowym tworzą triadę zrównoważonego rozwoju. 

Ład środowiskowy

Zdaniem ekonomistów klasyków zasoby naturalne stanowiące nieodzowną część 
ładu środowiskowego mają charakter nieograniczony. Natomiast T. Malthus i D. Ricardo 
uznali, iż mają one jednak charakter ograniczony. Zdaniem D. Ricardo ograniczoność 

15  P. Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków 2002, s. 28–29.
16  http://www.socjologia.xmc.pl/search/%C5%81ad%20monocentryczny (2.09.2013).
17  L. Gilejko, Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2002, s. 20.
18  S. Partycki, Zarys teorii socjologii..., s. 193.
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zasobów oznacza, iż w miarę wyczerpywania, wykorzystywania łatwiejszych zasobów, 
ludzie sięgają po te, które są rzadsze i droższe i które trudniej jest eksploatować. Z punktu 
widzenia ekonomii  keynesowskiej indywidualne decyzje podmiotów gospodarczych 
doprowadzają do dobrobytu19. Nurt środowiskowy, związany z ekonomią neoklasyczną, 
podporządkowujący środowisko ekonomii, traktowany jest jako dostawca zasobów natu-
ralnych, a także absorbent odpadów systemu gospodarczego. Dotyczy to jak najmniejsze-
go zaangażowania środowiska bez pomniejszania celów ekonomicznych20. Wykorzystuje 
się rachunek mikroekonomiczny jako metodę niezbędną do rozwiązywania problemów 
w zakresie wyczerpywania się zasobów i zanieczyszczenia środowiska.

Z drugiej strony ekonomia ekologiczna podkreśla nadrzędność środowiska w stosun-
ku do rozwoju gospodarczego21. Problem ograniczoności i zjawisko nieodwracalności 
zużytych zasobów naturalnych sprzeciwiają się zakłócaniu równowagi w ekosystemach, 
odrzucając jednocześnie korzyści ekonomiczne jako jedyne kryterium rozwoju w zamian 
za kryterium jakości życia22. Nieodwracalność zużycia zasobów naturalnych, a także 
ograniczanie korzystania z nich, nie przyczynia się do zakłócania równowagi w eko-
systemach. Tym samym korzyści ekonomiczne nie stanowią jedynego kryterium zrów-
noważonego rozwoju, nie są także wyłącznym kryterium decydującym o jakości życia.

Na podstawie analizy literatury poruszającej omawiane zagadnienia można wyróż-
nić zasady charakteryzujące istotę ładu społecznego23. Najważniejsze z nich to:

a) suwerenność państw w zakresie dysponowania swymi zasobami, gwarancja, że 
działania państw w obrębie ich prawa i kontroli nie będą powodować szkód eko-
logicznych w innych krajach;

b) widzenie ochrony środowiska jako integralnej części procesów rozwojowych 
nie będzie nierozpatrywane osobno, ponieważ wszelkie działania mają na celu 
ochronę i przywracanie zdrowia i integralność ekosystemu; 

c) wyeliminowanie niezrównoważonych systemów produkcji lub konsumpcji i pro-
mowanie odpowiedniej polityki demograficznej;

d) dostarczenie obywatelom informacji dotyczących środowiska, możliwości uczest-
nictwa w procesie podejmowania decyzji oraz dostępu do postępowania sądowego 
i administracyjnego, w tym rekompensat i naprawy szkód;

e) wprowadzenie adekwatnego do potrzeb rozwojowych prawodawstwa środowisko-
wego i standardów środowiskowych;

19  http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE2/8Matuszczak.pdf (4.05.2013).
20  J.S. Zegar, Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, WSBiF, BielskoBiała 2007, s. 10.
21  E. Boulding, Economic as a Science, New York 1970, za: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów 

naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa 2002.
22  J.S. Zegar, Podstawowe zagadnienia..., s. 80.
23  T. Borys, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–

Białystok 2005, s. 247/253.
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f) współpraca w celu zapobiegania lokowania w innych państwach i transferu do 
nich procesów i substancji, mogących spowodować znaczące szkody ekologiczne 
lub szkodliwych dla zdrowia ludzkiego;

g) stosowanie prewencyjnego podejścia do ochrony środowiska oraz podejmowanie 
działań w zakresie pomocy państwom poszkodowanym;

h) zapewnienie systemu natychmiastowego powiadamiania o ewentualnych lub rze-
czywistych katastrofach ekologicznych względem innych państw oraz pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów na tle środowiskowym;

i) respektowanie prawa międzynarodowego w zakresie ochrony środowiska w czasie 
konfliktów zbrojnych oraz ochrona środowiska i zasobów naturalnych ludności 
znajdującej się w opresji, okupacji lub niewoli24.

Ład ekonomiczny, społeczny i środowiskowy oddziałują bezpośrednio na gospo-
darkę i organizacje, przyczyniając się do tworzenia modelu zrównoważonego biznesu. 

Podsumowanie

Na przestrzeni dziejów społeczności na świecie obierały różne kierunki rozwoju. 
Charakterystyczną cechą zrównoważonego rozwoju jest wskazanie na to, że życie ludzi 
jest uzależnione od przyrody, środowiska i stanu planety. Wiąże się to z korzystaniem 
z ekologicznych technologii, dbaniem o bioróżnorodność oraz o utrzymywanie konsump-
cji na takim poziomie, żeby mieściła się ona w granicach produktywności ekosystemów. 
Zrównoważony rozwój w praktyce to proste życie w harmonii z przyrodą, w małej zor-
ganizowanej społeczności. Takie warunki życia pozwalają nie tylko na łatwe wprowadze-
nie wszelkich rozwiązań proekologicznych, lecz także na budowanie więzi społecznych, 
dobrych relacji z innymi ludźmi oraz na bliski kontakt z przyrodą.

W ramach interpretacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, prócz trzech omówio-
nych równowag, wymienia się dodatkowo ład przestrzenny i instytucjonalny. Ład prze-
strzenny należy analizować w ramach równowagi środowiskowej, zaś ład instytucjonalny 
jako szeroko pojęte instrumentarium niezbędne do osiągania pozostałych równowag.

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia teorii zrównoważonego rozwoju, 
stanowiącego triadę – połączenie trzech pożądanych ładów. Zrównoważony rozwój jest 
możliwy dzięki zintegrowaniu polityki gospodarczej, środowiskowej i społecznej. Spro-
stanie wymaganiom zrównoważonego rozwoju jest możliwe dzięki nienaruszaniu równo-
wagi w przyrodzie, która sprzyja przetrwaniu i korzystaniu z jej zasobów. Zrównoważony 
rozwój pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka i zachowanie równowa-
gi pomiędzy tymi potrzebami różnych ludzi na całym świecie a środowiskiem naturalnym.

24   www.vilp.de/Pldpf/p061.pdf  (5.05.2013) oraz T. Borys, Wskaźniki zrównoważonego..., s. 248–249.
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Streszczenie

Celem artykułu – realizowanym poprzez przegląd literatury w świetle poglądów różnych szkół ekonomicznych 
– jest wskazanie na teoretyczne fundamenty zrównoważenia ekonomicznego, środowiskowego oraz społecznego. 
Ład społeczny, ekonomiczny oraz środowiskowy tworzy koncepcję triady zrównoważonego rozwoju. Wnioskować 
należałoby,  iż ekonomia, ekologia i postęp techniczny to trzy dziedziny życia człowieka, które ze sobą ściśle korelują. 
Postęp techniczny, który jest siłą napędową, musi być stymulowany przez środowisko naturalne, którego nadmierna 
eksploatacja spowoduje zachwianie ekosystemu. Za pośrednictwem wiedzy i analiz ekonomicznych jest możliwe za-
chowanie równowagi pomiędzy tymi trzema sferami. 

Economic Governance, Environmental Governance, Social Order  
– A Triad of Sustainable Development

The purpose of this article is to point out the theoretical foundations of economic, environmental and social  sus-
tainability, through a literature review in the light of the views of different economic schools. Social, economic and 
environmental order forms a triad concept of sustainable The conclusion is that economics, ecology and technological 
progress are the three areas of human life, which are closely correlated. Technical progress, which is the driving force 
must be stimulated by the environment. The excessive exploitation of the natural environment will result in disturbance 
of the ecosystem. Thanks to the knowledge and economic analysis it is possible to strike a balance between these 
three issues. 

Translated by Marta Ciarko, Agnieszka Paluch-Dybek
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Wprowadzenie

Gospodarki rynkowe rozwijają się w zmiennym tempie. Zmiany aktywności gospo-
darczej są w miarę regularne i nazywa się je wahaniami cyklicznymi lub koniunkturalny-
mi. Jak stwierdza A. Siekierski, cykl wynika z wielu różnorodnych przyczyn i czynników 
kształtujących relacje zjawisk i wielkości makroekonomicznych zachodzących w pro-
cesie reprodukcji społecznej. H. Pałaszewski zauważył, że w gospodarce wolnorynko-
wej wahania aktywności gospodarczej występują praktycznie od samego początku jej 
funkcjonowania, ale mimo to nie można w pełni zaprezentować i scharakteryzować tego 
zjawiska. Na przestrzeni lat wykształciło się wiele teorii mających na celu wyjaśnienie 
istoty tego zjawiska, lecz w dalszym ciągu żadna z nich w pełni go nie opisuje. Jedną 
z determinant tego stanu rzeczy jest złożoność samego zjawiska. Wahania aktywności 
gospodarczej odnoszą się bez wyjątku do wszystkich aspektów funkcjonowania życia 
społecznogospodarczego. Konsekwencją tego są trudności metodologiczne w badaniu 
cykliczności. W złożoności wzajemnie oddziaływujących na siebie zjawisk trudno jest 
niepodważalnie stwierdzić, czy określona zmiana jest przyczyną, czy też rezultatem wy-
nikającym z mechanizmu cyklu koniunkturalnego. Objaśnienie teoretyczne cykliczności 
we współczesnej gospodarce znajduje odzwierciedlenie w ujęciu poglądów ekonomistów 

* Magister Dariusz Krzysztof Kielek jest doktorantem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: dariusz.kielek@wzieu.pl.
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reprezentujących różne szkoły. Zagadnienia te opisywane są najszerzej w ekonomii głów-
nego nurtu, w dwóch ortodoksyjnych szkołach, to jest keynesowskiej i monetarystycz-
nej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poglądów ekonomistów dotyczących 
genezy oraz konsekwencji cykliczności na tle realiów gospodarczych w XX i XXI wieku.

Cykliczność w teorii ekonomii

Należy zauważyć, że w teorii ekonomii to A.F. Burns oraz W.C. Mitchell jako jedni 
z pierwszych zdefiniowali pojęcie cykli koniunkturalnych. Zgodnie z ich koncepcją cykle 
koniunkturalne są rodzajem wahań występujących w agregatach przedstawiających dzia-
łalność gospodarczą narodów, które organizują swą produkcję przeważnie w przedsię-
biorstwach. Cykle te składają się z okresów ekspansji występujących w tym samym 
czasie w wielu działaniach gospodarczych, następujących po nich kryzysach, zastojach 
lub ożywieniach, które łączy się z fazą ekspansji następnego cyklu1. Można przyjąć, że 
cykl koniunkturalny to stały element funkcjonowania światowych gospodarek. Cechą 
charakterystyczną cykli zarówno dla danej gospodarki, jak również pomiędzy gospodar-
kami różnych państw jest różnorodność. Analizy cykli koniunkturalnych jednoznacznie 
wskazują brak dwóch identycznie przebiegających cykli, ponieważ różnią się one między 
sobą zarówno długością trwania, jak i natężeniem poszczególnych zjawisk w gospodar-
ce. Regularność cykli jest zdeterminowana zróżnicowaniem gospodarek narodowych ze 
szczególnym uwzględnieniem ich struktury, liczby czynników produkcji czy wielkości 
wymiany międzynarodowej. Cykl koniunkturalny jest również zjawiskiem polegającym 
na odwzorowaniu sytuacji gospodarczej, której kondycję wyrażają takie czynniki eko-
nomiczne, jak między innymi bezrobocie, import, eksport, wyniki finansowe przedsię-
biorstw, wskaźniki rynku kapitałowego czy PKB.

Wraz z rozwojem i ewolucją funkcjonowania rynków, a także zmianami struktury 
gospodarki zmieniał się również charakter i przebieg cykli koniunkturalnych. Mając to na 
uwadze, I. Mintz zmodyfikowała definicję cyklu A.F. Burnsa i W.C. Mitchella, rozszerza-
jąc ją o pojęcie cyklu wzrostu i określając cykl jako wahania występujące w działalności 
gospodarczej, które składają się z okresu relatywnie niskiej stopy wzrostu oraz następują-
cego po nim okresu relatywnie wysokiej stopy wzrostu2. W taki sposób zdefiniowany cykl 
koniunkturalny oddawał istotę kształtowania się aktywności gospodarczej współczesnej 
gospodarki aż do kryzysu finansowego XXI wieku, który rozpoczął się w 2007 roku.  
Wahania aktywności gospodarczej przybierają postać nie tylko cykli koniunkturalnych, 

1  A.F. Burns, W.C. Mitchell, Measuring Business Cycle, Studies in Business Cycles, no. 2, NBER, New 
York 1946, s. 5 (http://www.nber.org/chapters/c2979.pdf, 10.02.2014).

2  I. Mintz, Dating American Growth Cycles, w: Economic Research: Retrospect and Prospect, vol. 1: 
The Business Cycle Today, red. W. Zarnowitz, NBER, New York 1972, s. 41.
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ale również wahań sezonowych czy przypadkowych, a także zjawisk o charakterze lo-
kalnym, które odnoszą się do określonego sektora gospodarki. W literaturze przedmiotu 
autorzy przedstawiają wiele klasyfikacji wahań aktywności gospodarczej. Przyjmując 
określone kryteria, można klasyfikować wahania koniunkturalne na kilka sposobów. 
Jedną z pierwszych klasyfikacji wykreował J.A. Estey, który podzielił je następująco:

 – zmiany długookresowe – trendy,
 – wahania sezonowe,
 – wahania cykliczne,
 – różnego rodzaju wahania przypadkowe3.

Według M. Burda oraz Ch. Wyplosza cykl koniunkturalny przechodzi przez nastę-
pujące fazy:

a) faza ożywienia – rosną: produkcja, przychody, zatrudnienie, inwestycje, popyt, 
ceny, maleje bezrobocie;

b) faza szczytu (rozkwitu) – koniec wzrostu, wymienione wyżej wielkości utrzymu-
ją się na wysokim, stabilnym poziomie, z wyjątkiem stopy bezrobocia, którego 
wartość jest niska;

c) faza kryzysu – występuje nadwyżka podaży nad popytem oraz wzrost zapasów 
u producentów, rośnie bezrobocie, maleją: produkcja, zatrudnienie, inwestycje, 
przychody, zyski (mogą występować straty), popyt, ceny;

d) dno (depresja) – koniec spadku, wyżej wymienione wielkości pozostają na niskim 
poziomie, przywrócona zostaje stabilizacja i równowaga na niskim poziomie4.

Przyjmując jako wyznacznik czas trwania cyklu oraz amplitudę wahań i zasięg od-
działywania, można wyróżnić następujące rodzaje wahań cyklicznych: 

 – cykle Kondratiewa (długie, trwające 45–60 lat),
 – cykle Kuznetsa (średnie, trwające 15–23 lat),
 – cykle Juglara (średnie, trwające 8–10 lat),
 – cykle Kitchina (krótkie, trwające 3–4 lata).

Wahania koniunkturalne o bardzo długim okresie noszą nazwę od nazwiska ich 
odkrywcy – N. Kondratiewa, który przeanalizował kształtowanie się 25 szeregów czaso-
wych i na tej podstawie wyodrębnił 3 cykle o czasie trwania od 45 do 60 lat. Dodatkowo, 
według jego badania cykle dzielą się na dwie fazy, których długość jest podobna. Pierw-
sza faza to wzrost, druga zaś to faza długookresowego spadku lub dostosowanie, nadto 
każda z tych faz dzieli się na mniejsze fale, których długość może być różna. W skład 
struktury wskaźnika, który pozwolił wyodrębnić wahania o bardzo długiej amplitu-
dzie, wchodziły takie dane, jak kształtowanie się cen, płac, konsumpcji, produkcji węgla 

3  J.A. Estey, Cykle koniunkturalne, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1959, s. 6.
4  M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2013.
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i wyrobów hutniczych, zużycie paliw mineralnych na jednego mieszkańca i obrotów 
handlu zagranicznego także w przeliczeniu na jednego mieszkańca5. Cykl Kondratiewa 
został przedstawiony na rysunku 1.

Rysunek 1. Cykl Kondratiewa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A.V. Korotayev, S.V. Tsirel, A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff 
Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis, 
„Structure and Dynamics” 2010 (Social Dynamics and Complexity, Institute for Mathematical Behavioral Sciences, Irvine).

Cykle średnie, trwające 15–23 lata, zostały odkryte przez rosyjskiego ekonomistę  
S. Kuznetsa w 1930 roku. Cykle Kuznetsa związane są z akumulacją czynników wytwór-
czych w długim okresie, a także z procesami demograficznymi, w szczególności z mi-
gracjami ludności oraz z zmianami w intensywności inwestycji na rynku budowlanym. 
Cykle te nazywa się również infrastrukturalnymi cyklami inwestycyjnymi6.

Cykle koniunkturalne typu Juglara to średnie cykle klasyczne (główne), występu-
jące z dość dużą regularnością do II wojny światowej. W literaturze obrazuje się je jako 
czas, który upływa między dwoma dużymi kryzysami gospodarczymi. Analizując mor-
fologię tego cyklu klasycznego, obejmującą podstawowe charakterystyki, to jest czas 
trwania, fazy, punkty zwrotne oraz amplitudę odstępstw od hipotetycznej linii trendu, 
można ustalić, że ten klasyczny cykl koniunkturalny to 6–10letni przebieg aktywności 
gospodarczej, w którym daje się wyróżnić dwa okresy: ekspansję i kryzys. Na okres 
ekspansji składają się dwie charakterystyczne fazy: ożywienia i rozkwitu, podczas gdy 
okres kryzysowy tworzą faza kryzysu i faza depresji. Tego typu cykle charakteryzują 
się gwałtownym przebiegiem, dlatego są istotne nie tylko dla gospodarki, ale również 

5  R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.
6  A.V. Korotayev, S.V. Tsirel, A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets 

Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis, 
„Structure and Dynamics” 2010 (Social Dynamics and Complexity, Institute for Mathematical Behavioral 
Sciences, Irvine), s. 3–57.
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dla zwykłych obywateli7. W sposób syntetyczny przyczyny występowania cykli Juglara 
wyodrębnia J.A. Estey:

a) przyczyny rzeczowe rozumiane jako zmiana w obecnych warunkach gospodaro-
wania (wykorzystanie nowych metod produkcji, zmiany w popycie na określone 
produkty);

b) przyczyny psychologiczne, które powstają w wyniku zmian poglądów ludzi na 
obecne i przyszłe warunki gospodarcze;

c) przyczyny pieniężne – wynikające ze zmian globalnej podaży pieniądza; przeja-
wiają się one w formie zmian efektywnego popytu lub zmian stóp procentowych;

d) przyczyny związane ze zmianami w wydatkowaniu pieniędzy, a więc w oszczę-
dzaniu oraz inwestowaniu – związane są z reinwestowaniem mnożnika inwesty-
cyjnego8.

Cykle J. Kitchina (krótkie) to wahania aktywności gospodarczej o znacznie mniej-
szej sile i skali oddziaływania. Charakteryzują się one większą częstotliwością wystę-
powania niż pozostałe omawiane cykle. J. Kitchin, analizując wskaźniki ekonomiczne 
gospodarek Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, doszedł do wniosku, że średnia 
długość trwania cyklu wynosi około 40 miesięcy. Doniesienia J. Kitchina potwierdził 
także A.H. Hansen, który stwierdził, że między dwoma głównymi kryzysami występują 
także znacznie słabsze i krótsze fale ekspansji i kontrakcji. Według obu autorów przy-
czynami występowania cyklów Kitchina są zmiany w kapitale obrotowym podmiotów 
gospodarczych oraz zmiany zapasów9.

Klasyczny a współczesny cykl koniunkturalny

Narodziny monetaryzmu oraz ekonomii keynesowskiej spowodowały wykształcenie 
się dwóch przeciwstawnych poglądów na gospodarkę, w tym również na cykle koniunk-
turalne. Były one reprezentowane i rozwijane przez szkoły ortodoksyjne. 

W założeniach teoretycznych ortodoksyjna szkoła keynesowska przyjmuje zrewi-
dowaną interpretację poglądów J.M. Keynesa. Według jej założeń gospodarka rynkowa 
z samej swojej natury jest niestabilna i podlega regularnym wahaniom, czego efektem 
jest to, że samoczynnie nie wraca szybko do równowagi. W procesie jej przywraca-
nia przez czynną politykę gospodarczą bardzo istotną rolę musi odgrywać działalność 
interwencyjna państwa, która ma się opierać przede wszystkim na polityce fiskalnej. 
Polityka ta bezpośrednio i szybko pobudza łączny popyt. Równowagę przy niepełnym 

7  Koniunktura gospodarcza, red. Z. Kowalczyk, PWE, War szawa 1982, s. 46–52.
8  J.A. Estey, Cykle..., s. 166.
9  Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, red. A. Burlita, 

G. Maniak, A Zelek, Wydawnictwo Naukowe ZSB w Szczecinie, Szczecin 2011, s. 15–17.
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zatrudnieniu może zapewnić sztywność płac nominalnych, cen oraz stóp procentowych  
w krótkich okresach10.

Dzięki badaniom M. Friedmana powstała ortodoksyjna szkoła monetarystyczna. 
Jego analizy wykazały, że okresom stabilności gospodarczej odpowiadała de facto stała 
wielkość pieniądza w obiegu, natomiast zmiany wielkości pieniądza w obiegu zazwyczaj 
pozostawały niezależne od zmian realnych wielkości ekonomicznych. Koncepcja ta, która 
redukowała przyczyny inflacji i zmian cyklu koniunkturalnego tylko do jednego czyn-
nika, nazwana została monetaryzmem. Ortodoksyjna szkoła monetarystyczna zakłada, 
że gospodarka ze swojej natury jest stabilna, z wyjątkiem zakłóceń spowodowanych 
nadmiernym wzrostem masy pieniądza. Przyjmuje również założenie, iż zmiany zasobu 
pieniądza są głównym czynnikiem tłumaczącym modyfikacje nominalnego dochodu, 
dlatego też fundamentalną rolę w gospodarce rynkowej odgrywa polityka pieniężna11. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku nastąpiła szeroka krytyka 
zarówno keynesizmu, jak i monetaryzmu. Młodsze pokolenie ekonomistów przedstawia 
swoje poglądy – tak zwanej nowej ekonomii, określanej w literaturze jako nowa szkoła 
keynesowska oraz nowa szkoła monetarystyczna. Poglądy te dotyczą również cykliczno-
ści i wpływu na wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej.

Nowa ekonomia klasyczna powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku, czerpiąc pod-
stawy z monetaryzmu. Obecnie jest uważana za jeden z najbardziej wpływowych nurtów 
współczesnej ekonomii, kontynuujący rozwój myśli neoklasycznej. Szkoła ta utożsamiana jest 
z R. Lucasem, F.E. Kydlandem oraz E.C. Prescottem. Nowe podejście do makroekonomii 
bazuje na trzech głównych hipotezach: o racjonalnych oczekiwaniach, elastycznych rynkach 
i łącznej podaży, oraz monetarystycznej koncepcji inflacji. Wnioskiem wypływającym z analiz 
tej szkoły jest twierdzenie o całkowitej nieskuteczności polityki stabilizacyjnej państwa12.

R. Lucas, nawiązując do powstałych 40 lat wcześniej prac F.A. von Hayeka, w tym 
również do głównego problemu teorii cyklu koniunkturalnego, podjął skutecznie próbę włą-
czenia cykliczności do teorii równowagi. Wyjaśniał on ujęcie niestabilności makroekono-
micznej w kategoriach „ekwilibrium”. Centralne miejsce w objaśnieniu fluktuacji produkcji 
i zatrudnienia zajmuje hipoteza łącznej podaży zależnej od cen względnych. W teorii równo-
wagi cyklu koniunkturalnego wstrząsy podażowe (na przykład spowodowane przez nieocze-
kiwane zmiany pieniądza) powodują odchylenia zatrudnienia oraz produkcji od długookre-
sowej równowagi. Opracowane przez R. Lucasa i innych autorów nowej szkoły klasycznej 
założenia modelowe teorii równowagi cyklu koniunkturalnego znalazły grono krytyków. 

10  B. Snowdon, H.R. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1998.

11  Tamże.
12  J. Siekierski, Nobliści w dziedzinie ekonomii o cyklach i kryzysach gospodarczych, Zeszyty Naukowe 

Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2012, t. 20, nr 1, s. 149–166.
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Szczególnie uwidoczniło się to w czasie głębokiej recesji w Stanach Zjednoczonych i Wiel-
kiej Brytanii w latach 1980–1982. Podważane były poglądy o związkach przyczynowoskut-
kowych pomiędzy pieniądzem a produkcją. Krytyka ta skłoniła część ekonomistów, między 
innymi E.C. Prescotta i F.E. Kydlanda, do opracowania nowej wersji modelowej, znanej 
jako teoria równowagi realnego cyklu koniunkturalnego. Odmienne spojrzenie neoklasyczne 
koncentruje się już nie na pieniężnych, ale realnych wstrząsach w gospodarce rynkowej13. 
Główne założenia modelowe tej teorii są następujące:

a) fluktuacje produkcji i zatrudnienia napędzane są przez duże nieregularne zmiany 
technologii produkcji;

b) w analizie fluktuacji i trendów nie ma znaczenia rozróżnianie krótkich i długich 
okresów;

c) elastyczność cen zapewnia w sposób ciągły równowagę;
d) polityka pieniężna jest bez znaczenia, ponieważ nie wywiera żadnego wpływu 

na wielkości realne (pieniądz jest neutralny, kiedy zmiana jego ilości w obiegu 
powoduje wyłącznie zmiany wielkości nominalnych, czyli cen);

e) tempo postępu technologicznego podlega nieregularnym fluktuacjom, a wstrząsy 
strony podażowej wywołują wahania produkcji i zatrudnienia;

f) działania stabilizacyjne nie są skuteczne, wywołują jedynie różnego rodzaju za-
kłócenia w gospodarce rynkowej14.

Z początkiem lat osiemdziesiątych XX wieku pojawiła się nowa ekonomia keyne-
sowska. Stanowiła ona swoistą odpowiedź na kryzys teoretyczny ekonomii klasycznej 
i wyraz krytycyzmu wobec jej założeń. Do neokeynesistów można zaliczyć między 
innymi J.E. Stiglitza, G.A. Akerlofa, E.S. Phelpsa oraz P. Krugmana. Zgodnie z zało-
żeniami nowej szkoły keynesowskiej teoria cyklu koniunkturalnego jako potencjalnego 
źródła niestabilności powinna uwzględniać wstrząsy zarówno podażowe, jak i popyto-
we. W ujęciu modelowym przyjmuje się, że oczekiwania są kształtowane racjonalnie. 
J.E. Stiglitz zakłada w swoim modelu cyklu koniunkturalnego inercję nominalnych cen 
i płac oraz nie wyklucza wpływu realnej sztywności. Ogólnie można przyjąć, że zgodnie 
z zasadami nowej ekonomii keynesowskiej zatrudnienie, inwestycje, wydatki państwa, 
wydajność oraz konsumpcja kształtują się procyklicznie. Przypuszcza się, że zmieniające 
się warunki gospodarcze wymagają elastycznych zmian w polityce państwa. Polityka 
interwencyjna jest według neokeynesistów konieczna w obliczu dużych wahań o cechach 
trwałości, ponieważ proces dostosowawczy w gospodarce rynkowej jest powolny15.

13  Tenże, Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii i jej główne kwestie metodologiczne, „Roczniki 
Naukowe SERiA” 2004, t. VI, z. 5, s. 88–94.

14  Ch.I. Plosser, Understanding Real Business Cycles, „The Journal of Economic Perspectives” 1989,  
vol. 3, no. 3, s. 51–77.

15  J. Siekierski, Nobliści…, s. 149–166.
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Podsumowanie

Podsumowując rozważania na temat cykliczności we współczesnej gospodarce, 
można stwierdzić, że gospodarki rynkowe rozwijają się w zmiennym tempie. Na prze-
strzeni lat wykształciło się wiele teorii mających na celu wyjaśnienie istoty tego zjawi-
ska, lecz w dalszym ciągu żadna z nich nie opisuje go w pełni. Cykl koniunkturalny jest 
zdarzeniem polegającym na odwzorowaniu sytuacji gospodarczej, na kondycję której 
składają się czynniki ekonomiczne (między innymi bezrobocie, import, eksport, wyniki 
finansowe przedsiębiorstw, PKB), które w zależności od fazy cyklu – ożywienia, roz-
kwitu, kryzysu lub depresji – kształtują się odmiennie. Wielki kryzys lat 1929–1933 
był kanwą współczesnych badań na temat przyczyn i skutków występowania wahań 
koniunkturalnych w gospodarce rynkowej. Koncepcja keynesowska (J.M. Keynes, 
M. Kalecki) zakładała, że przyczyny cykliczności tkwią w niedostatecznym popycie, 
a bardzo istotną rolę musi odgrywać działalność interwencyjna państwa. W opozycji 
do tych rozważań ortodoksyjna szkoła monetarystyczna (M. Friedman, F.A. von Hayek, 
L. von Mises) stwierdza, że gospodarka jest stabilna, a powodem wahań są zmiany ilości 
pieniądza w gospodarce oraz ekspansywna polityka kredytowa, dlatego fundamentalną 
rolę w gospodarce rynkowej odgrywa polityka pieniężna. 

W końcu lat siedemdziesiątych XX wieku z powodu kolejnych kryzysów w go-
spodarce (kryzys naftowy, kryzys dolara) powstają nowa szkoła klasyczna (R. Lucas, 
F.E. Kydland, E.C. Prescott) oraz w latach osiemdziesiątych nowa ekonomia keynesowska 
(G.A. Akerlof, E.S. Phelps, P. Krugman, J.E. Stiglitz). Neoklasycy głosili tezę o nie-
skuteczności polityki stabilizacyjnej, a przyczyny wstrząsów dostrzegali w pieniężnych 
aspektach wstrząsów podażowych lub realnych procesach wynikających z zachodzących 
zmian technologicznych w produkcji. Neokeynesiści wskazywali na wstrząsy popytowe 
i podażowe jako źródła niestabilności i podtrzymywali potrzebę aktywnej roli państwa 
w gospodarce w obliczu dużych wahań koniunkturalnych. 

W świetle postępujących procesów globalizacji, a także w związku z załamaniem ko-
niunktury gospodarczej i kryzysu finansowego od 2007 roku ujawnia się pilna potrzeba 
podjęcia długofalowych reform w międzynarodowym systemie finansowym. Konieczne 
staje się przywrócenie równowagi na rynkach oraz ponowne zapewnienie wzrostu gospo-
darczego. Unia Europejska powinna przyjąć jako główny cel działań antykryzysowych 
przywrócenie stabilności w strefie euro. Jednym z elementów może okazać się powołanie 
unii bankowej oraz fiskalnej w długookresowym procesie budowy modelu federalnego 
dla strefy euro. 
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Streszczenie

Gospodarki rynkowe nie rozwijają się harmonijnie. Wahania występują od samego początku ich funkcjonowania. 
W niektórych okresach rozwijają się szybko, w niektórych wolno, a w jeszcze innych wchodzą w recesję. Dokonując 
ich analizy, możemy postawić tezę, że ich rozwój podlega wahaniom koniunkturalnym. W artykule przedstawiono 
genezę oraz konsekwencje cykli koniunkturalnych we współczesnej gospodarce na podstawie poglądów skupiających 
się w dwóch szkołach – keynesowskiej i monetarystycznej. Omówiono stanowiska ekonomistów na tle realiów gosp-
odarczych w XX i XXI wieku. Wyjaśnienie mechanizmu działania cykliczności w gospodarce pozwoli zrozumieć czyn-
niki kierujące koniunkturą na rynku. W rezultacie będzie można przewidywać czas oraz miejsce wystąpienia kryzysu, 
a w konsekwencji lepiej się do niego przygotować oraz skuteczniej przeciwdziałać jego skutkom.

Cycles in Modern Economy

Market economies do not develop harmoniously. They are dealing with fluctuations. In some periods markets are 
developing quickly, in some slowly, and in others they fall into recession. We can make the thesis that their development 
is subject to cyclical fluctuations. The paper presents the genesis and consequences of business cycles in the modern 
economy based on views focused in two schools - the Keynesian economics and monetarist. An explanation for the 
mechanism of cycles in the economy will help to understand the factors affecting situation on the market. Consequently 
it will help to predict time and location of the crisis and allow to prepare and effectively counteract to its effects.

Translated by Dariusz Krzysztof Kielek
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Wprowadzenie

Unia Europejska (UE), w skład której wchodzi aktualnie 28 krajów członkowskich1, 
powstała 1 listopada 1993 roku w celu usprawnienia współpracy gospodarczej, politycz-
nej i społecznej między krajami ją tworzącymi. Jednym z głównych celów UE wynikają-
cych z przyjęcia traktatu z Maastricht w 1992 roku jest konwergencja gospodarcza krajów 
członkowskich2. Kryteria konwergencji gospodarczej krajów Unii Europejskiej wynika-
jące z traktatu z Maastricht to: stabilność cen, brak nadmiernego deficytu, stosowanie 
normalnych kursów wahań określonych w mechanizmie kursów walut Europejskiego 
Systemu Walutowego, konwergencja stóp procentowych krajów członkowskich3. Unia 
Europejska poprzez różnego rodzaju traktaty i akty prawne ujednolica rynek, gospodarkę 
między krajami członkowskimi, ujednolica system prawny, ochronę środowiska i inne 
sfery. Dąży więc do upodobnienia do siebie wieloma względami krajów będących jej 
członkami. W 2012 roku PKB Unii Europejskiej wyniósł 12 945 402 milionów euro4. 

* Magister Iwona Krymarys jest doktorantką na Wydziale Zarządzania (Katedra Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi) Akademii Leona Koźmińskiego. Email: iwona.krymarys@gmail.com.

1 http://europa.eu/abouteu/countries/index_pl.htm (26.07.2013).
2 K. Kluth, Konwergencja gospodarcza w zakresie kryteriów Traktatu z Maastricht – analiza ekono-

metryczna, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4–6 września 
2007 w Toruniu, http://www.dem.umk.pl/DME/2007/kluth.pdf, s. 307 (26.07.2013). 

3 Tamże, s. 308.
4 http://europa.eu/abouteu/factsfigures/economy/index_pl.htm (26.07.2013).
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Hipoteza konwergencji pojawiła się w teorii wzrostu w latach pięćdziesiątych, 
natomiast intensywny rozwój tej koncepcji miał miejsce od lat dziewięćdziesiątych  
XX wieku5. W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji konwergencji oraz sposobów 
jej badania. Dzięki konwergencji stwierdza się, czy gospodarki poszczególnych krajów/
regionów zbiegają się do wspólnego poziomu równowagi, czy wyrównuje się między nimi 
stan dobrobytu, czy też kraje bogate pozostają krajami bogatymi, a biedne biednymi6. 

W 2004 roku do Unii Europejskiej przystąpiło 10 kolejnych krajów, w tym Polska. Trzy 
lata później nastąpiło kolejne rozszerzenie UE o dwa kraje (Bułgarię i Rumunię). Rozsze-
rzenia te według wielu autorów przyczyniły się do zwiększenia luki dochodowej między 
UE a USA, gdyż przyjęte kraje były mniej zamożne niż kraje wchodzące wcześniej w skład 
UE. W literaturze można spotkać rozróżnianie UE na „starą Unię” (15 krajów członkow-
skich) i UE27 (27 krajów członkowskich Unii Europejskiej), a od 2013 roku UE287. 

Teza przyjęta w niniejszym artykule brzmi: w latach 2004–2012 zacierają się różnice 
w jakości życia i rozwoju społecznoekonomicznym między krajami „starej” Unii Europej-
skiej, a krajami, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku, wskutek ujednoli-
cania systemu politycznego, prawnego, społecznego, gospodarczego w krajach Unii Europej-
skiej. Występuje zatem konwergencja jakości życia krajów Unii Europejskiej, rozumiana jako 
PKB na mieszkańca wyrażony w umownej walucie  –  standardzie siły nabywczej (SSN)8.

Na potrzeby niniejszej pracy kraje „starej” Unii Europejskiej oznaczone będą jako 
UE15, w niektórych przypadkach z analizy wyłączony zostanie Luksemburg, który 
mocno odstaje od pozostałych krajów UE15, wówczas kraje te oznaczone zostaną jako 
UE14. Kraje, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku, oznaczone 
zostaną wspólnie jako UE12. Analiza danych nie będzie obejmować Chorwacji, która 
przystąpiła do Unii Europejskiej w 2013 roku, ze względu na bardzo krótki okres jej 
integracji z krajami UE.

PKB na mieszkańca w Unii Europejskiej w latach 2004–2012

Kraje Unii Europejskiej dążą do upodobnienia się pod względem gospodarczym, 
politycznym, prawnym i tak dalej, należy jednak wziąć pod uwagę, iż występuje wiele 
różnic w cechach tych krajów, które powodują, że nie jest możliwa pełna konwergencja 
między nimi. Kraje UE różnią się od siebie na przykład pod względem: powierzch-

5 W. Nowak, Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego, „Nierówności Społeczne 
a Wzrost Gospodarczy” 2006, nr 8, s. 254.

6 M. Kruszka, M. Puziak, Konwergencja i rozkład dochodów w dużych gospodarkach europejskich, 
„Współczesna Ekonomia” 2010, nr 4(16), s. 26.

7 M. Tusińska, Rozwój społeczno-ekonomiczny krajów peryferyjnych Unii Europejskiej, „Ekonomia 
i Prawo” 2012, t. IX, nr 2, s. 51–52.

8 http://europa.eu/abouteu/factsfigures/living/index_pl.htm (26.07.2013).
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ni, liczby ludności, PKB na mieszkańca, poziomu edukacji, opieki zdrowotnej, systemu 
emerytalnego. Ponadto, sama Unia Europejska zostawia wszystkim krajom duży zakres 
swobody, gdyż kraje mogą ustalać po swojemu te dziedziny polityki, których nie akcep-
tują. Poszczególne kraje w różnym tempie wprowadzają też wspólnie ustalone elementy9.

Zamożność krajów definiowana jako jakość życia w poszczególnych krajach mierzo-
na może być poprzez badanie cen towarów i usług w poszczególnych krajach w stosunku 
do średnich dochodów, gdzie ceny i dochody są wyrażone za pomocą SSN10.

Rysunek 1. PKB na mieszkańca w latach 2004–2012 w krajach UE-14 (w SSN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu, GPD per capita in PPS, Index (EU-28 = 100) http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114 (3.08.2013).

Poziom PKB na mieszkańca (w SSN) w krajach UE15 w 2004 roku wahał się 
od 77 (Portugalia) do 252 (Luksemburg), w 2012 roku – od 75 (Grecja i Portugalia)  
do 271 (Luksemburg). W prezentowanym okresie PKB na mieszkańca w Luksemburgu 
był na zdecydowanie wyższym poziomie niż w pozostałych krajach UE15. Wyłączając 
Luksemburg (rysunek 1) najwyższy poziom PKB per capita w SSN w 2004 roku osią-
gnęła Irlandia (143), a w 2012 roku Austria (131).

PKB na mieszkańca w krajach UE12 został zobrazowany na rysunku 2. W 2004 
roku najniższy poziom PKB na mieszkańca wyniósł 34 (Rumunia), a najwyższy 91 
(Cypr), w 2012 roku najniższy poziom tego wskaźnika wyniósł 47 (Bułgaria), a najwyż-
szy 91 (również Cypr). 

9 M. Tusińska, Rozwój społeczno-ekonomiczny..., s. 48.
10 http://europa.eu/abouteu/factsfigures/living/index_pl.htm (26.07.2013).
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Rysunek 2. PKB na mieszkańca w latach 2004–2012 w krajach UE-12 (w SSN) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu, GPD per capita in PPS, Index (EU-28 = 100) http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114 (3.08.2013).

Średni PKB na mieszkańca w krajach UE12 jest na zdecydowanie niższym pozio-
mie niż w krajach UE15/UE14 (rysunek 3). W 2004 roku średni poziom PKB w UE14 
wyniósł 115,43, a w 2012 roku 111,36 (czyli w latach 2004–2012 średni PKB na miesz-
kańca w tej grupie zmalał); z kolei w krajach UE12 średni poziom PKB w 2004 roku 
wyniósł 61, a w 2012 roku 70,08 (czyli w badanym okresie wzrósł).

Rysunek 3. Średni PKB na mieszkańca w latach 2004–2012 w krajach UE-15/UE-14 oraz UE-12 (w SSN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu, GPD per capita in PPS, Index (EU-28 = 100) http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114 (3.08.2013).
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δ-konwergencja Unii Europejskiej 

Jednym ze sposobów badania konwergencji między krajami/regionami jest ustalanie 
δkonwergencji, czyli stwierdzanie poziomu zróżnicowania zamożności krajów11. Z kon-
wergencją typu δ mamy do czynienia, kiedy w miarę upływu czasu maleje rozproszenie 
realnego dochodu per capita między badanymi krajami12. Do testowania δkonwergencji 
stosuje się dwie miary, które nie są ze sobą równoważne i mogą prowadzić niejednokrot-
nie do odmiennych wyników. Pierwszą miarą jest odchylenie standardowe (lub wariancja) 
logarytmu PKB per capita badanych krajów, drugą stosowaną miarą jest współczynnik 
zmienności, który obrazuje rozproszenie w stosunku do przeciętnej wartości13. Malejące 
w miarę upływu czasu wartości odchylenia standardowego lub współczynnika zmienności 
potwierdzają występowanie zjawiska konwergencji między badanymi krajami. Rosnące 
wartości tych mierników wskazują na zjawisko dywergencji14. Różnica między najwyższym 
i najniższym poziomem PKB wśród krajów UE15 w 2004 roku wyniosła 175, a w 2012 
roku 196, czyli wzrosła. Z wyłączeniem Luksemburga (UE14) różnica między krajem 
o najwyższym i najniższym PKB na mieszkańca w 2004 roku wyniosła 66, a w 2012 roku  – 
56, czyli zmalała. W krajach UE12 w 2004 roku różnica między najwyższym i najniższym 
poziomem tego wskaźnika wyniosła 57, podczas gdy w 2012 roku – 44, czyli podobnie 
jak w krajach UE14 różnica zmalała. Omówione dane zaprezentowane zostały w tabeli 1.

Tabela 1. Najwyższy i najniższy PKB oraz różnica między wartościami w latach 2004–2012 (w SSN)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UE-14

Najwyższy 
PKB

143 
(Irlandia)

144 
(Irlandia)

145 
(Irlandia)

145 
(Irlandia)

134 
(Holandia)

132 
(Holandia)

131 
(Holandia)

131 
(Holandia)

131 
(Austria)

Najniższy 
PKB

77 
(Portugalia)

79 
(Portugalia)

79 
(Portugalia)

79 
(Portugalia)

78 
(Portugalia)

80 
(Portugalia)

80 
(Portugalia)

78 
(Portugalia)

75 
(Portugalia 

i Grecja)
Różnica 66 65 66 66 56 52 51 53 56

UE-12
Najwyższy 

PKB
91 

(Cypr)
93 

(Cypr)
93 

(Cypr)
94 

(Cypr)
99 

(Cypr)
100 

(Cypr)
97 

(Cypr)
94 

(Cypr)
91 

(Cypr)
Najniższy 

PKB
34 

(Rumunia)
35 

(Rumunia)
38 

(Rumunia)
40 

(Bułgaria)
44 

(Bułgaria)
44 

(Bułgaria)
44 

(Bułgaria)
46 

(Bułgaria)
47 

(Bułgaria)
Różnica 57 58 55 54 55 56 53 48 44

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu, GPD per capita in PPS, Index (EU-28 = 100) http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114 (3.08.2013).

11 K. Kluth, Konwergencja gospodarcza..., s. 308.
12 J. Berbeka, Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) 

w latach 1985–2002, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/19_berbeka.pdf, s. 267 (26.07.2013).
13 W. Nowak, Koncepcje konwergencji..., s. 258.
14 A. Strzelecka, Konwergencja wydatków na opiekę zdrowotną w wybranych krajach w latach 1990–2008, 

„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XLII. Nauki HumanistycznoSpołeczne” 2011, z. 403, s. 206.
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Różnica między najwyższym i najniższym poziomem PKB na mieszkańca UE14 
i UE12 zmalała z poziomu 109 w 2004 roku do 84 w 2012 roku. Z uwzględnieniem 
Luksemburga różnica wzrosła z poziomu 218 w 2004 roku do poziomu 224 w 2012 roku.

W 2004 roku różnica między tymi dwoma grupami (UE14 i UE12) w średnim PKB 
na mieszkańca wyniosła 54,43, podczas gdy w 2012 zmalała do poziomu 41,28 (tabela 2).

Na podstawie danych dotyczących PKB na mieszkańca w krajach UE (w SSN) prze-
prowadzono analizę δkonwergencji. Zbadano odchylenie standardowe i wariancję loga-
rytmu PKB per capita w krajach UE, a także współczynnik zmienności PKB per capita 
w krajach UE w latach 2004–2012.

Tabela 2. Średni PKB na mieszkańca w UE-15, UE-14, UE-12 w latach 2004–2012 oraz różnica między 
średnim PKB na mieszkańca między UE-14 a UE-12 (w SSN)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UE-15 124,53 123,93 124,93 124,87 123,27 122,07 122,73 122,67 122,00
UE-14 115,43 114,64 114,57 114,21 113,29 112,57 112,43 112,07 111,36
UE-12 61,00 62,58 64,08 66,33 68,92 68,25 68,08 69,25 70,08

Różnica  
(UE-14 -UE 12) 54,43 52,06 50,49 47,88 44,37 44,32 44,45 42,82 41,28

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostat-u, GPD per capita in PPS, Index (EU-28 = 100) http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114 (3.08.2013).

Odchylenie standardowe logarytmu PKB na mieszkańca (rysunek 4) malało od 2004 
do 2012 roku w całej UE (UE15 + UE12), malało także, kiedy wykluczony z badania był 
Luksemburg (UE14 + UE12), co świadczy o konwergencji zachodzącej w całej UE. 

Rysunek 4. Odchylenie standardowe logarytmu PKB na mieszkańca w UE w latach 2004–2012 (w SSN)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu, GPD per capita in PPS, Index (EU-28 = 100) http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114 (3.08.2013).
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Podobnie sytuacja wygląda, jeśli weźmie się pod uwagę tylko kraje UE12 – od-
chylenie standardowe dla krajów UE12 zmalało o 37% od 2004 do 2012 roku. Z kolei 
odchylenie standardowe dla UE15 i UE14 w latach 2004–2012 rosło, co świadczy o dy-
wergencji zachodzącej między tymi krajami. W UE14 od 2002 do 2009 roku zachodzi-
ła konwergencja (odchylenie standardowe malało), od 2009 roku następował powolny 
wzrost odchylenia standardowego logarytmu PKB dla tych krajów. W przypadku UE15 
odchylenie standardowe od 2004 do 2007 roku rosło, następnie malało do 2009 roku, by 
po 2009 roku ponownie wzrastać. Te same wnioski płyną z analizy wariancji logarytmu 
PKB na mieszkańca (rysunek 5).

Rysunek 5. Wariancja logarytmu PKB na mieszkańca w UE w latach 2004–2012 (w SSN)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu, GPD per capita in PPS, Index (EU-28 = 100) http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114 (3.08.2013).

Analiza δkonwergencji poprzez analizę współczynnika zmienności PKB na miesz-
kańca w UE w latach 2004–2012 (rysunek 6) daje podobne wyniki jak analiza odchylenia 
i wariancji logarytmu PKB na mieszkańca w UE.
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Rysunek 6. Współczynnik zmienności PKB na mieszkańca w UE w latach 2004–2012 (w SSN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu, GPD per capita in PPS, Index (EU-28 = 100)  http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114 (3.08.2013).

Zróżnicowanie poziomu PKB na mieszkańca w ramach wszystkich krajów UE 
(UE15 i UE12) w 2004 roku wynosiło 46,45% i na przestrzeni lat nieznacznie spadło 
do poziomu 43,62% w 2012 roku, czyli zmalało o 2,83 punktu procentowego. Podobnie 
w przypadku UE14 i UE12 – w 2004 roku zróżnicowanie poziomu PKB na mieszkańca 
wynosiło 36,29% i spadło do poziomu 28,80% w 2012 roku, czyli zmalało o 7,49 punktu 
procentowego. Największy spadek zróżnicowania poziomu PKB w latach 2004–2012 
dotyczył krajów UE12 i wyniósł on 12,11 punktu procentowego. Dane te (podobnie 
jak w przypadku analizy odchylenia standardowego oraz wariancji logarytmu PKB na 
mieszkańca) świadczą o konwergencji zachodzącej wśród wszystkich krajów UE, a także 
w wyodrębnionej grupie UE12. 

Wśród krajów „starej” Unii Europejskiej (zarówno UE15, jak i UE14) współczyn-
nik zmienności PKB świadczy o zachodzącej dywergencji. Współczynnik zmienności 
w UE15 wzrósł z poziomu 31,15% w 2004 roku do poziomu 36,94% w 2012 roku, czyli 
wzrósł o 5,79 punktu procentowego. W tym okresie od 2004 do 2007 roku rósł, następnie 
nieznacznie spadał do 2009 roku, by ponownie rosnąć od 2009 roku. W UE14 zróżnico-
wanie poziomu PKB na mieszkańca podlegało wahaniom w tych samych latach, a poziom 
zróżnicowania wzrósł z poziomu 14,54% w 2004 roku do poziomu 16,97% (czyli wzrost 
o 2,43 punktu procentowego). 

Przytoczone dane pozwalają wysunąć następujące wnioski:
a) wśród krajów „starej” Unii Europejskiej (UE15, a także UE14) w latach 2004–

2012 zaobserwować można zjawisko δdywergencji;



Iwona Krymarys 
Konwergencja Unii Europejskiej

47

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

b) wśród krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w latach 2004 oraz 2007 
(UE12) występuje zjawisko δkonwergencji; 

c) wśród wszystkich krajów UE (UE27) zaobserwować można w tym okresie zjawi-
sko δkonwergencji, co potwierdzałoby przyjętą na wstępie tezę, iż przystąpienie 
12 krajów w 2004 i 2007 roku do UE spowodowało zacieranie się różnic w PKB 
na mieszkańca wyrażonego w SSN między „starą” Unią a krajami UE12.

Podsumowanie

Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku o kolejne kraje skutkowało tym, 
że do wspólnoty tej przystąpiły kraje zdecydowanie mniej zamożne. Średni PKB na 
mieszkańca w krajach „starej” Unii Europejskiej był w latach 2004–2012 zdecydowa-
nie wyższy niż w krajach przystępujących w 2004 i 2007 roku. W latach 2004–2012 
w UE15 średni PKB na mieszkańca (w SSN) wyniósł 123,44, w UE14 kształtował się 
na poziomie 113,40, a w krajach UE12 – „zaledwie” 66,51. Kraje UE15 i UE12 różniły 
się i nadal się różnią pod wieloma względami. Unia Europejska ma na celu integrację 
poszczególnych krajów w wielu aspektach, ale z drugiej strony pozwala na różnorodność. 

W latach 2004–2012 kraje UE wskutek różnego rodzaju reform i działań upodabniały 
się do siebie pod wieloma względami, między innymi: politycznym, prawnym, ekono-
micznym, ekologicznym. Na podstawie danych przytoczonych w niniejszej pracy można 
stwierdzić, iż w latach 2004–2012 miała miejsce δkonwergencja PKB na mieszkańca 
(w SSN) w całej Unii Europejskiej (UE27). Analizując osobno dwie grupy: „starą” 
Unię Europejską i kraje, które przystąpiły w 2004 i 2007 roku do UE, zauważyć można 
przeciwne tendencje. Wśród krajów „starej” Unii (zarówno UE15, jak i UE14) zaobser-
wować można w latach 2004–2012 zjawisko dywergencji, natomiast w tym samym czasie 
w UE12 – zjawisko konwergencji.
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Streszczenie

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy występuje zjawisko δ-konwergencji między krajami Unii 
Europejskiej. Zaprezentowano dane dotyczące PKB per capita wyrażonego w SSN (standard siły nabywczej) w krajach 
Unii Europejskiej w latach 2004–2012. Do testowania δ-konwergencji użyto dwóch miar: odchylenia standardowego 
(i wariancji) logarytmu PKB per capita badanych krajów oraz współczynnika zmienności.

European Union Convergence

This article attempts to answer the question whether there is δ –convergence between European Union countries. 
There are presented data about GDP per capita in PPS (Purchasing Power Standard) in European Union between 
2004 and 2012 year. δ-convergence was tested by two measures: standard deviation (and variance) logarithm GDP 
per capita and variation coefficient. 

Translated by Iwona Krymarys
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Produkt krajowy brutto mierzy wszystko, 
z wyjątkiem tego, co sprawia, że warto żyć

Robert F. Kennedy

Wprowadzenie

Koncepcja produktu krajowego brutto (PKB) jako syntetycznego miernika wzrostu 
gospodarczego zawsze była przedmiotem krytyki, która w ostatnich latach staje się coraz 
bardziej nasilona. Idea PKB stanowi konwencję, która opracowywana jest przez eksper-
tów z różnych krajów od kilku minionych dziesięcioleci i dostosowywana do zmienia-
jących się realiów globalnej gospodarki. Pomimo licznych niedoskonałości wskaźnik 
ten nadal ewoluuje. Jego wymiar pejoratywny narasta natomiast od lat sześćdziesiątych  
XX wieku. Bezpośrednim powodem negatywnych odczuć w stosunku do tego agrega-
tu były niekorzystne następstwa wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych, zaś 
główna fala krytyki sprowadza się do zarzutu, iż PKB niewłaściwie mierzy poziom 
dobrobytu ekonomicznego i jakość życia mieszkańców danego kraju. Międzynarodowe 
komisje ekonomistów badające mierniki wyników gospodarczych i postępu społecznego 
dążą zatem do stworzenia takiego wskaźnika, który uwzględniałby wszystkie zmienne 
mające wpływ na poziom życia i dobrobytu społecznego.

* Magister Agnieszka Łopatka jest asystentem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: agnieszka.lopatka@onet.pl.
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Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy krytycznej wskaźnika PKB oraz 
przybliżenie kilku wybranych agregatów będących równoważnymi sposobami mierzenia 
poziomu życia.

Deskrypcja produktu krajowego brutto

Produkt krajowy brutto (Gross Domestic Product – GDP) określa wartość rynkową 
dóbr finalnych powstałych w ciągu roku w danym kraju1. Problematyka definicji pro-
duktu i celu działalności gospodarczej, dawniej określana mianem ekonomiki, stanowiła 
przedmiot rozważań i dyskusji już w starożytnej Grecji. Wówczas powstało pojęcie „nad-
wyżki”, które jednak nie do końca zostało jasno zdefiniowane. Twierdzono, że wynika 
ona z tytułu posiadania ziemi i niewolników, a grecki myśliciel Ksenofont wskazywał, 
że celem ekonomiki jest osiąganie nadwyżki, którą utożsamiał z bogactwem2. W Rzymie 
rozkwit ekonomiczny nastąpił głównie drogą postępu w uprawie roli, i to właśnie w nim 
upatrywano źródła rozwoju produkcji. Następnie należałoby zwrócić uwagę na poglądy 
głoszone przez merkantylistów, którzy odchodzili od tezy o podstawowym znaczeniu rol-
nictwa na rzecz handlu i eksportu, twierdząc, że główne źródło bogactwa stanowi obrót3.

Za prekursora współczesnej myśli makroekonomicznej oraz koncepcji rachunków 
narodowych uważa się przedstawiciela fizjokratyzmu F. Quesnaya, który w 1758 roku 
opracował tak zwaną tablicę ekonomiczną, będącą pierwszym w dziejach myśli ekono-
micznej schematem reprodukcji prostej i pierwszym wzorcem rachunków narodowych. 
Tablica ta miała służyć do diagnozowania sytuacji gospodarczej danego społeczeństwa 
oraz stanowić obraz stanu równowagi4. 

Rozwój kapitalistycznych stosunków produkcji zaowocował nowym spojrzeniem na 
pojęcie pracy produkcyjnej. Twórca klasycznej szkoły ekonomii politycznej A. Smith 
wysunął tezę, iż każda praca prowadzi do powstawania wartości, zaś praca najemna 
przynosi wartość dodatkową. Wprowadził on również pojęcie kosztów produkcji i sfor-
mułował tak zwany dogmat Smitha wskazujący, iż każda wartość rozkłada się na płace, 
zyski i rentę. Prace A. Smitha modyfikowane przez jego następców wywarły ogromny 
wpływ na kształtowanie się współczesnych metodologii obliczeń dochodu narodowego 
oraz rachunków narodowych5.

1  B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011, s. 348.
2  L. Zienkowski, Co to jest PKB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Dom 

Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001, s. 7.
3  Tamże.
4  Tamże.
5  Tamże, s. 8.
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Istotny wpływ na konstruowanie rachunków narodowych miały również prace  
K. Marksa. Szczególne znaczenie przypisano jego koncepcji podziału gospodarki na 
dwa działy – środków produkcji i środków konsumpcji oraz opisaniu związków pomię-
dzy nimi w warunkach reprodukcji prostej i rozszerzonej. Zdaniem K. Marksa produk-
cja zorganizowana w formie kapitalistycznej, niezależnie od charakteru wytwarzanego 
dobra, zaliczana jest do sfery produkcyjnej, a praca, za pomocą której ta płaszczyzna 
funkcjonuje, uznana została za pracę produkcyjną. W wyniku tego pracę niezorganizo-
waną w formie produkcji kapitalistycznej uznano za pracę nieprodukcyjną, z założenia 
niewliczaną do dochodu narodowego, zaś dochody uzyskiwane z tytułu jej wydatkowania 
należą do dochodów wtórnych powstających w procesie redystrybucji6.

W okresie międzywojennym nastąpił intensywny rozwój prac metodologicznych 
związanych z zasadami obliczeń dochodu narodowego, jak również empirycznych 
jego szacunków. Powstały wówczas pierwsze tablice przepływów międzygałęziowych, 
z którymi nieodzownie związane jest nazwisko W. Leontiefa, twórcy pierwszych prak-
tycznych koncepcji w tym obszarze7. 

Po II wojnie światowej powstało wiele publikacji na temat konstrukcji systemu ra-
chunków narodowych, stanowiących zalecenia dla urzędów statystycznych, które zostały 
upowszechnione przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1947 roku.  
Następnie, w 1953 roku, opublikowano System Rachunków Narodowych (System of Na-
tional Accounts – SNA), a w latach dziewięćdziesiątych paralelne rozwiązania nabrały 
charakteru obligatoryjnego dla krajów Unii Europejskiej, w wyniku czego zostały roz-
powszechnione przez Biuro Statystyczne Unii Europejskiej jako Europejski System Ra-
chunków Narodowych (European System of National Accounts – ESA)8. 

Istotny wkład w konstrukcję systemu rachunków narodowych miały prace wybit-
nych ekonomistów należących do Międzynarodowego Towarzystwa do Badań Docho-
dów i Bogactwa (International Association for Research In Income and Wealth), jednak 
główny wkład w opracowanie koncepcji SNA należy przypisać nobliście R. Stone.

W Polsce natomiast w okresie powojennym Główny Urząd Statystyczny (GUS) we 
współpracy z Centralnym Urzędem Planowania (CUP) opracował szereg analiz, spośród 
których najważniejszy był szacunek dochodu narodowego, odpowiadający metodologii 
stosowanej w krajach Europy Zachodniej. Pod koniec lat czterdziestych został on jednak 
ostro skrytykowany, w wyniku czego doszło do rozwiązania Centralnego Urzędu Pla-
nowania, a Polsce narzucono metodologię szacowania bilansu gospodarki narodowej 
stosowaną w Związku Radzieckim, która formalnie przetrwała aż do roku 1989. 

6  Tamże, s. 8–9.
7  Tamże, s. 9.
8  Tamże, s. 10.
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Nacisk na maksymalny wzrost produkcji materialnej jako główny cel polityki ekono-
micznej sprowadzał się do lekceważenia obszarów, które tego produktu nie wytwarzały 
w bezpośredni sposób. Skutkowało to zaniedbaniem sfery usług niematerialnych oraz 
powstawaniem dysproporcji w rozwoju społecznogospodarczym kraju, czego negatyw-
ne konsekwencje odczuwane są do dziś.

Obecnie w Europie powszechnie stosowany jest system rachunków narodowych 
przyjmujący jako podstawę metodologiczną dwa opracowania międzynarodowe:

 – System Rachunków Narodowych ONZ,
 – Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych9.

Produkt krajowy brutto stanowi kluczowy wskaźnik zaliczany do Systemu Rachun-
ków Narodowych i można go analizować z dwóch punktów widzenia:

a) PKB stanowi sumę wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie podmioty go-
spodarcze działające na terenie danego kraju, powiększoną o podatki pośrednie 
nałożone na produkty i zmniejszoną o dotacje produktowe;

b) PKB pokazuje ostateczny podział wytworzonej produkcji pomiędzy różne rodzaje 
zgłaszanego popytu10.

Cała wytworzona w kraju produkcja może być przeznaczona na zaspokojenie zróż-
nicowanego popytu krajowego. Wśród składników PKB wyróżnia się konsumpcję, in-
westycje, wydatki państwa i eksport netto. Jeśli chodzi o konsumpcję, to stanowi ona 
wydatki gospodarstw domowych na dobra i usługi, z wyjątkiem nakładów na zakup 
nowych domów lub mieszkań. Do inwestycji natomiast zaliczane są wydatki na zakup 
maszyn i urządzeń, budynków i budowli (w tym zakupy mieszkań i domów przez go-
spodarstwa domowe), czyli ogólnie rzecz ujmując, na zakupy dobór, które w przyszłości 
zostaną zużyte do wytwarzania innych dóbr i usług. Tymczasem wydatki państwa obej-
mują wydatki na zakup dóbr i usług, ponoszone przez władze lokalne i rząd centralny. 
Uwzględniają one wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez państwo i wydatki 
na prace publiczne. Do składników PKB wliczany jest również eksport netto, definio-
wany jako suma wydatków dokonywanych przez cudzoziemców na dobra produkowa-
ne w kraju pomniejszona o wydatki na dobra wytworzone za granicą poniesione przez 
mieszkańców danego kraju11. Są to transakcje zawierane pomiędzy rezydentami i niere-
zydentami, a za moment rejestracji uznaje się przekazanie prawa własności. 

Sposoby pomiaru rozmiarów aktywności rynku odgrywają istotną rolę w ekonomii, 
bowiem na nich opierają się decyzje wyboru kierunków polityki gospodarczej podej-
mowane przez rząd. W przypadku PKB wyróżnia się ujęcie realne i nominalne. Realne 
PKB wyrażane jest za pomocą cen stałych, zaś PKB nominalne liczone jest w cenach 

9  Tamże, s. 11.
10  www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=45&pageId=608 (12.01.2014).
11  N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009, s. 37–38.
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bieżących. Wskaźnikiem odzwierciedlającym zmiany cen wszystkich dóbr jest deflator 
PKB, formułowany jako stosunek nominalnego PKB do PKB w ujęciu realnym12. Jeśli 
zaś chodzi o metody obliczania PKB, to zalicza się do nich:

a) mierzenie PKB przez sumowanie wydatków rozumianych jako ogół całkowitych 
wydatków na dobra i usługi w dowolnym okresie składające się z takich elemen-
tów, jak konsumpcja, inwestycje, zakupy rządowe oraz eksport netto;

b) mierzenie PKB poprzez sumowanie dochodów, polegające na sumowaniu wartości 
wszystkich oficjalnych dochodów podmiotów uczestniczących w procesie tworze-
nia produktu krajowego;

c) mierzenie PKB przez sumowanie wartości produkcji13.

PKB w Polsce w latach 2000–2012

Stabilny i zrównoważony charakter wzrostu gospodarczego spowodował, iż polska 
gospodarka pozostała jedyną spośród krajów Unii Europejskiej (UE), która nie zanotowa-
ła spadku produkcji w okresie ostatniego światowego kryzysu. W wyniku akcesji Polski 
do UE nastąpił dynamiczny rozwój gospodarczy, a polska gospodarka znalazła się na 
szybkiej ścieżce wzrostu14. Kształtowanie się stopy PKB w latach 2000–2012 w Polsce 
przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Wzrost PKB w latach 2000–2012 w ujęciu %

Źródło: www.mg.gov.pl (15.01.2014).

12  A. Grzelak, Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Integracji 
Europejskiej w Szczecinie, Szczecin 2002, s. 41.

13  Tamże, s. 42–47.
14  www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG20130829.pdf (15.01.2014).
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Na podstawie wykresu 1 można zauważyć, iż polska gospodarka po ustąpieniu 
okresów przejściowych, związanych przede wszystkim z cyklem zapasów, osiągnęła 
swoje apogeum w 2007 roku. W kolejnych latach jednak zaczęła odczuwać skutki świa-
towego kryzysu oraz jego konsekwencje dla gospodarek rozwiniętych. Pomimo tego, 
iż była ona najbardziej odporna na zaburzenia kryzysowe, to jednak tempo wzrostu 
znacząco spadło, głównie w wyniku dostosowania zapasów i inwestycji. Czynnikiem 
stabilizującym koniunkturę okazały się nakłady na inwestycje publiczne, jak również 
wymiana międzynarodowa15.

Spowolnienie wywołane kryzysem gospodarczym osiągnęło najniższy poziom 
w czwartym kwartale 2008 roku. Należy zauważyć, że postępujące od roku 2009 oży-
wienie miało charakter ograniczony, a szczyt aktywności polska gospodarka osiągnęła 
w drugim kwartale 2011 roku. Jednak z końcem tego roku następowało powolne osła-
bienie w gospodarce, a dno cyklu zostało osiągnięte w ostatnim kwartale 2012 roku, 
w którym to wystąpiła stagnacja. Ponowny, powolny wzrost aktywności gospodarczej 
zaobserwowano od pierwszego kwartału 2013 roku. Stabilny i trwały wzrost polskiej 
gospodarki spowodował, że poziom PKB w 2012 roku był o 12,8% wyższy w stosunku 
do roku 2008, w którym to nastąpiło ujawnienie efektów kryzysu. 

Poziom rozwoju polskiej gospodarki w roku 2012 szczególnie widoczny jest na tle 
państw Unii Europejskiej. Głównym problemem, z jakim musiał się zmierzyć ten gospo-
darczopolityczny związek demokratycznych państw europejskich, była nierównowaga 
panująca w obszarze finansów publicznych. Trudności w zrównoważeniu krajowych bu-
dżetów, dotyczące w szczególności państw strefy euro, stanowiły największe zagroże-
nie dla stabilności globalnego wzrostu gospodarczego. W otoczeniu państw UE Polska 
jako jedno z nielicznych państw członkowskich permanentnie generuje dodatnie saldo 
wzrostu gospodarczego16. Kształtowanie produktu krajowego brutto w państwach UE 
w 2012 roku przedstawiono na wykresie 2.

Pomimo utrzymujących się trudności w strefie euro, ograniczających aktywność 
gospodarczą Niemiec, będących głównym partnerem handlowym Polski, krajowa go-
spodarka utrzymywała się na ścieżce wzrostu gospodarczego, generując jeden z najwyż-
szych przyrostów PKB w całej Unii Europejskiej. Przy szacowanym w 2012 roku spadku 
PKB dla całej Wspólnoty Polska gospodarka osiągnęła rezultat wyższy o 2,2 punktu 
procentowego. Główną przyczyną owego wzrostu był popyt zagraniczny, którego udział 
w PKB wyniósł 2,1 punktu procentowego17. Zaprezentowane dane wskazują, iż Polska 
w 2012 roku znalazła się na piątym miejscu pod względem wzrostu gospodarczego na 
tle 27 krajów UE. 

15  Tamże.
16  Tamże.
17  Tamże.
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Wykres 2. Poziom PKB w UE w 2012 roku w %

Źródło: www.mg.gov.pl (15.01.2014).

Współczesna krytyka PKB

Koncepcja produktu krajowego brutto jako syntetycznego wskaźnika wzrostu gospo-
darczego zawsze była przedmiotem krytyki, jednak ostatnie lata spowodowały jej coraz 
większe nasilenie, wynikające z gwałtownych przemian rzeczywistości gospodarczej 
przez światowy kryzys ekonomiczny. Dodatkowym czynnikiem kwestionowania przy-
datności tej kategorii rachunku narodowego było niewątpliwie załamanie się dotychcza-
sowej ortodoksji ekonomicznej, wyrażającej się zarówno w dominujących teoriach eko-
nomicznych, jak i postawach politycznogospodarczych18. PKB uznawany jest nie tylko 
za niewłaściwy miernik rozwoju gospodarczego, ale także dobrobytu ekonomicznego i co 
więcej – jakości życia mieszkańców danego kraju.

Jednym z głównych kierunków krytyki produktu krajowego brutto jest uznanie go 
za niezadowalający miernik działalności gospodarczej, ponieważ nie ujmuje czynników 
nierejestrowanych przez rynek, prac domowych czy aktywności w internecie. Ponadto, 
PKB ujmuje nakłady poniesione w celu zaspokojenia potrzeb, nie ujmując ich efektów, 
takich jak czas wolny czy wypoczynek. W rachunku tym pomijana jest także niezarob-
kowa działalność społeczeństwa. Ujmowane są natomiast koszty społeczne niemające 
wpływu na wzrost dobrobytu, takie jak wydatki państwa na obronę i administrację. W ra-
chunku PKB, nie jest także brany pod uwagę podział dochodu pomiędzy poszczególne 
grupy społeczne19. 

18  www.monitorekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/a145/Fetysz_PKB.html (15.01.2014).
19  www.biznes.pwn.pl/haslo/3940747/miernikidobrobytu.html (15.01.2014).
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Obecnie najszerszy wymiar ma społeczna krytyka rozpatrywania procesów eko-
nomicznych przez pryzmat wzrostu PKB. Odnosi się ona do zawężonego spojrzenia 
na procesy ekonomiczne w kwestii ilościowego pomiaru rezultatów aktywności gospo-
darczej. „Krytyka ta sprowadza się do dwóch fundamentalnych obszarów: nierówności 
pomiędzy bogatymi i biednymi oraz konieczności postrzegania wymogów ochrony śro-
dowiska naturalnego. Sceptycyzm ten prowadzi także do zakwestionowania koncepcji 
ekonomii autonomicznej”20.

Kolejnym istotnym aspektem wzbudzającym krytykę jest różnicowanie krajów 
w związku z liczbą ludności, co niekorzystnie wpływa na sytuację dużych państw o zna-
czącej liczebności. Dodatkowo, wzrost PKB może prowadzić do wysuwania błędnych 
wniosków, ponieważ nie jest on korygowany o wzrost bądź spadek populacji danego 
kraju. W rezultacie wzrost gospodarczy może być jedynie wynikiem dołączenia kolej-
nych roczników do zasobów siły roboczej, a nie przyczyną wyżu demograficznego21. 
Pomijane jest również zróżnicowanie dochodów w społeczeństwie oraz ich dystrybucja. 
Wskaźnik ten może osiągać tę samą wartość w dłuższym okresie, pomimo drastycznych 
zmian w strukturze podziału dochodów. Oprócz tego pomijana jest jakość świadczonych 
usług, w szczególności państwowych. Ujmuje natomiast produkcję „antydóbr”, szkodzą-
cych środowisku, zdrowiu i życiu ludności, takich jak wyroby tytoniowe czy broń. Do-
datkowo, pomijane są efekty zewnętrzne produkcji w postaci zanieczyszczeń środowiska.

Należy również zauważyć, że PKB nie uwzględnia różnic w poziomach cen w po-
szczególnych państwach, co prowadzi do próby rozwiązania tego problemu poprzez 
uwzględnienie parytetu siły nabywczej pieniądza w poszczególnych krajach. Ponadto, 
jest zniekształcony w wyniku wahań kursów walutowych i różnic w poziomach rozwoju. 
Istotny jest również fakt, iż PKB uwzględnia wyliczenia średnich wartości transakcji 
w obszarze dóbr, pomijając natomiast ich jakości, która ma przecież niebagatelny wpływ 
na poprawę poziomu życia. Jest to także wskaźnik podlegający manipulacjom metodolo-
gicznym, co utrudnia porównywanie poszczególnych gospodarek.

Wiele kontrowersji powstało na temat krytyki PKB ze względu na niezaliczania 
do owej miary tak zwanej szarej strefy, czyli produkcji wytwarzanej nielegalnie. Eko-
nomista B. Wyżnikiewicz wskazuje na istnienie gospodarki nieformalnej składającej 
się z dwóch części. Pierwsza z nich to gospodarka półlegalna, zwana potocznie „szarą 
strefą”, obejmująca działania dozwolone przez prawo, lecz prowadzone poza oficjalnym 
obiegiem gospodarczym w celu uniknięcia zapłaty należności na rzecz państwa. Druga 
część tej gospodarki obejmuje natomiast aktywność niedozwoloną przez prawo i określa-
na jest mianem „czarnej strefy”, do której zaliczyć można nielicencjonowany hazard czy 

20  www.monitorekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/a145/Fetysz_PKB.html (17.01.2014).
21  www.obserwatorfinansowy.pl/forma/debata/pkbniejestidealnyalelepszegowskaznikaniemamy/ 

(17.01.2014).
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handel ludźmi. Decyzją Unii Europejskiej wszystkie państwa w perspektywie czasu będą 
zmuszone do uwzględniania w narodowych bilansach „czarnej strefy” na równi ze strefą 
oficjalną i szarą. Powstaje jednak problem pomiaru wspomnianych sektorów. W tym celu 
wykorzystywane są między innymi dane pochodzące z rejestrów administracyjnych oraz 
badań ankietowych i panelowych. Należy także zauważyć, iż od 1995 roku „szara strefa” 
kalkulowana jest przez Ośrodek Gospodarki Nieformalnej w Kielcach i wliczana do pol-
skiego PKB22. Należy jednak zaznaczyć, iż nadal są to tylko kalkulacje, a nie precyzyjne 
dane, bowiem badania ankietowe i panelowe nie zawsze oddają prawdziwą wartość, którą 
generuje dana działalność.

Ogromna fala krytyki wokół PKB wynika z faktu, iż z powodu braku innych wskaź-
ników niesłusznie traktowany jest on jako miernik dobrobytu23. Do tej pory jednak nie 
skonstruowano syntetycznego wskaźnika rozwoju społecznego. Jego stworzenie wydaje 
się jednak zadaniem bardzo trudnym ze względu na konieczność zastosowania kryte-
riów wartościujących, w odniesieniu do których niełatwo jest uzyskać międzynarodowy 
konsensus.

Wybrane alternatywne mierniki rozwoju

Składająca się z ekonomistów międzynarodowa komisja zajmująca się badaniem 
mierników wyników gospodarczych i postępu społecznego wskazała na liczne wady 
istniejących wskaźników i zaproponowała wiele nowych rozwiązań. Eksperci pracujący 
pod kierownictwem noblisty J. Stiglitza wysunęli wniosek, iż wąski miernik wyników 
rynkowych, jakim jest produkt krajowy brutto, mylony jest z szerszymi miarami do-
brobytu. J. Stiglitz i A. Sen opracowali dla Unii Europejskiej grupę wskaźników, które 
należy stosować jednocześnie, aby w pełni opisać panującą sytuację gospodarczą. Wska-
zują oni na istotne kwestie, które powinny być uwzględnione przy konstruowaniu tego 
typu analiz, między innymi: zachorowalność na przewlekłe schorzenia, średnia długość 
życia, stopień zanieczyszczenia środowiska czy poziom ubóstwa. Odpowiednikiem miar 
proponowanych przez noblistów, które mają obejmować życie ludzkie nie tylko w eko-
nomicznym wymiarze, jest z kolei Human Development Index (HDI), czyli wskaźnik 
rozwoju społecznego. Miara ta opracowana została w 1990 roku przez pakistańskiego 
ekonomistę M. ul Haqa. System ten wprowadzony został przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) w celu umożliwienia porównań międzynarodowych. Uwzględnia 
ona między innymi poziom wykształcenia społeczeństwa, dochód narodowy na osobę 

22  B. Wyżnikiewicz, Brzydsza część gospodarki, „Dziennik Gazeta Prawna”, 23–25 sierpnia 2013,  
s. A15.

23  www.biznes.pl/magazyny/finanse/pkbdyzurnymchlopcemdobicia,5178810,magazyndetal.html 
(18.01.2014).
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czy średnią długość życia24. Pod koniec 2012 roku Polska znalazła się na 39. miejscu 
w rankingu najbardziej rozwiniętych krajów świata. Rozkład wskaźnika HDI w roku 
2012 w wybranych państwach przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3. Rozkład indeksu HDI w 2012 roku w wybranych państwach

Źródło: www.forsal.pl/grafika/689980,127954,human_development_index_2013_polska (20.01.2014).

Wskaźnik HDI dla Polski w 2012 roku wyniósł 0,821 (maksymalna wartość wynosi 1).  
Wynik Polski jest wyższy niż w Portugali czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Najlepiej na świecie żyje się mieszkańcom Norwegii – niezmiennie od kilku lat jest ona 
liderem rankingu ONZ. 

W 2005 roku brytyjski tygodnik „The Economist” opracował wskaźnik jakości życia 
(Quality of life Index – QLI) w celu odzwierciedlenia poziomu życia i satysfakcji życio-
wej w poszczególnych krajach. Uwzględnia on takie parametry, jak: sytuacja materialna, 
zdrowie, stabilność polityczna i bezpieczeństwo, życie rodzinne i wspólnotowe, klimat 
i geografia, bezpieczeństwo zatrudnienia, wolność polityczna i równość płci. Wadą tego 
miernika jest jednak to, że uwzględnia on jedynie sferę jakości życia.

W 2006 roku New Economics Fundation (NEF) opracował wskaźnik szczęśliwej 
planety (Happy Planet Indeks) w celu pomiaru dobrobytu w poszczególnych krajach. 
Wskaźnik ten w przeciwieństwie do PKB uwzględnia także wpływ na środowisko natu-
ralne oraz zrównoważony rozwój, bowiem zakłada, iż celem aktywności ekonomicznej 
jest nie tylko bogacenie się, ale także zapewnienie zdrowia i szczęścia.

24  www.obserwatorfinansowy.pl/forma/debata/pkbniejestidealnyalelepszegowskaznikaniemamy/ 
(20.01.2014). 
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Eurostat natomiast zmienił sposób mierzenia poziomu życia mieszkańców państw 
Unii Europejskiej, wprowadzając wskaźnik rzeczywistego spożycia indywidualnego 
(Actual Individual Consumption – AIC), który odnosi się do wszystkich towarów i usług 
spożywanych przez gospodarstwa domowe25. W AIC pod uwagę brane są dobra nabywa-
ne przez obywateli oraz dofinansowane przez władze i organizacje pozarządowe. Według 
tej metody, poziom życia w Polsce w 2012 roku stanowił 71% średniej wartości UE26. 
Nowa klasyfikacja ukazuje, iż Polacy są narodem bogatszym niż pokazywały to dane 
PKB per capita, według którego w 2012 roku Polska osiągała zaledwie 66% średniej 
unijnej27. Niedoskonałość tego wskaźnika polega jednak na braku uwzględnienia czyn-
ników społecznych.

Na szczególną uwagę zasługuje stworzony przez Organizację Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju w 2011 roku wskaźnik lepszego życia (Better Life Index). Pozwala on 
na „porównywanie dobrobytu we wszystkich krajach na podstawie takich kategorii, jak: 
warunki mieszkaniowe, nakłady finansowe, dochód, bezpieczeństwo pracy, wsparcie 
społeczne, edukacja, stan środowiska, zdrowie, bezpieczeństwo i zadowolenie z życia. 
Wszystkie te wyznaczniki OECD uznała za istotne z perspektywy oceny materialnych 
warunków i jakości życia”28. Twórcy tego indeksu uważają, iż PKB nie ukazuje, jak żyje 
się i mieszka w danym kraju.

Kolejnym konkurencyjnym dla PKB wskaźnikiem stworzonym przez ONZ jest 
wskaźnik ubóstwa społecznego (Human Poverty Index – HPI). Swoim zakresem obej-
muje on rozwój społeczny i intelektualnoekonomiczny. Powszechnie uważa się go za 
miarodajny indykator, bowiem uwzględnia nie tylko zarobki w odniesieniu do struktury 
demograficznej, ale także porównanie poziomu ubóstwa ze stopniem rozwoju intelektu-
alnego i brakiem zatrudnienia.

Należy zauważyć, iż we współczesnej gospodarce można wyróżnić wiele innych 
wskaźników stanowiących próbę znalezienia konkurencji dla PKB, jednak żaden z nich 
nie jest pozbawiony wad. 

Podsumowanie

Mierzenie wzrostu gospodarczego jest skomplikowanym i trudnym procesem, wy-
magającym uwzględnienia nie tylko czynników ekonomicznych, ale także aspektów 
społecznych, politycznych i kulturowych. Od dłuższego czasu zauważalna jest inten-

25  www.epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Actual_individual_con-
sumption (20.01.2014).

26  www.wprost.pl/ar/405360/DobrobytPolskawunijnymogonie/ (20.01.2014).
27  www.forbes.pl/wedlugaicpolskajestbogatszanizczechy,artykuly,157059,1,1.html (20.01.2014).
28  www.oecdbetterlifeindex.org (25.01.2014).
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sywna krytyka produktu krajowego brutto jako uniwersalnej miary wzrostu gospodarcze-
go. Stworzenie innych wskaźników uwzględniających pomijane przez PKB obszary jest 
jednak zadaniem złożonym i obarczonym dużym ryzykiem błędu. Powstałe do tej pory 
miary nie są pozbawione wad, choćby w takich aspektach, jak pomijanie sfery jakości 
życia czy brak uwzględniania czynników społecznych. W najbliższym czasie z pewnością 
powstanie wiele badań nad stworzeniem tego typu mierników. Obecnie trwa intelektualna 
rywalizacja o to, kto zaproponuje wskaźnik możliwie najdokładniej odzwierciedlający 
jakość życia i stan ekosystemu, jednocześnie nieskomplikowany i łatwy do zrozumienia. 

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można sformułować wniosek, iż kon-
trowersje powstałe wokół PKB wynikają z niesłusznego traktowania go jako miernika 
poziomu życia i dobrobytu. Ewolucja rachunków narodowych wynikająca ze zmian powsta-
jących w gospodarce globalnej prowadzi do tworzenia coraz dokładniejszych metod badań 
i szacunków. Pomimo jednak pewnych istotnych niedoskonałości PKB jest miernikiem, 
który w najbliższej przyszłości będzie ewoluował i wydaje się, iż nie zostanie zastąpiony 
inną miarą, bowiem nadal stanowi najlepszy dostępny agregat mierzący tempo wzrostu 
i rozwoju gospodarczego. Można dodać, iż będzie on wspomagany przez inne wskaźniki.
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Streszczenie

W artykule zaprezentowano deskrypcję produktu krajowego brutto oraz jego kształtowanie się w Polsce i krajach 
Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem roku 2012. Celem opracowania było dokonanie analizy krytycznej 
PKB oraz wskazanie innych mierników wzrostu gospodarczego. W pierwszej części artykułu opisano proces ewaluacji 
badanego wskaźnika oraz sposoby jego pomiaru. Druga część opracowania zawiera opis kształtowania się PKB 
w Polsce, natomiast dwa ostanie moduły poświęcone zostały dylematom związanym z PKB oraz jego zamiennym 
indykatorom. 

Gross Domestic Product And Contemporary Criticism

The article presents the characteristics of the Gross Domestic Product and its development of up in Poland and the 
countries of the European Union with particular emphasis in 2012. The purpose of this article is to analyze critically the 
GDP and an indication of alternative measures of economic growth. In the first part of the article describes the process 
of evaluation GDP and methods of its measurement. The second part of the article includes the formation of the GDP 
in Poland, while the last two modules are devoted to the dilemmas associated with GDP and its alternative indicators.

Translated by Agnieszka Łopatka
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Wprowadzenie

Artykuł ma na celu pokazanie, że przedsiębiorstwo ma wolność wyboru, a także od-
powiada za decyzje w nim podjęte. W dobie globalizacji, która jest ogółem procesów pro-
wadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, gospodarek i kultur, 
jednostka gospodarcza musi dostosować się do zmieniającego się rynku, aby osiągnąć 
zysk. Globalizacja poszerza wolność gospodarczą i aktywuje konkurencję, co powoduje 
zwiększenie poziomu produktywności, a tym samym podnosi standard życia społeczeń-
stwa. Zjawisko to pomimo wielu zalet ma także wady. Jednym ze sposobów niwelowania 
negatywnych skutków tego procesu jest paradygmat zrównoważonego rozwoju. Jego 
praktyczny wymiar można odnaleźć w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR – corporate social responsibility). W Polsce strategia CSR jest wciąż tematem 
nowym i nie do końca poznanym. Stąd potrzeba choćby częściowego wyjaśnienia jej 
założeń oraz analizy funkcjonowania CSR w przedsiębiorstwach. Obszarem analizy em-
pirycznej opracowania są wybrane firmy, które wdrożyły założenia odpowiedzialnego 
biznesu w codziennej praktyce.

* Magister Ewelina Pawłowska jest doktorantką na Wydziale Finansów (Katedra Rachunkowości Finan-
sowej) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Email: ewelinapawl@wp.pl.
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Pojęcie wolności 

Termin wolności we współczesnej refleksji filozoficznej został zdominowany poprzez 
różne wersje tak zwanej filozofii podmiotu, które to kładą nacisk na jego aktywną oraz 
racjonalnie zaplanowaną rolę w procesie poznania oraz samopoznania. Wolność definio-
wana jest jako stopień niezależności oraz wyzwolenia1. Natomiast w ujęciu poznawczym 
ma głównie wartość negatywną i nie jest dążeniem do autonomicznego działania czy też 
manifestowania własnej wyjątkowości, ale wyraża się w refleksji nad pojęciami ogól-
nymi2. Wolność bezsprzecznie należy do ideałów, które są powszechnie cenione oraz 
niepodważalne. Z tematyką wolności nierozłącznie związana jest wolność gospodarcza. 
Stanowi ona swobodę podejmowania działalności gospodarczej, wolnej od ingerencji 
państwa. Jest pochodną wolności człowieka oraz gwarancją autonomii jego woli i po-
rządku gospodarczego. Zasada wolności gospodarczej została ujęta w Konstytucji RP 
jako jeden z elementów społecznej gospodarki rynkowej. Przysługuje ona każdemu na 
równych prawach. Oznacza to, że każdy może rozpocząć działalność gospodarczą, jeżeli 
posiada do tego odpowiednie zaplecze finansowe i jest świadomy ryzyka, które się z tym 
wiąże. 

Praca w przedsiębiorstwie jest wolnym, świadomym i twórczym działaniem ludzi, 
zmierzającym do wytworzenia nowych wartości. Główną cechą pracy jest to, że jest 
ona działaniem wolnym, ponieważ człowiek może się zwracać do dobra tylko w sposób 
wolny. Jest ona powiązana z wolnością w sensie ontologicznym oraz jest wolnością celów 
i wyborów, które są osiągane poprzez pracę w jednostce gospodarczej. 

Wolna praca jako wybór może dokonywać się tylko w demokracji gospodarczej, 
w której to człowiek jest podmiotem życia gospodarczego i politycznego3. Jest to zarówno 
swoboda stosunków ekonomicznych, czyli wolność gospodarcza, jak i wolność politycz-
na4. Konsekwencje prawne za naruszenie praw pracownika mogą ponieść pracodawcy, 
członkowie zarządu spółek, dyrektorzy oraz inni upoważnieni pracownicy. Zasadniczym 
przestępstwem naruszającym wolność pracownika jest złośliwe naruszanie jego praw 
wynikających ze stosunku pracy oraz przepisów regulacyjnych5.

Wolność pracy stanowi pas startowy dla rozwoju społecznogospodarczego. Ogra-
niczenie tego prawa jest głównym hamulcem rozwoju gospodarek świata w dobie po-

1  M. Reut, Zmienność czy tożsamość pytania o wolność, w: Dylematy wolności, red. M. Reut, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 5.

2  R. Legutko, Traktat o wolności, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 163.
3  F.J. Mazurek, Wolność pracy, przedsiębiorczość, uczestnictwo, Wydawnictwo Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego, Lublin 1993, s. 15–16.
4  M. Friedman, Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993, 

s. 21.
5  A. Leśniewski, Odpowiedzialność względem pracownika, w: Odpowiedzialność prawna menedżera, 

czyli bezpieczeństwo decyzji w zarządzaniu, red. W. Urbański, Wydawnictwo Forum, Poznań 2005, s. 89.
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stępującej globalizacji. Tworzenie barier dla inicjatywy gospodarczej jest zniewoleniem 
zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Stanowi ono także źródło nierówności 
i zabija twórczą podmiotowość człowieka do wytwarzania dóbr. 

Korzystanie z prawa do inicjatywy gospodarczej jest gwarancją uzyskania prawa do 
własności prywatnej, która przejawia się jako gwarancja wolności człowieka. Temat wolno-
ści w dobie postępującej globalizacji jest sprawą kluczową. Zarazem jest to także problem 
praktyczny, który otwiera się na problematykę człowieka i świata6. W działaniu, które 
nazywamy wolnym, nacisk kładzie się na możliwości realizacji osobowych wartości sta-
nowiących podstawę do kreowania tożsamości podmiotu7. Jednostki gospodarcze mogą, 
a nawet powinny między sobą konkurować. Podmioty gospodarcze cechujące się przedsię-
biorczością oraz inicjatywą powinny szukać dróg rozwoju, a także dobierać sojuszników8. 

Deficyt wolności w przedsiębiorstwie 

Problemy organizacyjne często rozpatrywane są z punktu widzenia możliwości za-
spokojenia jednej z podstawowych ludzkich potrzeb, jaką jest właśnie wolność, czyli 
poczucie samodzielności dokonywanych wyborów i związanej z tym odpowiedzialności 
przy pełnieniu roli organizacyjnej w firmie. Odpowiedzialność jest tym większa, im 
większy jest wybór. Jednym z zagrożeń wolności w przedsiębiorstwie jest konformizm, 
czyli skłonność człowieka do działań zgodnych tylko z ideą grupy i porzucenie własnych 
przekonań. W końcu konformizm jest od lat uważany za podstawowy czynnik kreujący 
spójność grupy, w tym przedsiębiorstwa. Literatura wskazuje, iż zachowania uległe są 
w firmach mile widziane, a nawet nagradzane przez właściciela, co jednak ogranicza 
w pewien sposób wolność pracownika. Konformizm ma podłoże emocjonalne, a nie ra-
cjonalne, ponieważ boimy się sankcji swoich zachowań9. Poczucie zależności od innych 
osób w firmie można uznać za przejaw zniewolenia i utarty wolności wyboru. Często 
w jednostkach gospodarczych występuje tak zwany postulat jednomyślności – jest to 
sytuacja, gdy silniejsza większość narzuca swoje decyzje innym. W takiej sytuacji wy-
stępuje jeden sposób myślenia bez wymiany poglądów i racji pomiędzy pracownikami.

Kolejnym zagrożeniem wolności w przedsiębiorstwie są tradycjonalistyczne wspól-
noty, które charakteryzuje poczucie wyższości i ksenofobii ich członków. Jest to po-
czucie dumy i zadowolenia z osiągnięć i wyższości przodków. To uczucie jest w pełni 
irracjonalne i nieuzasadnione, ponieważ w żaden sposób nie odnosi się do grupy tych 

6  R. Legutko, Traktat o..., s. 7.
7  M. Reut, Zmienność czy tożsamość..., s. 11.
8  R. Rybarski, Wolność i przymus w gospodarce, Ziemowit, Warszawa 1992, s. 10–12.
9  Cz. Sikorski, Wolność w organizacji: humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, Antykwa, 

Kluczbork–Łódź 2000, s. 49.
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osób. Zaliczyć tutaj można fakt bycia dumnym z przynależności do rasy białej, do której 
przecież przynależność jest całkowicie przypadkowa. Zagrożenia wolności wynikające 
z tradycjonalizmu wywodzą się głównie ze skłonności do nacjonalizmu, który pojawił się 
w XX wieku. Ideologia ta podkreśla nacisk na tradycję, język, krew, a także na kryteria 
wyznaczania granic państwowych10. 

Standaryzacja procesów w przedsiębiorstwie stanowi ingerencję w wolność jednostki 
gospodarczej, ponieważ jest to zachowanie dążące do utrzymania sterylnego podporząd-
kowania, gdzie wszelkie procesy są od początku do końca ustalone. Sprawność działania 
mierzy się wtedy stopniem powtarzalności czynności, co dotyczy zarówno procesów, 
w których działa jednostka, jak i rezultatów. Rzetelnie wykonywana praca w tym syste-
mie polega na tym, że pracownik dokładnie odtwarza wzorzec postępowania. Standary-
zacja pozbawiła człowieka wpływu na wybór metody wykonywanej czynności w pracy, 
zabijając zarazem jego przedsiębiorczość oraz wewnętrzną motywację do działania. 

Jednym z najbardziej spektakularnych zwiastunów nowej epoki cywilizacyjnej jest 
postępująca globalizacja przedsiębiorstw, ponieważ jednostki gospodarcze coraz częściej 
przechodzą od działalności lokalnej do działalności na rynku krajowym lub zagranicz-
nym. Jest to skutkiem szybkiego rozwoju informatyki, techniki oraz przepływu infor-
macji. Rewolucja informatyczna sprawiła, iż przedsiębiorcy dysponują rozległą wiedzą 
o zjawiskach zachodzących w gospodarce światowej. Techniczne ograniczenia zostały 
usunięte przez postęp w łączności, logistyce i komunikacji11. W warunkach globalizacji 
przedsiębiorcy mogą szybko zareagować na zachodzące zmiany. Globalizacja oraz ciągłe 
przekształcenia rynków doprowadziły do zmiany koszyka klientów, których nie traktuje 
się już jako mało wymagających, ale doskonale zorientowanych w tajnikach wytwarzane-
go produktu czy też usługi. Wymagania konsumentów stale rosną i się zmieniają. Skut-
kiem tych zjawisk jest często zmiana czasu pracy ze stałego na elastyczny, co stanowi 
ograniczenie wolności dla pracowników, którzy na przykład dotąd nie pracowali w week-
endy, a ze względu na zmianę rynku są zmuszeni do pracy nawet w święta i niedziele.

Osoba, która jest odpowiedzialna za swoje czyny i działania, musi być wolna w swoich 
decyzjach. Czyn wynika z inicjatywy człowieka i w momencie jego podjęcia musi być nie-
zależny przynajmniej od dwóch stanów faktycznych, które bezpośrednio go dotyczą, czyli 
na przykład sytuacji rodzinnej czy też pozycji społecznej12. Zrozumienie i opisanie tego 
zjawiska w dobie globalizacji wymaga znajomości złożonej sfery działalności gospodarczej 
na rynku. Idea odpowiedzialności dopełnia sens i znaczenie idei wolności. Istnieje niero-

10  Tamże, s. 78.
11  A. Żbikowska, Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm 

międzynarodowych: studia przypadków wybranych firm europejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie 2002, s. 147.

12  R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 133.
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zerwalny związek pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością podmiotu gospodarującego. 
Granicą wolności przedsiębiorstwa jest odpowiedzialność, która jest oceną wolnych działań 
i wyborów. Wolność bez odpowiedzialności jest niczym innym jak samowolą pozbawioną 
racjonalizmu i uzasadnienia. Przedsiębiorstwo jest wolnym podmiotem działań, a nie tylko 
sumą pracujących w nim osób. Ludzkość od dawna dążyła do wolności, jednak praktyka 
wskazała również na jej wady. Źle zrozumiana prowadzi do niemożności zapanowania nad 
siłami, które uwolniła wolność. Dla przykładu „niewidzialna ręka” nie daje ludzkości na-
rzędzi do stawiania czoła zagrożeniom i problemom. Do konfliktu wartości, który jest spo-
wodowany kilkoma czynnikami, takimi jak dyskryminacja kobiet czy też nierówności spo-
łeczne, dość często dochodzi w sferze działalności gospodarczej. W dzisiejszych czasach 
człowiek bogatszy o doświadczenia oraz coraz bardziej świadomy swoich czynów szuka 
rozwiązań konfliktów wartości, włączając w to ideę odpowiedzialności, która dotyczy nie 
tylko jednostki, ale jest odpowiedzialnością za świat i następne pokolenia.

Odpowiedzialność jednostek gospodarczych

Ponoszenie odpowiedzialności jest to stan faktyczny, który automatycznie dotyczy 
tego, kto podejmuje określonego rodzaju działanie. Jesteśmy odpowiedzialni za czyn, 
którego się podjęliśmy, ponieważ odpowiedzialność ciąży na sprawcy13. Na przedsiębior-
stwie ciąży odpowiedzialność za wykonywane przez nie działania oraz ich konsekwen-
cje, jest to tak zwana odpowiedzialność restrykcyjna. Wyróżnia się także odpowiedzial-
ność pozytywną, czyli odpowiedzialność za czynione dobro przez przedsiębiorstwo14. 
Nikt nie oczekuje od przedsiębiorstw, aby leczyły schorowanych pracowników. Jednak 
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest istotne w myśleniu o odpowiedzialnym 
zarządzaniu firmą i utrzymaniu dobrych relacji pomiędzy pracownikami15. 

Odpowiedzialność w literaturze przedmiotu jest rozpatrywana z zupełnie różnych 
punktów widzenia, w tym między innymi prawnego, etycznego oraz socjologicznego. 
Coraz częściej przedsiębiorstwa nawiązują do ekologicznej odpowiedzialności związa-
nej z oczekiwaniami społeczeństwa. Jak wykazują badania, 78% zarządzających firmą 
dostrzega wpływ zarządzania ryzykiem ekologicznym na wartość przedsiębiorstwa 
w dłuższej perspektywie czasu. Cele ekonomiczne jednostek gospodarczych nie są już 
wystarczające16.

13  Tamże, s. 79.
14  J. Filek, O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego, Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 169.
15  A. Żbikowska, Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa..., s. 151.
16  A. Chodyński, Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakowskie 

Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, s. 50.
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Przez kilkanaście ostatnich lat język biznesu wyraźnie się wzbogacił o nowe pojęcia 
oraz zwroty takie, jak: społeczna odpowiedzialność firmy (ang. corporate social re-
sponsibility – CSR) czy też etyka biznesu (ang. business ethics). Te pojęcia związane 
są ze współczesnym podejściem do roli funkcjonowania przedsiębiorstwa, w którym 
podstawowym elementem działania i wyznaczania nowych kierunków rozwoju jest od-
powiedzialny biznes17. Literatura podmiotu wskazuje na liczne korzyści ze stosowania 
CSR, w tym na przykład wzrost wartości przedsiębiorstwa, lepszą reputację, wzrost 
lojalności pracowników i klientów oraz stabilność rozwoju18. Koncepcja CSR wyzna-
cza trendy, według których przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie 
i bez przymusu uwzględniają interesy społeczne, swoich interesariuszy, a także ochronę 
środowiska naturalnego19. Podejście to zakłada, iż możliwa jest synteza wolności i odpo-
wiedzialności w działaniu przedsiębiorstw na rynku. 

Przedsiębiorstwa, które oprócz podstawowej działalności nastawionej na zysk kreują 
modele biznesu oparte na aspektach ekologicznych oraz prospołecznych, działają na 
całym świecie. Szczególną rolę odrywa tutaj ONZ, która w Zasadach odpowiedzialnego 
inwestowania podkreśla zainteresowanie aspektami ekologicznymi. Gwałtownie rozwi-
jający się postęp globalizacji zmusza niejako do podjęcia debaty nad dalszym rozwojem 
praktyk CSR, wolnością i odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. W literaturze termin 
„odpowiedzialność” jest rozumiany jako wewnętrzna potrzeba, która wynika bezpo-
średnio z wolnej woli człowieka, która ma charakter ściśle uniwersalny oraz praktyczny. 
Człowiek żyje w społeczeństwie i jest zależny od innych osób. Tak więc odpowiedzial-
ność jest zjawiskiem głęboko ludzkim, związanym z wieloma aspektami codziennego 
życia człowieka, z koniecznością dokonywania wyborów oraz zagadnieniem wolności 
i odpowiedzialności. Współcześnie odpowiedzialność jednostek gospodarczych nie ogra-
nicza się tylko do czynów już popełnionych, ale obejmuje działania dotyczące przyszłych 
procesów zachodzących w firmie. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest niejako wy-
muszona przez cywilizację, ponieważ dotyczy ona społeczeństwa i przyrody. 

Odpowiedzialne przedsiębiorstwo to takie, które wychodzi naprzeciw współczesnym 
oczekiwaniom opinii publicznej, która ocenia, czy działanie jest zgodne z zobowiązują-
cymi normami prawnymi oraz etycznymi20. Opiniuje ona również zaangażowanie w po-
lepszenie warunków życia ludzi, czyli na przykład poprzez wspieranie fundacji czy też 
organizowanie akcji charytatywnych. Działania te przyczyniają się do wzrostu konku-
rencyjności, budowania reputacji oraz kształtowania korzystnych warunków dla rozwoju. 

17  M. Dołhasz, Społeczna odpowiedzialność biznesu – nowy kierunek w komunikacji marketingowej 
współczesnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005, nr 677,  
s. 105.

18  A. Chodyński, Odpowiedzialność ekologiczna..., s. 52.
19  M. Friedman, Kapitalizm..., s. 127.
20  A. Żbikowska, Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa..., s. 154.
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Wśród firm, które wzięły udział w akcjach społecznych, są:
 – Aviva – wsparcie dla niepełnosprawnych sportowców,
 – Deloitte – zwiększanie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych,
 – Grupa Żywiec SA – regulacja gospodarki odpadami,
 – Microsoft – technologie informatyczne w przeciwdziałaniu niepełnosprawności 

społecznej.
Aviva jest pierwszą firmą w Polsce, która zaproponowała długofalowe wsparcie 

niepełnosprawnym sportowcom. Działalność Fundacji Aviva nie ogranicza się tylko do 
wypłacania stypendiów. Obejmuje ona także promocję postaw, a przede wszystkim pro-
mowanie niezwykłej pasji i wytrwałości w pokonywaniu swoich ograniczeń. Niepełno-
sprawni sportowcy są doskonałymi wzorcami osobowymi, dlatego Aviva przybliża ich 
dokonania swoim pracownikom, klientom i społeczeństwu. Firma przeprowadziła także 
kilka kampanii społecznych oraz organizowała spotkania firmowe dla paraolimpijczy-
ków, uławiając im dotarcie do sponsorów i mediów. Stworzyła też stronę www.paraolym-
pic.pl, której głównym celem było informowanie o niepełnosprawnych sportowcach, ich 
osiągnięciach i zawodach sportowych21.

Inicjatywa „Kobiety w biznesie” jest częścią globalnego programu firmy Deloitte pod 
nazwą „Global Retention of Women” (w skrócie: GROW). Głównym założeniem projektu 
jest zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych, wyrównywanie szans obu 
płci w dostępie do awansów, rozwoju zawodowego i poziomu wynagrodzeń. Efektem 
omawianej akcji jest także promocja wizerunku Deloitte jako firmy odpowiedzialnej 
społecznie, która kładzie nacisk na równość szans kobiet i mężczyzn, oraz będącej od-
powiedzialnym pracodawcą. Projekt ma również na celu pomoc w zatrzymaniu w firmie 
dotychczasowych pracownic, na przykład tych decydujących się na macierzyństwo22.

Jednym z zadań realizowanych przez firmę Żywiec SA jest regulacja gospodarki 
odpadami. Projekt zakłada redukcję ilości odpadów, tworzenie innowacyjnych techno-
logii oraz stałą współpracę z organizacjami, które zajmują się recyklingiem odpadów. 
W wyniku realizowanej strategii ograniczono wzrost kosztów ponoszonych z tytułu skła-
dowania odpadów na składowisku miejskim. Dodatkowo zwiększyła się świadomość 
pracowników oraz partnerów biznesowych w zakresie gospodarki odpadami. Głównym 
przesłaniem projektu jest promowanie zasady 3R (reduce, reuse, recycle), czyli unikanie 
kupowania zbędnych rzeczy, używanie powtórnie oraz przetwarzanie23.

21  Program wsparcia polskich paraolimpijczyków (2009–2012), http://www.aviva.pl/paraolimpijczycy.
html (15.07.2014).

22  Kobiety w biznesie, http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/zagadnienia/kobiety/index.htm 
(15.07.2014).

23  Środowisko, http://www.grupazywiec.pl/csr/srodowisko.html (15.07.2014).
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Głównym założeniem inicjatywy „Technologie informatyczne w przeciwdziałaniu 
niepełnosprawności społecznej” zrealizowanej przez firmę Microsoft było opracowanie 
specjalnych materiałów edukacyjnych dla dzieci niesłyszących. W ramach realizowanej 
strategii społecznej odpowiedzialności polski oddział Microsoftu koncentruje swoje dzia-
łania na eliminowaniu zjawiska wykluczenia informacyjnego poprzez upowszechnianie 
wiedzy na temat dzieci z problemami słuchu. Program Microsoftu w odpowiedzi na 
problemy bezpieczeństwa w internecie oraz braku integracji społecznej osób niepeł-
nosprawnych wpisuje się w zalecenia Komisji Europejskiej, która to podkreśla potrze-
bę zwiększenia zatrudnienia takich osób, a także wzrostu ich integracji z otoczeniem 
społecznym. Inicjatywa Microsoftu zakłada rozwój innowacyjnej myśli technologicznej 
w celu integracji osób niepełnosprawnych oraz nauczenie ich bezpiecznego korzystania 
z nowoczesnych technologii24.

Podsumowanie

Należy podkreślić podkreślić nierozerwalny związek pomiędzy wolnością a odpo-
wiedzialnością podmiotu gospodarującego w dobie postępującej globalizacji. Granicą 
wolności przedsiębiorstwa jest odpowiedzialność, która jest oceną wolnych działań 
i wyborów. Nie ulega wątpliwości, iż działalność transgraniczna, uwolniona od ogra-
niczeń lokalnych wymaga poszerzenia sfery wolności ludzi w organizacji. Współczes
ne społeczeństwo oczekuje od przedsiębiorstwa czegoś więcej niż tylko zrealizowania 
planów i zadań ekonomicznych, które doprowadzą do wypracowania zysku. Globalizacja 
przyczyniła się do powstania nowych problemów, które stają przed przedsiębiorstwami. 
Są to między innymi takie zjawiska, jak zwiększenie się dysproporcji pomiędzy naro-
dami bogatymi a biednymi czy problemy ochrony środowiska (duże zanieczyszczenia 
wód, powietrza, co doprowadza do wymierania gatunków zwierząt i roślin). Globalne 
problemy bezpośrednio wpłynęły na zmiany w polityce jednostek gospodarczych w kie-
runku odpowiedzialnego rozwoju zrównoważonego, który to stanowi barierę ochronną 
dla przyrody przy jednoczesnej harmonii ekonomicznej oraz społecznej akceptacji. Naj-
ważniejszym problemem ludzkości jest więc odpowiedni dobór instrumentów w firmie 
w celu formułowania reguł etycznych. Jak wskazuje analiza empiryczna wybranych przy-
kładów przedsiębiorstw, praktyka wdrożenia zasad odpowiedzialnego biznesu przynosi 
wymierne korzyści. Podmioty gospodarcze, które wprowadziły założenia strategii CSR, 
uzyskują szereg korzyści dla siebie samych, ale również dla społeczności i otoczenia, 
w którym funkcjonują. W ten sposób tworzy się sprzyjający klimat społeczny, w którym 

24  Microsoft: technologie informatyczne w przeciwdziałaniu niepełnosprawności społecznej, http://
ydays.youngpro.pl/study/18dzien1studycasestudy/64microsofttechnologieinformatycznew
przeciwdzialaniuniepelnosprawnoscispolecznej (15.07.2014).



Ewelina Pawłowska 
Wolność i odpowiedzialność przedsiębiorstwa w dobie globalizacji

71

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

firmy mogą się rozwijać, co niesie korzyść dla gospodarki i społeczeństwa. Przedstawio-
ne przykłady dowodzą, iż warto upowszechniać ideę CSR i uświadamiać przedsiębior-
com korzyści płynące z realizacji tej strategii.
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Streszczenie

Artykuł ma na celu pokazanie, że przedsiębiorstwo ma wolność wyboru, a także odpowiada za decyzje w nim 
podjęte. Granicą wolności przedsiębiorstwa jest odpowiedzialność, która jest oceną wolnych działań i wyborów. 
W dobie globalizacji, która jest ogółem procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji 
państw, gospodarek i kultur, przedsiębiorstwo musi dostosować się do zmieniającego się rynku, aby osiągnąć zysk. 
Współczesne społeczeństwo oczekuje od firm czegoś więcej niż tylko zrealizowania planów i zadań ekonomicznych, 
które doprowadzą do wypracowania zysku.

Freedom and responsibility in a globalizing world

The article is aimed at showing that an enterprise has freedom of choice, and what is more, it is responsible for its 
decisions. Responsibility, which is evaluation of free operations and choices is a boundary of freedom of the enterprise. 
In an era of globalization, which is a total of processes leading to greater interdependence and integrity of countries, 
economies and cultures, the enterprise must adapt to the changing market in order to achieve a profit. A modern society 
expects something more than just implementing economic plans and tasks that will lead to making the profit.

Translated by Ewelina Pawłowska
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Wprowadzenie

Klasyczne podejścia do zrozumienia gospodarki, poczynając od A. Smitha, na  
M. Friedmanie i F. Hayeku kończąc, opierały się na założeniu, iż ludzie w swoich wy-
borach są racjonalni: realizują swoje codzienne wybory, analizując dostępne informacje 
oraz możliwe warianty swoich decyzji. Zarówno zwolennicy „niewidzialnej ręki”, jak 
i umiarkowanego interwencjonizmu państwa nie znajdowali jednak wyczerpujących od-
powiedzi na pytania o przyczyny niezgodnych z ówczesnymi modelami zdarzeń. 

Pojawiły się wówczas głosy sugerujące, iż uczestnicy rynku nie działają w pełni ra-
cjonalnie. Zagadnienie to rozpatrywano w dwóch nurtach1. Pierwsze podejście wywodzi 
się od teorii behawioralnej podejmowania decyzji. Pozyskiwanie i analizowanie nowych 
informacji może być kosztowne (czasowo lub finansowo). Bywa zatem, iż decydenci nie 
są gotowi na ponoszenie tych kosztów, a w zamian za to zadawalają się rozwiązaniem 
nieoptymalnym, godząc się na pewne ryzyko2.

W drugim nurcie zaczęto w ekonomii doceniać dorobek naukowy z dziedziny psy-
chologii. D. Kahneman i A. Tversky wskazują na istnienie istotnych ograniczeń w po-

* Magister Mariusz Rafało jest doktorantem na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Katedra 
Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki). Email: mrafalo@gmail.com.

1  E. Gnan, J. Langthaler, M. Valderrama, Understanding Inflation Expectations Uncertainty in the Euro 
Area. Does Psychology Help?, „In EcoMod” 2010.

2  H. Simon, Administrative Behavior, The Free Press, New York 1947.
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dejmowaniu decyzji3. Ludzie często znajdują sobie punkt odniesienia dotyczący sytuacji 
decyzyjnej oraz wyrabiają sobie pewną opinię na podstawie subiektywnej percepcji tej 
sytuacji. Gdy poziom informacji się zwiększa, ludzie wykazują skłonność do trzymania 
się pierwotnych wyborów, mimo iż dostępna informacja sugerowałaby inaczej.

Celem artykułu jest odniesienie się do tezy, iż badanie racjonalności zachowania 
pojedynczych uczestników rynku może pomóc w wyjaśnieniu niedoskonałości obecnie 
funkcjonujących modeli ekonomicznych. Analizie poddano oczekiwania inflacyjne oraz 
reakcje ludzi na zmiany inflacji.

Oczekiwania inflacyjne

Pośród zadań stawianych polityce fiskalnej państwa znajdują się cele pieniężne. Ich 
geneza sięga połowy XIX wieku, gdy dotyczyły głównie wymienialności monety na 
złoto. W wieku XX na pierwszy plan celów pieniężnych wysunęła się podaż pieniądza 
oraz utrzymywanie równowagi monetarnej. Obecnie jako główną rolę państwa wskazuje 
się stabilizację cen i walkę z bezrobociem. Utrzymanie stabilnego poziomu cen w go-
spodarce poprzez politykę inflacyjną realizowane było oraz realizowane jest obecnie 
w oparciu o aktualne nurty teorii ekonomicznych. 

Podejście zapoczątkowane przez A. Smitha i jego „niewidzialną rękę rynku” zostało 
po raz pierwszy poważnie podważone przez J.M. Keynesa po niemal 160 latach supremacji 
w naukach ekonomicznych. W czasach współczesnych J.M. Keynesowi świat znajdował 
się w głębokim kryzysie, a niewidzialna ręka rynku wydawała się nie działać. Ewidentne 
stało się, że teoria nie potrafiła wyjaśnić tego, co się działo. Pojawiła się potrzebna nowej 
teorii, która odpowiedziałaby na pytania o przyczyny kryzysu oraz opisała jego specyfikę.

Podejście J.M. Keynesa opierało się na odmiennym w stosunku do A. Smitha zało-
żeniu dotyczącym przywracania równowagi. Według A. Smitha poziom cen i płac do-
pasowuje się szybko do poziomu równowagi. Dowody J.M. Keynesa pokazywały, że 
rynek może pozostawać w nierównowadze przez długi okres. Sytuacja taka prowadzi 
do długotrwale utrzymującej się inflacji czy bezrobocia. Keynes postulował, aby rządy 
ingerowały w rynki w krytycznych momentach poprzez zwiększanie wydatków publicz-
nych. Wydatki te redukowałyby bezrobocie, a przez to zwiększały popyt4.

Natomiast w kwestii posiadania doskonałej informacji o inflacji wskazać można, 
iż wraz ze wzrostem cen (w przypadku inflacji większej od 0) rosną stopy procentowe 
w bankach oraz wynagrodzenia wypłacane przez firmy. Mimo to jednak nawet dosko-

3  D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, „Econometrica: 
Journal of the Econometric Society” 1979, no. 47(2).

4  A. Abel, B. Bernanke, D. Croushore, Macroeconomics, AddisonWesley Professional, Boston 2011.
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nała informacja o inflacji nie redukuje luki czasowej pomiędzy zmianą poziomu cen 
a reakcją pracodawców i konsumentów na tę zmianę. Wynika to z faktu, iż do kosztów 
w pełni przewidzianej inflacji należy doliczyć także5:

a) tak zwane shoe leather costs, czyli koszt obracania pieniądzem w reakcji na wzrost 
cen; jeśli ceny są wyższe, trzeba wypłacać więcej pieniędzy (częściej) oraz inaczej 
korzystać z produktów bankowych (lokowanie gotówki w bankach);

b) koszty zmian cen; jeśli ceny zmieniają się często, to obsługa tego procesu jest kosz-
towna (na przykład ceny w sklepach, etykiety, drukowane katalogi produktów).

Wspomniana luka wynika z zachowania uczestników rynku, którzy starają się 
minimalizować koszty, nawet jeśli narażają się na negatywne skutki wzrostu cen. 
Włączenie do modeli elementów zachowania konsumentów i pracodawców sprawia, 
że realne cele inflacyjne oscylują na niskim, większym od zera poziomie (dla Polski 
cele inflacyjne oscylują na poziomie 2,5%)6.

Ekonomia behawioralna

Włączenie aspektów socjologicznych i psychologicznych do modeli ekonomicznych 
jest zjawiskiem względnie młodym, lecz docenionym. W 1978 roku H. Simon otrzymał 
Nagrodę im. Nobla w dziedzinie ekonomii za prace nad „ograniczoną racjonalnością”.  
10 lat później nagrodzono innego behawiorystę, Francuza M. Allais’a. W 2002 roku 
nagrodę przyznano psychologowi D. Kahnemanowi7.

Eksperymenty przeprowadzane przez D. Kahnemana i A. Tverskiego znalazły sze-
rokie zastosowanie w innych dziedzinach poza psychologią. Badacze przeprowadzili 
szereg eksperymentów psychologicznych w latach osiemdziesiątych XX wieku. Ogół 
zidentyfikowanych w trakcie badań zjawisk nosi nazwę framingu i dotyczy wpływu 
prezentacji problemu na zachowania decyzyjne ludzi. Przykładowy problem, który został 
postawiony w eksperymencie, dotyczył wyboru strategii leczenia pacjentów. Respon-
dentom postawiono dwa warianty wyleczenia 600 chorych osób: wariant A – zakłada 
wyzdrowienie 200 osób oraz wariant B – zakłada 33% prawdopodobieństwo wyleczenia 
wszystkich 600 chorych oraz 66% prawdopodobieństwo, że nikt nie zostanie wyleczony. 
Stosunkiem 72% do 28%, respondenci wskazywali wariant A, pomimo iż oba warian-
ty zawierają tę samą wartość oczekiwaną (200) wyleczonych pacjentów. Dalsza część 
eksperymentu polegała na zaprezentowaniu badanym następujących wariantów: wariant  

5  Tamże.
6 D. Pontiggia, Optimal Long-run Inflation and the New Keynesian Model, „Journal of Macroecono-

mics” 2012.
7  R. Woś, http://forsal.pl/artykuly/546079,tylko_ekonomia_behawioralna_moze_wyjasnic_kryzys_ 

i_chaos_na_rynkach.html (28.09.2013).
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A1 – zakłada, że 400 osób umrze, wariant B1 – zakłada 33% prawdopodobieństwo, 
że nikt nie umrze oraz 66% prawdopodobieństwo, że umrze 600 chorych. Tym razem 
wyniki w proporcji 78 do 22 układały się na korzyść opcji B1. 

Eksperymenty pokazały znacząco ułomną naturę ludzką, jeśli chodzi o racjonal-
ność. Kontrastowe zaprezentowanie poszczególnych wariantów, z zastosowaniem reto-
ryki śmierci i niepowodzenia w jednym przypadku oraz nadziei i sukcesu w drugim, 
pozwala na manipulowanie wynikami. Rozważania te doprowadziły do wniosku, że 
postępowanie ludzi kształtowane jest w wysokim stopniu przez mechanizmy emocjonal-
ne. Aspekty takie, jak skłonność do unikania porażek, awersja do ryzyka i tym podobne 
sprawiają, że o wyborach ekonomicznych uczestników rynku decydują aspekty pozara-
cjonalne. W pewnym zakresie fenomen ten wykorzystywany jest przez pracodawców. 
Ludzie bowiem nie będą szybko godzili się na redukcję wynagrodzeń, ale względnie 
łatwo przyjmą wzrost wynagrodzeń, który jest niższy niż poziom inflacji8.

Relacja inflacji i bezrobocia

G. Akerlof w swoim wykładzie po otrzymaniu Nagrody im. Nobla w dziedzinie 
ekonomii w 2001 roku zauważył: „prawdopodobnie najważniejszą makroekonomiczną 
zależnością jest krzywa Phillipsa”. Krzywa Phillipsa pokazuje zależność pomiędzy infla-
cją a bezrobociem. Zależność ta ma charakter ujemny: gdy inflacja jest niska, bezrobocie 
jest wysokie, a gdy bezrobocie jest niskie, inflacja rośnie (rysunek 1). 

Podejście zaproponowane przez A.W. Phillipsa znajduje się w obszarze zaintereso-
wania ekonomistów od momentu, gdy pojawiła się nazwana zależność pomiędzy pozio-
mem cen w gospodarce a wielkością bezrobocia. Począwszy od tego momentu, nastąpił 
wielowątkowy rozwój teorii opisujących zachowanie się inflacji. 

Jak wskazują dane OECD, amerykańska gospodarska w latach 1960–1973 podążała 
zgodnie z krzywą Phillipsa. Dane dotyczą lat, gdy krzywa Phillipsa dobrze odzwiercie-
dlała zjawiska zachodzące na rynku pracy w krajach uprzemysłowionych. Od 1974 roku 
(od chwili pierwszego kryzysu naftowego) relacja ta uległa zakłóceniom, co przewidzieli 
dwaj amerykańscy ekonomiści, laureaci Nagrody im. Nobla – M. Friedman i E. Phelps.

E. Phelps zauważył, a także udowodnił tezę, iż relacja opisywana przez krzywą Phil-
lipsa ma charakter wyłącznie krótkotrwały9. W przypadku jednoczesnego wzrostu cen 
oraz płac siła nabywcza wynagrodzeń pracowników nie ulega zmianie. Nikt nie ma zatem 
interesu w tym, aby poszukiwać nowego zatrudnienia celem zwiększenia środków. Sy-

8  D. Romer, Advanced Macroeconomics, The McGrawHill Companies, 2006.
9  E. Phelps, Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time, „Eco-

nomica” 1967, no. 34 (135).
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tuacja może wyglądać odmiennie w krótkim okresie, gdy poziom płac nie zdążył jeszcze 
dostosować się do poziomu cen. Może wówczas nastąpić iluzja pieniądza oraz mylne 
przeświadczenie ludzi o wzroście płac. Sytuacja ma jednak charakter incydentalny. Nawet 
jeśli przez moment bezrobocie spadło, to wkrótce wraca do poziomu pierwotnego10.

Rysunek 1. Krzywa Phillipsa

 
Źródło: A. Abel, B. Bernanke, D. Croushore, Macroeconomics, Addison-Wesley Professional, Boston 2011, s. 443.

R. Lucas przedstawia przykład gospodarki, która znajdując się w stanie równowagi, 
doświadcza relacji pomiędzy poziomem ceny a wielkością globalnej produkcji11. Analiza 
związku będącego pewną formą krzywiej Phillipsa przeprowadzona została przy wyłą-
czeniu zjawiska iluzji pieniądza, założeniu doskonałej informacji oraz pełnej racjonal-
ności decyzji agentów. Wyniki potwierdzają krótkookresową trafność relacji poziomu 
cen do bezrobocia. Oponenci E. Phelpsa i R. Lucasa zakładali natomiast, iż w polityce 
gospodarczej może istnieć wybór: niższe bezrobocie za cenę wyższej inflacji. Założenie 
to zostało brutalnie zweryfikowane w latach siedemdziesiątych, gdy w wielu krajach 
próbowano zahamować wzrost bezrobocia poprzez akceptację wyższego poziomu cen. 
Historia pokazała, iż podejście takie doprowadziło do stagflacji: pogłębienia się inflacji 
wobec wciąż wysokiego poziomu bezrobocia. 

Badania E. Phelpsa, R. Lucasa czy M. Friedmana wykazały, że sterowanie poziomem 
bezrobocia poprzez ceny ma szanse zdać egzamin wyłącznie w krótkim okresie. Pod-
stawową ideą, która przyświecała uczonym, było to, że polityka gospodarcza nie może 
być używana do zamrażania stopy bezrobocia w gospodarce – przynajmniej w długim 
okresie12, ponieważ wówczas zanika związek pomiędzy bezrobociem a inflacją.  

10  Tamże.
11  R. Lucas, Expectations and the Neutrality of Money, „Journal of Economic Theory” 1972, no. 124.
12  D. Silva, Friedman, Phelps, Lucas and the Natural Rate of Unemployment, SSRN 1938589, „CHOPE 

Working Paper” 2011.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 9 (2014)

78

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Nie może być zatem mowy o kompromisie pomiędzy inflacją a bezrobociem. Krzywa 
Phillipsa przyjmuje wówczas kształt linii pionowej13.

Kształt długookresowej krzywej Phillipsa wynika z faktu, iż w okresie tym poziom 
bezrobocia jest zbieżny do bezrobocia naturalnego14. Odkrycie to zapoczątkowało NAIRU 
(Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment) – teorię bezrobocia stabilizującego 
poziom cen. Poziom bezrobocia zgodny z NAIRU jest osiągany, gdy płace odpowiadające 
wymaganiom pracowników zrównują się z płacami przy ustabilizowanej dynamice in-
flacji. Gdy występuje zrównanie oczekiwań płacowych, nie oddziałują one na inflację15. 
Zauważenie tych wniosków sprawiło, że krzywa Phillipsa zaczęła być traktowana jako 
narzędzie przeznaczone wyłącznie do działań krótkookresowych.

Rysunek 2. Krzywa Phillipsa oraz NAIRU  

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Phillipsa (10.10.2014).

Dalsze studia nad istotą problemu pokazały, że także krzywa NAIRU ma swoje ułom-
ności. Gdyby istniała stabilna granica naturalnego bezrobocia, powinno być możliwe do 
zaobserwowania, że inflacja przy pewnym poziomie bezrobocia zwalnia, a przy innym 
zaczyna przyspieszać. Okazuje się, że inflacja wykazuje stałą dynamikę i nie zawsze 
reaguje na zmiany bezrobocia. Wybór pomiędzy inflacją a bezrobociem możliwy jest 
przy relatywnie niskim poziomie inflacji. Wraz ze wzrostem inflacji maleje możliwość 
„przehandlowania” go na bezrobocie16.

13  J. Stodder, The Phillips Curve: 1948–2008, http://www.intellectualtakeout.org/library/chartgraph/
phillipscurve19482008 (24.01.2014).

14  M. Friedman, The Role of Monetary Policy, „The American Economic Review” 1968, no. 58 (1).
15  http://pl.wikipedia.org/wiki/NAIRU (24.10.2013).
16  G. Akerlof, W. Dickens, G. Perry, Near-Rational Wage and Price Setting and the Long-Run Phillips 

Curve, „Brookings Papers on Economics” 2000.
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Rysunek 3. Krzywa NAIRU – dynamika inflacji

   

 

 
Źródło: G. Akerlof, W. Dickens, G. Perry, Near-Rational Wage and Price Setting and the Long-Run Phillips Curve, „Brookings Papers 

on Economics” 2000.

Początkowo, gdy inflacja jest na niskim poziomie, ludzie skłonni są do jej igno-
rowania podczas ustawiania cen i płac. Nawet gdy inflacja wzrośnie, pracodawcy nie 
potraktują jej tak jak ekonomiści i ich oczekiwania inflacyjne będą niższe. W efekcie 
pracodawcy wstrzymują się z podwyższaniem wynagrodzeń.

Z drugiej strony, pracownicy prezentują inne podejście do poziomu cen i płac. Gdy 
inflacja wzrośnie w krótkim okresie, powodując wzrost cen i płac, pracownicy często nie 
zanotują wzrostu cen, a wzrost płac zwiążą z motywacją i zadowoleniem kierownictwa 
z ich pracy. Możliwe jest zidentyfikowanie poziomu inflacji, przy którym utrzymuje się 
minimalne bezrobocie.

Z uwagi za swój bezpośredni charakter, inflacja może mieć także pośredni wpływ 
na finanse publiczne. Po pierwsze bowiem, progresywny system podatkowy prowadzi 
do wyższych wpływów z tytułu podatków. Ma to miejsce w sytuacji, gdy wzrostowi 
płac z tytułu inflacji towarzyszy wolniejszy wzrost progów podatkowych. Zjawisko 
to nosi nazwę drenażu fiskalnego (ang. fiscal drag). Po drugie, wzrost inflacji obniża 
odsetki należne z tytułu obligacji skarbu państwa. Istnieją także inne, pośrednie, 
kanały, poprzez które inflacja może mieć wpływ na finanse publiczne. W szczegól-
ności inflacja może spowolnić wzrost gospodarczy, wpływy podatkowe mogą ulec 
pomniejszeniu, zaś świadczenia dla bezrobotnych mogą się zwiększyć, powodując 
tym samym wzrost dobrowolnego bezrobocia17.

17  F. De Castro, A. Hubic, The Effects of Inflation on General Government Accounts in Euro Area Coun-
tries, http://ebookbrowsee.net/1415apdfd430498815 (10.10.2014).
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Krzywa Phillipsa jest jednym z narzędzi służących do określania celów inflacyj-
nych przez banki centralne. Przy czym dominują dwa podejścia do wykorzystania tego 
narzędzia. Z jednej strony, dla polityki pieniężnej ważnym aspektem inflacji jest jej 
opóźnienie. Bank centralny, który chce zmniejszyć inflację z wysokiego poziomu, 
nie jest w stanie przeprowadzić tej zmiany szybko. Zaistnieje bowiem bardzo wysokie 
bezrobocie. Zwolennicy klasycznej krzywej Phillipsa wyrażają zatem opinię, iż polityka 
fiskalna państwa powinna być stopniowa, a nie gwałtowna. 

Alternatywne podejście do krzywej Phillipsa dominuje wśród zwolenników nowej 
keynesowskiej krzywej Phillipsa (NKPC – New Keynesian Phillips Curve). Według 
badaczy, nie istnieje zależność pomiędzy obecną inflacją a jej opóźnieniem. Nie ma 
zatem konieczności krokowego podejścia do redukcji inflacji. Według NKPC, niską 
inflację można osiągnąć bardzo szybko poprzez ogłoszenie przez bank centralny 
odważnych (i realnych) oczekiwań inflacyjnych18. Z innej perspektywy badania po-
kazują, iż nowa keynesowska krzywa Phillipsa jest także dobrym pierwszym osza-
cowaniem dynamiki inflacji19.

Ekonomia behawioralna jako narzędzie wyjaśniające relację inflacji i bezrobocia

Podejście eksperymentalne w naukach ekonomicznych stosowane jest względnie 
rzadko. Badania pokazują jednak, że ekonomia jest nauką, która powinna szukać wy-
jaśnień poza swoimi granicami. Eksperymenty przeprowadzone przez D. Kahnemana, 
A. Tverskiego czy H. Simona, pomimo faktu, że dotyczyły innych dyscyplin nauki, 
zaliczają się dziś do kamieni milowych w naukach ekonomicznych. Poczynione wiele 
lat temu przez klasyków założenia stopniowo tracą na wiarygodności wobec kolejnych 
zdarzeń gospodarczych, które trudno wyjaśnić przy wykorzystaniu obecnego dorobku 
naukowego. Ekonomia behawioralna jako nurt naukowy, poszukujący synergii z innymi 
dziedzinami nauki pozwala na opisanie wielu anomalii dotychczas niewyjaśnionych20.

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów, D. Kahneman i A. Tversky wpro-
wadzili pojęcie „mentalnej księgowości”, czyli zachowania ludzi oderwanego od racjo-
nalności, opierającego się na subiektywnym odbiorze sytuacji decyzyjnej.

Także H. Simon przeprowadził serię eksperymentów, pokazując, jak często ludzie 
posługują się przy podejmowaniu ekonomicznych decyzji przeczuciami i ograniczoną 
racjonalnością. Stosują przy tym własną, subiektywną logikę, dzięki której racjonalizują 
wybór przed samym sobą. Wynika to poniekąd z kosztów pozyskiwania informacji do-

18 K. Whelan, Topic 7: The New-Keynesian Phillips Curve, EC4010 Notes 2005.
19  E. Gnan, J. Langthaler, M. Valderrama, Understanding Inflation...
20  P. Kulawczak, A. Poszewiecki, Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
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tyczącej sytuacji decyzyjnej. Jeśli koszty pozyskania informacji są relatywnie wysokie, 
ludzie zadawalają się informacją cząstkową bądź podejmują decyzję w oparciu o prze-
czucia21.

Ludzie w procesie budowania swoich oczekiwań inflacyjnych działają racjonalnie 
lub adaptacyjnie. Podejście racjonalne dotyczy głównie podmiotów zajmujących się za-
wodowo kwestiami finansów państwa. Podejście to należy do zdecydowanej mniejszości 
w stosunku do podejścia reaktywnego, gdy oczekiwania wynikają z nieodległej historii. 
Badania zachowania ludzi, zarówno w aspekcie społecznym, jak i psychologicznym, po-
twierdzają tezę, że uczestnicy rynku w większości przyjmować będą takie oczekiwania 
inflacyjne, które odpowiadają bieżącemu poziomowi i dynamice inflacji. W przypad-
ku niskiej inflacji ludzie zachowują optymizm, nie widzą konieczności zmian cen, co 
w efekcie prowadzi do zachowań mało racjonalnych. Optymizm ludzi powoduje także 
spadek bezrobocia. Niski poziom inflacji sprawia, że pojawia się także zjawisko nego-
wania wzrostu cen przez ludzi. Luka czasowa pomiędzy zmianą poziomu inflacji a dzia-
łaniami podjętymi przez jednostki staje się zatem tym dłuższa, im niższy jest poziom 
inflacji oraz im niższa jest jej dynamika. Wraz ze wzrostem inflacji dochodzi się do 
pułapu, gdy ludzie zaczynają traktować inflację poważnie i brać ją pod uwagę w swoich 
działaniach. Wraz ze wzrostem inflacji wzrasta poziom racjonalności podejmowanych 
decyzji. Przy pewnym jej poziomie zauważyć można większy pesymizm uczestników 
rynku prowadzący, między innymi do wzrostu bezrobocia.

Podsumowanie

Ewolucja koncepcji zależności poziomu cen w gospodarce i poziomu bezrobocia 
miała charakter reaktywny. Poszczególne obszary historii gospodarczej opisywane były 
modelami, które na daną chwilę wyjaśniały to, co miało miejsce. Kolejne turbulencje 
ekonomiczne sprawiały, iż modele korygowano lub budowano je od nowa w oparciu 
o nowe teorie.

Obecna rzeczywistość społeczna i ekonomiczna określana jest mianem ery informa-
cyjnej lub społeczeństwa informacyjnego. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego pierw-
szy raz zostało użyte przez K. Koyama w 1968 roku. Termin ten określa sytuację, gdy 
informacja jest zasobem podstawowym, ważniejszym od dóbr materialnych. Traktowana 
jest jako towar podlegający przetwarzaniu, dystrybucji, przechowywaniu oraz wytwa-
rzaniu22. Era informacyjna stawia przed gospodarkami nowe wyzwania. Ludzie funkcjo-

21  R. Woś, http://forsal.pl...
22  J. Morbitzer, Od motyki do komputera, czyli droga do społeczeństwa informacyjnego, „Konspekt. 

Pismo Akademii Pedagogicznej” 2001, nr 8.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 9 (2014)

82

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

nują w otoczeniu, które przesycone jest informacjami. Filtrowanie tych informacji oraz 
dostosowywanie działań do wyciągniętych z nich wniosków nie zawsze będzie zgodne 
z modelami opierającymi się na racjonalnych wyborach uczestników rynku.
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Streszczenie

Artykuł porusza zagadnienia relacji pomiędzy poziomem wzrostu cen a stopą bezrobocia w gospodarce. Stawiana 
jest teza iż badanie racjonalności zachowania pojedynczych uczestników rynku może korzystnie wpłynąć na opisanie 
relacji inflacji i bezrobocia. Rozważania prowadzone są na gruncie teorii ekonomii behawioralnej.
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The Relationship Between Level of Inflation and the Unemployment Rate  
in Terms of Behavioral Economics

The article discusses the issue of the relationship between the level of inflation and the rate of unemployment.  
It is argued that the rationality of individual market participants’ decisions can help to explain the relationship between 
inflation and unemployment. Discussion is conducted on the basis of the theory of behavioral economics.

Translated by Mariusz Rafało
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Wprowadzenie

Globalizacja przestrzeni, w jakiej działają przedsiębiorstwa, procesów gospodarczych 
oraz rynków, a także narastające nierównowagi i destabilizujące oddziaływanie sektora 
finansowego na sferę realną gospodarki powodują, że problemy i wyzwania współczesnej 
gospodarki muszą być rozwiązywane na poziomie ponadnarodowym.

Sytuacja, w jakiej znajduje się aktualnie gospodarka światowa, oraz podejmowane 
liczne działania mające na celu przywracanie równowagi w światowym systemie gospo-
darczym przyczynią się do istotnych przemian w międzynarodowym systemie waluto-
wym. Trwający od lat kryzys w gospodarce oraz nasilająca się niestabilność systemu 
finansowego uwypukliły potrzebę przeprowadzenia pilnej reformy międzynarodowego 
systemu walutowego. Jednym z proponowanych kierunków zmian jest stopniowa inte-
gracja i regionalizacja systemu walutowego, co polegałoby na umacnianiu kilku walut, 
które odgrywają istotną rolę w poszczególnych regionach, jak na przykład euro, dolar 
amerykański, yen, rubel czy renminbi.

Głównym celem opracowania jest ocena roli najważniejszych walut w gospodarce 
światowej na podstawie pełnionych przez nie funkcji oraz wskazanie głównych czynni-

* Magister Katarzyna Twarowska jest asystentem na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Gospo-
darki Światowej i Integracji Europejskiej) Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Email: 
k.twarowska@poczta.umcs.lublin.pl.
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ków determinujących rolę poszczególnych walut. Autorka podjęła próbę przedstawienia 
najważniejszych negatywnych zjawisk zachodzących w międzynarodowym systemie wa-
lutowym, związanych z pełnieniem przez dolara roli pieniądza światowego. W opracowa-
niu zwraca się uwagę na ważny problem finansów międzynarodowych, czyli narastające 
nierównowagi płatnicze.

Determinanty międzynarodowej roli waluty

Pieniądzem międzynarodowym nazywana jest waluta, która jest wykorzystywana 
przez podmioty państwowe, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne niebędące rezy-
dentami kraju emisji poza granicami tego kraju lub obszaru gospodarczego. Funkcje 
waluty międzynarodowej są od siebie zależne i odnoszą się do transakcji wykonywanych 
zarówno w sektorze prywatnym, jak i w publicznym.

Międzynarodowy status waluty warunkują czynniki o charakterze strukturalnym oraz 
stabilność makroekonomiczna kraju emitenta waluty1. Czynniki wpływające na między-
narodową rolę waluty można podzielić na czynniki długoterminowe oraz krótkotermino-
we2. Do najważniejszych czynników długoterminowych zalicza się: wielkość i stabilność 
gospodarki, politykę makroekonomiczną (przede wszystkim pieniężną), dobrze rozwinię-
ty krajowy rynek finansowy i system bankowy, stabilność waluty, istnienie innych walut 
pełniących funkcje pieniądza światowego oraz regionalnych stref walutowych. Czynniki 
krótkoterminowe to przede wszystkim stopy procentowe i kursy walutowe. Czynniki te 
wpływają na bieżącą sytuację na międzynarodowych rynkach walutowofinansowych.

Jako główny czynnik determinujący znaczenie waluty na rynku międzynarodowym 
wymieniana jest pozycja gospodarcza kraju lub grupy krajów emitentów danej waluty, 
którą określa udział w światowym PKB oraz w światowym handlu. Na rysunku 1 przed-
stawiono udziały największych gospodarek w światowym PKB (według parytetu siły 
nabywczej). W 2012 roku wśród krajów z największym PKB znajdowały się Stany Zjed-
noczone (19,53%), Chiny (14,74%), Indie (5,67%) i Japonia (5,5%). Jeśli potraktujemy 
grupę krajów strefy euro jako jeden podmiot, to ich łączny udział w światowym PKB 
wynosił 13,52%3.

1  K. Kuziemska, Euro w roli waluty międzynarodowej, w: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, red. 
P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski, NBP, Warszawa 2010, s. 175.

2  B. MuchaLeszko, Strefa euro. Wprowadzenie. Funkcjonowanie. Międzynarodowa rola euro, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 279.

3  World Economic Outlook Database, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.
aspx (28.10.2013).
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Rysunek 1. Udział w światowym PKB (PPP) USA, Chin, strefy euro, Japonii i Indii w latach 2001–2013 (w %)

Źródło: IMF, World Economic Outlook Database, October 2013 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.
aspx (28.10.2013).

Kolejność krajów pod względem udziału w światowym PKB oraz udziału ich waluty 
w obrotach na rynku walutowym jest istotnie zróżnicowana. Na pierwszym miejscu pod 
względem obu kryteriów są Stany Zjednoczone – największa gospodarka na świecie, 
której waluta ma również najpoważniejsze znaczenie na rynku walutowym (87% udziału 
w średnich dziennych obrotach w kwietniu 2013 roku, suma udziałów wynosi 200%). 
Drugim krajem pod względem wielkości PKB (PPP) są Chiny, ale waluta tego kraju 
zajmuje dopiero 9. miejsce, z udziałem 2,2%, w obrotach na rynku walutowym. Trzecim 
największym obszarem gospodarczym jest strefa euro (udział 13,52% w światowym 
PKB), której waluta jest drugą walutą światową (33,4% udziału w obrotach na rynku 
walutowym). Indie pod względem PKB są trzecim krajem, a w ujęciu strefy euro jako 
jednego obszaru gospodarczego zajmują 4. miejsce (udział 5,67% w światowym PKB), 
jednak ich waluta ma niewielkie znaczenie na rynku walutowym – w kwietniu 2013 roku 
zajmowała 20. pozycję z udziałem 1% w średnich dziennych obrotach na rynku waluto-
wym (suma obrotów równa 200%)4. Na rysunku 2 przedstawiono dziesięć walut z naj-
większym udziałem w średnich dziennych obrotach na rynku walutowym w kwietniu 
2013 roku oraz udział krajów emitentów tych walut w światowym PKB.

4 BIS, Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange Turnover in April 2013: Preliminary Global 
Results, Monetary and Economic Department, September 2013, s. 10.
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Rysunek 2. Udział w światowym PKB (PPP) w 2012 roku dziesięciu krajów/obszarów, których waluty 
mają największe znaczenie w obrotach na międzynarodowym rynku walutowym (w %, 
wykres po lewej stronie)* oraz udział najważniejszych walut w obrotach na międzynarodo-
wym rynku walutowym (w %, wykres po prawej stronie)**

*Obroty na rynku walutowym z kwietnia 2013 roku.
** Udział został obliczony na podstawie średnich dziennych obrotów w kwietniu. Ponieważ w każdej transakcji występują co najmniej 

dwie waluty, suma udziałów wynosi 200%.
Źródło: BIS, Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange Turnover in April 2013: Preliminary Global Results, Monetary and 

Economic Department, September 2013, s. 10; IMF, World Economic Outlook Database, October 2013 http://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx (28.10.2013). 

Drugim wyznacznikiem pozycji gospodarczej kraju jest jego udział w światowym 
handlu. Jak wskazują dane z rysunku 3, udział waluty w obrotach na rynku walutowym 
nie zawsze ma uzasadnienie w znaczeniu kraju emitenta w światowym handlu. 

Rysunek 3. Udział w światowym eksporcie w 2012 roku dziesięciu krajów/obszarów, których waluty mają 
największe znaczenie w obrotach na międzynarodowym rynku walutowym (w %, wykres po 
lewej stronie) oraz udział najważniejszych walut w obrotach na międzynarodowym rynku 
walutowym (w %, wykres po prawej stronie)*

*Suma udziałów wynosi 200%.
Źródło: BIS, Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange Turnover in April 2013: Preliminary Global Results, 

Monetary and Economic Department, September 2013, s. 10; UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/
TableViewer/tableView.aspx (28.10.2013).



Katarzyna Twarowska 
Znaczenie najważniejszych walut w gospodarce światowej a współczesne problemy ekonomiczne 

89

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Pozycja dolara na rynku walutowym jest zdecydowanie mocniejsza niż znaczenie 
Stanów Zjednoczonych jako eksportera. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku 
strefy euro, która ma największy udział w eksporcie światowym, a udział euro w obro-
tach na rynku walutowym jest prawie trzykrotnie mniejszy niż dolara. Jeszcze większa 
dysproporcja dotyczy Chin, których udział w eksporcie światowym wynosi ponad 11%, 
a znaczenie waluty jest marginalne.

Z powyższych analiz wynika, że nie tylko potencjał gospodarczy kraju jest ważnym 
determinantem znaczenia waluty, ale istotną rolę odgrywają również inne czynniki, jak 
chociażby zaufanie do polityki gospodarczej, poziom rozwoju, bezpieczeństwo i płyn-
ność rynku finansowego, uwarunkowania instytucjonalnoprawne, ustabilizowana poli-
tyka pieniężna oraz przyzwyczajenia i tradycja. Kraje posiadające waluty międzynaro-
dowe nie powinny stosować ograniczeń w obrocie kapitałowym, a ich waluty powinny 
być całkowicie wymienialne. Istotne jest również funkcjonowanie rozwiniętego i kon-
kurencyjnego systemu bankowego, rynku pieniężnego oraz kapitałowego, jak również 
efektywnego nadzoru nad rynkami finansowymi.

Funkcje waluty międzynarodowej

Waluta międzynarodowa używana jest poza krajem emisji jako miernik wartości, środek 
płatniczy oraz środek akumulacji. Waluta międzynarodowa spełnia zatem funkcje pieniądza 
w wymiarze ponadnarodowym5. Szczegółowo funkcje waluty międzynarodowej w sferze 
prywatnej (stosowanie waluty przez osoby indywidualne, przedsiębiorstwa, instytucje finan-
sowe) oraz w sferze oficjalnej (głównie banki centralne) zostały opisane w tabeli 1.

Tabela 1. Funkcje waluty międzynarodowej w transakcjach prywatnych i oficjalnych

Funkcje pieniądza Transakcje prywatne Transakcje oficjalne

Miernik wartości (unit of account)
Waluta fakturowania handlu 

międzynarodowego (invoicing currency), 
notowania cen (quotation currency)

Waluta referencyjna – podstawa 
definiowania parytetów walutowych 

(reference currency/anchor)

Środek akumulacji/tezauryzacji 
(store of value)

Waluta utrzymywania międzynarodowych 
aktywów finansowych (investment 

currency)

Waluta rezerwowa, w której banki 
centralne utrzymują oficjalne rezerwy 

walutowe (reserve currency)

Środek płatniczy (means of 
payment/medium of exchange)

Waluta przejścia na rynku dewizowym 
(vehicle currency), waluta rozliczania 

międzynarodowych transakcji 
finansowych (settlement currency)

Waluta interwencyjna na rynku walutowym 
(intervention currency), waluta oficjalnych 

przepływów finansowych

Źródło: European Commission, EMU@10. Successes and Challenges after 10 years of Economic and Monetary Union, „European 
Economy” 2008, no. 2, s. 18; P.B. Kenen, The Role of the Dollar as a International Currency, P.B. Kenen, The Role of the 
Dollar as a International Currency, „Occasional Paper (Group of Thirty)” 1983, no. 13, New York, s. 16.

5  K. Kuziemska, Euro w roli..., s. 174.
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Dolar jako kluczowa waluta międzynarodowego systemu walutowego oraz źródło 
globalnych nierównowag

Dolar amerykański utrzymuje swoją dominującą pozycję od czasów systemu 
z Bretton Woods. Stany Zjednoczone, które notowały wówczas deficyty bilansu płatni-
czego, zapewniały światową płynność i gwarantowały absorpcję eksportu reszty świata6. 
Mimo upadku na początku lat siedemdziesiątych modelu dolarowozłotego siła gospodar-
ki amerykańskiej oraz wynikające z powszechnego zastosowania dolara w światowym 
systemie gospodarczym efekty sieci sprzyjały utrzymaniu jego dominującej pozycji. 
W tak zwanym nowym Bretton Woods od przełomu XX i XXI wieku rozwijające się 
gospodarki Azji, w tym przede wszystkim Chiny, osiągają korzyści z niedowartościowa-
nia swoich walut i akumulują rezerwy dolarowe7. Największa część oficjalnych rezerw 
walutowych na świecie denominowana jest w dolarze amerykańskim. Udział tej waluty 
na przestrzeni lat nieznacznie maleje, ale nadal stanowi ponad 60% (tabela 2).

Tabela 2. Udział walut w strukturze całkowitych oficjalnych rezerw walutowych na świecie na koniec roku 
(w %) w latach 2002–2012

Waluta 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Dolar amerykański 67,1 65,9 65,5 64,1 61,8 61,9
Jen japoński 4,4 3,8 3,1 3,1 3,7 3,9
Funt sterling 2,8 3,4 4,4 4,0 3,9 4,0
Frank szwajcarski 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Euro 23,8 24,8 25,1 27,7 26,0 23,9
Pozostałe waluty 1,6 1,9 1,8 3,1 4,4 6,1

Źródło: IMF, Annual Report 2012. Appendix I. International Reserves, Washington D.C. 2012, s. 6.

Dolar amerykański utrzymuje również ważną pozycję jako waluta referencyjna 
(zaczepu). W 1976 roku 54 kraje z 128, które stosowały jedną z form kursu stałego, miały 
kurs swojej waluty powiązany z dolarem amerykańskim. W 2012 roku liczba krajów, 
które wiązały swoje waluty z dolarem, wynosiła 43 (z 91 krajów stosujących kursy stałe). 
Szczegółowe dane zostały zamieszczone w tabeli 3.

6  NBP, Raport na temat zjawisk zachodzących w Międzynarodowym Systemie Walutowym (MSW), De-
partament Integracji ze Strefą Euro (DISE), grudzień 2010, s. 5.

7 M.P. Dooley, D. FolkertsLandau, P.M. Garber, Bretton Woods II Still Defines the International Mon-
etary System, „NBER Working Paper”, no. 14731, luty 2009.
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Tabela 3. Systemy kursowe stosowane przez kraje członkowskie MFW w latach 1976–2012

Liczba krajów  
(odsetek krajów w %)

Lata
1976 1983 1990 1998 2012

L. % L. % L. % L. % L. %
Systemy kursu płynnego 35 27,3 51 35,2 63 41,6 101 55,1 99 52,1
Systemy kursu stałego, kurs 
centralny określony wobec:

SDR 12 9,4 15 10,3 6 4,0 4 2,2 0 0,0
Dolara amerykańskiego 54 42,2 38 26,2 30 19,9 24 13,1 43 22,6
Franka francuskiego 13 10,2 13 9,0 14 9,3 15 8,2 0 0,0
Euro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 14,2
Innej jednostki pieniężnej 7 5,4 5 3,4 5 3,3 12 6,6 8 4,2
Innego koszyka walut 7 5,5 23 15,9 33 21,9 27 14,8 13 6,8

Razem 128 100,0 145 100,0 151 100,0 183 100,0 190 100,0
Źródło: IMF, Exchange Rates, June 30, 1976, „IMF Survey”, 19.07.1976, s. 214–215; IMF, Exchange Rates and Exchange Arrange-

ments, December 31, 1982, „IMF Survey”, 24.01.1983, s. 21; IMF, Exchange Rates and Exchange Arrangements, March 30, 
1990, „IMF Survey” 1990, vol. 19, no. 13, s. 194; IMF, Annual Report 1998, Washington D.C., 1998, s. 140–141; IMF, Annual 
Report 2012. Appendix II. Financial Operations and Transactions, Washington D.C. 2012, s. 14–15.

Warto przyjrzeć się również strukturze obrotów na światowym rynku walutowym. 
Wyniki cyklicznych badań rynku walutowego przeprowadzanych przez Bank Rozra-
chunków Międzynarodowych w Bazylei wskazują, że cały czas utrzymuje się duży 
udział dolara amerykańskiego w średnich dziennych obrotach na globalnych rynkach wa-
lutowych. Udział euro w obrotach na rynku walutowym jest ponad dwukrotnie mniejszy 
od udziału dolara amerykańskiego. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują jen japoński 
i funt brytyjski, natomiast udział juana chińskiego – waluty drugiej pod względem PKB 
i eksportu gospodarki na świecie – jest znikomy (rysunek 4).

Rysunek 4. Udział najważniejszych walut w dziennych obrotach na międzynarodowym rynku walutowym 
(w %) w latach 2001–2013*

* Udział został obliczony na podstawie średnich dziennych obrotów w kwietniu. Ponieważ w każdej transakcji występują co najmniej 
dwie waluty, suma udziałów wynosi 200%.

Źródło: BIS, Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange Turnover in April 2013: Preliminary Global Results, Monetary and 
Economic Department, September 2013, s. 10.
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Rysunek 5. Udział USA w światowym PKB (PPP), w światowym eksporcie oraz udział dolara w dziennych 
obrotach na międzynarodowym rynku walutowym (linia ciągła, w %) w latach 2001–2013*

* Udział został obliczony na podstawie średnich dziennych obrotów w kwietniu. Ponieważ w każdej transakcji występują co najmniej 
dwie waluty, suma udziałów wynosi 200%.

Źródło: BIS, Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange Turnover in April 2013: Preliminary Global Results, Monetary and 
Economic Department, September 2013, s. 10; IMF, World Economic Outlook Database, October 2013, http://www.imf.
org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx (28.10.2013); UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/
tableView.aspx (28.10.2013).

Podejmowane przez System Rezerwy Federalnej działania antykryzysowe, które 
mają na celu rozluźnienie warunków kredytowania, mogą prowadzić do osłabienia 
dolara, a przez to do zmniejszenia dominującej pozycji tej waluty w międzynarodowym 
systemie walutowym. Ponadto, trudności w odbudowie wzrostu gospodarczego po ostat-
nim kryzysie mogą pogłębić spadek znaczenia gospodarki amerykańskiej, który trwa od 
1999 roku. Wówczas jej udział w światowym PKB wynosił około 24% i zmniejszył się 
w 2012 roku do około 20%.

Powyższe czynniki mogą sugerować „nadreprezentację” dolara amerykańskiego 
w międzynarodowym systemie walutowym oraz stanowić argumenty na rzecz zmniej-
szenia jego roli. Obecny zakres zastosowania USD jako pieniądza międzynarodowego nie 
odzwierciedla bowiem realnej siły i roli gospodarki USA, a w większym stopniu wynika 
z efektów sieci i inercji oraz rozwoju rynków finansowych. Dotychczas jednak czynniki 
te były wystarczające dla utrzymania statusu waluty numer jeden w systemie8.

Euro jako druga waluta międzynarodowego systemu walutowego

Z punktu widzenia funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego utwo-
rzenie w 1999 roku nowej waluty – euro – stworzyło szansę na zmniejszenie dominacji 
dolara. Jednak osiągnięcie pozycji waluty światowej jest procesem długotrwałym. 

8 NBP, Raport na temat zjawisk..., s. 7.
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Istotny wpływ na umiędzynarodowienie waluty ma jej wybór przez władze monetar-
ne innych krajów jako waluty referencyjnej lub zaczepu. Euro w funkcji waluty zaczepu 
nie odgrywa większej roli poza Europą i Afryką (tabela 3), ma natomiast istotne znacze-
nie jako waluta gromadzenia rezerw przez banki centralne. Pozycja euro w oficjalnych 
rezerwach walutowych wzrosła w okresie 1999–2008 z 17,9% do 27,7%. W tym samym 
czasie udział dolara zmniejszył się z 71,0% do 64,1%. Jednak w ostatnich latach udział 
euro nieco się zmniejszył i w 2012 roku wynosił 23,9%9.

Konsekwencją dużego znaczenia kraju lub obszaru walutowego w światowym handlu 
jest częste wykorzystywanie waluty tego obszaru do fakturowania i rozliczania transakcji 
handlowych. Główną walutą fakturowania/rozliczania handlu pozostaje dolar amery-
kański. Wykorzystanie euro w handlu pomiędzy państwami trzecimi dotyczy przede 
wszystkim krajów mających instytucjonalne powiązania z UE. Euro jest dominującą 
walutą fakturowania/rozliczania handlu w krajach UE spoza strefy euro oraz państwach 
kandydujących do członkostwa w UE. Natomiast znaczenie waluty chińskiej jako waluty 
rozliczania i fakturowania handlu jest marginalne, pomimo że udział Chin w światowym 
eksporcie wynosił w 2012 roku ponad 11%.

W pełnieniu funkcji środka akumulacji (waluty inwestycyjnej) w sferze prywatnej 
konkurują głównie dwie waluty: dolar i euro, które jest ważną walutą emisji dłużnych pa-
pierów wartościowych, zarówno o długim (obligacje), jak i krótkim (instrumenty rynku 
pieniężnego) okresie zapadalności. 

Oceniając proces umiędzynarodowienia euro, należy podkreślić, że waluta ta w ciągu 
kilku lat od jej utworzenia osiągnęła szerokie zastosowanie w handlu międzynarodowym 
i można oczekiwać, że w tej dziedzinie ma szanse rywalizować z dolarem ze względu na 
duży udział strefy euro w światowej wymianie towarów i usług. Natomiast na pozycji 
waluty denominacji operacji na międzynarodowym rynku finansowym cały czas utrzy-
muje się przewaga dolara, a euro ma zasięg bardziej regionalny. Niekorzystnie na proces 
umiędzynarodowienia euro oddziałuje kryzys i problemy zadłużeniowe w niektórych 
krajach strefy euro, które sprawiły, że pojawiły się wątpliwości co do przyszłości tej 
strefy i wspólnej waluty10. Dalszy proces umiędzynarodowienia euro zależeć będzie 
od osiągnięcia stabilizacji gospodarek strefy euro oraz od rozszerzania przestrzennego 
UGiW, a przede wszystkim od przystąpienia do niej Wielkiej Brytanii, która jest ważnym 
centrum międzynarodowego rynku finansowego.

9  IMF, Annual Report 2012. Appendix I. International Reserves, Washington D.C. 2012, s. 6.
10 NBP, Raport na temat zjawisk..., s. 11–12.
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Perspektywy wzrostu znaczenia renminbi jako waluty międzynarodowej

Juan chiński ma największe szanse wśród walut tak zwanych rynków wschodzących, 
aby stać się powszechnie stosowaną walutą międzynarodową. Jego potencjał wynika 
przede wszystkim z wielkości ekonomicznej Chin, stabilności makroekonomicznej, zróż-
nicowanej struktury handlu, jak również wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

Rysunek 6. Czynniki oddziałujące na znaczenie juana chińskiego jako waluty międzynarodowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Markiewicz, Internacjonalizacja juana chińskiego w kontekście kryzysu finansowego, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 273, s. 213–227.

Dostępność aktywów kapitałowych denominowanych w juanie chińskim, które 
mogłyby być wykorzystywane w aspekcie globalnych lokat kapitałowych, jest jednak 
ograniczona ze względu na restrykcje dotyczące przepływów kapitałowych. Szybki 
wzrost wolumenu rozliczeń handlowych w juanie chińskim, jak również fakt intensy-
fikacji emisji obligacji denominowanych w juanie dokonywanych przez chiński rząd 
i przedsiębiorstwa ulokowane w Hongkongu stworzyły nowe kanały udziału juana w ob-
rotach międzynarodowych11.

Wraz ze wzrostem udziału Chin w światowej produkcji oraz w światowym handlu 
zwiększa się również znaczenie waluty tego kraju na międzynarodowym rynku waluto-
wym (rysunek 7), jednak udział juana chińskiego w dziennych obrotach jest niewielki. 
Pomimo wielkości i efektywności gospodarki chińskiej, napływu inwestycji zagranicz-
nych oraz posiadanych rezerw walutowych pozycja międzynarodowa waluty tego kraju 
jest jeszcze relatywnie niewielka.

11 M. Markiewicz, Internacjonalizacja juana chińskiego w kontekście kryzysu finansowego, „Acta Univer-
sitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2012, nr 273, s. 213.
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Rysunek 7. Udział Chin w światowym PKB (PPP), w światowym eksporcie oraz udział juana chińskiego 
w dziennych obrotach na międzynarodowym rynku walutowym (linia ciągła, w %) w latach 
2001–2013*

* Udział został obliczony na podstawie średnich dziennych obrotów w kwietniu. Ponieważ w każdej transakcji występują co najmniej 
dwie waluty, suma udziałów wynosi 200%.

Źródło: BIS, Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange Turnover in April 2013: Preliminary Global Results, Monetary and 
Economic Department, September 2013, s. 10; IMF, World Economic Outlook Database, October 2013 http://www.imf.
org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx (28.10.2013); UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/
tableView.aspx (28.10.2013) .

Władze chińskie podejmują wiele działań nakierowanych na internacjonalizację 
juana. Bankowcy zaangażowani w emisje obligacji w juanie wskazują, że nie ma możli-
wości, by juan zastąpił dolara, jednak z pewnością w perspektywie kilku lub kilkunastu 
lat dołączy on do najważniejszych walut rezerwowych i emisyjnych i być może wy-
przedzi jena japońskiego, zwłaszcza na rynku azjatyckim. Warunkiem niezbędnym dla 
umiędzynarodowienia juana jest jego pełna wymienialność12.

Problem narastających nierównowag w gospodarce światowej

Od wielu już lat wielkim problemem międzynarodowych stosunków finansowych 
i ogólnoekonomicznych stała się głęboka, długotrwała nierównowaga płatnicza na głów-
nych kierunkach przepływów gospodarczych. Jej wyrazem są permanentne nadwyżki 
w bilansach obrotów bieżących jednej grupy krajów i odpowiadające im, równie chro-
niczne, deficyty obrotów bieżących innej grupy krajów. Do krajów wykazujących nad-
wyżkę bilansu obrotów bieżących należą przede wszystkim Chiny, których produkt na 
głowę mieszkańca, mimo olbrzymich postępów, stanowi wciąż jeszcze zaledwie 1/20 
analogicznego wskaźnika dla Stanów Zjednoczonych. Chiny posiadły jednak na skutek 
tego największe rezerwy dewizowe na świecie (ponad 2,5 biliona dolarów).

12 NBP, Raport na temat zjawisk..., s. 28–33.
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Do grupy państw nadwyżkowych należą również inne kraje azjatyckie, jak Japonia. 
Wysokie nadwyżki mają ponadto kraje naftowe obszaru Bliskiego Wschodu, a w Europie 
przede wszystkim Niemcy. Wśród krajów deficytowych pierwsze miejsce zajmują Stany 
Zjednoczone.

Stany Zjednoczone korzystają z przywileju, jaki daje im pozycja dolara w między-
narodowym systemie walutowym – możliwości finansowania deficytu bilansu obrotów 
bieżących we własnej walucie, co pozwala na ograniczenie potrzeby akumulowania 
rezerw dewizowych. Kraj ten od wielu lat importuje więcej, niż eksportuje, oraz finan-
suje ujemne salda na rachunku obrotów bieżących za pomocą emisji pieniądza krajowego. 
Część swojego deficytu handlowego USA finansują, emitując relatywnie nisko oprocen-
towane obligacje skarbowe nabywane przez banki centralne innych państw. Uprzywile-
jowana pozycja dolara amerykańskiego umożliwia Stanom Zjednoczonym emitowanie 
płynnych, krótkoterminowych zobowiązań zagranicznych (liquid and short-term foreign 
liabilities) oraz inwestowanie w niepłynne długoterminowe aktywa zagraniczne (illiquid 
and long-term foreign assets), czyniąc ze Stanów Zjednoczonych tak zwanego bankiera 
świata (banker of the world).

Kreacja waluty międzynarodowej może stanowić źródło finansowania deficytu 
budżetu państwa. Korzyść ta jest związana z pełnieniem przez pieniądz międzynarodo-
wy funkcji środka akumulacji w sferze oficjalnej, czyli z rolą waluty rezerwowej. Naj-
większe na świecie rezerwy walut zagranicznych posiadają Chiny. Bank centralny Chin 
lokuje większość swoich rezerw dewizowych w denominowane w dolarach amerykań-
skich aktywa, głównie obligacje. Podobnie czynią inne banki centralne Azji. Azjatyckie 
inwestycje w amerykańskie dłużne papiery wartościowe to ważne źródło finansowania 
deficytu budżetowego Stanów Zjednoczonych. 

Łatwe źródło finansowania może skłaniać do jego nadmiernego wykorzystywania. 
Przykładem jest sytuacja rządu Stanów Zjednoczonych, który zainicjował w 2001 roku 
ekspansywną politykę fiskalną i następnie utrzymywał wysoki deficyt budżetowy, wy-
korzystując łatwy dostęp do kredytów udzielanych przez azjatyckie banki centralne. To 
z kolei pomagało w finansowaniu boomu konsumpcyjnego w Stanach Zjednoczonych, 
którego drastyczny finał obserwowaliśmy w 2008 roku13.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę układ sił gospodarczych i perspektywy dalszego umacniania się 
pozycji Chin można zauważyć, że cechą współczesnego MSW jest asymetria polegająca 
na tym, że dolar w roli głównej waluty światowej utrzymuje się od lat czterdziestych 

13  K. Kuziemska, Euro w roli..., s. 186.
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XX wieku, euro nie osiągnęło pozycji waluty globalnej w żadnej z pełnionych funkcji 
w sferze prywatnej i oficjalnej, zaś rola jena jako waluty kluczowej jest marginalna. 
Pojawia się też pytanie o renminbi jako walutę kluczową, na co wskazuje transformacja 
układu sił gospodarczych, spadek znaczenia Japonii i rosnący potencjał gospodarczy 
i handlowy Chin.

Wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy wskazują, że w najbliższym czasie 
utrzymane zostanie znaczenie dolara amerykańskiego i euro w roli głównych walut. 
Jednak w konsekwencji kryzysu w średnim i długim okresie system walutowy może 
ewoluować w kierunku modelu wielowalutowego. Wynika to zarówno z ryzyka sys-
temowego, związanego z dominacją jednej waluty, jak i ze wzrostu znaczenia krajów 
rozwijających się. Historia gospodarcza pokazuje jednak, że zmiana statusu jednostki 
pieniężnej w systemie walutowym to proces charakteryzujący się dużą inercją, wobec 
czego w krótkiej perspektywie nie należy oczekiwać istotnych zmian.
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Streszczenie

Celem opracowania jest ocena roli najważniejszych walut w gospodarce światowej na podstawie pełnionych 
przez nie funkcji. Artykuł składa się z trzech części. W części pierwszej zidentyfikowane zostały główne czynniki 
determinujące rolę poszczególnych walut. W części drugiej opisano znaczenie najważniejszych walut, natomiast 
w części trzeciej zaprezentowano problem globalnych nierównowag i wysokiego deficytu obrotów bieżących w Stanach 
Zjednoczonych.

Wnioski z przeprowadzonych analiz wskazują, że międzynarodowy system walutowy potrzebuje naprawy. Nadal 
utrzymuje się dominująca rola dolara amerykańskiego, którego znaczenie maleje jednak na korzyść innych walut. 
Chiński renminbi ma największe możliwości, spośród innych walut rynków wschodzących, aby zostać powszechnie 
wykorzystywaną walutą międzynarodową. Duży potencjał renminbi wynika z rozmiaru gospodarki Chin, stabilności 
gospodarczej, zdywersyfikowanej struktury handlu oraz wysokiego wzrostu gospodarczego.

The Importance of Major Currencies in the World Economy  
Versus Contemporary Economic Problems

The aim of the study is to evaluate the role of major currencies in the world economy based on their functions. The 
paper consists of three parts. The first one identifies the main factors determining the role of particular currencies. The 
second part describes the role of major currencies and the third part presents the problem of global imbalances which 
are reflected as a high level of current account deficit in the United States.

The conclusions of the analysis indicate that the international monetary system needs to be improved. There is 
still the dominant role of the dollar, which, however, weakened in favor of other currencies. Chinese yuan has the best 
opportunity among the emerging markets currencies to become a widely used international currency. The potential of 
the Chinese yuan derives from China’s economic size, macroeconomic stability, diversified structure of trade, as well 
as from the high rate of economic growth.

Translated by Katarzyna Twarowska
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Wprowadzenie

Artykuł podejmuje problematykę akcesji Polski do strefy euro. Na wstępie przedsta-
wiono genezę Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wymogi formalne, tak zwane mier-
niki konwergencji, które muszą zostać spełnione przez każdy kraj, który chce zostać 
jej członkiem. Kolejna część pracy została poświęcona analizie szans i zagrożeń oraz 
najczęściej pojawiających się argumentów za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu 
Polski do strefy euro. W ostatniej części artykułu przedstawiono doświadczenia dwóch 
krajów peryferyjnych (Grecji i Hiszpanii) związane z wstąpieniem do strefy euro oraz 
dokonano analizy możliwości wykorzystania ich wiedzy i doświadczeń w planowaniu 
procesu przystąpienia Polski do unii walutowej. 

Celem niniejszej pracy było wskazanie najważniejszych argumentów za akcesją 
i przeciw akcesji Polski do strefy euro oraz sformułowanie wskazówek i wniosków dla 
Polski, płynących z doświadczeń takich krajów, jak Hiszpania i Grecja. 

Postawiono następujące hipotezy badawcze: korzyści z przystąpienia Polski do 
strefy euro przeważają nad zagrożeniami w perspektywie długookresowej; poziom 
ryzyka związany z wstąpieniem Polski do strefy euro można zminimalizować, bazując 

* Magister Anna Katarzyna Wieczór jest doktorantką na Wydziale Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych (Katedra Mikroekonomii) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Email: 
anna.k.wieczor@gmail.com.
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na wiedzy i doświadczeniach innych krajów (w szczególności dwóch krajów peryferyj-
nych: Hiszpanii i Grecji). 

Geneza europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej 

Procesy integracyjne na naszym kontynencie zapoczątkowane zostały w 1950 roku 
planem byłego premiera Francji R. Schumana. Dokonano połączenia europejskich zasobów 
węgla, który był ówcześnie strategicznym surowcem energetycznym, oraz zasobów stali, 
będącej strategicznym towarem w handlu międzynarodowym, w wyniku czego w 1951 
roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, której członkami zostały najwięk-
sze europejskie mocarstwa. W 1957 roku kraje te na mocy traktatu rzymskiego powoła-
ły do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą, której zadaniem było usuwanie barier 
w handlu, stworzenie jednolitego rynku wewnątrz wspólnoty, utworzenie wspólnej taryfy 
celnej oraz wspólnej polityki rolnej1. Dyskusje nad problematyką walutową podjęto po raz 
pierwszy w 1961 roku, kiedy to Jean Monet przedstawił propozycję stworzenia europejskie-
go systemu rezerw walutowych. Na skutek napięć występujących w światowym systemie 
walutowym osiem lat później na szczycie w Hadze zaczęto już poważną debatę nad planem 
utworzenia unii walutowej. Przez pierwsze lata nie było jednak mowy o wprowadzeniu 
wspólnej waluty, dążono jedynie do stabilizacji kursów walut już istniejących. Proces two-
rzenia wspólnego obszaru trwał ponad 30 lat. Najpierw, od 1979 roku przez kolejne 20 lat, 
funkcjonowała tak zwana niepełna unia walutowa – Europejski System Walutowy2. Był to 
system kursów stałych z poziomym pasmem wahań. Na mocy traktatu z Maastricht 1 listo-
pada 1993 roku powstała Unia Europejska. W traktacie tym zapisano także szczegółowy, 
trzyetapowy plan urzeczywistnienia Unii Gospodarczej i Walutowej poprzez stopniowe 
zacieśnianie koordynacji polityki walutowej i gospodarczej, aż do powołania Europejskiego 
Banku Centralnego i utworzenia wspólnej waluty. Ostatecznie pełną Unię Gospodarczą 
i Walutową osiągnięto 1 stycznia 1999 roku, nowa waluta euro zaczęła zaś obligatoryjnie 
obowiązywać w państwach członkowskich z 1 marca 2002 roku3. 

Mierniki konwergencji określone traktatem z Maastricht

W traktacie z Maastricht oprócz szczegółowego planu utworzenia Unii Gospodarczej 
i Walutowej zapisano także kryteria kwalifikujące do przystąpienia do strefy euro, które 

1  J. KrólakWerwińska, € jak euro. Waluta nowej Europy, Difin, Warszawa 2005, s. 13–22.
2  M. WajdaLichy, M.A. Dąbrowski, Strategie rozszerzenia strefy euro, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 45–48.
3  J. KrólakWerwińska, € jak euro..., s. 13–22.
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muszą spełnić państwa kandydujące. Kryteria te dotyczą pięciu obszarów gospodarki: 
zadłużenia publicznego, deficytu budżetowego, długookresowej stopy procentowej, stopy 
inflacji oraz kursu wymiany waluty. W szczególności wymagane jest, aby:

a) zadłużenie publiczne państwa nie przekraczało 60% produktu krajowego brutto 
(bądź jeśli jest większe, wskaźnik ten musi przynajmniej wykazywać tendencję 
malejącą i zbliżać się do zadowalającego poziomu w pożądanym tempie);

b) deficyt budżetowy nie był wyższy niż 3% produktu krajowego brutto (dopuszcza 
się jednak przekroczenia wskaźnika w sytuacjach nadzwyczajnych, o ile mają one 
charakter przejściowy);

c) długookresowa stopa procentowa (mierzona na bazie 10letnich obligacji skarbo-
wych) nie przekraczała więcej niż 2% średniej stóp procentowych, które obowią-
zują w trzech krajach o najniższej inflacji4;

d) utrzymywany był stabilny poziom cen, a przeciętna stopa inflacji nie przekraczała 
o więcej niż 1,5% średniej stopy inflacji trzech krajów Unii Europejskiej o naj-
niższej inflacji;

e) kurs wymiany waluty kraju kandydującego znajdował się na stabilnym pozio-
mie przynajmniej przez dwa lata (dopuszczalne jest jednak wahanie kursu waluty 
określone przez Europejski System Walutowy w paśmie o szerokości +/– 15%)5. 

Kraje członkowskie Unii Gospodarczej i Walutowej 

Wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej (czyli od 1 lipca 2013 roku 28 
państw europejskich) należą jednocześnie do Unii Gospodarczej i Walutowej. Jednak nie 
wszystkie z tych państw uczestniczą w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. 
W strefie euro znajduje się obecnie 18 państw członkowskich: od 1999 roku Austria, 
Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portu-
galia, Włochy; od 2001 roku Grecja; od 2007 roku Słowenia; od 2008 roku Cypr i Malta; 
od 2009 roku Słowacja; od 2011 roku Estonia; od 2014 roku Łotwa6. Jak również 6 państw 
nieczłonkowskich: Monako, Watykan, Andora, San Marino, Czarnogóra, Kosowo. Poza 
strefą euro znajdują się zaś: Chorwacja, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Czechy, Węgry, 
Wielka Brytania, Dania, Szwecja i oczywiście Polska. 

4  Spośród państw należących do Unii Europejskiej.
5  Traktat z Maastricht, protokół w sprawie kryteriów konwergencji określonych w artykule 109j traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 1–4, XIV/ PL 113–114.
6  http://europa.eu/abouteu/basicinformation/money/euro/index_pl.htm (2.02.2014).
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Korzyści i szanse dla Polski związane z wprowadzeniem wspólnej waluty – 
przegląd argumentów za wstąpieniem do strefy euro

Wprowadzenie waluty euro w Polsce wydaje się nieuchronne. Wstępując do Unii 
Europejskiej, nasz kraj zdecydował się na prowadzenie wspólnej polityki monetarnej 
i kursowej i uczestnictwo w strefie euro. Dyskusyjny jest jedynie fakt, kiedy powinno to 
nastąpić. Aktualnie Polska posiada status kraju z derogacją. 

Zmiana złotego na euro przyniesie niewątpliwie wiele korzyści gospodarczych. In-
tegracja walutowa z pewnością wpłynie na napływ inwestycji bezpośrednich do Polski. 
Znajdując się wewnątrz olbrzymiego rynku zbytu i dysponując tanią siłą roboczą, mamy 
ogromne szanse na stanie się atrakcyjnym miejscem inwestowania. Likwidacja ryzyka 
kursowego będzie również sprzyjać rozwojowi wymiany handlowej. Istotną korzyścią 
stosowania euro w Polsce będzie też likwidacja kosztów transakcyjnych związanych ze 
sprzedażą i kupnem walut, co może w znacznym stopniu obniżyć koszty działalności 
przedsiębiorstw. Ułatwione będzie dzięki używaniu jednolitej waluty w Unii Europej-
skiej porównywanie cen. 

Wymienione argumenty nie są jednak tymi kluczowymi. Za likwidacją waluty naro-
dowej przemawia przede wszystkim fakt dostępu do nowych źródeł zewnętrznego finan-
sowania działalności gospodarczej. Zwiększona konkurencyjność wewnątrz jednolitego 
rynku skłoni też z pewnością polskie przedsiębiorstwa do modernizacji i wprowadzania 
innowacji. Wszystkie te bezpośrednie korzyści wpłyną zaś na szybszy wzrost gospo-
darczy naszego kraju. Przewiduje się, że przystąpienie do strefy euro przyniesie także 
integrację i dynamiczny rozwój jednolitego europejskiego rynku finansowego. Nastąpi 
rozszerzenie oferty usług finansowych i obniżenie kosztów związanych z pośrednictwem 
finansowym, na czym skorzystają również klienci tego sektora. Obniżeniu ulegnie koszt 
transferu funduszy w ramach państw Unii Gospodarczej i Walutowej. Łatwiej będzie 
pozyskać polskim bankom fundusze niezbędne do utrzymywania płynności finansowej. 
Zmniejszy się z całą pewnością ryzyko ataków spekulacyjnych. Dzięki wysokiej konku-
rencji na rynku finansowym można się spodziewać obniżenia (z korzyścią dla obywateli) 
rynkowych stóp procentowych7. 

Korzyści, które może osiągnąć Polska dzięki przystąpieniu do strefy euro, jest wiele, 
aby jednak dokonać obiektywnej oceny opłacalności tego przedsięwzięcia, należy zasta-
nowić się nad kosztami integracji walutowej. 

7  A. Kaźmierczak, Polska a strefa euro – dylematy integracji walutowej, Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, nr 139, s. 33–39; K. Lutkowski, Od złotego do euro. Źródła obaw 
i nadziei, Twigger, Warszawa 2004, s. 19–34; J. Borowski, Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski, 
PWE, Warszawa 2011, s. 119–141; P. Krajewski, Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy 
euro. Ujęcie ilościowe, PWE, Warszawa 2012, s. 11–42.
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Zagrożenia oraz koszty – argumenty przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro

Wśród kosztów przystąpienia Polski do strefy euro ekonomiści wymieniają przede 
wszystkim utratę prawa emisji pieniądza przez Narodowy Bank Polski i utratę dochodu 
z tychże emisji. W chwili obecnej bank centralny zasila naszą gospodarkę pieniądzem 
poprzez kredytowanie banków komercyjnych, ma tym samym pełną swobodę w ratowa-
niu banków przed utratą płynności. W momencie przyjęcia euro decyzje takie będzie 
podejmował ponadnarodowy Europejski Bank Centralny, nie jest więc pewne, czy w mo-
mencie zagrożenia globalnym kryzysem finansowym polskie banki będą mogły liczyć na 
jego pomoc. Przystąpienie do strefy euro wiąże się też z ryzykiem wystąpienia zjawiska 
konwergencji cenowej, czyli wzrostu cen w naszym kraju do poziomu cen w innych pań-
stwach Unii Europejskiej. Może również wystąpić efekt zaokrągleń cen na niekorzyść 
obywateli w momencie przeliczania cen w złotówkach na ceny w euro. 

Aktualnie Polska, posiadając własną walutę może hamować tempo inflacji za pomocą 
nominalnej i realnej aprecjacji kursu. Przyjęcie euro pozbawi nasz kraj tego narzędzia po-
lityki antyinflacyjnej. Duże ryzyko jest także związane z niską stopą procentową, która 
jest taka sama dla całej strefy euro. Niska cena kapitału pożyczkowego może wywołać 
niechęć do oszczędzania i doprowadzić do nadmiernej ekspansji kredytowej, co w re-
zultacie wywoła jeszcze większą inflację i ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego. 

Kosztem, który poniesie Polska, wstępując do strefy euro, będzie też ograniczenie 
swobody w prowadzeniu polityki fiskalnej związanej z utrzymywaniem wymaganego 
poziomu wskaźnika deficytu finansów publicznych. Jest to istotny koszt, gdyż wysoce 
prawdopodobne jest, że cięcia wydatków państwa uderzą w służbę zdrowia, edukację, 
naukę, system emerytalny i rentowy oraz pomoc społeczną, czyli w najbiedniejsze grupy 
społeczne. Polska będzie musiała zrezygnować z niezależnej polityki kursowej, polityki 
kształtowania podaży pieniądza, operacji otwartego rynku oraz polityki kształtowania 
rezerw dewizowych. Kształtowanie podaży pieniądza ma ogromne znaczenie, bowiem 
jest instrumentem ograniczania wahań koniunktury w kraju, za pomocą kursu waluto-
wego można zaś kształtować aktywność gospodarczą i niwelować ujemne skutki szoków 
zewnętrznych. W strefie euro politykę pieniężną prowadzi Europejski Bank Centralny. 
Istnieją więc uzasadnione obawy, że podejmowane decyzje będą uwzględniały w szcze-
gólności stan koniunktury największych gospodarek strefy euro, a nie Polski. Innym 
bezpośrednim kosztem integracji walutowej może być konieczność przekazania Euro-
pejskiemu Bankowi Centralnemu większej części rezerw Narodowego Banku Polskiego 
oraz wniesienia dużego udziału do tego ponadnarodowego banku8. 

8  A. Kaźmierczak, Polska a strefa euro..., s. 39–50; K. Lutkowski, Od złotego do euro..., s. 19–34;  
J. Borowski, Integracja monetarna..., s. 80–118; P. Krajewski, Gospodarka Polski w perspektywie...,  
s. 11–42.
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Przeprowadzenie pełnego rachunku ekonomicznego kosztów i korzyści integracji 
walutowej Polski jest niemożliwe ze względu na fakt, że wiele z nich ma charakter ja-
kościowy, a nie ilościowy. Ponieważ jednak wszystkie one mają charakter hipotetycz-
ny, można dokonać oceny szans i zagrożeń ich wystąpienia oraz wskazać największe 
potencjalne niebezpieczeństwa w oparciu o doświadczenia innych państw związane 
z wstąpieniem do strefy euro. W niniejszej pracy analizę zawężono do dwóch krajów 
peryferyjnych: Grecji i Hiszpanii.

Analiza błędów popełnionych przez tak zwane kraje peryferyjne – Grecję 
i Hiszpanię – w zakresie akcesji do strefy euro

Zdaniem wielu ekonomistów główną przyczyną kryzysu w Grecji było przystąpienie 
tego kraju do strefy euro. Grecja dokonała akcesji pomimo niespełnienia wielu kryteriów. 
Decyzja ta była podyktowana w znaczącej mierze przesłankami politycznymi, a nie go-
spodarczymi. Fakt przystąpienia do strefy euro wpłynął na wzrost wiarygodności Grecji, 
co spowodowało, że kraj ten mógł pogłębiać swój deficyt budżetowy i finansować go 
emisją obligacji, które były chętnie skupowane. W ten sposób zobowiązania Grecji z roku 
na roku rosły. Najwięcej obligacji skupiły banki niemieckie i francuskie. Zadłużenie na 
szeroką skalę dotyczyło nie tylko sektora budżetowego, ale także prywatnego. Problemy 
Grecji zostały obnażone dopiero przez kryzys finansowy z 2008 roku. Pęknięcie bańki 
kredytowej przerwało boom konsumpcyjny i dopływ taniego kredytu, a kraje peryfe-
ryjne, w tym Grecja, stanęły na skraju bankructwa. Grecja znalazła się w szczególnie 
trudnej sytuacji, ponieważ radykalne zmniejszenie popytu sektora prywatnego spowodo-
wało jeszcze większy deficyt i przyrost zadłużenia sektora publicznego, który już przed 
wystąpieniem kryzysu był wysoki. Grecja na tle innych państw Unii Europejskiej miała 
jedno z najwyższych ujemnych sald deficytu budżetowego i bardzo wysoki dług publicz-
ny9. Gdyby państwo to nie dokonało integracji walutowej, do kryzysu prawdopodobnie 
by nie doszło. Grecja mogłaby też załagodzić problemy finansowe poprzez dodrukowanie 
pieniądza. W strefie euro operacje takie nie są jednak możliwe10. 

Sytuacja Grecji bardzo wyraźnie i jednoznacznie pokazuje, że państwo z tak dużym 
zadłużeniem nie powinno wejść do strefy euro. W państwie tym dokonano integracji 
walutowej zanim było ono na to gotowe. Na pierwszy rzut oka wszystko funkcjonowało 

9  D. Bieniek, Działania Niemiec wobec kryzysu w Grecji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
EkonomicznoSpołecznej w Ostrołęce 2011, nr 9, s. 101–110; R.A. de Santis, The Euro Area Sovereign 
Debt Crisis: Safe Haven, Credit Rating Agencies and the Spread of the Fever from Greece, Ireland and 
Portugal, „European Central Bank Working Paper Series” 2012, no. 1419, February, s. 2–61.

10  M. Papic, R. Reinfrank, P. Zeihan, Niemcy i Grecja – ucieczka z eurolandu?, „Gazeta Bankowa” 2010, 
nr 7/8, s. 67–70.
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dobrze, lecz kryzys uwidocznił rzeczywiste problemy Grecji i ucierpiała na tym cała 
strefa euro11. Należy bezwzględnie pamiętać, że unia walutowa posiada jeden bank cen-
tralny, który prowadzi jedną spójną politykę pieniężną bez względu na to, czy dotyczy 
kraju wysoko rozwiniętego „starej” Unii czy kraju peryferyjnego, decydując się na 
akcesję. 

Z podobnymi problemami jak Grecja musiała się zmierzyć także Hiszpania. Zostały 
one zaliczone wraz z Portugalią i Irlandią do grupy krajów PIGS (Portugal, Ireland, 
Greece, Spain)12, które „ciągną” euro w dół i którym wspólna waluta nie służy. Po przy-
stąpieniu do strefy euro w Hiszpanii niska stopa procentowa również wywołała boom. 
Był to boom budowlany. Stopa bezrobocia spadła, Hiszpania tworzyła nowe miejsca 
pracy i przyciągała duże ilości kapitału zagranicznego. Problemy rozpoczęły się, gdy 
boom budowlany zaczął wygasać. Pęknięcie bańki spowodowało spadek zamówień, a na-
stępnie spadek zatrudnienia, konsumpcji i kredytów. W konsekwencji dochód narodowy 
zaczął drastycznie spadać. Podobnie jak w przypadku Grecji wzrost kredytów konsump-
cyjnych i inwestycyjnych nie byłby możliwy, gdyby nie niskie ich koszty, dzięki przyna-
leżności do strefy euro, a także dzięki zasileniu kredytowemu ze strefy euro. Kłopotem 
gospodarki Hiszpanii nie były jednak sprawy fiskalne, lecz spadek konkurencyjności 
tej gospodarki, który nastąpił w wyniku przegrzania i nadkonsumpcji13. Gdyby Hiszpa-
nia nie była członkiem strefy euro, mogłaby rozwiązać swoje problemy i dokonać auto-
matycznego zrównoważenia gospodarki poprzez dewaluację bądź deprecjację. Wobec 
sztywnego kursu w strefie euro takie zabiegi są jednak niemożliwe do wykonania14. 

Z doświadczeń Hiszpanii i Grecji płynie dla Polski lekcja, aby nie spieszyć się 
z akcesją do strefy euro. Kraj musi być do tego odpowiednio przygotowany. W szczegól-
ności trzeba zdać sobie sprawę z kłopotów, jakie występują z przywróceniem równowagi 
w gospodarce po okresie przegrzania i wejścia w deficyty, jeśli nie ma się do dyspozycji 
polityki kursowej, a jedynie możliwość cięć fiskalnych i wewnętrzną dewaluację. Im 
mniej dana gospodarka jest konkurencyjna w stosunku do najsilniejszych gospodarek 
Unii Europejskiej, tym wejście do strefy euro jest bardziej ryzykowne i w razie wystą-
pienia kryzysu może pociągnąć za sobą ogromne kłopoty, z bankructwem włącznie15. Nie 
bez znaczenia są także kryteria konwergencji zapisane w traktacie z Maastricht – przed 
wstąpieniem do strefy euro muszą one zostać bezwzględnie spełnione. Przyjęcie do unii 

11  J. Zombirt, Łatanie greckiej dziury, „Bank” 2010, nr 4, s. 49–51.
12  B. Bandulet, Ostatnie lata euro. Raport o walucie, której nie chcieli Niemcy, Wektory, Kobierzyce 

2011, s. 103–112.
13  B. Delbecque, Saving the Euro Requires Restoring Spain’s Competitiveness, http://www.voxeu.org/

article/savingeurorequiresrestoringspainscompetitiveness (5.02.2014).
14  T. Gruszecki, Lekcja Hiszpanii, „Gazeta Bankowa” 2010, nr 5, s. 113–116.
15  Tamże; K. Sum, Przystąpienie Polski do strefy euro w świetle analizy porównawczej procesów in-

tegracji walutowej w Polsce i Hiszpanii, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
Warszawa 2013, s. 177–180.
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walutowej kraju z dużym deficytem budżetowym i wysokim długiem publicznym może 
doprowadzić do sytuacji, która spotkała państwa peryferyjne. 

Przedwczesne wstąpienie Grecji i Hiszpanii do strefy euro nie wpłynęło na przyspie-
szenie procesu konwergencji, jak oczekiwano. Przeciwnie – wystąpił proces dywergencji 
w tych krajach. Decyzja o akcesji nie była więc decyzją właściwą.

Możliwości wykorzystania doświadczeń państw południowej Europy – wskazówki 
dla Polski

Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe zagrożenia związane z integracją 
walutową są skutkiem przede wszystkim dysproporcji rozwojowych pomiędzy krajami 
unii walutowej. Do kryzysu strefy euro i problemów państw południowej Europy praw-
dopodobnie by nie doszło, gdyby nie przyjęto do unii walutowej tych krajów, które były 
niewątpliwie do tego nieprzygotowane. Kraje peryferyjne – Grecja i Hiszpania – chciały 
nadrobić swoje dysproporcje rozwojowe i „dogonić” bogatsze państwa, jednak droga, 
którą obrały, nie była dobra. Przyjęcie wspólnej waluty i ekspansja kredytowa doprowa-
dziły do sytuacji krytycznej.

Obecnie ścieżka, którą podąża Polska, przypomina bardzo sytuację krajów peryfe-
ryjnych, co nie jest dobrym prognostykiem dla członkowstwa naszego kraju w strefie 
euro w najbliższym czasie. Kraj nasz powinien skorzystać z doświadczeń Grecji i Hisz-
panii i nie dopuścić do popełnienia tych samych błędów. Dobrym rozwiązaniem wydaje 
się ustabilizowanie sytuacji makroekonomicznej przed przyjęciem euro oraz poprawie-
nie salda sektora finansów publicznych. Duży margines dla swobody polityki fiskalnej 
w ramach reguł przyjętych w strefie euro może zabezpieczyć Polskę przed problemami 
gospodarczymi i kryzysem finansów publicznych16. 

Podsumowanie

Proces integracji walutowej stwarza dla Polski ogromne możliwości rozwojowe, ale 
niesie też za sobą koszty i ryzyko. Wydaje się, że w perspektywie długookresowej bilans 
akcesji Polski do strefy euro będzie korzystny. Warunkiem jest jednak, aby integracja 
walutowa nastąpiła w odpowiednim czasie.

Doświadczenia innych krajów peryferyjnych, szczególnie te negatywne, mogą być 
dla Polski ważną lekcją, z której niewątpliwie powinniśmy skorzystać, aby zminimalizo-

16  R. Wielądek, Doświadczenia wybranych krajów strefy euro w obszarze finansów publicznych i wnioski 
dla Polski, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa 2011, nr 30,  
s. 30–59.
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wać poziom ryzyka związany z wstąpieniem do strefy euro i nie dopuścić do popełnienia 
podobnych błędów. 

Bazując na doświadczeniach Grecji i Hiszpanii, można z całą pewnością stwierdzić, 
że Polska nie powinna się spieszyć z akcesją do strefy euro. Najbliższą dekadę należałoby 
wykorzystać na procesy dostosowawcze, w szczególności kraj nasz powinien: zminima-
lizować opóźnienia rozwojowe w stosunku do krajów „starej” Unii Europejskiej, dopro-
wadzić gospodarkę do stabilności makroekonomicznej i utrzymywać wysokie tempo 
wzrostu produktu krajowego brutto. Aby integracja walutowa przyniosła Polsce korzyści, 
a nie wysokie koszty, potrzeba realnej konwergencji gospodarki polskiej z gospodarka-
mi bogatych krajów Unii Europejskiej, czyli zbliżenia poziomu rozwoju gospodarczego 
Polski do poziomu tych krajów. Przedwczesne wstąpienie do strefy euro może wywołać, 
tak jak w przypadku Hiszpanii i Grecji, jedynie utrwalenie i pogłębienie występujących 
różnic, a nawet doprowadzić kraj do bankructwa.

Akcesji do strefy euro nie należy również traktować jako szansy na poprawę sytuacji 
makroekonomicznej, awans gospodarczy czy pozbycie się kompleksu kraju biednego. 
Aby to osiągnąć przede wszystkim są potrzebne wewnętrzne zmiany, samo wstąpienie 
do strefy euro nie poprawi sytuacji gospodarczej kraju. 
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Streszczenie

W artykule podjęto problematykę akcesji Polski do strefy euro. Dokonano przeglądu argumentów za przyjęciem 
i przeciw przyjęciu przez Polskę nowej waluty. Przeanalizowano także błędy popełnione przez inne kraje w zakresie 
akcesji do strefy euro. W analizie skoncentrowano się na dwóch krajach peryferyjnych: Grecji i Hiszpanii. Wskazano 
na możliwości wykorzystania doświadczeń i wiedzy tychże krajów w planowaniu przystąpienia Polski do unii walutowej 
oraz sformułowano bezpośrednie wnioski i wskazówki dla naszego kraju. 

The Experience of Greece and Spain, and the Arguments For and Against the Polish Accession 
to the Euro Zone

The article takes up the problem of Polish accession to the euro area. Presented the arguments for and against the 
adoption of the new currency in Poland. Analyzed the mistakes made by other countries (Greece and Spain), in terms 
of accession to the euro zone. Described to the possibility of using experience and knowledge of these countries in the 
planning of Polish accession to the monetary union and formulated conclusions and tips for Poland.

Translated by Anna Katarzyna Wieczór
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Wprowadzenie

W krajach muzułmańskich religia wywiera przemożny wpływ na wszelkie dziedziny 
życia ludzkiego. Spleciona jest nierozłącznie z kulturą, polityką i gospodarką. W krajach 
tych „na islamie wszystko się zaczyna i kończy, nawet jeśli ich władcy zapewniają nas 
o świeckim charakterze ich terytoriów”1. Islam dyktuje ludziom, jak żyć, jak się ubierać, 
co jeść i jak prowadzić interesy. W przeciwieństwie do katolicyzmu, gdzie Kościół utracił 
swoją przewodnią rolę w życiu narodów w następstwie oddzielenia spraw wiary od spraw 
polityki, w krajach islamu to właśnie religia jest miarą i wykładnią wszelkich społecz-
nych zachowań i interakcji. Islam jest jedną z trzech największych religii monoteistycz-
nych, wyznawaną przez blisko 1,6 miliarda ludzi na całym świecie2. Ludzie ci stanowią 
potężną siłę nie tylko polityczną, ale i ekonomiczną. 

Już M. Weber w swojej pracy z 1904 roku pod tytułem Etyka protestancka a duch ka-
pitalizmu zwracał uwagę na związek rozwoju ekonomicznego z religią. Dostrzegał on silny 
wpływ etyki na kształtowanie się systemu ekonomicznego tych państw3. Nie powinno być 
także żadnym novum stwierdzenie J.H. De Soto odnoszące się do katolicyzmu, że „religia 

*	 Magister Marek Zygan jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Katedra 
Pomiaru i Kontroli Wyników) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: marek.zygan@wp.pl.

1  M. Dziekan, Irak. Religia i polityka, Elipsa, Warszawa 2005, s. 9.
2  http://www.globalislamiceconomy.com/events/globalislamiceconomysummit2013/eventsummary-

e0be952045e349bd9be8a8ac150c4f3e.aspx (6.03.2014).
3  M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Protestanckie sekty a duch kapitalizmu, Aletheia, 

Warszawa 2010.
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odgrywa bardzo ważną rolę w życiu gospodarki. Przekazuje z pokolenia na pokolenie 
pewne wzorce zachowań i tradycji moralnych, konieczne dla rządów prawa umożliwiają-
ce wymianę gospodarczą. Przykładowo gdyby nie dotrzymywano umów, społeczeństwo 
mogłoby się rozpaść. Religia, a nie państwo, jest podstawowym środkiem przekazywania 
nam wartości dotrzymywania przyrzeczeń i szanowania własności innych”4. W krajach 
muzułmańskich takie twierdzenia nabierają szczególnego znaczenia. W krajach tych to 
religia jest najsilniejszym regulatorem i katalizatorem wszelkiej aktywności.

Celem artykułu jest przedstawienie islamu, jego historii, doktryny etycznoprawnej 
oraz przybliżenie jego związku z ekonomią. W artykule wyjaśnione zostaną także często 
zamiennie używane pojęcia ekonomii i bankowości islamskiej. 

Na przekór wielu obiegowym opiniom, że „islam ma granice znaczone krwią”5, 
a każdy muzułmanin to terrorysta, warto zajmować się tą ciekawą kulturą i oddzielić 
mity od prawdy. Szczególnie, że to „mit konfrontacji jest podtrzymywany przez dwie 
odmienne grupy ludzi: na zachodzie przez tych, którzy usiłują zrobić ze świata muzuł-
mańskiego kolejnego wroga, zaś w państwach muzułmańskich przez tych, którzy opo-
wiadają się za konfrontacją z niemuzułmańskim – szczególnie zachodnim – światem”6. 
Rzeczywistość może być jednak taka, że „wszystko zbyt łatwo przypisuje się ogólnemu 
wpływowi islamu”7.

Islam – wprowadzenie

Islam narodził się na półwyspie arabskim na początku VII wieku. Religia ta została 
objawiona prorokowi Mahometowi (pełne nazwisko Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul-
Muttalib) podczas serii wizji, z których pierwsza miała miejsce w 612 roku8. W trakcie 
wizji archanioł Gabriel przekazywał Mahometowi wersety Koranu, które prorok następ-
nie dyktował swoim bliskim, gdyż sam nie potrafił pisać. Początkowo Mahomet nauczał 
tylko w rodzinnej Mekce, a od roku 622, kiedy to zmuszony został do opuszczenia miasta 
razem ze swoimi wyznawcami, także w Medynie. Data przymusowego opuszczenia 
Mekki (hidżra – wywędrowanie) oznacza początek nowej ery muzułmańskiej liczonej 
w latach księżycowych. W roku 632 Mahomet powrócił tryumfalnie do Mekki, gdzie 
w świątyni AlKaba zniszczył staroarabskie idole9. Niedługo po tym prorok umiera, 
a jego następcą zostaje teść, ojciec żony Mahometa A’iszy – Abu Bakr. 

4  J.H. De Soto, Sprawiedliwość a efektywność, Fijorr, Warszawa 2010, s. 540.
5  M. Ruthven, Islam – bardzo krótkie wprowadzenie, Prószyński i Ska, Warszawa 2003, s. 14.
6  Tamże.
7  F. Halliday, Islam i mit konfrontacji, Dialog, Warszawa 2002, s. 111.
8  G.M. Khan, Mahomet. Prorok, Muza, Warszawa 2002, s. 39.
9  Religie świata. Encyklopedia PWN, red. B. Kaczorowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2006, s. 382.
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Po Mahomecie zwierzchnictwo nad gminą muzułmańską przejęli kalifowie, czyli 
następcy proroka (arab. chalifa – następca, zastępca). Pierwszych 4 kalifów (632–661) 
nazwano obieralnymi, po nich nastały 2 kolejne dynastie (uważające się za przedstawi-
cieli Boga na ziemi): Umajjadów (661–750) i Abbasydów (750–1258). Prawo tych dynastii 
do zwierzchnictwa nad muzułmanami było kwestionowane przez szyitów, domagających 
się władzy dla Alego Ibn Abi Taliba (zięcia i brata stryjecznego proroka) oraz charydżyci 
– domagający się władzy obieralnej10.

Pomimo idei skonsolidowanej społeczności, o jakiej marzył i nauczał prorok, do 
ostrych podziałów już po jego śmierci. Szyici, czyli zwolennicy Alego, twierdzili, że 
prorok wyznaczył na swojego następcę zięcia, męża Fatimy i ojca swoich jedynych 
wnuków. Grupy ścierających się interesów doprowadziły jednak do innego wyboru. Ali 
w imię pokoju zmuszony był czekać i został wybrany dopiero czwartym kalifem. Jednak 
brak pełnej zgody na jego prawo do sukcesji doprowadził do schizmy między szyitami 
a tradycjonalistami, czyli sunnitami. Na początku różnice miały charakter czysto poli-
tyczny, wynikający ze sporu o przywództwo, z czasem jednak zarysowały się również 
różnice o charakterze teologicznym11.

Samo słowo „islam” pochodzi od arabskiego aslama i „oznacza całkowite oddanie 
się Bogu, (…) muzułmanin odnosi się do kogoś, kto się podporządkował”12. Religia ta 
stanowi kontynuację wcześniejszych od niego religii monoteistycznych: chrześcijań-
stwa i judaizmu, a przez samych muzułmanów uważna jest za religię Abrahama (arab. 
Ibrahim). 

Przez stulecia religia ta wywierała przemożny wpływ na bieg historii. Niektórzy 
badacze twierdzą, że „powstanie islamu było jednym z najdonioślejszych wydarzeń 
w historii ludzkości”13. M.H. Hart uważa, że „Mahomet był jedynym człowiekiem w hi-
storii, który osiągnął ogromne sukcesy zarówno w sferze religii, jak i w sferze życia 
świeckiego”14. W swojej książce 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje 
ludzkości umieszcza on Mahometa na pierwszym miejscu. Umieszczenie przez autora 
Jezusa na trzecim miejscu, Buddy na czwartym, Konfucjusza na piątym, świadczy o tym, 
że zauważa on ogromny wpływ, jaki religie wywierały i w dalszym ciągu wywierają na 
losy ludzi. 

10  Wielka encyklopedia PWN, t. 12, red. J. Wojnowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 
s. 273.

11  Britannica – edycja polska, t. 17, red. W. Wolarski, Kurpisz, Poznań 2000, s. 400.
12  M. Ruthven, Islam – bardzo krótkie..., s. 15.
13  Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Iskry, Warszawa 1986, s. 750.
14  M.H. Hart, 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości, Świat Książki, Warszawa 

1995, s. 31.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 9 (2014)

112

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Źródła przepisów prawnych w islamie

Koran (arab. al-Kuran oznacza recytację, czytanie) – święta księga islamu – liczy 
114 sur (rozdziałów) i 6200 wersetów. Zawiera liczne sformułowania o charakterze reli-
gijnym, moralnym, prawnym i politycznym. „Bez najmniejszej przesady można stwier-
dzić, że Koran tworzy jądro całej kultury i cywilizacji arabskomuzułmańskiej (…), a od 
czytania słów tej księgi rozpoczyna się też edukacja Arabów”15. 

Islamskie prawo (szari’at) jest nierozłącznie związane z religią i ma swoje źródło 
w Koranie oraz tradycji. „Termin szari’at ma jednak o wiele szerszy zakres znaczeniowy 
niż prawo w naszym rozumieniu tego słowa. Obejmuje on nakazy i zakazy o charak-
terze religijnym, jak również pewne normy obyczajowe i moralne, chociaż równolegle 
obowiązują też lokalne prawa zwyczajowe. Szari’at oznacza dosłownie «ścieżkę do wo-
dopoju». (…) Zadaniem prawa jest zarówno zapewnienie społecznego dobrobytu, jak 
i pomoc w osiągnięciu zbawienia”16. Szari’at wskazuje, które postępki i rzeczy z religij-
nego punktu widzenia zakazane (haram), a które dozwolone (halal). Uważa się, że samo 
stworzenie nauki o prawie (fikh) jest jednym z najważniejszych wydarzeń w rozwoju 
prawa islamu. Obok Koranu kolejnym ważnym źródłem przepisów jest tradycja ustna 
(sunna) i pisana (hadith). Koran i sunna są właśnie tą „ścieżką do wodopoju” (szaria). 
Sunna to arabskie prawo zwyczajowe zawarte w precedensach prawnych (hadis), a hadith 
to pojawiające się w nim nowe precedensy17.

W warstwie kultowej islam opiera się na sześciu praktykach religijnych, zwanych 
filarami wiary, którymi są18: szahada, salat, saum, zakat, hadżdż, dżihad.

Szahada to wyznanie wiary. Pierwszy i podstawowy filar islamu ma brzmienie: „Nie 
ma Boga nad Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem” (arab. La ilaha illa’llah Muhamma-
dun rasulu’llah). Salat, czyli indywidualne modły, odprawiane są pięć razy w ciągu dnia. 
W piątki modły odprawiane sę wspólnie w meczecie pod kierunkiem imama. Saum to 
post, który obowiązuje w dziewiątym miesiącu kalendarza muzułmańskiego – ramada-
nie. Zakat jest to dobrowolna, ale prawnie przepisana jałmużna na rzecz biednych. Często 
ma ona formę daniny publicznej albo podatku państwowego. Hadżdż to pielgrzymka do 
Mekki, którą każdy muzułmanin powinien (chociaż nie musi) przynajmniej raz w życiu 
odbyć. Dżihad to inaczej obowiązek świętej wojny z niewiernymi. Filar ten został dodany 
przez ugrupowanie charydżytów. Obecnie, w dobie powszechnego dążenia do pokoju, 
stracił na znaczeniu lub tłumaczy się go jako walkę muzułmanina z własnymi słabościa-
mi w dążeniu do świętości.

15  R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Wolters Kluwer, Kraków 2006, s. 398.
16  M. Ruthven, Islam – bardzo krótkie..., s. 90.
17  R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne..., s. 405.
18  Tenże, Współczesne kultury prawne, Zakamycze, Kraków 2000, s. 226–227.
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Kulturę prawną islamu charakteryzuje duży rygoryzm i rytualizm. Prawo jest nie-
zmienne, ponieważ pochodzi od Allaha. Rygoryzm przejawia się w surowym przestrze-
ganiu norm obyczajowych, za złamanie których mogą grozić kary od chłosty począwszy. 
Rytualizm wyraża się w przestrzeganiu filarów wiary. W islamie obowiązuje także tak 
zwana etyka intencji, która oznacza, że ważna jest intencja, a nie konsekwencje czynu. 
Jeżeli sprawy zaczęły układać się niepomyślnie, to znaczy, że Allah tak chciał19.

Zasady etyczne ekonomii w islamie

Za podstawowe zasady dla islamskiej ekonomii można uznać: ochronę własno-
ści, obowiązek pracy, przejrzystość i zaufanie w stosunkach między kontrahentami20. 
Własność prywatna jest pochwalana przez islam, ale jednocześnie ostrzega się przed 
nadmierną jej koncentracją. Ograniczeniu tej koncentracji służy obowiązek jałmużny 
dobrowolnej (sadaka) oraz jałmużny prawnej (zakat)21. Najważniejsze znaczenie ma 
jednak koraniczny zakaz stosowania odsetek (riba), które utożsamiane są z lichwą. Riba 
interpretowana jest jako „jakiekolwiek nieusprawiedliwione powiększenie kapitału, czy 
to poprzez pożyczki, czy sprzedaż”22. Do dziś nie ma pełnej zgody wśród islamskich 
akademików co do zasadności zakazu pobierania odsetek. Pojawiają się nawet głosy, 
że zakaz riby przynosi zdecydowanie więcej szkody niż korzyści dla stosujących się 
do niego gospodarek23. Innym ważnym zakazem jest gharar tłumaczony jako ryzyko, 
niepewność lub spekulacja. Zgodnie z nim każda transakcja powinna być wolna od nie-
pewności czy spekulacji24. Gharar odzwierciedla zakaz budowania nieuczciwej przewagi 
nad swoim konkurentem.

Powyższe dwa zakazy stanowią fundament dla całości finansów islamskich. Wy-
nikającą z bezpośrednio z nich ważną zasadą islamskich finansów jest mudaraba, czyli 
współdzielenie ryzyka (partnerstwo). Ponieważ odsetki są zakazane, dawca funduszy 
staje się inwestorem zamiast kredytodawcą. Zarówno dawca kapitału, jak i przedsiębiorca 
ponoszą ryzyko biznesowe wspólnie, w zamian za wspólny udział w profitach25.

Podobną zasadą jest zasada partycypacji – musharaka, którą porównuje się do kla-
sycznej spółki joint venture. Dawca kapitału wraz z przedsiębiorcą uzgadniają z góry, 

19  K. Karsznicki, Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym, Difin, Warszawa 2013, s. 30.
20  S.A. Rosly, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets, Authorhouse, Bloomington 

2005, s. 6.
21  R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Współczesne doktryny..., s. 222.
22  Z. Iqubal, Islamic Financial Systems, „Finance & Development” 1997, June, s. 43.
23  F. Vogel, S. Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return, Kluwer Law International, 

Hague 1998, s. 461.
24  Z. Iqubal, Islamic Financial..., s. 43.
25  Tamże.
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w zależności od wysokości wkładów, stopień udziału w zyskach oraz w ryzyku26. Mura-
baha z kolei to forma kredytu ratalnego27. Zakupione przez bank dobro zostaje odsprze-
dane klientowi. Jego cenę stanowią koszt zakupu oraz ustalona marża, która pokrywa 
koszty administracyjne banku, ryzyko oraz zapewnia zysk. Formą leasingu jest nato-
miast ijara, wykorzystywana do finansowania zakupu samochodów, maszyn, wyposa-
żenia, samolotów28. 

Pieniądz w islamie jest traktowany jako kapitał potencjalny. Staje się on faktycznie 
kapitałem, kiedy zostaje połączony z innymi zasobami w celu podjęcia produktywnej 
aktywności. Islam rozpoznaje wartość pieniądza w czasie, ale tylko kiedy jest on użyty 
jako kapitał, a nie jako kapitał potencjalny. Kontrakty zawierane przez przedsiębiorców 
są święte. Dotrzymywanie przyrzeczeń i wywiązywanie się z danego słowa to święty 
obowiązek. Minimalizuje to ryzyko asymetrii informacji i moralnego hazardu. Islam 
zezwala tylko na inwestycje zgodne z prawem szari’atu. Inwestycje w przedsięwzięcia 
związane z alkoholem i hazardem są zakazane29.

Niebagatelne znaczenie dla islamskiej ekonomii ma także jałmużna. Zakat oznacza 
dosłownie „wzrost w czystości duszy przez uczciwe akcje i działania”30. Jest to obowiązek 
dzielenia się majątkiem z biedniejszymi, który stanowi swoisty mechanizm społecznej 
samopomocy oraz redystrybucji dóbr. Jest sposobem duchowego oczyszczenie i wku-
pienia się w łaski Boga. Prawo islamskie nakazuje płacić zakat każdemu dorosłemu wy-
znawcy islamu, jeżeli jest zdrowy, wolny i posiada cokolwiek31. Muzułmanin powinien 
przeznaczać część swojego dochodu na: rodzinę i krewnych, sieroty, biednych, bezdom-
nych i podróżnych, potrzebujących oraz oswobodzenie zniewolonych32. Bóg nakazuje 
wyznawcom płacić pewien procent swoich dochodów powyżej nisab, czyli linii biedy, jak 
również pewien procent uzyskanej produkcji rolnej i górniczej (mineralnej). Wysokość 
tego podatku waha się od 2,5% do 20% w zależności od kategorii dóbr33.

26  Tamże, s. 43.
27  Tamże, s. 44.
28  Tamże.
29  Tamże, s. 43.
30  F.G. De Zayas, The Law and Institution of Zakat: The Islamic Social Welfare System, Islamic Book 

Trust, Kuala Lumpur 2007, s. 3.
31  A. Bewley, A. AbdalhakimDouglas, Zakat. Raising a Fallen Pillar, Black Stone Press, Oxford 2001.
32  A. Nanji, Etyka islamska, w: Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, 

s. 143.
33  M.A. Quraishi, The Institution of Zakat and Its Economic Impact on Society, Proceedings of the 

Second Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance into the 21st Century, Cambridge, 
Massachusetts – Center for Middle Eastern Studies, Harvard University 1999, s. 77–81.
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Ekonomia islamu – osobna gałąź wiedzy

Początki finansów islamskich badacze wskazują na wczesne lata siedemdziesiąte  
XX wieku, czyli zbieg dwóch ważnych wydarzeń w islamskim świecie: rozwoju panisla-
mizmu i boomu naftowego. W 1967 roku wojna sześciodniowa była końcem sekularnego 
panarabskiego34 ruchu Nassera i początkiem dominacji Arabii Saudyjskiej w regionie pod 
szyldem panislamizmu35. Wraz z powstaniem Organizacji Krajów Islamskich (Organi-
sation of the Islamic Countries – OIC) w roku 1970 pojawił się pomysł unowocześnienia 
tradycyjnej bankowości islamskiej. Problematyka ta zajęła islamskich akademików na 
wiele lat. Szczególną uwagę poświęcono temu zagadnieniu w Pakistanie36, w którym 
ekonomia islamska wyłoniła się jako odrębna dyscyplina nauk ekonomicznych w rezul-
tacie politycznego procesu islamizacji społeczności pakistańskiej w latach 1977–198837. 

Ekonomia islamska jest pojęciem szerokim38 i obejmuje swoim zakresem islamskie 
finanse, na których opiera się islamska bankowość. „Bankowość islamska reprezentuje 
islamską ekonomię w działaniu. (…) Przyjmuje się, że zasady ekonomii islamskiej kierują 
zasadami islamskiej bankowości i finansów”39. Całość islamskiej ekonomii opiera się 
na fundamencie socjoekonomicznej sprawiedliwości40. Poszukuje ona zespolenia religii 
z nauką, powiązania zwykłej codziennej aktywności biznesowej z wiarą, normami 
etycznymi, ideałami moralnymi, prawem i przepisami41. Chociaż słychać opinie, że jest 
ona alternatywą dla chciwej ekonomii klasycznej, to nie brak również takich głosów, że 
rozwinęła się ona jako ideologia służąca rządzącym elitom do powstrzymania socjalnych 
i ekonomicznych zmian w semifeudalnym porządku społecznoekonomicznym. Religia 
miała służyć zaciemnianiu prawdziwych problemów ekonomicznych42.

Dzisiaj ekonomia islamska święci coraz większe tryumfy dzięki szybko rozwijają-
cej się islamskiej bankowości. Pierwsze banki powstające w latach siedemdziesiątych 

34  Panarabizm – nurt zakładający zjednoczenie Arabów i utworzenie wspólnego państwa. Ruch ten 
dążył do tego, aby to Arabowie (a nie Turcy) stali się główną siłą w świecie muzułmańskim. Za: Arabowie. 
Słownik encyklopedyczny, red. M. Dziekan, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 379.

35  Panislamizm – ideologia, której celem było zjednoczenie muzułmanów, aby wspólnie przeciwstawili 
się ekspansji europejskiej, a efektem docelowy – państwo panmuzułmańskie z sułtanem osmańskim jako 
kalifem. Za: Arabowie…, s. 304.

36  http://www.islamawareness.net/Finance/is_fin.html (6.03.2014).
37  Z. Haque, Nature and Methodology of Islamic Economics: An Appraisal, „The Pakistan Develop-

ment Review” 1992, vol. 31, no. 4, s. 1065.
38  Zestawienie różnych definicji pojęcia ekonomii islamskiej można znaleźć w pracy: M.U. Chapra, What 

is Islamic Economics, Islamic Development Bank – Islamic Research and Training Institute, Jeddah 2001, 
s. 33–34.

39  M.O. Mohammad, S. Shahwan, The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of 
Maqasid Al-Shariah: A Critical Review, „MiddleEast Journal of Scientific Research” 2013, no. 13, s. 75.

40  Tamże, s. 81.
41  Z. Haque, Nature and Methodology..., s. 1065.
42  Tamże, s. 1066.
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XX wieku były zwykle bankami komercyjnymi działającymi na zasadzie niepobierania 
odsetek. Obecnie na finanse islamskie składają się oprócz bankowości, także finanse 
korporacyjne, ubezpieczenia czy fundusze inwestycyjne43.

Obecnie ekonomia islamska to nie tylko ekonomia finansów 57 krajów członkow-
skich OIC, to także ekonomia takich przejawów życia muzułmanów na całym świecie, 
jak44:

 – jedzenie, począwszy od mięsa i drobiu, poprzez pokarmy bezmięsne, aż do mi-
kroskładników, ulepszaczy smaku i barwników,

 – podróżowanie przyjazne rodzinie,
 – moda i ubiór,
 – kosmetyki i środki higieny,
 – farmaceutyki,
 – media i rekreacja.

Głównymi siłami napędowymi ekonomii islamskiej są45:
a) demografia: populacja 1,6 miliarda, średnia wieku 24 lata, przyrost naturalny 

1,5% rocznie w porównaniu do 0,7% reszty świata;
b) konsumpcja napędzana przez islamskie wartości: 87% muzułmanów uważa religię 

za bardzo ważną, w przeciwieństwie do 30% Europejczyków;
c) rynki wschodzące: roczne PKB krajów OIC wzrasta o 6,3%, a światowe 5,3%;
d) wymiana wewnątrz OIC: wzrost wymiany między członkami OIC do 17% z 13% 

w roku 2000.
W listopadzie 2013 roku w Dubaju odbył się Pierwszy Globalny Szczyt Ekonomii 

Islamskiej. Opublikowany został raport na temat stanu ekonomii islamskiej (State of the 
Global Islamic Economy 2013 Report), w którym można przeczytać między innymi, że46:

a) zagregowane globalne wydatki muzułmanów na jedzenie ( food) i sektory zwią-
zane z życiem codziennym (lifestyle) wyniosły w 2012 roku 1,62 biliona dolarów 
(USD) i oczekuje się, że osiągną 2,47 biliona dolarów w roku 2018;

b) estymuje się, że islamskie aktywa finansowe wyniosły w 2012 roku 1,35 biliona 
dolarów i wzrastają w tempie 15–20% rocznie, a aktywa finansowe banków is-
lamskich estymuje się na poziomie 4,10 biliona dolarów.

43 https://www.fitchratings.com/jsp/general/islamic_fin/Overview.faces;jsessionid=Xom3cUNsvKUxFc
OSYaFkwn7?listingName=IslamicFinance (6.03.2014).

44  http://www.globalislamiceconomy.com/events/globalislamiceconomysummit2013/custom-
135e0be952045e349bd9be8a8ac150c4f3e.aspx (7.03.2014).

45  Tamże.
46  Tamże.
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Podsumowanie

„Marks określił religię jako «opium ludu», bajeczkę wymyśloną przez elity dla uspra-
wiedliwienia swojej dominacji nad resztą społeczeństwa”47. W twierdzeniu tym może być 
sporo prawdy, zwłaszcza w odniesieniu do coraz szybciej laicyzujących się społeczeństw 
szeroko pojętego Zachodu. Nie sposób jednak odnieść wrażenia, że w krajach muzułmań-
skich religia jest czymś więcej niż chciał Marks. Islam obok przepisów ściśle religijnych 
zawiera cały zestaw norm moralnoprawnych, regulujących wszelkie elementy życia mu-
zułmanów  –  gospodarczego, politycznego i społecznego. Dzięki tej wszechobecności 
w życiu muzułmanów islam stał się również ważną doktryną polityczną – islamizmem48. 

Między islamem i katolicyzmem istnieją liczne podobieństwa. Jednak, będąc obiek-
tywnym, trzeba przyznać, że chociaż islam jest zakorzeniony w judaizmie i chrześcijań-
stwie, że chociaż wspólna jest wiara w jednego Boga, to równie wiele jest różnic. Wydaje 
się, że (pozorna?) przewaga islamizmu nad katolicyzmem wynika z doskonałego zespo-
lenia w jedność tego, co religijne, z tym, co polityczne49. Islam ze swoją kulturą prawną, 
dzięki swojej hermetyczności i konserwatyzmowi wynikającemu z prymatu norm religij-
nych, dzięki bardzo powolnemu przyswajaniu zachodnich, świeckich wzorców do życia 
codziennego, skutecznie opiera się naporowi zmian. 

Dynamiczny rozwój bankowości islamskiej, zapoczątkowany w latach siedemdzie-
siątych XX w., związany był również z rosnącymi cenami ropy naftowej, które pozwoliły 
krajom muzułmańskim eksportującym ropę na zgromadzenie nadwyżek finansowych 
i stworzenie własnych instytucji finansowych, nieopartych na modelu zachodnim50. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że chociaż banki islamskie działają w odmienny sposób, to 
część instrumentów finansowych, zgodna w teorii z prawem koranicznym, w rzeczywi-
stości oparta jest na mechanizmach analogicznych do oprocentowania51. Pomimo różnic 
co do modelu, faktyczne różnice trudne są do uchwycenia i zazwyczaj statystycznie 
nieistotne. Potwierdziły to badania A. Czerniaka dotyczące reakcji banków islamskich 
i zachodnich na kryzys finansowy w latach 2007–2009 ukazujące, że nie były od siebie 
istotnie różne52. 

Bez względu na to, czy „wynalezienie” ekonomii islamskiej jest kamieniem milowym 
w rozwoju ekonomicznym ludzkości, trzeba zauważyć, że jej ogromny potencjał został 

47  F. Fukuyama, Historia ładu politycznego, REBIS, Poznań 2012, s. 191.
48  R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Współczesne kultury..., s. 395.
49  Tamże, s. 415.
50  C. Tripp, Islam and the Moral Economy. The Challenge of Capitalism, Cambridge University Press, 

Cambridge–New York 2006, s. 134.
51  A. Czerniak, Symptomy kryzysu globalnego a etyka gospodarcza religii światowych. Analiza porów-

nawcza bankowości islamskiej i bankowości klasycznej w kontekście kryzysu finansowego, badania własne, 
SGH, Warszawa 2010, s. 49.

52  Tamże, s. 3.
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dostrzeżony przez instytucje zachodnie. Wychodzą one na przeciw potrzebom finanso-
wym społeczności muzułmańskiej, otwierając w swoich placówkach „okienka” obsłu-
gujące klientów zgodnie z zasadami islamu. Bankowość islamska będąca tylko jednym 
z przejawów ekonomii islamskiej jest niewątpliwie ciekawym przykładem tego, jak 
normy etyczne wpływają na działalność instytucji finansowych. 
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Streszczenie

W artykule przedstawiono islam, jego historię, zasady etyczno-prawne oraz przybliżono jego związek z ekonomią. 
Pierwsza część artykułu stanowi wprowadzenie do historii islamu. W części drugiej skupiono się na źródłach przepisów 
prawnych w omawianej religii. Część trzecia przedstawia zasady etyczne islamskiej ekonomii. Część czwarta opisuje 
ekonomię islamską jako odrębną gałąź wiedzy.

Islam And Economy 

The paper presents the religion of Islam, its history, ethical and legal principles and presents closer its relationship 
with economy. The first part of the article provides an introduction to the history of Islam. The second part focuses on 
the sources of legislation in Islam. Third part presents the ethical principles of islamic economics. Fourth part describes 
islamic economics as a separate branch of knowledge.

Translated by Marek Zygan
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Wprowadzenie

Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku innowacja jest uznawana za filar 
gospodarki opartej na wiedzy oraz główny czynnik długookresowego rozwoju gospo-
darczego. Od tego czasu rozumienie terminu i istoty innowacji znacząco się zmieniło. 
Kiedyś innowacja odnosiła się głównie do zmian w obrębie technologii czy wprowa-
dzenia nowego produktu. Wraz z początkiem XXI wieku termin ten został poszerzony 
o nowe obszary, takie jak: tworzenie modeli biznesowych, nowe metody zarządzania 
zasobami ludzkimi, jak i o zmiany w obszarze marketingu, sprzedaży czy dystrybucji. 

Istota innowacji marketingowej

Za prekursora teorii innowacji uznaje się J. Schumpetera, który jako pierwszy zdefi-
niował pojęcie innowacji. Określił on ją jako „kombinację dostępnych zasobów”1. Nato-
miast E. Jantsch rozumiał innowację w szerszym znaczeniu. Zdefiniował ją jako szereg 
twórczych działań dążących do nowatorskiej myśli, która jest w stanie zaspokoić potrze-

* Magister Katarzyna Czupilowska jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Zarządzania Przedsiębiorstwem) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: kasia.czupilowska@gmail.com.

1  J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1995, s. 123.
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by konsumentów wybranego segmentu gospodarki2. W ujęciu funkcjonalnym innowacja 
postrzegana jest jako proces składający się z tworzenia koncepcji, projektowania, ada-
ptacji, a następnie implementacji idei lub technologii3. Innymi słowy: proces innowacji 
składa się z  działalności badawczej oraz nowej myśli, która kończy się wdrożeniem 
innowacji do życia gospodarczego. Taka interpretacja procesu innowacji jest traktowana 
jako podejście strategiczne.

Jedną z pierwszych osób definiujących innowacje w marketingu był Ph. Kotler. Uznał 
on za innowację każde dobro, usługę lub pomysł, które są postrzegane jako nowatorskie. 
Sam idea nie musi być nowa, jednak jest pionierska dla osoby, która traktuje go jak nową4. 
Autor, przedstawiając taką definicję, wskazuje na subiektywny charakter postrzegania 
innowacji przez finalnego odbiorcę. W takim ujęciu bardzo ważna jest znajomość prefe-
rencji konsumentów oraz ich skłonności do postrzegania i akceptacji innowacji. W po-
dobnym kontekście definiuje innowacje P. Drucker. Autor uważa, że innowacją jest każda 
idea (myśl), postępowanie, rzecz, która wyróżnia się od wśród istniejących rozwiązań 
i jest nowa pod względem jakościowym5. 

Rodzaje innowacji marketingowej

W trzecim wydaniu Podręcznika Oslo po raz pierwszy poruszono zagadnienia inno-
wacji nietechnologicznej, która składa się z innowacji marketingowej i innowacji organi-
zacyjnej. Uwzględnienie innowacji marketingowej w Podręczniku Oslo było pochodną 
lepszego zrozumienia procesów związanych z innowacją oraz  jej wpływem na rozwój 
gospodarczy. Wprowadzona zmiana miała podkreślić rolę innowacji nietechnologicznej 
często charakteryzującej przedsiębiorstwa usługowe.

 Innowacja marketingowa posiada kilka cech charakterystycznych. Z jednej strony 
ważne jest, aby była ona wpisana w nową strategię marketingową jednostki gospodar-
czej, która powinna znacząco różnić się od dotychczas stosowanych metod. Z drugiej 
strony, innowacja marketingowa tyczy się produktów nowych, podlegających zmianom, 
jak i istniejących. Należy zwrócić uwagę, iż zmiana musi wpisywać się w nową koncepcję 
strategii przedsiębiorstwa i zostać zaakceptowana przez osoby decyzyjne.

2  E. Jantsch, Technological Planning and Social Futures. With a Forward by Bertrand de Jurnal. As-
sociated Business Programmes, George Braziller Inc, New York 1972.

3  Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstwa, red. W. Janasz, „Rozprawy i Studia” 2003,  
t. 446, s. 54.

4  Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Warszawa 2005, s. 324.
5  P. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004,  

s. 35–37.
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W literaturze przedmiotu6 wyróżnia się cztery rodzaje innowacji marketingowych: 
wprowadzenie zmian w formie i opakowaniu produktu, modyfikacje w sprzedaży i dys-
trybucji, nowe strategie cenowe oraz zastosowanie nowatorskich form reklamy i promocji.

Do pierwszej grupy innowacji marketingowych zaliczamy wprowadzenie modyfi-
kacji w formie i opakowaniu produktów, które nie zmieniają parametrów technicznych 
i użytkowych. W takich wypadkach opakowanie jest głównym elementem produktu 
i jednocześnie decyduje o jego atrakcyjności. Głównym celem przekształcenia opakowa-
nia jest podniesienie atrakcyjności produktu, wyróżnienie go na tle konkurencji, zmiana 
wizerunku i postrzegania przez finalnego odbiorcę. 

Za innowacje w obszarze sprzedaży wyrobów i usług uważa się zastosowanie  nie-
używanych do tej pory kanałów sprzedaży, jak sprzedaż produktów w nowoczesnych ka-
nałach (dyskonty), rozwój ecommerce czy mcommerce. Innym przykładem innowacji 
w dystrybucji może być wprowadzenie zmian w prezentacji produktów podczas sprze-
daży przez aranżowane ściany, stylizacje powierzchni sprzedażowych. Celem zmian 
w obszarze sprzedaży i dystrybucji jest zwiększenie zasięgu oddziaływania na rynek, 
dotarcie do nowej grupy klientów, która wcześniej nie występowała w dotychczasowych 
kanałach bądź była mało liczna.

Do innowacji w obszarze strategii cenowej zaliczamy systemy rabatowe i zniżkowe 
dla klientów posiadających karty lojalnościowe bądź kredytowe. Innym przykładem tego 
typu innowacji są dynamiczne sposoby wyznaczania cen za produkt czy usługę, w za-
leżności od popytu. Przykładem może być zastosowanie elastycznej ceny, ustalanej na 
podstawie wyboru pożądanych cech produktu na stronie internetowej. Po wybraniu cech 
produktu następuje kalkulacja ceny za produkt.

Innowacja w obszarze reklamy i promocji obejmuje wprowadzenie nowych zasad 
komunikacji marketingowej lub symbolu marki na nowych rynkach. Do tej grupy można 
zaklasyfikować innowacje w obszarze nowatorskich form reklamy, które do tej pory nie 
były stosowane. Przykładem nowych form reklamy umieszczanych w planie komunikacji 
marketingowej może być: reklama realtime bidding, product placement, wykorzystanie 
mediów społecznościowych, marketing buzz czy współpraca z liderami opinii w danej 
grupie docelowej.

Wymienione w Podręczniku Oslo rodzaje innowacji marketingowych nie są jedyny-
mi. R. Ohme przedstawia koncepcję badań biometrycznych wykorzystywanych w ko-
munikacji marketingowej i budowaniu komunikacji z klientem. Badania biometryczne 
oparte są na obserwacji procesów neurofizjologicznych organizmu człowieka podczas 

6  Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD i Eurostat 
2005, s. 52; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, GUS, Warszawa 2013; M. Wojt-
kiewicz, Innowacje marketingowe i ich wykorzystanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 747, s. 110.
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rzeczywistego kontaktu z komunikatem marketingowym, testowania nowych form opa-
kowań, witryn sklepowych czy stron internetowych. Badanie składa się z pomiaru fal 
mózgowych, obserwowania gałek ocznych i skóry w trakcie reakcji z bodźcem reklamo-
wym i pozwala na określenie tych elementów reklamy, które nie są obojętne na reakcje 
konsumenta7. Nowe podejście zrewolucjonizowało sposób badań marketingowych, które 
do tej pory zawierały badania ilościowe i jakościowe. Badania biometryczne są uzupeł-
nieniem tradycyjnych badań i pozwalają zrozumieć, co dzieje się w umyśle konsumenta 
po zetknięciu się z przekazem marketingowym i czym się on kieruje, podejmując decyzje 
zakupowe. Neuromarketing odpowiada na pytanie, jak dużą dawkę innowacyjności jest 
w stanie zaakceptować konsument jeszcze przed wprowadzeniem nowego opakowania 
czy przekazu reklamowego, a także, jak bezpiecznie wprowadzić nowy produkt, opiera-
jąc się nie tylko na werbalnych potrzebach konsumentów. 

Innowacje marketingowe w działalności polskich przedsiębiorstw

Pojęcie innowacji łączy się z działalnością innowacyjną, uważaną za wszelką działal-
ność naukową (badawczą), techniczną (produkcyjną), organizacyjną i finansową, która 
ma na celu wprowadzenie nowych lub ulepszonych rozwiązań w obrębie produktów lub 
procesów. Zmiana powinna być ważna z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Działalność 
badawczorozwojowa poprzedza działalność innowacyjną8.

Tabela 1. Innowacja marketingowa w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych w latach 
2007–2009, 2009–2011 oraz 2010–2012 w Polsce

Przedsiębiorstwa przemysłowe Przedsiębiorstwa usługowe

Innowacja marketingowa 2007–2009 2009–2011 2010–2012 2007–2009 2009–2011 2010–2012

Znaczące zmiany 
w projekcie, konstrukcji 4,6% 3,5% 5,2% 6,5% 2,1% 3,8%

Nowe metody  
lub techniki promocji 4,5% 4,3% 5,2% 4,7% 5,6% 6,3%

Nowe metody w zakresie 
dystrybucji produktów  
lub kanałów sprzedaży

3,0% 2,3% 3,4% 4,7% 3,0% 5,3%

Nowe metody  
kształtowania cen 3,0% 4,6% 5,2% 2,9% 3,6% 5,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, GUS, Warszawa 2010; 
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, GUS, Warszawa 2012; Działalność innowacyjna przedsię-
biorstw w latach 2010–2012, GUS, Warszawa 2013.  

7  R. Ohme, Biometryczny przełom w marketingu, „Harvard Business Review Polska” 2011, nr 8,  
s. 75–87.

8  http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ1477.htm (10.01.2014).
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Analizując wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego Działalność innowa-
cyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, można stwierdzić, że w latach 2010–2012 
innowację marketingową wprowadziło 10,2% przedsiębiorstw przemysłowych i 11,1%  
przedsiębiorstw z sektora usług w Polsce9. W latach 2009–2011 tę samą kategorię inno-
wacji implementowało jedynie 7,9% przedsiębiorstw przemysłowych i 7,8% jednostek 
z sektora usług10. Natomiast  w latach 2007–2009 innowację marketingową wprowa-
dziło 8,0% przedsiębiorstw przemysłowych i 8,8% usługowych11. Przyrost innowacji 
marketingowych w polskich przedsiębiorstwach był spowodowany zwiększeniem jej roli 
w strategii przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw usługowych, które 
nie generują innowacji technologicznych. W dłuższym okresie innowacja marketingowa 
zyska znaczenie, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw usługowych.

Tabela 1 przedstawia procentowy udział przedsiębiorstw przemysłowych i usługo-
wych, które wprowadziły innowacje marketingowe w latach 2007–2009, 2009–2011 
oraz 2010–2012 w Polsce. Finalnie największy udział w innowacjach marketingowych, 
zarówno w sektorze usług, jak i przemysłu w latach 2010–2012 miały zmiany w obrębie 
mediów i nowych technik promocji. Ten rodzaj ulepszenia był wprowadzony odpowied-
nio w 6,3% i 5,2% przedsiębiorstw.  Prawie we wszystkich badanych kategoriach in-
nowacji marketingowej zwiększyła się liczba przedsiębiorstw, które chcą wprowadzać 
zmiany. Wyjątkiem są znaczące zmiany w projekcie, konstrukcji (spadek z 6,5% do 3,8%) 
w przedsiębiorstwach usługowych. Największy wzrost względny innowacji nastąpił 
w przypadku nowych metod kształtowania cen w przedsiębiorstwach przemysłowych 
(z 3,0% do 5,2%). W latach 2010–2012 w Polsce o 2,2% więcej przedsiębiorstw z sektora 
usług wprowadziło ten typ innowacji w porównaniu do pierwszego badanego okresu 
(lata 2007–2009). 

Z punktu widzenia wielkości organizacji stwierdzono, że małe i średnie przedsiębior-
stwa wykazują znacznie większą aktywność w zakresie wdrożenia innowacji nietech-
nologicznych, w tym marketingowych i organizacyjnych, niż w przypadku innowacji 
produktowych i procesowych. Małe i średnie organizacje są dużo bardziej elastyczne 
i otwarte na zmiany i potrafią przeprowadzać je w szybszym czasie. Ponadto, innowacje 
marketingowe i organizacyjne nie wymagają dużych nakładów finansowych i są obar-
czone mniejszym ryzykiem aniżeli innowacje technologiczne12.  

Kontynuując, można stwierdzić, że małe nakłady finansowe oraz możliwość szyb-
kiej implementacji innowacji marketingowych i organizacyjnych sprawiają, że mają one 
szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw, które działają w dynamicznym i zmiennym 

9  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012... 
10  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, GUS, Warszawa 2012. 
11  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, GUS, Warszawa 2010. 
12  M. Wojtkiewicz, Innowacje marketingowe..., s. 110.
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otoczeniu, muszą szybko reagować na zmiany rynkowe i nowe wymagania swoich klien-
tów. Z drugiej strony wprowadzenie innowacji nietechnologicznych natrafia na ograni-
czenia. Do głównych  barier rozwoju innowacji marketingowych można zaliczyć niską 
świadomość innowacji nietechnologicznych oraz stawianie ich jako drugiego priorytetu 
po innowacjach technologicznych13.

Choć zwiększa się ilość nakładów na B + R14 – wspierane są one działaniami in-
nowacyjnymi w ramach Programu Innowacyjnej Gospodarki, rząd opracowuje kolejne 
strategie, takie jak Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki czy Narodowy 
Program Foresight Polska 2020 – to nadal nie można zapominać o podstawowych barie-
rach, jakie zagrażają rozwojowi innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Jak wynika 
z Raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, największymi barierami 
w polskich przedsiębiorstwach były wysokie koszty innowacji, niepewny popyt na nowe 
produkty i usługi, brak występującego finansowania, niewystarczająca współpraca na 
linii biznes–nauka15. 

Innowacja marketingowa w strategii przedsiębiorstwa

Tworząc strategie przedsiębiorstwa, w tym również strategię innowacji, należy wziąć 
pod uwagę proces składający się z czterech etapów: wskazanie celów, analiza wewnętrz-
na podmiotu, analiza otoczenia oraz adaptacja zmian realizujących cele. Na rozwiniętych 
rynkach, strategia innowacji odgrywa ważną rolę w życiu organizacji, ponieważ osoby 
decyzyjne rozumieją jej rolę w osiągnięciu długotrwałej przewagi konkurencyjnej nad 
innymi podmiotami. 

W. Janasz uważa, że w praktyce najwięcej niejasności i problemów pojawia się na 
styku innowacji i marketingu16. Takie stwierdzenie oznacza konieczność objęcia inno-
wacją etapu określenia popytu na produkt (usługę), politykę wyznaczania poziomu cen, 
działań komunikacyjnych czy dystrybucję produktu. Obszar marketingu, a co za tym 
idzie, wchodząca w jego skład innowacja marketingowa, odgrywa szczególną rolę w pro-
cesie opracowania strategii. Osoba odpowiedzialna za dział marketingu pełni znaczącą 
rolę w planowaniu strategii, a w szczególności w analizie otoczenia i konkurencji, okre-
śleniu kierunków zmian produktów oraz ich komunikacji przy przyjętej strategii cenowej.

13  Tamże, s. 112.
14  Według Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Statystycznego, Polska 

w 2012 roku przeznaczyła rekordową kwotę 14,4 miliarda złotych na badania i rozwój, która jest 23% 
wyższa od wydatków poniesionych w 2011 roku. Jednocześnie wydatki na B + R stanowiły 0,9% całego 
PKB Polski w 2012 roku.

15  Raport o innowacyjności gospodarki polskiej w 2012, red. T. Buczko, Instytut Nauk Ekonomicznych 
PAN, Warszawa 2013.

16  Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstwa..., s. 61.
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Przez strategie marketingowe należy rozumieć działania, które stawiają na wyróż-
nienie produktu bądź usługi, lecz nie odnoszą się do jego cech, a tylko do wizerunku 
oraz wartości dodanej, jaką klient otrzyma, kupując produkt lub usługę. Ważne jest, aby 
przedsiębiorstwo było postrzegane jako dawca wartości dodanej, nowej użyteczności, 
a nie funkcji produktu17.

Strategie rozwoju i innowacji powinny być ze sobą skorelowane. Wybór rodzaju in-
nowacji zależy zarówno od czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych przedsiębior-
stwa.   R. Tylżanowski uważa, że wybór innowacji zależy od liczby i jakości składników 
innowacji, takich jak: wykwalifikowanie pracowników, poziom wiedzy w przedsiębior-
stwie czy rezultat prac badawczorozwojowych18. Do zewnętrznych źródeł innowacji 
można natomiast zaliczyć działalność innowacyjną innych podmiotów na rynku, stopień 
otwartości konsumentów na nowe produkty i udoskonalenia, politykę wspierania inno-
wacyjności w gospodarce. Nawiązując do zewnętrznych czynników, należy pamiętać, że 
innowacje są pochodną zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa i w związku 
z tym winny być analizowane w aspekcie strategicznym.

W wielu branżach możliwość wprowadzenia innowacji w obszarze produktu czy 
technologii pojawia się w tym samym czasie19. Dlatego istotne jest wprowadzanie zmian 
również w obszarze marketingu, co w długim czasie pozwoli wyprzedzić konkurencyjne 
organizacje na rynku. Również K. Pałucha upatruje w zmianach w marketingu szansę na 
osiągnięcie przewagi konkurencyjnej20. Ma to nastąpić między innymi przez wysubli-
mowanie nowoczesnych narzędzi wspierających komercjalizację produktów, budowanie 
relacji z klientem. 

Podsumowanie

Zadaniem marketingu jest badanie oraz zaspakajanie potrzeb klientów. Innowacja 
idzie o krok dalej, ponieważ kreuje i zaspokaja przyszłe potrzeby swoich odbiorców.  
Ze względu na cel, jakim dla wielu przedsiębiorstw jest osiągnięcie przewagi konkuren-
cyjnej, działalność innowacyjna powinna stać się jednym z priorytetów strategii organi-
zacji oraz trwale wpisywać się  w styl zarządzania oraz kulturę organizacji.

17  W. Janasz, Strategie organizacji innowacyjnych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania Uniwersytet Szczecińskiego 2011, nr 21, s. 51.

18  J. Wiśniewska, K. Janasz, Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju, Difin, Warszawa 2012, s. 96.

19  Ph. Kotler w artykule Turbomarketing: krótki czas realizacji jako narzędzie walki z konkurencyjnej 
przedstawia cztery obszary, w jakich przedsiębiorstwo może zdobyć przewagę konkurencyjną. Turbomar-
keting sprawdza się we wprowadzeniu innowacji, ciągłej produkcji, logistyce oraz w handlu detalicznym; 
zobacz w Ph. Kotler, Marketing..., s. 280–281.

20  K. Pałucha, Współczesne metody wspomagające zarządzanie produkcją, „Kwartalnik Naukowy  
Organizacja i Zarządzanie” 2008, nr 2. 



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 9 (2014)

130

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

W przeciągu ostatnich lat przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe zaczęły kłaść 
większy nacisk na rozwój innowacji, w tym również innowacji marketingowych. Małe 
nakłady finansowe oraz krótki czas wdrożenia sprawiają, że innowacje marketingowe 
są istotne dla przedsiębiorstw funkcjonujących w dynamicznym, zmiennym otoczeniu. 
Zwiększenie roli innowacji marketingowych w organizacji powoduje konieczność wy-
szczególnienia ich miejsca w strategii przedsiębiorstwa. Określenie celu strategicznego 
w postaci wprowadzenia innowacji marketingowej implikuje działania w obrębie analizy 
otoczenia i konkurencji, określenia kierunków zmian produktów oraz komunikacji mar-
ketingowej.
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Streszczenie

Wprowadzenie innowacji marketingowej jako elementu charakteryzującego przedsiębiorstwo wymaga  szeregu 
działań z zakresu zarządzania, metod i technik organizacji. Jednym z głównych czynników spajających innowacyjność 
z przedsiębiorstwem jest strategia, która bez wątpienia wyznacza długoterminowe cele, określa alokację zasobów oraz 
nadaje kierunek działania. W pierwszej części artykułu autorka skupia się na zdefiniowaniu pojęcia innowacji marke-
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tingowej oraz jej podziale we współczesnej praktyce gospodarczej.  Celem kolejnej części publikacji jest weryfikacja 
danych empirycznych odnośnie do liczby i rodzaju implementacji innowacji marketingowej. Jako cel końcowy autorka 
obrała określenie miejsca innowacji marketingowej w strategii przedsiębiorstwie w Polsce.

The Role of Marketing Strategy in Business Strategy

The introduction of innovation as one of the company requires a number of management activities, methods and 
techniques of organization. The introduction of innovation as an element characterizing the company, requires a range 
of management activities, methods and techniques of organization. One of the main factors, unifying innovation with the 
company is strategy, which undoubtedly sets long-term goals, decide on the allocation of resources and the appropriate 
course of action. In first part of article author focuses on clarifying definition of marketing innovation and its division in 
contemporary business practice. The aim of the next part of the publication is verification of the empirical data regarding 
the amount and type of marketing innovation implementation. As an final goal the author chose to determine the place 
of innovation in marketing strategy company in Poland.

Translated by Katarzyna Czupilowska
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Wprowadzenie

W wyniku światowego kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 roku wyraź-
nym przeobrażeniom uległy gospodarki poszczególnych państw, co miało istotny wpływ 
na kształtowanie się odrębnych rynków. Sytuacja gospodarcza zarówno w Polsce, jak 
i na całym świecie jest jedną z głównych determinant przemian dokonujących się między 
innymi na rynku zatrudnienia. Proces korzystnych transformacji na wskazanym obszarze 
trwający do końca 2008 roku został przerwany w wyniku dekoniunktury. Konieczność 
dostosowywania produkcji do zmniejszającego się zagregowanego popytu w konsekwen-
cji doprowadziła do sukcesywnego zmniejszania popytu na pracę. Aby zatrzymać te 
negatywne procesy, Rada Europy przyjęła 17 czerwca 2010 roku strategię „Europa 2020” 
będącą koncepcją zmierzającą do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjające-
go włączeniu społecznemu oraz stanowiącą jeden z podstawowych instrumentów koor-
dynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej, będącej związkiem demokratycznych 
państw europejskich o zaawansowanym procesie integracji gospodarczej opartym na in-

* Magister Agnieszka Łopatka jest asystentem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: agnieszka.lopatka@onet.pl.
** Magister Agnieszka Matuszczak jest asystentem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 

(Katedra Logistyki) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: agnieszka.matuszczak@wzieu.pl.
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stytucjach wolnego rynku oraz unii monetarnej. W związku z tym sukcesywne znoszenie 
ograniczeń w aspekcie jednolitego rynku wewnętrznego stanowi jeden z podstawowych 
impulsów prowzrostowych. Niezwykle istotne jest wspieranie procesów harmonijnego 
rozwoju wszystkich regionów.

W przeciwieństwie do realizowanej w latach 2000–2010 strategii lizbońskiej nowa 
koncepcja zakłada wspólną odpowiedzialność Unii Europejskiej oraz państw członkow-
skich za jej wdrażanie i monitorowanie postępów w osiąganiu wyznaczonych celów1. 
Ponadto, strategia „Europa 2020” stanowi kontynuację wizji intensyfikacji rozwoju, 
sformułowanej w agendzie lizbońskiej. Co więcej, realizacja zaplanowanej na lata 2010–
2020 strategii ma przyczynić się przede wszystkim do wzrostu poziomu zatrudnienia we 
wszystkich sektorach gospodarki, poprawy produktywności oraz rozwinięcia spójności 
społecznej.

 Celem podjętych rozważań jest zaprezentowanie skuteczności implikacji strategii 
„Europa 2020” w obszarze zmniejszenia poziomu bezrobocia oraz wzrostu zatrudnienia 
w Polsce, a także ocena stopnia realizacji omawianej strategii na obszarze Unii Euro-
pejskiej.

Istota i cele strategii „Europa 2020”

Przyjęta w 2000 roku strategia lizbońska zainicjowała proces zmierzający do uczy-
nienia z gospodarki unijnej najbardziej konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki 
światowej, potrafiącej podtrzymać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz szeroko 
pojętą stabilność społeczną2. Jednak problemy z jej realizacją doprowadziły do koniecz-
ności weryfikacji agendy lizbońskiej i wprowadzenia strategii „Europa 2020”.

Strategia ta traktowana jest jako swoista odpowiedź na kryzys gospodarczy, który 
ukazał słabość gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), oraz jako 
reakcja na zagrożenia o charakterze ekonomicznym, w tym rosnącą konkurencję ze 
strony Stanów Zjednoczonych oraz rozwijających się potęg gospodarczych, takich jak 
Chiny, Indie czy Japonia. Jednakowoż koncepcja ta wskazuje na problemy związane ze 
zmianą klimatu oraz wyczerpującymi się złożami naturalnymi, jak również na obserwo-
wany proces starzenia się społeczeństw, stanowiący poważne zagrożenie dla europejskie-
go modelu socjalnego3. Następstwem omawianej koncepcji ma być rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy, promującej bezpieczne dla środowiska naturalnego technologie oraz 
dbałość o spójność społeczną.

1  Polska 2013. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013, s. 53.
2  www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf (12.02.2014).
3  Tamże.
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Fundamentalnym celem reform jest przyśpieszenie wzrostu gospodarczego oraz 
zwiększenie zatrudnienia w państwach UE. Zaproponowany model europejskiej spo-
łecznej gospodarki rynkowej ma się opierać na trzech współzależnych i wzajemnie uzu-
pełniających się priorytetach4:

a) wzroście inteligentnym (smart growth) – rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
i innowacjach, oraz rozwój i podnoszenie jakości edukacji;

b) wzroście zrównoważonym (sustainable growth): transformacja w kierunku go-
spodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów, a także bardziej 
konkurencyjnej;

c) wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu (inclusive growth) – wspieranie 
gospodarki wyróżniającej się wysokim poziomem zatrudniania, zapewniającej 
spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną.

W celu dokonania oceny postępów strategii „Europa 2020” zostało określonych pięć 
wymiernych celów rozwojowych, które powinny zostać osiągnięte do 2020 roku na pozio-
mie unijnym. Cele i główne wskaźniki strategii „Europa 2020” przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Cele i główne wskaźniki strategii „Europa 2020”

Nadrzędne cele strategii Główne wskaźniki
osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród 

kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata

poprawa warunków prowadzenia działalności  
badawczo-rozwojowej poprzez przeznaczenie 3% PKB UE 

na sferę B + R
nakłady na B + R (w % PKB)

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% 
w porównaniu z rokiem 1990; ponadto, zwiększenie o 20% 

udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii, 
a także zwiększenie efektywności energetycznej o 20%

emisja gazów cieplarnianych (1990 = 100)
udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto
zużycie energii pierwotnej

podniesienie poziomu wykształcenia w wyniku obniżenia 
odsetka osób zbyt wcześnie kończących edukację do 

poziomu poniżej 10% oraz zwiększenie o co najmniej 40% 
odsetka osób w wieku 30–34 posiadających wyższe lub 

równoważne wykształcenie

młodzież niekontynuująca nauki

osoby w wieku 30–34 lata posiadające wyższe 
wykształcenie

wspieranie włączenia społecznego poprzez ograniczenie 
ubóstwa przejawiające się wyjściem co najmniej 20 

milionów osób z ubóstwa lub wykluczenia społecznego

wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym składający się z:

 – wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy 
w gospodarstwie domowym

 – wskaźnika zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu 
transferów społecznych)

 – wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej

Źródło: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_Europa2020.pdf (12.02.2014).

4  www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_Europa2020.pdf (12.02.2014).
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Przedstawione cele są ze sobą silnie współzależne. Zaprezentowane w tabeli 1 wskaź-
niki główne wspomagane będą wskaźnikami dodatkowymi, które w sposób szczegółowy 
będą badały postęp w realizacji celów strategii. Ponadto, oprócz celów wyznaczonych dla 
całej UE każdy z krajów członkowskich przy współpracy z Komisją Europejską zobowią-
zany został do określenia krajowych celów rozwoju w przedstawionych pięciu obszarach. 

Istotny aspekt w strategii „Europa 2020” stanowią tak zwane inicjatywy flagowe 
( flagship initiatives) wdrażane na poziomie unijnym, których zadaniem jest przyspie-
szenie i ukierunkowanie sposobów realizacji każdego z wymienionych celów strategii. 
Do siedmiu projektów przewodnich zalicza się5:

a) unię innowacji – działania mające na celu stworzenie warunków prowadzących 
do wykorzystania działalności badawczorozwojowej przy rozwiązywaniu klu-
czowych problemów związanych między innymi ze zmianami klimatu, energią, 
starzeniem się społeczeństwa oraz likwidacją rozwarstwienia pomiędzy światem 
nauki a rynkiem;

b) mobilną młodzież – działanie na rzecz poprawy warunków systemów kształcenia 
oraz ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy;

c) europejską agendę cyfrową – osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych i spo-
łecznych poprzez jednolity rynek cyfrowy oparty na szybkim internecie;

d) Europę efektywnie korzystającą z zasobów – działanie na rzecz uniezależnienia 
wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów oraz transformacji w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej w większym stopniu wykorzystującej potencjał, jaki 
dają odnawialne źródła energii;

e) politykę przemysłową w erze globalizacji – działanie na rzecz zwiększenia konku-
rencyjności unijnego sektora przemysłowego w warunkach pokryzysowych oraz 
wsparcie przedsiębiorczości i nowych umiejętności;

f) program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: działanie na rzecz mo-
dernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój ich 
kwalifikacji prowadzące do zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej 
i lepszego dopasowania podaży do popytu na rynku pracy;

g) europejski program walki z ubóstwem – działanie na rzecz zapewnienia spójno-
ści społecznej, gospodarczej i terytorialnej mające na celu pomoc osobom ubogim 
i wykluczonym społecznie oraz umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym.

5  Tamże.
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Realizacja poszczególnych działań w ramach wskazanych inicjatyw na szczeblu 
unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym stanowi perspektywę budowy inteligentnej 
i zrównoważonej gospodarki europejskiej sprzyjającej włączeniu społecznemu6.

Na poziomie państw członkowskich podstawowym instrumentem wdrażania stra-
tegii „Europa 2020” są krajowe programy reform (KPR). W Polsce program ten został 
przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 roku. Polska zadeklarowała w KPR 
osiągnięcie w 2020 roku następujących celów7:

 – zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata do poziomu co 
najmniej 71%,

 – osiągnięcie poziomu nakładów na sferę badawczorozwojową równego 1,7% PKB,
 – zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do poziomu około 96 Mtoe oraz zmniej-

szenie emisji dwutlenku węgla,
 – zmniejszenie do 4,5% odsetka osób niekontynuujących nauki oraz zwiększenie 

do 45% odsetka osób w wieku 30–34 lata posiadających wyższe wykształcenie,
 – zmniejszenie o 1,5 miliona liczby osób żyjących poniżej relatywnej granicy 

ubóstwa.

Rynek pracy w Polsce 

Zjawisko bezrobocia na polskim rynku pracy należy uznać za poważny problem 
społecznogospodarczy, skutkujący malejącym zapotrzebowaniem na pracę, niedopaso-
waniem strukturalnym pomiędzy popytem na pracę a podażą pracy8, a w konsekwencji 
spadkiem aktywności ekonomicznej społeczeństwa i wzrostem stopy bezrobocia. 

Od 2009 roku obserwuje się w Polsce stały wzrost liczby bezrobotnych. Według 
statystyk bezrobocia rejestrowanego, na koniec 2012 roku w Polsce bez pracy pozo-
stawało 1746 tysięcy osób. Warto podkreślić, że pomimo kryzysu liczba bezrobotnych 
w 2012 roku w Polsce była prawie dwukrotnie niższa niż w roku 2003. Są jednak kraje, 
jak Niemcy, gdzie w latach 2008–2012 bezrobocie zmalało, a także takie, w których 
liczba osób bezrobotnych zwiększyła się w tym okresie ponad dwukrotnie, na przykład 
Hiszpania (rysunek 1).

6  www.uniaeuropejska.org/strategiaeuropa2020 (13.02.2014).
7  www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_Europa2020.pdf (13.02.2014).
8  W. Kwiatkowska, Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce, „Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 268.
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Rysunek 1. Wielkość bezrobocia rejestrowanego w Polsce, Niemczech i Hiszpanii w latach 2003–2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.ec.europa.eu (14.02.2014).

Całościowy pogląd na dynamikę kształtowania się stopy bezrobocia w Polsce oraz 
Unii Europejskiej w latach 2003–2012 przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Stopa bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2003–2012 (%)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.ec.europa.eu (14.02.2014).

Z danych Eurostatu dotyczących poziomu bezrobocia w Polsce i w Unii Europejskiej 
wynika, iż stopa bezrobocia w Polsce zaczęła rosnąć w 1998 roku, a najwyższą wartość 
osiągnęła w 2002 roku – 20%. W ciągu następnych pięciu lat następował ustawiczny 
spadek bezrobocia – w roku 2008 odsetek bezrobotnych wyniósł 7,2%, był to najniższy 
w Polsce wynik od początku pomiarów. W latach 2008–2012 stopa bezrobocia w Polsce 
wzrosła o 3 punkty procentowe, osiągając poziom 10,2%. Podobny wzrost został odno-
towany w latach spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej.

Dane dotyczące liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopy bezrobocia 
w Polsce w roku 2013 według województw zaprezentowano na rysunku 3.
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Rysunek 3. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, stan  
na 31 grudnia 2013 roku  

0,0
50,0

100,0
150,0
200,0
250,0
300,0

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (w tys.) Stopa bezrobocia (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl (14.02.2014).

Analiza rynku pracy w 2013 roku ukazuje, iż bezrobocie w Polsce jest silnie zróżni-
cowane pod względem regionalnym. Ta niejednorodność jest wynikiem zarówno nierów-
nomiernego rozwoju społecznogospodarczego regionów, jak i położenia geograficznego 
oraz zaawansowania procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych w gospodarce 
narodowej9. Najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w województwach: wielkopol-
skim – 9,6%, mazowieckim – 11% i śląskim – 11,2%, najwyższą natomiast odnotowano 
w województwach: warmińskomazurskim – 21,7%, kujawskopomorskim – 18,1% oraz 
zachodniopomorskim – 18%. Rozpiętość przedziału wielkości wskaźnika stopy bezro-
bocia w województwach wyniosła 12,1 punktu procentowego. Największa liczba zareje-
strowanych osób bezrobotnych została odnotowana w województwie mazowieckim, co 
wynika z liczby zameldowanych tam osób (zwłaszcza w stolicy).

W licznych dokumentach publikowanych na poziomie Unii Europejskiej i krajo-
wym podkreśla się konieczność wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 
Ogromne znaczenie przypisuje się strategii Komisji Europejskiej „Europa 2020”, która 
zakłada osiągnięcie inteligentnego, zrównoważonego i integrującego wzrostu aktywno-
ści na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej.

Analiza i ocena realizacji strategii „Europa 2020” w aspekcie zmniejszania poziomu 
bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej

Sprostanie pojawiającym się wyzwaniom rozwojowym, a także rosnącym oczeki-
waniom Polaków wymaga prowadzenia przemyślanej polityki rozwoju gwarantującej 
poprawę poziomu i jakości życia, wzmacniającej potencjał gospodarczy i możliwości jego 

9 www.psz.praca.gov.pl (10.02.2014).
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wykorzystania10. Jednym z działań będących odpowiedzią na kryzys gospodarczy oraz 
permanentny wzrost bezrobocia w krajach Unii Europejskiej było przyjęcie – w ramach 
strategii „Europa 2020”11 – zestawu wskaźników służących monitorowaniu postępów 
w zakresie pięciu celów rozwojowych, które mają zostać osiągnięte do roku 2020 na po-
ziomie unijnym. Pierwszym z nadrzędnych celów strategii jest wzrost wskaźnika zatrud-
niania osób w przedziale wiekowym 20–64 lata do poziomu 75%, mierzony za pomocą 
wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata. Państwa członkowskie wyznaczyły 
krajowe poziomy docelowe wynoszące od 62,9% (Malta) do 80% (Dania i Szwecja). 
Polska wyznaczyła docelowy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata na po-
ziomie 71%12.

Kształtowanie poziomu wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata w Polsce 
i Unii Europejskiej w latach 2005–2012 zaprezentowano na rysunku 4.

Rysunek 4.  Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata (w %) w Polsce i Unii Europejskiej w latach 
2005–2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.ec.europa.eu (14.02.2014).

W Polsce można zaobserwować stały wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 
20–64 lata, który na koniec roku 2012 wyniósł 64,7%, natomiast w Unii Europejskiej 
kształtował się on na względnie stałym poziomie, wynoszącym w roku 2012 68,5%. 
Dynamika wzrostu poziomu omawianego wskaźnika w Polsce, w porównaniu do roku 
2002, wynosi 6,4%, a w Unii Europejskiej 0,5%.

10 Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2013, s. 8.

11 www.ec.europa.eu (14.02.2014).
12  Tamże.
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Najwyższy i najbardziej zbliżony do poziomu docelowego wskaźnik zatrudnienia 
osób w wieku 20–64 lata wykazują: Szwecja (79,4%, przy docelowym stanie 80%), 
Niemcy (76%, przy docelowym stanie 77%) i Austria (75,6%, przy docelowym stanie 
77%). Najdalej od osiągnięcia wyznaczonego celu są: Grecja (55,3%, przy docelowym 
stanie 70%), Węgry (62,1%, przy docelowym stanie 75%) i Hiszpania (59,3%, przy do-
celowym stanie 74%). 

Formowanie wielkości wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata w Polsce 
i Unii Europejskiej w latach 2005–2012 z podziałem na płeć ukazano na rysunku 5.

Rysunek 5. Wskaźnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lata (w %) w Polsce i Unii Europej-
skiej w latach 2005–2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Polska Mężczyźni 68 66 63,6 63,1 63,5 65,1 67,3 70,2 73 72,6 71,3 71,9 72
UE Mężczyźni 76 76 75,5 75,5 75,6 76 76,9 77,8 77,9 75,8 75 75 74,6
Polska Kobiety 54,2 53 51,4 51,2 51,2 51,7 53,1 55,5 57,3 57,6 57,3 57,2 57,5
UE Kobiety 57,3 57,9 58,1 58,7 59,4 60 61,1 62,1 62,8 62,3 62,1 62,3 62,4
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl (14.02.2014).

Analiza poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat w Polsce 
w latach 2000–2012 wykazuje systematyczny wzrost, kończący się w 2012 roku wielko-
ścią 57,5% w przypadku kobiet i 72% dla mężczyzn. W Unii Europejskiej zaobserwo-
wać można wzrost wielkości wskaźnika zatrudnienia w przypadku kobiet oraz spadek 
poziomu zatrudnienia mężczyzn.

Kształtowanie się poziomu wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata w Polsce 
w latach 2003–2011 z podziałem na województwa zaprezentowano na rysunku 6.
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Rysunek 6. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata (%) w Polsce w latach 2003–2011 
z podziałem na województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.gpl.exdat.com (15.02.2014).

Analizując wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata w Polsce w latach 
2003–2011 w poszczególnych województwach, można zauważyć, iż każde wojewódz-
two wykazuje tendencję wzrostową. Największy przyrost zatrudnienia osób w wieku 
20–64 w latach 2003–2011 nastąpił w stosunku do roku 2003 w województwach: lu-
buskim – 11,9%, dolnośląskim – 11,9% oraz śląskim (10,2%). Natomiast najmniejszy 
trend wzrostowy obserwowano w województwach lubelskim (3,5%) oraz podkarpackim 
(4,1%), co wynika z małej gęstości zaludnienia tych obszarów, słabego uprzemysłowienia 
oraz rolniczego charakteru.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy, do której wykorzystano badania literaturowe 
oraz analizę danych statystycznych w wybranych okresach przed wprowadzeniem stra-
tegii „Europa 2020” i po nim, zostały zweryfikowane skuteczność wdrożenia strategii 
oraz osiągnięcia docelowych celów w obszarze zmniejszenia poziomu bezrobocia oraz 
wzrostu zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 
20–64 lat w Polsce ma tendencję wzrostową – wynosi obecnie 64,7% i konsekwentnie 
zbliża się do wyznaczonego celu 71%. To, że pozostaje on poniżej średniej dla państw 
UE28 równej 68,5% (różnica 4,5 punktu procentowego), jest przede wszystkim skutkiem 
niskiego poziomu zatrudnienia wśród osób starszych, będących na wcześniejszej eme-
ryturze bądź rencie (55–64 lata), oraz osób młodych, które się wciąż uczą (20–24 lata). 

Dalsza realizacja założonego w strategii „Europa 2020” celu dotyczącego zmniej-
szenia poziomu bezrobocia w Polsce będzie uzależniona od wielu czynników zarówno 
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wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szczególne znaczenie dla kraju będzie miał rozwój 
sytuacji w gospodarce światowej, a zwłaszcza w strefie euro. Doświadczenia kryzysu 
finansowego13, który rozpoczął się w 2007 roku i dotknął przede wszystkim państwa 
wysoko rozwinięte, pokazują, że ze względu na otwartość gospodarek poszczególnych 
krajów i rosnące między nimi współzależności, zakres i siła oddziaływania pojawia-
jących się zjawisk i procesów kryzysowych na gospodarki poszczególnych państw są 
znaczące i mogą powodować konieczność weryfikacji założonych planów rozwojowych. 
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Streszczenie

W artykule omówiono problemy związane z realizacją strategii „Europa 2020” w obszarze rynku pracy, zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i Unii Europejskiej. Na wstępie przedstawiono istotę oraz założenia strategii „Europa 2020”. 
Ponadto zaprezentowano jej priorytety, cele oraz główne wskaźniki. Następnie dokonano deskrypcji polskiego rynku 
pracy. Ostatnia część artykułu ma natomiast charakter empiryczny i stanowi analizę założeń zawartych w omawianej 
strategii w aspekcie zmniejszenia poziomu bezrobocia w Polsce i państwach Unii Europejskiej. Celem artykułu jest 
zaprezentowanie skuteczności implikacji strategii „Europa 2020” w obszarze zmniejszenia poziomu bezrobocia oraz 
wzrostu zatrudnienia w Polsce, a także ocena stopnia realizacji omawianej strategii na obszarze Unii Europejskiej.

Effectiveness of the Europe 2020 Strategy in The Context of Employment in Poland

The article presents the issues related to the implementation of “Europe 2020” Strategy in the labor market, 
both at the country and the European Union. At the beginning presents the essence and the establishment of “Europe 
2020” Strategy. Also presented its priorities, goals and key indicators. This was followed by the characteristics of the 
Polish labor market. The last part of the article is research and is analysis of the assumptions contained in this strategy 
in terms of reducing the level of unemployment in Poland and European Union countries. The purpose of this article 
is to present the effectiveness of the implications of “Europe 2020” Strategy in the reduction of unemployment and 
employment growth in Poland, as well as the assessment of the implementation of the strategy in the European Union.

Translated by Agnieszka Łopatka

13 Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, s. 13.
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Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach ścisła współpraca nauki z biznesem znacząco przyczynia się 
do rozwoju gospodarki. Występuje coraz większa konkurencja na rynku, a zmieniające 
się gwałtownie otoczenie jeszcze mocniej wpływa na potrzebę stałego doskonalenia dóbr 
i usług.

Potencjał nauki powinien być więc szerzej wykorzystywany w podnosze-
niu konkurencyjności przedsiębiorstw. Dokumenty unijne (między innymi stra-
tegia „Europa 2020” czy raport Badania i innowacje w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych) zawierające zalecenia 
względem poprawy sytuacji gospodarczej w wielu krajach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej dotyczą głównie poprawy transferu wiedzy pomiędzy ośrodkami nauko-
wymi a przedsiębiorstwami, a więc zwiększenia wachlarza możliwości kooperacji 
obu stron i kreowania środowiska sprzyjającego wspólnym przedsięwzięciom. Ni-
niejszy artykuł stanowi próbę opisania zakresu i możliwości współpracy sfery nauki 
i przedsiębiorstw w Polsce – zarówno stanu aktualnego, jak i zamierzeń zgodnych  
z zaleceniami wydanymi przez organy decyzyjne Unii Europejskiej.

* Magister Magdalena Ławicka jest asystentką  na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Organizacji i Zarządzania) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: magda.lawicka@wzieu.pl.
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Wskazania unijne

Kwestie dotyczące gospodarki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce zostały poruszo-
ne w opracowanym i zatwierdzonym przez Komisję Europejską dokumencie o nazwie 
Europa 2020. Dokument ten przedstawia unijną strategię wzrostu na lata 2010–2020 
i wyznacza pięć nadrzędnych celów, które mają zostać zrealizowane w wyznaczonej 
dekadzie. Dotyczą one następujących obszarów: edukacji, innowacji, włączenia społecz-
nego oraz ograniczenia ubóstwa, a także kwestii klimatu i energii. Zgodnie ze strategią 
„Europa 2020” wyróżniane są trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety1:

 – rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
 – rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej 

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
 – rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Celem strategii jest zrównoważony rozwój gospodarki krajów Unii Europejskiej. 

Strategia zakłada rozwój konkurencyjnych gospodarek opartych na wiedzy. 
Opracowany przez Komisję Europejską raport Badania i innowacje w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych wskazuje, że skuteczna 
polityka w zakresie innowacji dotyczy połączenia trzech działań – reform, inwestycji 
i przekształcania. Przyszłość krajów Unii Europejskiej po kryzysie gospodarczym zależy 
od posiadania zdolności przekształcania struktury gospodarki w taką, która wymaga spe-
cjalistycznej wiedzy i innowacyjnych gałęzi przemysłu i usług2. Raport zawiera zarówno 
ogólną charakterystykę działalności w sferze badań i innowacji wszystkich krajów Unii 
Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych, jak i indywidualną ocenę każdego z państw 
w wymienionej sferze.

Charakterystyka Polski w obszarze szkolnictwa wyższego skupia się głównie wokół 
powołania agencji badawczorozwojowych, a także reform szkolnictwa wyższego, które 
przyczyniły się do zwiększenia możliwości w obszarze finansowania działalności ba-
dawczorozwojowej w kraju. Kluczowym wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest utrzy-
manie wysokiego wzrostu gospodarczego, co wymaga większej innowacyjności oraz 
wdrażania nowych technologii. Niestety, wydatki w sferze badań i rozwoju utrzymują 
się na niskim poziomie, a współpraca pomiędzy sferą nauki a biznesem jest mocno ogra-
niczona3. 

1  Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
Komisja Europejska, Bruksela 2010, s. 5.

2  Research and Innovation Performance in EU Member States and Associated Countries, Komisja 
Europejska, Bruksela 2013, s. 3.

3  Tamże, s. 204.
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W lipcu 2012 roku przyjęte zostały przez Radę Europejską następujące rekomendacje 
dla Polski: „Stworzenie przyjaznego dla innowacji środowiska biznesowego poprzez za-
pewnienie lepszych powiązań pomiędzy sferą nauki, innowacji a sferą przemysłu, a także 
poprzez ustanowienie wspólnych priorytetowych obszarów i instrumentów wsparcia 
całego cyklu innowacji oraz poprzez zwiększenie dostępu do finansowania badań na-
ukowych i działalności innowacyjnej”4.

Jak wynika z opracowanych dokumentów, powinno się kreować środowisko sprzy-
jające w nawiązywaniu ścisłej współpracy pomiędzy sferą nauki a sferą biznesu, co 
w dłuższej perspektywie czasowej ma doprowadzić do trwałej poprawy sytuacji gospo-
darczej w kraju.

Płaszczyzny współpracy oraz rola nauki w podnoszeniu konkurencyjności 
przedsiębiorstw

Elementem, który odgrywa istotną rolę w kontekście potrzeb rynku w skali całego 
kraju, jest konkurencyjność. Na jej podnoszenie wpływa zarówno aktywność innowa-
cyjna, jak i efektywne wykorzystywanie aktualnych badań naukowych przez sektor 
przedsiębiorstw, czyli przeniesienie na sferę praktyki teoretycznych założeń badaczy5. 
Powyższe działania wymagają stworzenia właściwych modeli współpracy naukow-
ców i przedsiębiorców. Istnieje kilka modeli biznesowych, czyli sposobów, w jaki ta 
współpraca zachodzi na zasadzie obopólnych korzyści. Model biznesowy, a więc opis 
prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki której przedsiębiorstwo przynosi zyski, 
definiowany jest również jako specyficzne i indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa 
miejsce tworzenia wartości6.

Do najczęściej stosowanych modeli biznesowych przy prowadzeniu projektów  
naukowobadawczych zalicza się7:

1. Model usługi na zlecenie – polegający na wykonywaniu przez uczelnię projektów 
naukowobadawczych nastawionych na stworzenie możliwych do wykorzystania 
w praktyce rozwiązań.

2. Model dotacji badawczych z wykorzystaniem wyników przez podmioty gospo-
darcze – w ramach tego typu przedsięwzięć prowadzone są badania przydatne 
przedsiębiorstwom, lecz są one współ lub całkowicie finansowane przez insty-

4  Tamże, s. 213.
5  Strategia rozwoju i promocji współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w województwie zachodnio-

pomorskim, EuConsult – Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 2012, s. 229.
6  Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, Mfiles.

pl, Kraków 2011, s. 30.
7  Efektywna współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza 

szans i zagrożeń, EuConsult – Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 2012, s. 38.
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tucje publiczne. Ta forma tym różni się od poprzedniej, że po przeprowadzeniu 
badań przedsiębiorca musi wprowadzić zmiany wynikające z projektu.

3. Model prowadzenia przedsięwzięcia w kooperacji nauka–biznes – taki model jest 
często stosowany, gdy oba podmioty nie dysponują wystarczającymi zasobami 
i nie są skłonne samodzielnie podejmować dużego ryzyka niepowodzenia.

4. Model tworzenia spółek zarządzanych przez przedsiębiorców i naukowców – jest 
to model dużo głębszego zaangażowania kapitału i większego ryzyka ponoszone-
go przez obie strony współpracy niż model kooperacji. Założenie spółki wiąże się 
z wprowadzeniem do odrębnego podmiotu części zasobów ludzkich, finansowych 
i infrastrukturalnych zarówno uczelni, jak i przedsiębiorstwa prywatnego. 

5. Model tworzenia spółek badawczorozwojowych – jest to model polegający na 
stworzeniu oddzielnego podmiotu (spółki) zajmującego się wyłącznie działalno-
ścią badawczorozwojową. Zwyczajowo taki zakład zajmuje się przede wszystkim 
prowadzeniem badań na rzecz przedsiębiorstwa założyciela.

6. Model spin off z uczelni – oparty jest na powołaniu do życia spółki spin off, która 
powstaje w wyniku stworzenia podmiotów na bazie zasobów wyodrębnionych 
z uczelni. Konieczna jest aktywność uniwersytetu do prowadzenia działań przed-
siębiorczych i chęci komercjalizacji osiągnięć naukowych, a także musi istnieć 
zespół pracowników uczelni, którzy będą chcieli zacząć prowadzić działalność 
gospodarczą.

Jak widać, istnieje wiele możliwości efektywnej współpracy sfery nauki ze sferą 
biznesu. Dla przedsiębiorstw prywatnych głównym celem takiej współpracy jest osią-
gnięcie wymiernych zysków. Jednakże ośrodki naukowe prócz rozwijania idei i teore-
tycznych rozważań również powinny generować określone dochody, aby utrzymywać 
się na rynku usług edukacyjnych i badawczych.

Występuje wiele możliwości kooperacji. Rysunek 1 obrazuje wyniki badania prze-
prowadzonego przez gremium naukowców w ramach projektu „Przedsiębiorczy Uniwer-
sytet”. Badanie dotyczyło przedsiębiorców oraz pracowników nauki i zostało przeprowa-
dzone w 13 województwach w Polsce w roku 20098.

8  A. Poszewiecki, Współpraca nauki i przedsiębiorstw w świetle badań oczekiwań przedsiębiorców 
i pracowników naukowych. Synteza wyników, w: Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką 
a przedsiębiorstwami, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości, Warsza-
wa 2009, s. 19.
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Rysunek 1. Realizowane formy współpracy z przedsiębiorstwami – udział procentowy odpowiedzi 
respondentów

76,06 49,3 
40,85 

36,62 
36,62 

35,21 
28,64 

18,31 
4,69 

doradztwo lub ekspertyza wykonana przez placówkę naukową

organizacja staży i praktyk studentów

udział w konferencji organizowanej przez przedsiębiorstwo

planowanie wspólnego projektu

udział w szkoleniu organizowanym przez przedsiębiorstwo

realizacja wspólnego projektu

zakup usług badawczo - rozwojowych placówki naukowej

organizacja wspólnych przedsięwzięd promocyjnych i naukowych

organizacja wspólnych przedsięwzięd biznesowych

Źródło: A. Poszewiecki, Współpraca nauki i przedsiębiorstw w świetle badań oczekiwań przedsiębiorców i pracowników naukowych. 
Synteza wyników, w: Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, 
Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 21.

Rysunek 1 ukazuje odpowiedzi przedsiębiorców na pytanie o to, z jakimi propo-
zycjami ze strony naukowców mają do czynienia. Ponad trzy czwarte przedsiębiorców 
(76,06%) wskazało, iż najczęściej placówki naukowe zgłaszają oferty w obszarze przepro-
wadzenia doradztwa lub wykonania ekspertyzy. Prawie połowa ankietowanych (49,3%) 
została poproszona o zorganizowanie staży bądź praktyk dla studentów. Zrealizowanie 
wspólnego projektu czy zakup usług badawczorozwojowych placówki naukowej były 
propozycjami występującymi nieco rzadziej (odpowiednio 35,21% oraz 28,64%).

Z kolei rysunek 2 pokazuje formy współpracy oferowanej przedstawicielom szkol-
nictwa wyższego ze strony przedsiębiorstw.

Rysunek 2. Rodzaje propozycji współpracy przedsiębiorców z naukowcami – udział procentowy odpowie-
dzi respondentów
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Źródło: E. Kulawczuk, P. Kulawczuk, Oczekiwania pracowników nauki wobec przedsiębiorstw w zakresie współpracy badawczo-
-rozwojowe, w: Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Krajowa 
Fundacja Kultury Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 26.
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Z rysunku 2 wynika, że prawie połowa pytanych naukowców (49,77%) została popro-
szona o udział w organizowanym przez firmę szkoleniu. Ponad jedna trzecia badanych 
przedsiębiorstw odpowiedziała, iż zgłaszała propozycję współpracy w zakresie prowadze-
nia wspólnych projektów badawczorozwojowych (34,74%). Jedynie co dziesiąte badane 
przedsiębiorstwo wyszło z propozycją opracowania strategii działania przez naukowców.

Jak widać, silna potrzeba nawiązywania współpracy występuje po obu stronach. Ko-
rzyści w wyniku nawiązanej kooperacji zostają osiągane na zasadzie komplementarności 
umiejętności i zasobów występujących u obu stron.

Możliwości wykorzystania potencjału nauki w podnoszeniu konkurencyjności przed-
siębiorstw determinowane są przez: wybór modelu biznesowego, sposób realizowania 
współpracy, podstawę prawną podjęcia współpracy, mentalność społeczeństwa (w tym 
potencjalnych grup odbiorców), wsparcie instytucji okołobiznesowych, znajomość funk-
cjonalnych wymiarów przedsiębiorczego ośrodka naukowego, holistyczne podejście do 
przedsiębiorczości akademickiej oraz opracowania strategii promocyjnej9.

Korzyści ze współpracy gospodarki i nauki

Zgodnie ze strategią „Europa 2020” oraz raportem Badania i innowacje w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych kluczowe dla polskiej 
gospodarki staje się kreowanie środowiska służącego efektywnej współpracy ośrodków 
naukowych z przedsiębiorstwami. Współpraca gospodarki z nauką umożliwia osiąganie 
korzyści między innymi poprzez10:

a) zwiększenie transferu wiedzy między nauką a biznesem w wymiarze technicz-
nym, technologicznym, procesowym i marketingowym ukierunkowanym na 
wzrost innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

b) podwyższenie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw zaangażowanych 
w projekty badawcze realizowane przez naukowców;

c) reorientację zarządzania w przedsiębiorstwach i placówkach naukowych objętych 
współpracą, to jest wzrost efektywności, racjonalność gospodarowania zasobami;

d) umożliwienie naukowcom uzupełnienia własnej wiedzy o praktyczne doświad-
czenia biznesowe;

e) wzmocnienie praktycznego wymiaru nauczania w szkołach wyższych;
f) zwiększenie prestiżu uczelni współpracujących z przedstawicielami praktyki go-

spodarczej;

9  Nauka dla gospodarki – niezbędnik naukowca, red. J. FrancDąbrowska, Szczecińska Szkoła Wyższa 
Collegium Balticum, Szczecin 2012, s. 43.

10  Nauka dla gospodarki – gospodarka dla nauki. Efektywna współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw, 
red. M. BrojakTrzaskowska, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 2012, s. 75–78.



Magdalena Ławicka 
Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie strategii „Europa 2020” 

151

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

g) połączenie potencjału przedsiębiorstw oraz potencjału nauki, które umożliwi wy-
pracowanie efektów synergicznych w zakresie działalności badawczorozwojowej.

Jednym z przykładów efektywnej współpracy nawiązanej pomiędzy światem nauki 
a światem biznesu jest ogólnopolski projekt stażowoszkoleniowy „Komercjalizacja 
wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet naukowców”, zre-
alizowany przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV: Szkolnic-
two wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B + R i wzrost 
świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Projekt ten nakłonił przedstawicielki 
szkolnictwa wyższego do ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami w całej Polsce11. 

Ośrodki naukowe w wyniku nawiązania współpracy z podmiotami gospodar-
czymi osiągają korzyści z tytułu wzrostu prestiżu danego ośrodka, a także umoż-
liwiają swoim pracownikom naukowym podnoszenie kompetencji poprzez naby-
wanie wiedzy praktycznej. Natomiast sfera biznesu, angażując się w działalność 
badawczorozwojową, poprawia swoją sytuację ekonomiczną, na przykład poprzez 
poprawę pozycji konkurencyjnej, możliwość wdrożenia nowoczesnych technolo-
gii czy procesów do swoich organizacji. Ponadto, przedsiębiorcy jako cele podejmo-
wania współpracy z sektorem edukacji wskazują regularne podnoszenie kwalifi-
kacji swoich pracowników, pozyskiwanie i kształcenie nowych osób zatrudnionych  
w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy, a także budowanie dobrego wizerunku 
wśród obecnych i potencjalnych pracowników12. 

Podsumowanie

Należy tworzyć środowisko sprzyjające nawiązywaniu współpracy pomiędzy przed-
stawicielami szkolnictwa wyższego a reprezentantami przedsiębiorstw. Zacieśnianie ko-
operacji pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami jest niezbędne z punktu widzenia 
dalszego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zintensyfikowanie działań w obszarze 
zwiększania świadomości przedsiębiorców na temat możliwości współpracy z ośrodkami 

11  Autorka artykułu odbyła staż w firmie zajmującej się doradztwem biznesowy, dzięki temu  miała 
okazję uczestniczyć w wielu projektach doradczych, co dało jej możliwość zdobycia niezbędnego quantum 
wiedzy praktycznej. Przyglądając się procesom zachodzącym w doradztwie biznesowym, nabywała wiedzę, 
którą wykorzystywała na bieżąco podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz do dalszych badań na rzecz Katedry Organizacji 
i Zarządzania, w której pracuje. Ponadto, staż dał jej możliwość przebywania z praktykami gospodarczymi, 
co pozwoliło na zweryfikowanie wiedzy, którą wciąż pogłębia, prowadząc badania naukowe w katedrze. 
Autorka uważa, iż projekty ukierunkowane na wszelkie wspólne działania sfery nauki i sfery biznesu są 
niezbędne, aby naukowcy mogli sprawnie i efektywnie współpracować z przedsiębiorcami. 

12  Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania, raport w projekcie „Kwalifikacje dla potrzeb 
pracodawców”, PKPP Lewiatan – KPMG, Warszawa 2010, s. 15.
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naukowymi powinno zachodzić na przykład poprzez podejmowanie działań edukacyj-
nych adresowanych do środowiska biznesu, promowanie wachlarza usług w zakresie 
doradztwa bądź prac badawczorozwojowych w taki sposób, aby wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom przedsiębiorców. W działaniach mających na celu wzmocnienie dialogu nauki 
z gospodarką należałoby więc skupić się na umożliwianiu komunikacji obu środowisk. 
Stworzenie przyjaznego dla innowacji środowiska biznesowego możliwe jest głównie 
poprzez zapewnienie lepszych powiązań pomiędzy sferą nauki a sferą przedsiębiorstw, 
co w dłuższej perspektywie czasowej wpłynie na rozwój bardziej konkurencyjnej gospo-
darki opartej na wiedzy i innowacjach.

Literatura

Efektywna współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. Dia-
gnoza szans i zagrożeń, EuConsult – Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, 
Szczecin 2012.

Kulawczuk E., Kulawczuk P., Oczekiwania pracowników nauki wobec przedsiębiorstw w zakre-
sie współpracy badawczo-rozwojowe, w: Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką 
a przedsiębiorstwami, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Krajowa Fundacja Kultury Przedsię-
biorczości, Warszawa 2009.

Nauka dla gospodarki – gospodarka dla nauki. Efektywna współpraca sfery nauki i przedsię-
biorstw, red. M. BrojakTrzaskowska, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, 
Szczecin 2012.

Nauka dla gospodarki – niezbędnik naukowca, red. J. FrancDąbrowska, Szczecińska Szkoła 
Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 2012.

Poszewiecki A., Współpraca nauki i przedsiębiorstw w świetle badań oczekiwań przedsiębiorców 
i pracowników naukowych. Synteza wyników, w: Warunki skutecznej współpracy pomię-
dzy nauką a przedsiębiorstwami, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Krajowa Fundacja Kultury 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, 
Mfiles.pl, Kraków 2011.

Research and Innovation Performance in EU Member States and Associated Countries, Komisja 
Europejska, Bruksela 2013.

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecz-
nemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.

Strategia rozwoju i promocji współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w województwie zachod-
niopomorskim, EuConsult – Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 
2012.

Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania, raport w projekcie „Kwalifikacje dla 
potrzeb pracodawców”, PKPP Lewiatan – KPMG, Warszawa 2010.



Magdalena Ławicka 
Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie strategii „Europa 2020” 

153

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

Streszczenie

Bliska współpraca ośrodków naukowych ze sferą biznesu przyczynia się do rozwoju gospodarki całego kraju. 
W dzisiejszych czasach gwałtownie zmieniające się warunki rynkowe oraz rosnąca konkurencja zmuszają do ciągłej 
poprawy jakości oferowanych dóbr i usług. Intensyfikacja badań naukowych przeprowadzanych w Polsce, ukierunko-
wanych na poprawę funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, prowadziłaby do zwiększenia konkurencyjności tych pod-
miotów na rynku. Wiele dokumentów opracowanych przez organy Unii Europejskiej (między innymi strategia „Europa 
2020”, raport Badania i innowacje w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych) zawiera 
zalecenia poprawy sytuacji gospodarczej w krajach Unii Europejskiej (w tym również dla Polski) głównie w obszarze 
wypracowania efektywnej kooperacji pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorstwami.

Cooperation between science and business in Poland  
in accordance with the “Europe 2020” Strategy

Close cooperation between science and business contributes to development of the economy. Nowadays, 
because of rapidly changing economy and growing market competition the need for continuous improvement of goods 
and services is increasing. To improve the competitiveness of enterprises the use of science should be wider. Many 
European Union documents (e.g. the “Europe 2020” Strategy and the report Research and Innovation in the EU Member 
States and associated countries) contain recommendations for improving the economic situation in many European 
Union countries and relate mainly to improving knowledge transfer between research institutions and business entities 
and creating environment conducive to collaboration between these two actors.

Translated by Magdalena Ławicka
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Wprowadzenie

Przestrzeń życiowa współczesnego człowieka mieści w sobie niewyobrażalną liczbę 
szlaków komunikacji. Sceptycy odnieśliby się zapewne do wciąż niewystarczającej dłu-
gości autostrad, opłakanego stanu infrastruktury kolejowej czy niezadowalającej liczby 
połączeń lotniczych w naszym kraju. Jednak w XXI wieku to niematerialna infrastruk-
tura odgrywa najważniejszą rolę. Można śmiało postawić tezę, że równie ważne stają się 
szlaki przesyłu informacji. Informacja bowiem stała się czwartym, obok ziemi, pracy 
i kapitału, czynnikiem, który wpływa na produkcję1.

Głównie za pomocą sieci Internet codziennie tworzone są miliardy połączeń komu-
nikacyjnych przekazujących mniej lub bardziej użyteczne i złożone informacje. W ten 
sposób powstaje globalna sieć powiązań, której każdy obywatel może stać się częścią za 
pomocą odpowiedniego software’u, hardware’u i łącza internetowego. Daje to początek 
nowemu typowi społeczeństwa – społeczeństwu informacyjnemu. 

* Magister Piotr Jan Mackiewicz jest doktorantem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Bankowości i Finansów Porównawczych) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: piotr.mackiewicz@onet.pl.

1  A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 169.
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Istota społeczeństwa informacyjnego

Społeczeństwo, które złożone jest z wielu żywych i rozumujących podmiotów, musi 
ulegać ewolucji. Ukierunkowane zmiany rozwojowe tworzą nowe znaczenia i warto-
ści, które stanowią swoisty zbiór tworzący tożsamość danej grupy ludzi2. Etapy ewolu-
cji, które globalne społeczeństwo ma już właściwie za sobą (to jest przedprzemysłowy, 
przemysłowy), znacznie odbiegają zarówno od siebie nawzajem, jak i od modelu, który 
obecnie jest wiodący, czyli od społeczeństwa informacyjnego3.

Przyjmuje się, że społeczeństwo informacyjne powstało w latach 1956–1957.  
Był to czas, kiedy następowały po sobie przełomowe wydarzenia świadczące o znaczącej 
zmianie kierunku rozwoju społeczeństwa (między innymi wystrzelenie satelity Sputnik 
przez ZSSR, przyjęcie Japonii do ONZ)4. Społeczeństwo sieci (informacyjne) jest po-
jęciem bardzo ogólnym, które odnosi się do wszystkich sfer życia człowieka będącego 
częścią składową takiego społeczeństwa, między innymi psychiki, obyczajowości, go-
spodarki, relacji międzyludzkich5.

Kolejne definicje pojęcia społeczeństwa informacyjnego z biegiem lat nie traciły na 
wartości. R.W. Kluszczyński napisał w swojej publikacji: „Społeczeństwo informacyjne 
(…) jest ufundowane na technologiach informacyjnych, w tym przede wszystkim – In-
ternecie”6. Jedną z ciekawszych definicji przedstawiła w swoim raporcie firma IBM. 
Według niej społeczeństwem informacyjnym nazwać możemy społeczeństwo, które 
charakteryzuje się7:

 – częstością korzystania z informacji przez dużą część obywateli,
 – użytkowaniem technologii informacyjnej, która jest kompatybilna względem 

innych użytkowników,
 – posiadaniem umiejętności odbierania, przekazywania oraz wzajemnej 

wymiany danych i informacji, nie bacząc na odległość.
Idąc śladem tej definicji, rzeczywiście można bezsprzecznie orzec, że świat, który 

znamy, nosi znamiona społeczeństwa sieci (patrz rysunek 1).

2  E. Wilson, Socjobiologia, Zysk i Ska, Warszawa 2001, s. 20–22.
3  Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007, s. 9.
4  T. Białobłocki, J. Moroz, M.N. Konopka, L.W. Zacher, Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, 

wyzwania, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2006, s. 8.
5  T. GobanKlas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja 

Postępu Komunikacji, Kraków 1999, s. 42–43.
6  R.W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, sztuka multimediów, Rabid, Kraków 

2001, s. 29.
7  The Net Result – Report of the National Working Party for Social Inclusion, IBM Community Develop-

ment Foundation, London 1997, s. 9.
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Rysunek 1. Wskaźnik penetracji internetu na świecie (dane na 30 czerwca 2012 roku)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu internetworldstats.com (9.02.2014).

Rysunek 1 ukazuje, na ile spełnione są 3 warunki z definicji IBM w różnych obsza-
rach świata. Mieszkańców Ameryki Północnej, Europy oraz Australii i Oceanii, gdzie 
liczba użytkowników internetu w ogólnej liczbie obywateli wynosi odpowiednio 78,60%, 
63,20% i 67,60%, możemy zakwalifikować jako obywateli społeczeństwa informacyj-
nego (w świetle definicji IBM). Korzystanie z sieci Internet wymaga bowiem zarówno 
posiadania dostępu do technologii informacyjnej, kompatybilnej względem siebie, jak 
i umiejętności obsługi urządzenia, za pomocą którego można się połączyć z internetem. 

Giełda papierów wartościowych a społeczeństwo informacyjne 

Aby rozpatrzeć wpływ formowania się społeczeństwa informacyjnego na rynek pa-
pierów wartościowych, trzeba omówić wzajemne ich powiązania oraz to, w jaki sposób 
ewolucja społeczeństwa może wywoływać zmiany na rynku giełdowym.

Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym technologie gromadzenia 
i transmisji informacji są dostępne w niskiej cenie8. Giełda papierów wartościowych 
jest jednym z obszarów, gdzie zarówno sama informacja, jak i koszt jej pozyskania są 
bardzo ważne. Można sobie wyobrazić, jak ułatwione byłoby inwestowanie na giełdzie 
papierów wartościowych, gdyby inwestorzy odpowiednio wcześnie posiadali informacje, 
które byłyby rzetelne i odpowiednio przefiltrowane. Czterdzieści lat temu jednym z naj-
większych mankamentów inwestorów na rynkach finansowych był dostęp do informacji. 
Koszt pozyskania danych był bardzo wysoki, co eliminowało z rynku kolejnych, mniej 

8  K. Doktorowicz, Europejska droga do społeczeństwa informacyjnego, w: Społeczeństwo informa-
cyjne: wyzwania dla gospodarki, polityki i kultury, red. K. Doktorowicz, Śląsk, Katowice 2002, s. 76.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 9 (2014)

158

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

dokapitalizowanych inwestorów. Ci, którzy zrezygnowali z pozyskiwania nawet najbar-
dziej ogólnych informacji, byli niedoinformowani i ich proces inwestycyjny stawał się 
czymś w rodzaju błądzenia losowego. Obecnie, w erze internetu, dostęp do danych nie 
stanowi problemu. Wielkim udogodnieniem dla współczesnych inwestorów jest także 
możliwość przekazywania zleceń za pomocą specjalnych interfejsów dostępnych na stro-
nach internetowych ich pośredników giełdowych (domów i biur maklerskich). Znacznie 
usprawnia to cały proces i nie angażuje tak wielu pracowników po stronie pośrednika. 
To wszystko wpływa znacząco na zaufanie do rynku i wygodę zawierania transakcji, 
a w efekcie przekłada się na wolumen obrotów (patrz rysunek 2). 

Rysunek 2. Wpływ rozwoju internetu w Polsce na obroty giełdowe na GPW w Warszawie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW w Warszawie oraz Millward Brown SA.

Oczywiście mimo zbieżności dynamiki i kierunku zmian obydwu zjawisk nie można 
jednoznacznie stwierdzić, że upowszechnienie internetu jako środka dostarczania in-
formacji w odosobnieniu zdołało zwiększyć obroty akcjami w tak drastyczny sposób. 
Jednak trudno zaprzeczyć, że internet i udogodnienia, jakie ze sobą niesie, nie przełożyły 
się na zwiększenie liczby inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz ich zaan-
gażowania na rynku. Nasuwa to wniosek, że rynek papierów wartościowych i podmio-
ty zaangażowane na tym rynku nie są wyjątkiem, jeżeli chodzi o zmiany, które niesie 
za sobą ekspansja społeczeństwa informacyjnego i internetu jako głównego składnika 
i „motoru” tej ekspansji. 
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Zmiany na rynku papierów wartościowych

Pojawienie się społeczeństwa informacyjnego spowodowało wiele zmian, jeżeli 
chodzi o cały rynek papierów wartościowych. Zmiany są zauważalne w przypadku 
wszystkich podmiotów związanych z rynkiem. 

Podstawowe zmiany wymuszone przez ewolucję społeczeństwa XXI wieku doty-
czące inwestorów to te w zakresie narzędzi, którymi się posługują. Papier milimetrowy 
i ołówek zostały zastąpione przez programy komputerowe do analizy wykresów giełdo-
wych. Komputery stały się narzędziem na tyle powszechnym, że każdy inwestor działa 
dzisiaj na danych elektronicznych dostarczanych bezpośrednio z serwerów na ekrany 
monitorów, co umożliwia dokonywanie analizy technicznej w możliwie nieskompliko-
wany sposób. Przykładami takich programów są Metastock, PowerTrader, Amibroker. 

Era sieci zmieniła także formę klubów inwestorskich, które służyły jako platforma 
do dzielenia się informacją i spostrzeżeniami. Ich rola została zmarginalizowana przez 
fora działające w sieci Internet. Dzięki temu oszczędzany jest czas i kapitał inwestorów, 
a wartością dodaną jest praktycznie nieograniczony zasięg działania takiego forum. In-
ternet zrewolucjonizował także sposób zlecania transakcji maklerowi. Dzisiaj nie trzeba 
dzwonić do biura maklerskiego i określać liczby i ceny zakupu lub sprzedaży danych 
instrumentów, wystarczy wpisać za pomocą klawiatury szczegóły dotyczące transakcji 
na specjalnym formularzu udostępnionym przez wybrane biuro maklerskie9. Inwestor 
dzięki internetowi otrzymał wiele udogodnień, przez które gra na giełdzie jest nie tak 
wymagająca i pochłania mniej zasobów, co teoretycznie powinno ułatwiać podejmowa-
nie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Od czasów, kiedy jedyną formą masowego przekazu w Polsce były gazety (koniec lat 
trzydziestych XX wieku) minęło prawie 90 lat. Novum, którym był internet pod koniec 
XX wieku, zrewolucjonizowało całkowicie dostęp do danych niezbędnych dla inwesto-
rów. Właściwie można powiedzieć, że współcześnie problemem stał się nie tyle brak in-
formacji, co ich nadmiar. To z kolei implikuje konieczność odpowiedniej filtracji danych 
wejściowych, które często są sprzeczne względem siebie i mogą mijać się z prawdą10. 
Inwestorzy muszą być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o wybór serwisów informacyjnych. 

Systemem, który ma ułatwić dostarczenie rzetelnych danych z sieci w sposób szybki 
i skuteczny jest Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) administrowany 
przez Komisję Nadzoru Finansowego11. Za pośrednictwem tego systemu spółki mogą 
przesyłać i publikować informacje, obowiązek ujawniania których wynika z powszech-

9  M.J. Pring, Investment Psychology Explained, John Wileys & Sons, New York 2010, s. 167.
10  Współczesne społeczeństwo polskie, red. A. Giza, M. Sikorska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2012, s. 331–332.
11  http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi/ (10.10.2013).
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nie obowiązującego prawa (na przykład wezwania na akcje, raporty kwartalne i pół-
roczne, zwiększenie zaangażowania powyżej ustalonych progów)12. Dzięki systemowi 
ESPI i EBI (odpowiednik ESPI dla rynku NewConnect) informacje komunikowane przez 
spółki są przesyłane bezpośrednio i w niezmienionej formie na monitory komputerów 
inwestorów, nie ulegając przy tym zniekształceniu w łańcuchu pośredników informacyj-
nych. Wprowadzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego systemu ESPI jest kolejnym 
dowodem na to, że wszystkie podmioty działające na rynku ewoluują wraz z rozwojem 
społeczeństwa informacyjnego, także ciało nadzorujące obrót.

Zmiany dotknęły również głównego organizatora obrotu na polskim rynku papierów 
wartościowych – Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. System transak-
cyjny Warset, który został wdrożony w 2000 roku, został zastąpiony przez system UTP 
(Universal Trading Platform). Głównym powodem, dlaczego zmiana miała miejsce, była 
niewystarczająca wydajność i przepustowość starego systemu, która uniemożliwiała sku-
teczny handel algorytmiczny. Handel algorytmiczny opiera się na zawieraniu transak-
cji za pomocą specjalnych formuł, dzięki czemu czynnik ludzki, który często zawodzi 
w grze giełdowej, jest eliminowany i występuje tylko na poziomie tworzenia algorytmu. 
Z punktu widzenia użytkownika takiego systemu bardzo ważne jest to, że komputer nie 
waha się przy podejmowaniu decyzji i nie miewa wątpliwości, dlatego też z reguły jest 
skuteczniejszy aniżeli „żywy” trader. Transakcje zawierane są przez w pełni zautoma-
tyzowane systemy, które reagują na zmianę danych wejściowych w ułamkach sekund 
i wysyłają na rynek odpowiednie zlecenie. Handel algorytmiczny używany jest prze-
ważnie przez inwestorów instytucjonalnych o wysokich zasobach kapitału. System UTP 
jest w stanie obsłużyć wielokrotnie więcej zleceń niż system Warset. W trakcie jednej 
sekundy nowy system transakcyjny zrealizuje do 20 000 zleceń, podczas gdy poprzedni 
ograniczał się do 300 zleceń na sekundę. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
jest kolejnym podmiotem, który zmienia się pod wpływem ery informatyzacji, wprowa-
dzając system umożliwiający komputerom podejmowanie decyzji za ludzi na podstawie 
wcześniej skonstruowanych formuł13. Osobnym pytaniem jest, czy wprowadzenie moż-
liwości handlu algorytmicznego nie zagrozi inwestorom indywidualnym, którzy przy 
składaniu zleceń działają osobiście, i nie obniży ich szans na kreowanie satysfakcjonu-
jących stóp zwrotu14.

12  Ustawa z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU z 2005 roku, nr 184,  
poz. 1539, art. 57–65.

13  A. Grzywacz, WSE Goes Global with UTP, GPW w Warszawie, Warszawa 2013, s. 2–5.
14  Więcej w: F. Rudnicki, Czy trading automatyczny zmniejszy szansę na zysk drobnych inwestorów, 

„Equity Magazine” 2013, nr 19, s. 12–13. 
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Podsumowanie

Oczywiście przedstawione zmiany stanowią tylko zbiór wybranych elementów 
mutacji, która wciąż trwa. Stanowią one jednak całkiem wiarygodny dowód na to, że 
społeczeństwo informacyjne odciska głębokie piętno także na rynku papierów wartościo-
wych. Przeistoczeniu ulegają zachowania, narzędzia, procedury, źródła danych, systemy 
rozliczania transakcji i tak dalej. 

Przy okazji dostrzeżenia tych zmian warto zadać sobie pytanie, które być może po-
zostanie bez odpowiedzi – czy tak dynamiczne zmiany na rynku giełdowym są czymś 
uzasadnionym i pozytywnie wpłyną na stronę jakościową handlu? Przykładem, który 
może nasuwać pewne wątpliwości, jest awaria nowego systemu Universal Trading Plat-
form w nieco ponad miesiąc po uruchomieniu go na warszawskim parkiecie (15 kwietnia 
2013 roku). 24 czerwca 2013 roku na GPW w Warszawie wstrzymano publikację indek-
sów giełdowych, po tym jak okazało się, że system transakcyjny oblicza je w niewłaściwy 
sposób, a ich wartość jest nieprawidłowa. Publikacja została przywrócona tego samego 
dnia o godzinie trzynastej, jednak wątpliwości w zakresie wyboru i pośpiesznego wdro-
żenia nowoczesnego systemu pozostały15.

Wszystkie zmiany można oceniać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. To, jak ob-
serwator tych procesów podejdzie do ich oceny, jest czysto subiektywne. Należy jednak 
szczególnie wziąć pod uwagę dynamikę zmian i zestawić ją ze zdolnością społeczeństwa 
do ich adaptacji.
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Streszczenie

Mówiąc o społeczeństwie informacyjnym, pamiętać należy o tym, jak szerokie jest to pojęcie. Można śmiało 
stwierdzić, że obejmuje ono wszystkie sfery funkcjonowania człowieka żyjącego w kraju rozwiniętym. Inwestowanie 
na giełdzie papierów wartościowych jest szczególnym obszarem działalności człowieka, gdzie zdobywanie przewagi 
nad innymi graczami dzięki wysoko rozwiniętym technologiom informacyjnym jest kluczowym czynnikiem decydującym 
o tym, czy inwestycja będzie sukcesem, czy porażką. Bezsprzeczne jest to, że technologia i informacja od zawsze 
były integralną częścią inwestowania w akcje i inne papiery wartościowe. Ale to właśnie w dzisiejszych czasach, kiedy 
zmiany w technologii informacyjnej są tak dynamiczne, inwestor jest zmuszony do bycia elastycznym, a także do 
częstych zmian swych strategii i narzędzi inwestycyjnych. Powodem takiego stanu rzeczy jest rozwój społeczeństwa 
informacyjnego.

Stock Exchange Market in the Light of Information Society Development

If we speak about information society we must remember how wide term it is. Indeed it is applicable to all spheres 
of life in 21th century, in developed countries. Especially investing on stock exchanges is one of this area where gaining 
competitive advantage by using full range of information technologies is crucial aspect which decides if we are suc-
cessful or not with our investments. There are no doubts, that information and technology always were an integral part 
of investing in stocks and other securities but nowadays when changes in IT are so dynamic investors are forced to be 
flexible and swim with the current changing theirs strategies and tools to make a profit on the market. The reason why 
it’s happening is that expansion of information society has no exceptions.

Translated by Piotr Jan Mackiewicz
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Największy nawet głupiec jest w stanie zwiększyć wydajność pracy,
 jeśli poświęci na to odpowiednią ilość środków.

Prawdziwą sztuką jest zwiększenie efektywności
bez dodatkowych inwestycji w nowe urządzenia i technologie.

Masaaki Imai

Wprowadzenie

Współczesność dla organizacji oznacza szybkie reagowanie na zmiany zachodzące 
w jej otoczeniu. Umiejętność dostosowania się wtedy, kiedy rynek tego oczekuje, może 
stać się swoistym być lub nie być dla organizacji. Odpowiednie zarządzanie organi-
zacją daje możliwość podejmowania słusznych decyzji, które zniwelują skutki zmian  
w otoczeniu czy we wnętrzu organizacji, w szczególności, kiedy pojawia się kryzys.

XXI wiek przyniósł liczne zmiany w postrzeganiu organizacji i zarządzaniu nią. 
Zmieniający się świat stawiał – i stawia dalej – także przed przedsiębiorcami nowe wy-
zwania, które wymagają zmian w zarządzaniu. Zmiana układu pracodawca–pracownik, 
klient–produkt oraz koszt–cena produktu spowodowały, że konieczne stało się zastąpie-
nie lub unowocześnienie (dopracowanie) istniejących koncepcji zarządzania. 

W naukach o zarządzaniu jako nowoczesne koncepcje zarządzania organizacją, 
które wychodzą naprzeciw turbulentności otoczenia organizacji, wskazuje się najczę-

* Magister Katarzyna Piechota jest doktorantką na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
(Katedra Inwestycji i Nieruchomości) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Email: kpiechota@
doktorant.umk.pl.
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ściej benchmarking, reengineering, lean management, outsourcing, zarządzanie wiedzą 
oraz TQM1.

Koncepcją, która daje pełen pakiet narzędzi do takiego zarządzania organizacją, 
które pozwala w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie reagować na zmiany za-
chodzące w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji, a tym samym przeciw-
działać sytuacjom kryzysowym, jest lean management 2.

Koncepcja ta przeważa nad innymi, ponieważ należy do najbardziej kompleksowych 
i jednocześnie dostosowanych do turbulentnych uwarunkowań metod podnoszenia kon-
kurencyjności przedsiębiorstw3. Lean to koncepcja, która stawia czoła oczekiwaniom 
menedżerów, że zarządzane przez nich nowoczesne przedsiębiorstwa będą produkować 
najwyższej jakości produkty, obniżając przy tym koszty ich wyprodukowania.

Nowoczesne przedsiębiorstwa charakteryzują cztery cechy4:
 – szczupłość,
 – elastyczność,
 – inteligencja,
 – kooperatywność.

Te cztery cechy mają charakter komplementarny i w pełni odzwierciedlają lean ma-
nagement. Przedsiębiorstwo, które dąży do osiągnięcia wspomnianych cech, powinno 
pamiętać o5:

 – koncentrowaniu się na kluczowych kompetencjach,
 – gromadzeniu zasobów niewidzialnych, ich rozwoju i ochronie,
 – poszukiwaniu zasileń zasobowych i kompetencyjnych we współdziałaniu  

z otoczeniem oraz
 – częstych zmianach i różnicowaniu zachowań rynkowych.

Koncepcja lean dzięki swojej elastyczności i użyteczności może być stosowana 
zarówno w małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach, ponieważ każde z nich 
spotyka się z turbulentnością otoczenia.

Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie istoty koncepcji lean management 
i jej zastosowania w organizacjach w turbulentnym otoczeniu. W artykule usystematy-
zowano zasady, komponenty i narzędzia tej nowoczesnej koncepcji zarządzania.

1  A. KnapStefaniuk, Zrządzanie firmą w turbulentnym otoczeniu – wybrane metody, http://www.
wszpou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_zarz2&nr=5 (8.03.2014).

2  W niniejszej pracy lean management będzie określane także zamiennie jako lean.
3  B. Nogalski, J. Szreder, P. Walentynowicz, Lean management jako metoda podnoszenia 

konkurencyjności polskich MSP. Zakres zastosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych województwa 
pomorskiego, w: Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, red. J. Pyka, TNOiK, 
Katowice 2005, s. 167.

4  B. Mikuła, A. PietruszkaOrtyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane 
koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002, s. 33.

5  Tamże.
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W pracy wykorzystano metody badawcze, takie jak metoda opisowa, metoda porów-
nawcza oraz metoda graficzna.

Istota lean management

Lean management oznacza „odchudzone” zarządzanie, a dokładniej takie zarzą-
dzanie organizacją, aby stała się ona wyszczuplona, to znaczy, aby przedsiębiorstwo 
osiągnęło taką sprawność, która uczyni je elastycznym – umiejącym dostosowywać się 
do zmieniającego otoczenia – oraz sprężystym – szybko i dynamicznie reagującym na 
zmiany6. Lean zmierza do niwelowania marnotrawstwa oraz osiągania racjonalności we 
wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Początków koncepcji lean management szukać należy w japońskiej koncepcji lean 
production – wyszczuplonej produkcji – wprowadzonej przez Taiichi Ohno, szefa pro-
dukcji w japońskim koncernie motoryzacyjnym Toyota. Opiera się ona głównie na ogra-
niczaniu zasobów potrzebnych do produkcji, dając w efekcie produkt, który odpowiada 
w większym stopniu oczekiwaniom klientów7. 

Rozpowszechnienie idei lean production na świecie zawdzięczamy naukowcom  
z Instytutu Technologii w Bostonie – J.P. Womackowi, T. Jonesowi i D. Roosowi. W książce 
Druga rewolucja w przemyśle motoryzacyjnym zbadali przyczyny powstania nowej koncep-
cji, a także jej skutki dla japońskiego przemysłu motoryzacyjnego. Stworzyli tym samym 
podwaliny światowej koncepcji lean (lean thinking – „odchudzone” myślenie), z której 
rozwinęło się nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, jakim jest lean management 8.

Istota szczupłego zarządzania sprowadza się do „odchudzenia” przedsiębiorstwa 
poprzez wprowadzenie znaczących zmian, kreujących pożądany poziom sprawności 
funkcjonowania organizacji w zakresie między innymi9:

 – efektywnego wykorzystania kadr, przejawiającego się w zespołowości, motywacji  
i wielofunkcyjnym wykorzystaniu pracowników,

 – koncentracji na działaniach podstawowych, które tworzą bezpośrednią lub pośred-
nią wartość dodaną dla klientów,

 – usprawnień i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych,
 – eliminacji marnotrawstwa,
 – skracania cyklu produkcyjnego i efektywnego wykorzystania jego czasu,
 – wysokich kompetencji kadry menedżerskiej, przede wszystkim jako wzorca do 

naśladowania.

6  J. Czerska, Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa 2009, s. 15.
7  K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009, s. 36.
8  B. Nogalski, J. Szreder, P. Walentynowicz, Lean management jako metoda..., s. 166–167.
9  Tamże, s. 169.
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Zarządzanie przedsiębiorstwem według koncepcji lean management jest powolnym, 
ciągłym i kompleksowym procesem wprowadzania radykalnych i całościowych zmian 
wszystkich struktur, procesów i ról w zakresie działalności produkcyjnej i usługowej,  
w strukturze majątku, sposobach organizacji i zarządzania, w szczególności zarządzaniu 
zasobami ludzkimi – przygotowania zawodowego i kształtowania postaw pracowników, 
co pozwala efektywniej funkcjonować w warunkach zmieniającego się otoczenia.

Zasady lean management

Koncepcja lean management opiera się na właściwym określeniu, a następnie ana-
lizie strumienia wartości dla konkretnego procesu, którego celem jest dostarczenie pro-
duktu klientowi.

Strumień wartości to „wszystkie czynności dodające i niedodające wartości, niezbęd-
ne do realizacji określonej grupy potrzeb zgłoszonych przez klientów”10.

W przedsiębiorstwach można wyodrębnić dwa rodzaje strumieni wartości11:
a) pełny strumień – obejmujący swoim zakresem poza procesami wewnętrznymi, 

odbywającymi się w przedsiębiorstwie, także procesy pozyskania komponentów, 
dostawców, a na dystrybucji i finalnym odbiorcy kończąc;

b) wewnętrzny strumień wartości – obejmuje wewnętrzne procesy przedsiębiorstwa 
wraz z relacjami z bezpośrednimi dostawcami i odbiorcami.

Przyglądając się strumieniom wartości w ramach lean, pamiętać należy o pięciu za-
sadach, które prezentuje rysunek 1.

Zasada pierwsza odnosi się do ustalenia, które czynności realizowane w przedsię-
biorstwie przynoszą wartość klientowi z jego punktu widzenia. Bardzo ważne jest zrozu-
mienie potrzeb klienta i dokładne zidentyfikowanie tego, co dla niego stanowi wartość12.

Zasada druga dotyczy zidentyfikowania wszystkich kroków niezbędnych do zapro-
jektowania, zamówienia i wytworzenia produktu dla klienta wzdłuż całego łańcucha 
wartości w celu określenia elementów łańcucha niedodających wartości produktowi. 
Bardzo ważne jest zidentyfikowanie trzech rodzajów czynności13:

a) dodających wartość – z punktu widzenia klienta zwiększają wartość produktu;
b) niedodających wartości – z punktu widzenia klienta nie zwiększają wartości pro-

duktu i są zbędne;

10  J. Czerska, Doskonalenie strumienia..., s. 23; J.P. Womack, D.T. Jones, Odchudzanie firm. Eliminacja 
marnotrawstwa – kluczem do sukcesu, CIM, Warszawa 2001, s. 17–32.

11  Tamże.
12  J. Czerska, Doskonalenie strumienia..., s. 25–30; R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania 

jakością, TNOiK, Toruń 2009, s. 209–210; J.P. Womack, D.T. Jones, Odchudzanie firm..., s. 17–32; P. Hines, 
D. Taylor, Kierunek – organizacja lean, LeanQ Centrum, Gdańsk 2003, s. 8–9.

13  J.P. Womack, D.T. Jones, Odchudzanie firm..., s. 17.
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c) niezbędnych, niedodających wartości – z punktu widzenia klienta nie zwiększają 
wartości produktu, ale są konieczne.

Czynności lub działania, które nie dodają wartości produktom z punktu widzenia 
klienta, a są składnikami kosztów produktów, są marnotrawstwem. Konieczne staje się 
zdiagnozowanie stanu obecnego strumienia, a następnie opracowanie wizji stanu przy-
szłego i planu dalszego doskonalenia14.

Rysunek 1. Pięć zasad lean management

 

Stwórz łańcuch 

dodających 
wartość 

z czynności 

Zapewnij 
przepływ 
wartości 

Zidentyfikuj 
strumień 
wartości 

 

Określ wartość 

 

Dąż do perfekcji 

Źródło: opracowanie własne.

Zasada trzecia traktuje o potrzebie zapewnienia przepływu wartości – szybkiego 
i niezakłóconego. Jest to warunek konieczny dla osiągnięcia efektywności. Bardzo ważne 
jest skupienie się już na etapie projektowania procesu realizacji zlecenia klienta, aby od 
podstaw zapobiegać wystąpieniu odstępstw15.

Zasada czwarta wskazuje krótko: rób tylko to, czego wymaga klient. Podstawą 
tej zasady koncepcji lean jest odejście od nadmiernych zapasów. To klient sugeruje,  

14  J. Czerska, Doskonalenie strumienia..., s. 25–30; R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje..., s. 209–
210; J.P. Womack, D.T. Jones, Odchudzanie firm..., s. 17–32; P. Hines, D. Taylor, Kierunek – organizacja..., 
s. 8–9.

15  Tamże.
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ile wyrobów będzie potrzebował. Przedsiębiorstwo powinno utrzymywać zapasy na 
takim poziomie, który pozwoli zaspokoić zmienne potrzeby klienta16.

Zasada piąta wskazuje na potrzebę ciągłego dążenia do doskonałości. Bardzo ważne 
jest, aby nie spoczywać na laurach, tylko podejmować dalsze wysiłki ku doskonałości, 
aby móc stawiać czoła szybko zmieniającym się warunkom funkcjonowania przedsię-
biorstwa17.

Pięć zasad lean management to podstawa budowy wizji stanu przyszłego i planu 
doskonalenia przedsiębiorstwa. Jak osiągnąć doskonałość w oparciu o pięć zasad lean, 
pokazuje rysunek 2.

Rysunek 2. Organizacja doskonała w oparciu o pięć zasad lean

 

 

Organizacja doskonała 

 
Cel 

 
Metoda 

Zrozumieć klienta i czynności 
dodające wartości produktowi 

Zdefiniować wewnętrzny 
łańcuch wartości 

Wyeliminować 
marnotrawstwo 

Rozszerzyć pojęcie 
wartości na zewnątrz 

firmy 

Ciągłe dążenie do 
doskonałości 

Ustalić wytyczne, cele i metody 
kontroli wyników 

Wewnętrzny schemat 
tworzenia wartości 

Właściwe metody konieczne 
do realizacji zmian 

Rozszerz ideę wartości na 
cały łańcuch dostaw 

Dążenie do perfekcji we 
wszystkich obszarach 

przedsiębiorstwa 

Źródło: P. Hines, D. Taylor, Kierunek – organizacja Lean, LeanQ Centrum, Gdańsk 2003, s. 10.

Komponenty i narzędzia koncepcji lean management

Koncepcję lean management charakteryzują, poza pięcioma kluczowymi zasada-
mi, także komponenty i narzędzia, które są uzupełnieniem i uszczegółowieniem zasad,  
a których stosowanie jest konieczne przy dokonywaniu zmian w przedsiębiorstwie na 
drodze ku doskonałości.

16  Tamże.
17  Tamże.
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Komponenty:
1. Praca grupowa związana jest głównie z efektem synergii – grupa ma większą 

wydajność niż poszczególni pracownicy. Poprzez delegację zadań i odpowiedzial-
ności oraz samodzielność decyzyjną rośnie motywacja i gotowość do pracy pra-
cowników18.

2. Płaska struktura organizacyjna sprzyja łatwiejszej koordynacji działalności, 
sprawności przebiegu informacji i komunikowania się.

3. Decentralizacja decyzji ma na celu przekazanie kompetencji decyzyjnych na 
niższe szczeble organizacji. Sprzyja to wzrostowi poczucia odpowiedzialności 
za działalność przedsiębiorstwa pracowników niższego szczebla. Wzmacnia ich 
autonomię i chęć samokontroli19.

4. Orientacja na klienta. Wszyscy pracownicy (zarówno wyższego, jak i niższego 
szczebla) powinni zdać sobie sprawę z tego, jak ważny jest klient. To na podsta-
wie sugestii i zainteresowania klienta powinna funkcjonować organizacja. Daje 
to podstawy budowy silnych i trwających dłuższy czas związków klienta z przed-
siębiorstwem.

5. Odrzucanie błędów u źródła kładzie nacisk na poszukiwanie głębszych przyczyn 
błędów, co może pozwolić na uniknięcie ich w przyszłości. Nie wystarczy po-
wierzchowne szukanie przyczyn wad, defektów czy niskiej jakości produktów. 
Konieczne jest znalezienie miejsca (momentu) powstawania błędu, aby móc elimi-
nować je, zanim jeszcze się pojawią. Bardzo ważne jest, aby każdy z pracowników 
zdawał sobie sprawę z tego, że wykrycie i usunięcie błędu u klienta niesie ze sobą 
najwyższe koszty20.

6. Unikanie rozrzutności i marnotrawstwa, czyli działań, które nie powiększają 
wartości. Racjonalizacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie powinna 
opierać się na eliminowaniu marnotrawstwa, w szczególności tego trudno za-
uważalnego. W praktyce stosowania koncepcji lean management wskazuje się 
następujące źródła zbędnych obciążeń strumienia wartości: nadprodukcja, braki, 
zbędne zapasy, niewłaściwe metody wytwarzania, nadmierny transport, przestoje 
czy zbędny ruch. Identyfikacja źródeł marnotrawstwa, a następnie jego eliminacja 
są wstępem do poprawy efektywności procesów zachodzących w przedsiębior-
stwie21.

7. Ciągły przepływ materiałów, którego celem jest likwidacja zapasów bezpieczeń-
stwa. Zapasy to zamrożony kapitał, nietworzący wartości, a co za tym idzie – mar-

18 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje..., s. 38–40; J.P. Womack, D.T. Jones, Odchudzanie firm..., s. 17–32.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 J. Czerska, Doskonalenie strumienia..., s. 31–33; P. Hines, D. Taylor, Kierunek – organizacja..., s. 11–13.
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notrawstwo. Konieczna jest optymalizacja procesu produkcji i poziomu zapasów.
8. Jednoczesność wprowadzania usprawnień w każdym elemencie procesu, co 

wpływa na oszczędność czasu, a tym samym wzrost konkurencyjności.
Koncepcja lean management wykorzystuje liczne narzędzia, których celem jest uła-

twienie dążenia do doskonałości. Narzędzia, które prezentuje rysunek 3, mogą być wy-
korzystywane do rozwiązywania konkretnych problemów, nie dają bowiem całościowego 
obrazu przedsiębiorstwa. Można pokusić się o stwierdzenie, że koncepcja lean ze swoimi 
zasadami, komponentami i narzędziami tworzy „pakiet dla doskonałości”.

Rysunek 3. Narzędzia lean management

 

 
INNE 

 
SMED 

 
TPM 

 
VSM 

 
JIT 

 
5S 

 
Narzędzia 

lean 

Źródło: opracowanie własne.

VSM (Value Stream Mapping) jest to narzędzie służące mapowaniu strumienia war-
tości. Jego zastosowanie ma pomóc zgromadzić dane na temat rzeczywistego przepływu 
elementów fizycznych i informacji przez analizowane przedsiębiorstwo (proces)22.

5S jest narzędziem wspomagającym wprowadzenie dyscypliny w miejscu pracy,  
w szczególności w zakresie utrzymania porządku. Składa się z pięciu czynności: selekcji 
tego, co niepotrzebne, systematyki porządkowania miejsca pracy, sprzątania, standary-
zacji (utrzymania porządku) oraz samodyscypliny23.

TPM (Total Productive Maintenance) jest narzędziem służącym do optymalne-
go utrzymania ruchu i zapewnienia maksymalnej dostępności krytycznych urządzeń. 

22  J. Czerska, Doskonalenie strumienia..., s. 45 i nast.
23  Tamże; B. Mikuła, A. PietruszkaOrtyl, A. Potocki, Zarządzanie przesiębiorstwem..., s. 148–150.
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Umożliwia minimalizację awarii i poprawę jakości produktów oraz wzrost bezpieczeń-
stwa pracy. Celem jest osiągnięcie poziomu trzech zer: zero awarii, zero braków, zero 
wypadków przy pracy24.

SMED (Single Minute Exchange of Die) jest to zespołowy proces redukujący 
czas przezbrojeń maszyn i urządzeń, co zwiększa czas przeznaczony na produkcję,  
a docelowo obniża koszty25.

Just in time jest to narzędzie do redukcji poziomu zapasów (materiałów, surowców, 
wyrobów gotowych), a tym samym do obrotu materiałami i produktami na czas. Obej-
muje wytwarzanie wyrobów i informacji w ilości potrzebnej i w niezbędnym do tego 
czasie26.

Omówione powyżej instrumenty nie wyczerpują listy narzędzi stosowanych w kon-
cepcji lean management. Wśród pozostałych możemy znaleźć między innymi kaizen, 
gemba, koła jakości, one pice flow (zarządzania przepływem materiałów). Wszystkie 
narzędzia – zestaw gotowych i sprawdzonych rozwiązań – nazywa się lean toolbox. 
Wszystkie te instrumenty powinny być wdrażane jako kompleksowy system współza-
leżnych i wzajemnie się wspierających praktyk.

Efekty stosowania lean management

J.P. Womack i T. Jones – prekursorzy rozpowszechniania koncepcji lean – jej efekty 
określili następująco: „Zastosowanie koncepcji lean pozwala na redukcję nakładów pracy 
do poziomu 1/2 stanu wyjściowego, zapasów międzyoperacyjnych do 1/10, przestrzeni 
warsztatowej do 1/2, liczby dostawców do 1/8, czasu rozruchu produkcji od 1/2 do 2/3 
i błędów o 1/3”27.

Stosowanie koncepcji lean management niesie ze sobą liczne korzyści, takie jak ter-
minowość dostaw, partnerska współpraca z dostawcami, zwrócenie większej uwagi na 
potrzeby i życzenia klientów, zwiększenie zdolności konkurencyjnej czy silniejszą mo-
tywację pracowników i ich utożsamianie się z sukcesem firmy28.

Wprowadzenie koncepcji lean związane jest także z pewnymi zagrożeniami29:
 – przekształceniem się koncepcji w prostą racjonalizację z groźbą obniżenia płyn-

ności, spadkiem jakości i zaniedbywaniem usług,
 – stresem pracowników i spadkiem motywacji,

24  Tamże.
25  J.P. Womack, D.T. Jones, Odchudzanie firm..., s. 22–28.
26  R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje..., s. 233–241.
27  J. Czerska, Doskonalenie strumienia..., s. 34.
28  K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje..., s. 41–43; B. Nogalski, J. Szreder, P. Walentynowicz, Lean 

management jako metoda..., s. 170–177.
29  Tamże.
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 – powierzchowną redukcją personelu,
 – wzrostem zapotrzebowania na siły fachowe przy równoczesnym zaniedbywaniu 

problemów pracowników o niższych kwalifikacjach.
Implementujący koncepcję lean najczęściej borykają się z problemami oporu i nie-

chęci do zmian pracowników, a niekiedy także z różnicami kulturowymi.
Jak pokazują badania pilotażowe przeprowadzone w wybranych przedsiębiorstwach 

województwa pomorskiego przez B. Nogalskiego, J. Szredera i P. Walentynowicza, wiele 
przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy z tego, że stosuje narzędzia lub komponenty wła-
ściwe koncepcji lean. Jednocześnie 50% badanej próby stosuje koncepcję kompleksowo 
lub prawie kompleksowo. Taki wynik cieszy zwolenników lean w Polsce30.

Podsumowanie

Z całą pewnością znaczenie lean management jako koncepcji zarządzania  
w turbulentnym otoczeniu będzie wzrastało, a to za sprawą coraz popularniejszego stylu 
życia, w którym unika się marnotrawstwa, a nacisk kładzie się na zarządzanie sobą 
w czasie, a tym samym na unikanie wykonywania niepotrzebnych czynności. Odniesie-
nia koncepcji lean do życia prywatnego (często nieświadome) wzmacniają i upowszech-
niają stosowanie jej w życiu zawodowym w odniesieniu do całych organizacji. 

Implementacja nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, a w szcze-
gólności koncepcji lean management, stanowi naturalną konsekwencję obserwowanych 
w gospodarce przemian. Sprzyja to zapobieganiu zagrożeniom płynącym z turbulentne-
go otoczenia przedsiębiorstwa, jak również wykorzystaniu niespodziewanie pojawiają-
cych się szans rozwojowych.
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Streszczenie

W artykule przedstawiona została koncepcja lean management jako przykład koncepcji zarządzania organizacją 
w turbulentnym otoczeniu. Zaprezentowana została istota, zasady, komponenty i narzędzia tej koncepcji.

Turbulent Environment and Management of the Organization – Lean Management

The article presents the concept of lean management as an example of the concept of organizational manage-
ment in turbulent environments. The article was presented the essence, principles, components and tools of lean 
management concepts. 

Translated by Katarzyna Piechota
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Wprowadzenie

Przedsiębiorczość, definiowana często jako właściwość i predyspozycja osobowo-
ściowa oraz cecha pozwalająca na adaptację do zmiennych warunków gospodarczych, 
jest czynnikiem decydującym o poziomie zatrudnienia o innowacyjności gospodarek. 
Najczęściej rozpatrywana jest w kontekście prowadzenia własnej działalności, ponieważ 
wówczas objawia się w pełni. Jako cecha współcześnie wielce pożądana jest przedmiotem 
licznych badań, których celem jest określenie czynników ją determinujących na poziomie 
endogenicznym oraz egzogenicznym.

Można przyjąć, iż przedsiębiorczość jest to zestaw pewnych kompetencji. Według 
D. McClellanda kompetencje to: „wiedza, umiejętności, cechy, postawy, koncepcja siebie 
samego, wartości lub motywy bezpośrednio związane z wykonaniem pracy lub ważnym 
życiowym wynikiem, pokazane tak, by odróżnić wykonawców najlepszych od przecięt-
nych”1.

Przedsiębiorczość może być definiowana także jako postawa. Na gruncie nauki pol-
skiej przedstawicielami nurtu badawczego związanego z postawami byli, między innymi,  
 

* Magister Gabriela Poteralska jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: gabrielapoteralska@gmail.com.

1  D. McClelland, Testing for Competence Rather Than for Intelligence, „American Psychologist” 1973, 
vol. 28, s. 1–14.
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S. Mika i S. Nowak. S. Mika przez postawę rozumie „względnie trwałą strukturę (lub 
dyspozycję do pojawiania się struktury) procesów poznawczych, emocjonalnych i ten-
dencji do zachowań, w której wyraża się określony stosunek wobec danego przedmiotu” 2. 

Badania nad istotą przedsiębiorczości nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie 
o to, dlaczego niektórzy ludzie są przedsiębiorczy, a inni nie. Generalnie w badanaich 
wskazuje sie na znaczącą rolę kompetencji. Na kompetencje składają się: wiedza, umie-
jętności i motywacja. Niektóre badania zaprzeczają, jakoby wiedza i umiejętności, na-
bywane w drodze doświadczeń i procesie kształcenia, były wystarczającym elementem 
do kształtowania predyspozycji przedsiębiorczych i prowadzenia własnej działalności3. 
Niemniej jednak coraz częściej podkreślana jest rola edukacji jako czynnika kształtujące-
go przedsiębiorczość wśród osób młodych4.

W świetle powyższych uwag rodzi się pytanie o to, czy i w jakim stopniu można 
we współczesnym systemie edukacji kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży. 
Przyczynkiem do poznania istoty tego zagadnienia są badania, których wyniki zaprezen-
towano w niniejszym artykule. Celem pracy jest przedstawienie zmian postaw przedsię-
biorczych młodzieży w wyniku zastosowania zintegrowanego zestawu narzędzi dydak-
tycznych wykorzystywanych w toku nauki szkolnej.

Metodologia badań oraz założenia innowacyjnego zintegrowanego systemu naucza-
nia przedsiębiorczości

Badania zaprezentowane w artykule dotyczą zmian postaw przedsiębiorczych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego5. Przeprowa-
dzono je trzykrotnie: we wrześniu 2011 roku, w lutym 2012 roku i w czerwcu 2012 roku 
wśród 751 uczniów szkół w Stargardzie Szczecińskim, w Gryfinie oraz w Szczecinie 
w oparciu o ten sam kwestionariusz ankiety, dzięki czemu zapewniono porównywalność 
wyników. Celem badań był pomiar efektów kształcenia uzyskanych w wyniku wdrożenia 
innowacyjnego systemu nauczania przedsiębiorczości. 

Na system ten złożył się szereg narzędzi i dokumentów. Mianowicie: 
a) model kompetencji w układzie 6 działów: komunikowanie się, autoprezenta-

cja, wiedza o gospodarce, podstawy biznesu, kariera zawodowa, podejmowanie 
decyzji;

2  S. Mika, Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1984, s. 116.
3  Por. R.W. Fairlie, W. Holleran, Entrepreneurship Training, Risk Aversion and Other Personality Traits: 

Evidence From a Random Experiment, „Journal of Economic Psychology” 2011, February, s. 1–37.
4  K. Fuchs, A. Werner, F. Wallau, Entrepreneurship Education in German and Sweden: What Role do 

Different School Systems Play?, „Journal of Small Business and enterprises Development” 2008, vol. 15, 
no. 2, s. 365–381.

5  Badania przeprowadzono w ramach projektu „Uczestnik społeczeństwa wiedzy – zintegrowany 
system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”, finansowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy UDA.POKL.03.03.0400025/1000 zawartej 
pomiędzy Zachodniopomorską Szkołą Biznesu a Ministerstwem Edukacji Narodowej.
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b) elearningowy system nauczania podstaw przedsiębiorczości;
c) eduPorady – poradniki oraz materiały dla ucznia i nauczyciela dotyczące planowa-

nia kariery zawodowej, planowania działalności gospodarczej, prowadzenia zajęć;
d) gra decyzyjna „eduFarma”;
e) model współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami.
Elearningowy system nauczania, oparty na modelu kompetencji, przygotowano 

w taki sposób, aby treści nauczania przyswajane były kolejno po sobie, na bazie wcześ
niej uzyskanej wiedzy i wykształconych umiejętnościach. Każdy z prawie 40 tematów 
opracowano w postaci interaktywnych lekcji zawierających praktyczne przykłady. Uczeń 
mógł sprawdzić swoją wiedzę oraz umiejętności po każdej lekcji, wykonując ćwiczenia 
oraz rozwiązując studia przypadków. Narzędziem pozwalającym uczniowi sprawdzić 
się w symulowanych sytuacjach rynkowych była gra decyzyjna „eduFarma”. Jej celem 
dydaktycznym był rozwój kompetencji ucznia poprzez poznanie i zastosowanie praw 
rynku. Elementem systemu nauczania był też model współpracy szkół i przedsiębiorstw. 
Praktyka przedsiębiorców jest cennym elementem w procesie kształcenia postaw przed-
siębiorczych. W kontaktach z przedsiębiorcami następuje transfer wiedzy oraz porówna-
nie pozycji ucznia z pozycją przedsiębiorcy na bazie realnego oglądu sytuacji rynkowej. 

Prezentacja wyników badań

Badania przeprowadzano równolegle do wdrażania opisanego sytemu. W zakresie 
postaw przedsiębiorczych analizie poddano w szczególności:

 – postawy uczniów wobec zmian,
 – postrzeganie roli planowania w życiu,
 – stosunek do ryzyka,
 – umiejętność radzenia sobie z problemami i stosunek do porażek,
 – konsekwencję w działaniu,
 – samosterowność i wpływ czynników zewnętrznych na decyzje uczniów,
 – pojmowanie przedsiębiorczości oraz postrzeganie siebie jako osoby przedsiębior-

czej.
W ramach badania uczniowie ustosunkowywali się do twierdzeń zawartych w an-

kiecie. Dla każdego z nich zaznaczali odpowiedź stopniowaną w oparciu o skalę Likerta. 
Ich odpowiedzi przedstawia tabela 1. Jako najbardziej istotne, przedstawiono odpowiedzi 
z pierwszego i trzeciego etapu badań.
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Tabela 1. Stosunek uczniów do życiowych wyzwań – ewolucja podejścia

Twierdzenie
Odsetek wskazań „zdecydowanie tak” i „raczej tak” (w %)

Zmiana w  pkt proc.
I etap badania III etap badania

Nie lubię zmian w życiu 31,79 32,19 +0,40

Zmiany stwarzają nowe okazje  
do wykorzystania 69,95 75,57 +5,62

Planowanie jest ważne w życiu. 
Ułatwia osiągnięcie celu 70,42 80,73 +10,31

Jeżeli chce się coś osiągnąć w życiu, 
trzeba umieć podejmować ryzyko 81,26 74,46 –6,80

Czasami problemy mnie przerastają 36,87 37,66 +0,79

Porażka to okazja, by zacząć od nowa 69,49 75,76 +6,27

Tylko nieudacznicy ponoszą porażki 22,65 17,1 –5,55

W życiu należy być konsekwentnym 77,47 80,04 +2,57

Powodzenie w życiu zależy głównie  
od szczęścia 34,36 27,27 –7,09

Czekam, co się wydarzy  
i co przyniesie mi los 45,23 31,99 –13,24

To, jak potoczy się moje życie, 
w małym stopniu zależy ode mnie 57,16 46,32 –10,84

Każdy jest kowalem swojego losu 76,54 80,23 +3,69

Powodzenie w życiu zależy głównie  
od wytężonej pracy 63,27 68,38 +5,11

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu „Uczestnik społeczeństwa 
wiedzy – zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”.

Działania przedsiębiorcze wynikają ze zmian w otoczeniu (w życiu), stąd ucznio-
wie zostali zapytani o stosunek do takich sytuacji. Postawy uczniów wobec zmian nie 
uległy przeobrażeniom się w trakcie realizacji projektu, w ramach którego wdrażano 
innowacyjny system nauczania. Odpowiedzi wskazują, iż uczniowie nie są w pełni doj-
rzali i gotowi do zmian, jakie będą następować w ich życiu. Ponieważ zmiana rodzi lęk, 
dlatego większość ludzi unika jej, eliminując towarzyszący pierwiastek negatywnych 
przeżyć. Gotowość do zmian jest postawą trudną do ukształtowania ze względu na zna-
czący pierwiastek predyspozycji osobowościowych.

Na trzecim etapie badań większość uczniów, bo 75,57%, uważała, że zmiany są 
okazją do wykorzystania. Odsetek uczniów tak twierdzących wzrósł w porównaniu do 
wyników wcześniejszych badań. Odpowiedzi uczniów świadczą o dość wysokim pozio-
mie świadomości tego, iż wokół nich zachodzą różne procesy powodujące zmiany i tylko 
od ich aktywności zależy, czy będą wykorzystane.

Kolejne zagadnienie poddane analizie dotyczyło postrzegania przez uczniów roli 
planowania. Planowanie jest pierwszym etapem podejmowania decyzji i inicjowania pro-
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cesów, w ramach którego tworzy się i analizuje różne warianty rozwiązania problemu. 
Przyspiesza ono tempo realizacji prac, czyni pracę bardziej efektywną, zwiększa praw-
dopodobieństwo osiągnięcia celu. Zarówno na pierwszym, jak i na trzecim etapie badania 
większość uczniów zgadzała się z twierdzeniem, że planowanie ułatwia osiągnięcie celu. 
Można więc stwierdzić, że uczniowie mają świadomość znaczenia planowania w życiu. 
Świadomość ta wzrosła w okresie objętym badaniem o około 10 punktów procentowych.

Stosunek uczniów do ryzyka był odmienny w porównaniu do pierwszego etapu 
badań. W ramach pierwszego badania z twierdzeniem „Jeżeli chce się coś osiągnąć 
w życiu, trzeba umieć podejmować ryzyko” zgodziło się około 81% badanych; w ramach 
badań trzeciego etapu mniej, bo około 74% ankietowanych. Uczniowie sceptycznie pod-
chodzą do ryzykowania jako czynnika sukcesu. Uzyskane wyniki badania mogą świad-
czyć o tym, iż w opinii uczniów, gotowość do podejmowania ryzyka jest ważną, ale nie 
jedyną determinantą życiowych sukcesów.

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych nie jest jeszcze dojrzała do rozwiązywania ży-
ciowych problemów. Zarówno na pierwszym, jak i na trzecim etapie badań około 38% 
ankietowanych twierdziło, że problemy ich przerastają. Okres wchodzenia w dojrzałość 
cechuje się labilnością emocjonalną, a co za tym idzie, zmianami w postrzeganiu rangi 
problemów oraz utrudnieniami w zakresie konstruktywnego rozwiązywania problemów. 

Kolejnym zagadnieniem poddanym badaniu było postrzeganie przez uczniów 
porażek. Doświadczenia życiowe kształtują człowieka i rzutują na sposób myślenia 
o przyszłości. Jednym z doświadczeń są porażki. Zdolność do rozumienia ich przyczyn, 
umiejętność godzenia się z nimi oraz umiejętność wyciągania wniosków ułatwiają akcep-
tację zmian i kształtują gotowość do podejmowania odpowiedzialności w swoim życiu. 

Na trzecim etapie badań około 76% uczniów uważało, że życiowe porażki to okazja, 
by zacząć od nowa i jest to wynik korzystniejszy aniżeli uzyskany na pierwszym etapie, 
kiedy to zgodność z twierdzeniem wykazało niespełna 70% badanych. Trudno jest ocenić, 
na ile uczniowie mają świadomość znaczenia deklarowanego przez nich twierdzenia i czy 
dotychczasowe ich porażki mają dla nich na tyle znaczącą rangę, że oznaczają inicja-
cję nowych procesów. Pozytywne jest jednak to, że wielu uczniów ma świadomość, iż 
porażki są doświadczeniem, na podstawie którego można zacząć dalszą pracę. 

Interesującym zatem zagadnieniem jest stosunek uczniów do osób, które ponoszą 
w życiu porażki. Nastawienie uczniów do twierdzenia „Tylko nieudacznicy ponoszą 
porażki” zliberalizowało się w trakcie badania. Odsetek uczniów postrzegających takie 
osoby negatywnie zmalał z 22,65% na pierwszym etapie badań do 17,1% na trzecim 
etapie badań. Jednocześnie większość ankietowanych, bo 62,34% uważało, że życiowe 
niepowodzenia mogą dotknąć każdego i nie są one przypisane „nieudacznikom”. Jak 
pokazują wyniki badań, większość młodych ludzi ma świadomość tego, że niepowodze-
nia są elementem ludzkiego życia i swoistą lekcją składającą się na sumę doświadczeń.
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Życiowe porażki różnie oddziałują na młodzież – mogą dawać siłę napędową kolej-
nym wyzwaniom lub zniechęcać do podejmowania następnych prób. Zależy to od liczby 
dotychczasowych pozytywnych doświadczeń w przełamywaniu porażek oraz od cech 
osobowościowych. W nawiązaniu do tego zagadnienia uczniowie ustosunkowali się do 
kolejnego twierdzenia: „w życiu należy być konsekwentnym”. Zdecydowana większość 
uczniów (około 80%) zgodziła się z tym twierdzeniem. Uzyskane na trzecim etapie badań 
wyniki są nieco korzystniejsze od tych, które otrzymano na pierwszym etapie badań, 
choć i wówczas zdecydowana większość uczniów prezentowała podobną opinię.

Kolejne twierdzenia, do których ustosunkowywali się uczniowie, dotyczyły wpływu 
czynników zewnętrznych na sytuację życiową ludzi oraz wewnątrzsterowności, czyli 
przekonania o możliwości wykonania danego zadania lub pokonania problemu w oparciu 
o własne siły i przy wykorzystaniu osobistych predyspozycji. Samosterowność minima-
lizuje poczucie wpływu na życie człowieka czynników zewnętrznych, które określa się 
mianem „losu” czy też „szczęścia”.

Jedno z twierdzeń z tym związanych, które zostało poddane analizie, brzmiało na-
stępująco: „Powodzenie w życiu zależy głównie od szczęścia”. W okresie badawczym 
zmalała liczba osób zgadzających się z twierdzeniem. Suma odpowiedzi twierdzących na 
pierwszym etapie badań wynosiła około 34%, a na etapie trzecim około 27%.

Innym twierdzeniem z zakresu diagnozy wewnątrzsterowności było: „Czekam, co się 
wydarzy i co przyniesie mi los”. Na trzecim etapie badań około 32% uczniów zgodziło się 
z takim twierdzeniem. Rozkład odpowiedzi jest korzystniejszy, niż uzyskano w pierw-
szym etapie badań, kiedy z twierdzeniem zgodziło się około 45% badanych.

Kolejna kwestia podjęta w trakcie badań pozostawała w związku z zagadnieniem 
szczęścia i powodzenia w życiu. Zapytano uczniów, na ile mają wpływ na swoje własne 
życie, prosząc o ustosunkowanie się do twierdzenia: „To, jak potoczy się moje życie, 
w małym stopniu zależy ode mnie”. Odsetek respondentów, którzy stwierdzili, że 
w mniejszym lub większym stopniu to, jak potoczy się ich życie, niezupełnie zależy od 
nich samych, wyniósł na trzecim etapie badań 46,32%. Pomimo iż nastąpił postęp w sto-
sunku do pierwszego etapu badań, kiedy odsetek ten wynosił 57,16%, należy stwierdzić, 
iż młodzież nie jest jeszcze gotowa do dojrzałego, dorosłego życia i odpowiedzialności, 
jaka się wiąże z podejmowaniem decyzji w życiu.

Wskazania uczniów dotyczące tego, na ile mają poczucie wpływu na własne życie, nie 
są zbieżne z deklaracjami dotyczącymi twierdzenia: „Każdy jest kowalem swojego losu”. 
Do tego twierdzenia pozytywnie ustosunkowało się około 80% respondentów, podczas 
kiedy poczucie sprawstwa we własnym życiu posiada zdecydowanie mniej uczniów. Od-
powiedzi uczniów wskazują na ich wiarę w to, że można samodzielnie i w dużej mierze 
kierować własnym życiem, natomiast w odniesieniu do samych siebie – na poziomie  
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realnych możliwości – wskazują nadal na niedojrzałość i niepełną gotowość do brania 
odpowiedzialności za swoje decyzje i za swoje życie. 

Z wewnątrzsterownością wiąże się także pytanie o to, na ile wytężona praca warun-
kuje sukces w życiu. Na trzecim etapie badań zdecydowana większość, bo około 68% 
uczniów, wyraziła opinię, iż jest ona czynnikiem warunkującym sukces. W porównaniu 
do badań etapu pierwszego nastąpił przyrost pożądanych odpowiedzi. W badaniu pierw-
szym zgodność z twierdzeniem wykazało około 63% badanych.

W kolejnej części badania poproszono uczniów, aby ocenili, na ile pasuje do nich 
określenie „osoba przedsiębiorcza”. Odpowiedzi przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Odpowiedzi uczniów na pytanie: „Czy do Pana/i pasuje określenie osoba przedsiebiorcza?” 

Odpowiedzi
Odsetek wskazań Zmiana  

w pkt proc.I etap badania III etap badania

zdecydowanie tak i raczej tak 37,09% 62,55% 25,46

zdecydowanie nie i raczej nie 14,68% 8,45% –6,23

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu „Uczestnik społeczeństwa 
wiedzy – zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”.

Ponad połowa uczniów stwierdziła, że określenie „osoba przedsiębiorcza” do nich 
pasuje. Nastąpił zdecydowany progres w liczbie odpowiedzi pozytywnych w porównaniu 
do pierwszego etapu badań. Można to zapewne przypisać zastosowanemu systemowi 
nauczania. System przybliżył istotę przedsiębiorczości i pozwolił ją zrozumieć. Pozwolił 
także dokonać autodiagnozy własnych kompetencji oraz umożliwił uczniom sprawdzenie 
ich poprzez podejmowanie decyzji w symulowanych sytuacjach występujących na rynku. 

Korzystniejsze wyniki w zakresie postrzegania siebie jako osoby przedsiębior-
czej, które uzyskano na trzecim etapie badania, są zapewne odzwierciedleniem tego, 
że u uczniów wykrystalizował się pewien obraz osoby przedsiębiorczej. Pomimo tego, 
że wielu z nich na trzecim etapie badania twierdziło, iż nie radzi sobie z problemami, 
a ryzyka powinno się unikać, to oceniając siebie przez pryzmat cech, jakie przypisuje się 
osobie przedsiębiorczej, dochodzili oni do wniosku, że są osobami przedsiębiorczymi. 
Uczniowie, którzy stwierdzili, iż są przedsiębiorczy, mieli jednocześnie wysoką samo-
ocenę. Uznawali się za osoby kreatywne, inteligentne, konsekwentne i pracowite.
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Podsumowanie

Na podstawie analizy materiału empirycznego można stwierdzić, że uczniowskie 
pojęcie przedsiębiorczości „rozmija się” z potocznym myśleniem o ludziach przedsię-
biorczych. Przede wszystkim w oczach uczniów maleje znaczenie sprytu, przebojowości, 
umiejętności podejmowania ryzyka, rośnie natomiast rola wiedzy, umiejętności społecz-
nych i konsekwencji w działaniu. 

Reasumując wyniki badań, można stwierdzić, że w trakcie roku dydaktycznego 
zaszły pewne zmiany w postawach uczniów, choć nie były one radykalne. Zmiana postaw 
jest procesem trudnym i zachodzącym powoli. Zaproponowany model kompetencji oraz 
system nauczania przedsiębiorczości przewidywały wiele elementów kształtujących de-
cyzyjność uczniów oraz świadome podejmowanie przez nich decyzji na podstawie oglądu 
obecnego stanu rzeczy oraz oceny własnych możliwości. Realizacja projektu potwierdzi-
ła możliwość kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów. 

Badania dostarczają także wniosków dla praktyki dydaktycznej. W celu kształto-
wania postaw przedsiębiorczych należy umożliwić młodzieży – zwłaszcza w ramach 
przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – diagnozę własnych predyspozycji zawodo-
wych i osobowościowych oraz planowanie własnej kariery zawodowej. Należy wspo-
magać współpracę grupową oraz, w jej ramach, umożliwiać planowanie, podejmowanie 
decyzji oraz analizę wyników pracy grupowej w powiązaniu z celami zaplanowanymi 
do osiągnięcia przez uczniów. Uczniowie powinni mieć ponadto możliwość podejmo-
wania indywidualnych decyzji w symulowanych warunkach. Istotne jest, aby rozumieli 
mechanizmy rynkowe i umieli analizować zjawiska ekonomiczne. Postawy przedsiębior-
cze mogą być rozwijane za pomocą aktywizujących metod nauczania, w szczególności 
metody projektów i gier dydaktycznych oraz studiów przypadków. 

Literatura

Fairlie R.W., Holleran W., Entrepreneurship Training, Risk Aversion and Other Personality Traits: 
Evidence From a Random Experiment, „Journal of Economic Psychology” 2011, February.

Fuchs K., Werner A., Wallau F., Entrepreneurship Education in German and Sweden: What Role 
do Different School Systems Play?, „Journal of Small Business and enterprises Develop-
ment” 2008, vol. 15, no. 2.

McClelland D., Testing for Competence Rather Than for Intelligence, „American Psychologist” 
1973, vol. 28.

Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1984.



Gabriela Poteralska 
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

183

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

Streszczenie

W artykule omówiono wyniki badań dotyczących kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. 
Badania przeprowadzono w latach 2011–2012 na reprezentatywnej grupie uczniów w województwie zachodniopomor-
skim. Przedstawiono również założenia zintegrowanego systemu nauczania przedsiębiorczości, którego efektywność 
poddano ewaluacji w trakcie zaprezentowanych badań. Ich wyniki mogą stanowić przesłankę dla tworzenia instru-
mentów kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Forming Enterprising Attitude Among the Students of the Upper Secondary Schools

The results of research concerning the development of entrepreneurial attitudes among young adults carried out 
in the years 2011–2012 on a representative group of students in West Pomerania province have been discussed in the 
article. Assumptions of the integrated system of entrepreneurial education were presented; the efficiency of the said 
system was evaluated during research. These result may constitute a basis for the creation of instruments developing 
entrepreneurial attitudes.

Translated by Gabriela Poteralska
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Wprowadzenie

Teoria zarządzania zmienia się i rozwija wraz z postępem nauki oraz z zachodzącymi 
na świecie przekształceniami w strukturach społecznych i ekonomicznych. Wyzwania, 
jakie niesie przyszłość, zmiana otoczenia, globalizacja, zmiany technologiczne i prze-
miany struktur społecznych sprawiają, że instytucje kulturalne – specyficzne organizacje 
ekonomiczne – również muszą się przekształcać, aby nie ulec petryfikacji.

Wzajemne relacje między światem kultury a światem ekonomii pozostają przedmio-
tem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Badania takie prowadzą ekonomiści, 
prawnicy, historycy, psychologowie. Wystarczy wspomnieć o zjawisku mecenatu arty-
stycznego w dziejach. Można zaryzykować twierdzenie, że bez wsparcia finansowego 
takich rodzin jak Medyceusze czy Fuggerowie nie byłoby wielu dzieł epoki odrodzenia. 

Celem artykułu jest analiza przemian modelu organizacyjnego Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku w dobie hiperkonkurencji i globalizacji oraz ukazanie pozytywnego 
wpływu rozwoju technologii i globalizacji na zapobieganie problemom finansowym in-
stytucji sztuk scenicznych.

* Magister Rosanna Sibora jest doktorantką na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 
Email: rosanna@samoyedskaya.com.
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Opera jako organizacja

Specyfika i kompleksowość sztuki operowej powodują, iż produkcja przedstawienia 
muzycznego należy do jednego z najdroższych przejawów twórczości artystycznej. Tylko 
i wyłącznie precyzyjne połączenie zasobów teatru operowego – takich jak między innymi 
śpiewacy, orkiestra, chór, balet – gwarantuje powstanie wartościowego „produktu” koń-
cowego, jakim jest przedstawienie operowe1. Dyskusji podlegać może fakt, co uznajemy 
za produkt końcowy tegoż procesu produkcji. Z ekonomicznego punktu widzenia za 
produkt uznać można miejsca na widowni wraz z przynależnymi usługami niematerial-
nymi, a produkt niesprzedany to puste miejsce na widowni2.

Teatry operowe w zakresie ich wewnętrznej organizacji charakteryzuje struktura 
dualna. T. Auvinen zauważa, iż struktura organizacyjna naznaczona jest artystyczno-
ekonomiczną dychotomią3. Specyficzna struktura wynika z faktu, iż teatry operowe 
posiadają dyrektora artystycznego oraz dyrektora zarządzającego, co może skutkować 
wieloma problemami natury organizacyjnej. 

Dynamiczny rozwój środowiska zewnętrznego, między innymi rozwój technologii 
i komunikacji, spowodował globalizację sztuki operowej – zaowocowało to powstaniem 
międzynarodowego rynku, na którym organizacje konkurują o zasoby, jakimi są znani 
śpiewacy, muzycy, dyrygenci czy reżyserzy operowi. Na znaczących scenach operowych, 
niezależnie od lokalizacji, możemy podziwiać kreacje postaci operowych tworzone przez 
ścisłą czołówkę branży muzyki klasycznej. Posiadanie w obsadach wiodących nazwisk 
jest jednym z najważniejszych aspektów dla teatrów operowych – jest to niejako gwarant 
wywieszenia w kasie tak pożądanej przez dyrektorów tabliczki z hasłem „wyprzedane”. 
Także z muzycznego punktu widzenia zaangażowane gwiazdy z dużym prawdopodo-
bieństwem są w stanie zapewnić kluczowe dla tego typu organizacji performance excel-
lence. Teatry operowe mają dostęp do stałej, dość hermetycznej bazy zasobów ludzkich 
(artystów). Uzyskanie przewagi konkurencyjnej stanowi wyzwanie, przed jakim stoi dziś 
każda instytucja sztuki scenicznej.

C. Hoegel rozróżnia dwa rodzaje celów charakterystycznych dla teatru operowego 
– cele rzeczowe i formalne4. Pod pojęciem celów rzeczowych rozumie trudny do zmie-

1  R. Towse, Opera, w: A Handbook of Cultural Economics, red. R. Towse, Edward Elgar Publishing 
Limited, Cheltenham 2003, s. 342; W.J. Baumol, W.G. Bowen, Performing Arts – The Economic Dilemma. 
A Study of Problems Common to Theater, Opera, Music and Dance, Twentieth Century Fund, New York 
1967, s. 29. 

2  W.J. Baumol, W.G. Bowen, Performing Arts..., s. 141. 
3  T. Auvinen, Why Is It Difficult to Manage an Opera House? The Artistic-Economic Dichotomy and 

Its Manifestations in the Organizational Structures of Five Opera Organizations, „Journal of Arts Mana-
gement, Law & Society” 2001, vol. 30, issue 4, s. 268 i dalsze. 

4  C. Hoegel, Ökonomie der Oper: Grundlagen für das Musiktheatermanagement; Analysen und Arbe-
itsinstrumente, ARCult Media, Bonn 1995, s. 23–27.
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rzenia czy oszacowania poziom muzyczny domu operowego5. Zagwarantowany musi 
być najwyższy poziom wykonania artystycznego – tak zwany performance excellen-
ce, jednocześnie teatr musi dysponować heterogenicznym repertuarem, zaspakajającym 
oczekiwania publiczności. Cel formalny obejmuje stronę finansową działalności organi-
zacji. Każda z oper stoi więc przed wyzwaniem – najwyższa jakość artystyczna versus 
możliwości finansowe.

Budżet stanowi znaczące ograniczenie dla omawianych instytucji. Rozróżnić 
możemy dwa rodzaje finansowania teatrów operowych. System amerykański opiera się 
przede wszystkim na prywatnych źródłach finansowania. Opery europejskie są natomiast 
utrzymywane głównie przez sektor publiczny.

Ujemne przepływy finansowe (W.J. Baumol, W.G. Bowen)

Problem finansowy instytucji sztuk scenicznych, między innymi teatrów operowych, 
opisany został przez W.J. Baumola i W.G. Bowena. Są oni zdania, iż „instytucje arty-
styczne zazwyczaj funkcjonują pod ciągłą presją finansową – ich koszty prawie zawsze 
przewyższają ich przychody”6. Ujemne przepływy finansowe prowadzą do powsta-
nia luki w dochodach. Problem ten opisywany jest w literaturze jako choroba kosztów 
Baumola (ang. Baumol’s cost disease) lub efekt Baumola. Nie tyle zły styl zarządzania, co 
ekonomiczna struktura przedstawienia wystawianego na żywo jest głównym czynnikiem 
wywołującym problemy finansowe.

W celu zilustrowania tego problemu autorzy przeanalizowali proces produkcji przed-
stawienia nie jako „niematerialną manifestację ludzkiej duszy”7, lecz jako „produktywną 
aktywność, w wyniku której dostarczane są społeczeństwu usługi”8. Jako trzy najważ-
niejsze składowe procesu produkcji przedstawienia wyróżnili pracę, wyposażenie i tech-
nologię. Technologia zdaniem autorów odpowiedzialna jest za transformację zasobów 
w celu uzyskania gotowego produktu końcowego. Centralna przyczyna odpowiedzialna 
za powstawanie luki w dochodach sformułowana została następująco: „tendencja wzro-
stowa kosztów oraz ceny będące na niższym poziomie nie są wynikiem niepowodzeń czy 
złego zarządzania. Jest to raczej nieunikniony rezultat wynikający z technologii przed-
stawienia na żywo, które to wnosi do poszerzania się luki w dochodach każdej organi-

5  O problemie mierzalności jakości muzycznej: tamże, s. 140.
6 W.J. Baumol, W.G. Bowen, Performing Arts..., s. 161: „performing organizations typically operate 

under constant financial strain – that their costs almost always exceed their earned income”.
7 Tamże, s. 162: „intangible manifestation of the human spirit”.
8 Tamże: „a productive activity which provides services to the community”.
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zacji sztuki scenicznej”9. Autorzy są zdania, iż sztuki sceniczne z uwagi na specyficzną 
strukturę procesu produkcji nie są w stanie w pełni wykorzystywać wielorakich korzyści, 
na przykład efektów skali. Narzędzia tak zwanej klasycznej ekonomii nie mają w tym 
przypadku zastosowania.

Nakład czasu artysty występującego na scenie nie może pod żadnym względem 
zostać skrócony. Wszelkie próby wystawiania dzieł scenicznych w formie innej niż ory-
ginalna zazwyczaj wywołują burzę krytyki ze strony melomanów10.

Specyfikę konstrukcji dzieła muzycznego, jakim jest opera, wyjaśnia C. Hoegel: 
„Czas trwania przedstawienia Latający Holender Ryszarda Wagnera, nie uwzględniając 
możliwości skrócenia partytury oraz zmiany tempa wykonania utworu, wynosi około  
2 godzin i 20 minut. Podczas tego okresu czasu przewidziany zespół solistów, chóru oraz 
orkiestry jest w pełni zajęty. Wystawienie tegoż przedstawienia wymaga dziś dokładnie 
tyle samo roboczogodzin, co za czasów jego premiery przez 150 laty”11. Niezależnie 
od rozwoju technologicznego czas przedstawienia, a co za tym idzie, i roboczogodziny 
artystów nie ulegną skróceniu.

Liczba pracowników zaangażowana w produkcję spektaklu wynosi około 200–300 
osób12. Inne koszty nie mogą zostać nieuwzględnione. Duży odsetek stanowią w tym 
względzie gaże artystów13. Każdy ze śpiewaków mieć musi tak zwanego covera, który 
w razie niedyspozycji artysty zajmie jego miejsce na scenie. Artyści stanowią bez wąt-

9 Tamże: „the tendency for costs to rise and for prices to lag behind is neither a matter of bad luck 
nor mismanagement. Rather, it is an inescapable result of the technology of live performance, which will 
continue to contribute to the widening of the income gaps of the performing organizations”. CEO nowo-
jorskiej Metropolitan Opera W. Morris zauważa także: „produktywność siły roboczej napędzała rozwój 
ekonomiczny cywilizacji zachodnich od setek lat – będąc w stanie wyprodukować więcej dóbr w przeciągu 
jednej roboczogodziny. Opera była jednak wolna od tego korzystnego trendu” („labor productivity is what 
has driven Western civilization’s economic progress for hundreds of years – being able to produce more 
goods with an hour of input from a working person. Opera has been exempt from that favorable trend”), zob.  
N. Munk, The Met’s Grand Gamble, „Vanity Fair” 2010, May, http://vnty.fr/1lMfcNv (14.10.2014).

10 Zdarza się, iż teatry decydują się na wystawienia oper w okrojonej wersji – działanie takie miało 
miejsce na deskach Deutsche Oper Berlin, która zdecydowała się na znaczne uszczuplenie libretta opery 
Ryszarda Wagnera, Rienzi, der letzte der Tribunen. Dzieło, które w pierwotnej wersji trwa około 4 godzin, 
zostało skrócone do zaledwie 2,5 godziny. Działanie takie nie pozostało bez echa w kręgach melomanów 
oraz prasy.

11 „Die reine Spielzeit einer Aufführung des Fliegenden Holländers von Richard Wagner z.B. wird, wenn 
man einmal die Möglichkeit von Strichen und Temposchwankungen außer Acht lässt, immer ungefähr  
2 Stunden 20 Minuten betragen. Während dieser Zeit ist die von Wagner festgelegte Mannschaft von Solisten, 
Chor und Orchester voll beschäftigt. Eine Aufführung der Oper benötigt heute folglich genauso viele qualifizierte 
Mannstunden wie zur Zeit der Uraufführung vor ca. 150 Jahren”, C. Hoegel, Ökonomie der Oper..., s. 146: .

12 „An opera can easily require 4 leading singers, 10 supporting singers, 75–100 members of the chorus, 
20–40 members of the ballet troupe, 80–120 in its orchestra and 10–150 extras, a total of 200 to 300 per-
formers. With the seating capacity of most opera houses less than four thousand persons, this provides 
a maximal audience of 20 persons per performer” („Przedstawienie operowe wymagać może 4 solistów,  
10 wspierających ich śpiewaków, 75–100 członków chóru, 20–40 członków baletu, 80–120 członków or-
kiestry oraz od 10 do 150 dodatkowych pracowników, dając łączną sumę 200–300 zaangażowanych w pro-
dukcję osób”), W.J. Baumol, W.G. Bowen, Performing Arts..., s. 29–30.

13 O fenomenie gwiazdy i gażach: C. Hoegel, Ökonomie der Oper..., s. 109–126.
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pienia najważniejszy składnik całej scenicznej machiny, co podkreślają W.J. Baumol  
i W.G. Bowen: „Praca występujących tworzy produkt końcowy zakupywany przez pu-
bliczność. Jakiekolwiek zmiany w przygotowaniu czy zdolnościach występujących ar-
tystów lub w czasie, jaki spędzą oni przed publicznością, wpływa na naturę usługi jaką 
oni dostarczają”14. Zarówno soliści, jak i członkowie orkiestry nie mogą zostać zastąpieni 
tańszą siłą roboczą bez uszczerbku na jakości wykonania (performance excellence), co 
prowadzi do ekstremalnie wysokich kosztów personalnych teatru operowego. Jak irra-
cjonalna i nierealistyczna mogłaby być redukcja muzyków w orkiestrze opisuje pastisz 
How to be Efficient with Fewer Violins15.

Według W.J. Baumola i W.G. Bowena także rozwiązania scenograficzne nie stwa-
rzają możliwości obniżania kosztów. Dzieje się tak według autorów z uwagi na fakt, iż 
postęp technologiczny tylko w nieznacznym stopniu może zostać wykorzystany przy 
produkcji oraz nieustannym użytkowaniu scenografii. 

Zadać można pytanie, czy przedsiębiorstwo – w analizowanym przypadku teatr 
operowy – które z założenia boryka się z „chorobą kosztów”, ma rację bytu. Różnorod-
na branża kulturalna stanowi dla społeczeństwa znaczący rynek pracy. Odpowiednie 
zarządzanie kulturą jest więc nie bez znaczenia. Nie może zostać pominięty fakt, iż 
jako ludzkość odpowiedzialni jesteśmy za dziedzictwo kulturowe pozostawione przez 
naszych przodków. Instytucje kulturalne, takie jak muzea, filharmonie czy opery, sta-
nowią symbol kulturalnego krajobrazu miasta.

14 W.J. Baumol, W.G. Bowen, Performing Arts..., s. 164: „The performers’ labors themselves constitute 
the end product which the audience purchases. Any change in the training and skill of the performer or the 
amount of time he spends before audience affects the nature of the service he supplies”.

15 How to be Efficient with Fewer Violins, „Harper’s Magazine” 1995, July: „Jak być wydajnym przy 
mniejszej liczbie skrzypiec”. Poniższy raport inżyniera zajmującego się badaniem procesów pracy – specja-
listy metodyki inżynieryjnej – powstał po jego wizycie na koncercie symfonicznym w Royal Festival Hall 
w Londynie. Przez znaczną część czasu czterej oboiści nie mieli zajęcia. Liczba oboistów powinna zostać 
zredukowana, a ich praca rozłożona zostać powinna proporcjonalnie w czasie trwania całego koncertu, tak 
by uniknąć nadmiernej aktywności w jednostce czasu. Wszyscy z dwunastu skrzypków grali identyczne 
nuty; wydaje się to niekoniecznym powieleniem. Obsada ta powinna zostać drastycznie zredukowana. 
W przypadku, gdy konieczne jest wyższe natężenia dźwięku, dokonać można tego za pomocą aparatury 
elektronicznej. Wiele pracy włożone zostało w grę trzydziestodwójek; wydaje się to niekoniecznym wyrafi-
nowaniem. Zaradza się, by nuty zostały zaokrąglone do najbardziej zbliżonej, czyli do szesnastek. W przy-
padku, gdyby zmiany te zostały wprowadzone, możliwe byłoby zatrudnienie mniej wykwalifikowanych 
pracowników czy praktykantów. Zbyt wiele występuje powtórzeń muzycznych pasaży. Partytury powinny 
zostać drastycznie skrócone. Nie jest użyteczne, gdy pasaż zagrany przez sekcję skrzypiec powielany jest 
przez rogi. Szacuje się, że w przypadku zredukowania pasaży czas łączny koncertu skrócony zostałby 
z dwóch i pół godziny do dwudziestu minut i nie istniałaby potrzeba organizowania przerwy w koncercie. 
Dyrygent generalnie zgadza się z sugestiami, zauważa jednak, że wprowadzenie tych zmian doprowadzi-
łoby do spadku sprzedaży biletów. Podczas tak nietypowego wydarzenia można by wręcz zamknąć część 
widowni, dzięki czemu można by zaoszczędzić część kosztów ogólnych, oświetlenia itp. Jeśli ta sytuacja 
zmieniłaby się w katastrofalną, organizacja koncertów mogłaby zostać porzucona, a publiczność zamiast 
do Royal Festival Hall udać by się musiała do Royal Albert Hall – anonimowe memorandum krążące po 
Londynie w 1955 roku.
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Jakie więc kroki podjąć muszą teatry operowe w XXI wieku, by odpowiednio niwelo-
wać skutki efektu Baumola? Instytucje kultury powinny dostosować się do zmieniających 
się trendów, a także odpowiednio wykorzystywać dostępne technologie w celu wspierania 
procesu produkcji przedstawienia scenicznego. Nieustannie analizować należy możliwo-
ści wdrażania innowacji w celu wykorzystywania co raz to nowych kanałów dystrybucji, 
dzięki którym dotrzeć można do melomanów na całym świecie. Jedynie niestandardowe 
rozwiązania są w stanie poprawić sytuację finansową teatrów operowych.

Analiza przypadku Metropolitan Opera

Założona w 1883 roku Metropolitan Opera w Nowym Jorku (MET) jest jednym 
z najstarszych teatrów operowych w USA16. Zatrudnia obecnie około 1500 osób17. 
Średnia liczba odwiedzających spektakle wynosi około 780 000 rocznie, a liczba miejsc 
na widowni – 3800. Głównym celem tej instytucji jest „upowszechnianie, krzewienie 
wiedzy i popularyzowanie sztuki muzycznej oraz podnoszenie kultury muzycznej, 
a szczególnie wiedzy operowej”18.

W roku 2006 stanowisko general manager MET objął P. Gelb, pracujący wcześniej 
dla wytwórni muzycznej SONY. Jego celem stało się dotarcie do możliwie szerokiej 
grupy odbiorców: „Pragnąłem objąć tę prestiżową instytucję, która krzepła artystycznie 
w izolacji od świata i ponownie włączyć ją w obieg kultury światowej”19. P. Gelb postawił 
sobie za cel stworzenie instytucji, która nigdy nie zasypia. By zrealizować ten cel, zwięk-
szył liczbę nowych produkcji, nieco zakurzone inscenizacje zastąpił nowymi, do repertu-
aru wprowadził dzieła dotąd niepokazywane na deskach MET oraz nawiązał współpracę 
z artystami do tej pory do MET niezapraszanymi. Jedną z najistotniejszych zmian była 
przeprowadzona digitalizacja MET. P. Gelb nawiązał także współpracę z innymi organi-
zacjami, jak na przykład Lincoln Center Theater czy La Scalą. Przeprowadzając zmianę 
modelu organizacyjnego MET, P. Gelb stanął przed wyzwaniem zatrzymania przy MET 

16  Metropolitan Opera, Our Story, http://bit.ly/OaNTOT (14.10.2014).
17  „MET zatrudnia około 860 pracujących w pełnym wymiarze godzin. Pracownicy zatrudnieni w nie-

pełnym wymiarze godzin i pracownicy sezonowi tworzą grupę około 200–1200 zatrudnionych w zależ-
ności od części roku. Liczba zatrudnionych solistów to 300 osób, orkiestra stanowi miejsce pracy dla 100 
muzyków, w chórze opery śpiewa 80 osób, natomiast w balecie zatrudnionych jest 16 tancerzy”. („The Met 
employs approximately 860 fulltime employees. Parttime and seasonal employees account for another 
200 to 1,200, depending on the time of year. Solo artists number about 300, there are 100 regular orchestra 
members, 80 regular chorus members and 16 regular ballet members”), zob. tamże. Por. R. Bing, 5000 
wieczorów w Operze, PIW, Warszawa 1982, s. 6. 

18  „Sustaining, encouraging, and promoting musical art, and educating the general public about music, 
particularly opera”. Metropolitan Opera, Annual Report 2006-07, http://bit.ly/1ioXpqY (14.10.2014), s. 39.

19  „I wanted to take this great institution that had grown somewhat isolated artistcally and reconnect it 
to the world.” D.J. Wakin, As Audience Shrinks, the Met Gets Daring, „The New York Times”, 11.02.2006, 
http://www.nytimes.com/2006/02/11/arts/music/11met.html (14.10.2014). 
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wiernej publiki, a zwłaszcza dużej liczby prywatnych sponsorów o zazwyczaj dość kon-
serwatywnym podejściu do sztuki operowej i stylu zarządzania operą, do którego przy-
zwyczajeni zostali przez poprzedników P. Gelba.

Rok 2006 stanowił dla MET cezurę nieuniknionej zmiany strategii. Liczba sprzedawa-
nych biletów spadała nieprzerwanie od roku 2001, osiągając w roku 2006 poziom 77%20. 
Średni wiek publiczności wzrósł w ciągu pięciu lat z 60 do 65 lat21. Strategia rozwoju publiki 
musiała więc zostać poddana modernizacji. P. Gelb postawił sobie za cel przedstawienie 
MET tak zwanej iPod generation22. Zadanie swe sformułował następująco „zdjąć odium 
elitaryzmu i skostnienia, które kojarzono z MET, co należy uczynić przez docieranie do 
nowych kręgów odbiorców i programy edukacyjne”23. Ta misyjna strategia niosła ze sobą 
jednak ryzyko stracenia stałej publiczności oraz sponsorów. Odpowiednia polityka infor-
macyjna skutecznie temu zapobiegła. Przedstawione przez P. Gelba zmiany spotkały się 
z aprobatą sponsorów, z uwagi na podjęcie przez niego wyzwania przedstawienia sztuki ope-
rowej możliwie szerokiej grupie odbiorców: „Nie straciliśmy stałej publiczności, a dotacje na 
MET wzrosły o 20 procent w ubiegłym roku. (…) Jestem przekonany, iż wielu ze starszych 
widzów zareagowało na zmiany pełnym entuzjazmem, ponieważ zauważyło iż pomimo 
przeobrażeń wartości muzyczne zostały zachowane”24. Programy rozwoju publiczności 
MET mają pozytywny wpływ na popularyzację sztuki operowej wśród dzieci i młodzieży. 
Jednocześnie powodują wzrost lojalności wykrystalizowanej już części publiczności.

Rozwój nowych technologii pozwolił niejako powiększyć objętość widowni – to 
jedno z kryteriów, które częściowo odpowiedzialne jest za powstawanie w teatrach ope-
rowych „choroby kosztów”. Otwarcie sezonu operowego 2006/2007 po raz pierwszy 
transmitowane było na żywo na Times Square und Lincoln Center’s Josie Robertson 
Plaza25. Tysiące widzów mogły dzięki temu za darmo śledzić transmisję z MET na te-

20  Metropolitan Opera, Annual… 
21  V. Scher, Singing a New Song, Opera Companies Try Experimentation, Innovation to Create Awa-

reness and Attract New Audiences, „The San Diego UnionTribune”, 18.03.2007, http://bit.ly/OaOGiG 
(14.10.2014).

22  E. Assante, Così in 5 anni il Metropolitan ha conquistato i giovani dell’ iPod, http://bit.ly/1fijFzf 
(14.10.2014). 

23  „To remove the veil of elitism and formality that surrounded, enveloped the Met, through audience 
outreach and education programs”, P. Gelb, Cultivating Innovation: From the Board Room to the Box 
Office, „Fall Forum”, 9 listopada 2007, http://www.tcg.org/events/fallforum/2007/Transcripts/Gelb.cfm 
(14.10.2014).

24 „We have not lost the core audience and in fact our contributions went up about 20 percent last year. 
(…) I think a number of older audience members (…) have been very enthusiastic, because they’ve seen that 
the musical values are respected”, Tamże.

25  Metropolitan Opera, Press Release, Met Opera Launches 2007-08 Season With Live Transmission 
to Times Square and Wide Range of Events, http://bit.ly/1cod5ws (14.10.2014); Metropolitan Opera, Press 
Release, Free tickets to the Metropolitan Opera’s Opening Night Relay of Puccini’s Tosca to Lincoln Cen-
ter’s Josie Robertson Plaza Will be Distributed to the Public on Sunday, September 20, http://bit.ly/1gcjyKh 
(14.10.2014).



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 9 (2014)

192

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

lebimach. Zauważyć należy inny aspekt takiego rozwiązania. P. Gelb zademonstrował 
w ten sposób koniec fenomenu „opery dla elit”: „Chciałbym ukazać MET jako instytucję 
pragnącą przynależeć do społeczności mainstreamowej i świata współczesnej kultury”26. 
Niezależnie od ceny biletu melomani powinni mieć dostęp do dziedzictwa kulturowego, 
jakim jest sztuka operowa.

Przełomem w MET stał się „Rush Ticket Program”, dzięki któremu od poniedziałku 
do czwartku 200 miejsc oferowanych jest za jedyne 20 dolarów (cena standardowa to 100 
dolarów). W ten sposób MET realizuje misyjną strategię rozwoju publiczności. Warto 
zauważyć, iż dzięki odpowiedniej polityce informacyjnej MET udało się zdobyć spon-
sorów wspierających działania promujące muzykę klasyczną. Z drugiej strony tworzące 
się przed spektaklami długie kolejki stanowią swoiste narzędzie marketingowe budujące 
atmosferę zainteresowania: „Przed teatrem tworzy się kolejka, która jest widocznym 
świadectwem szumu medialnego i zgiełku wokół wydarzenia artystycznego”27. Badania 
wykazały, iż 32% kupujących sponsorowane bilety było w MET po raz pierwszy w życiu, 
a 40% z badanych nie osiągnęło jeszcze 30. roku życia28. Bilety cieszą się także popular-
nością wśród emerytów niemogących pozwolić sobie na kupno droższych biletów29. Idea 
otwartych elit mogła zostać zrealizowana dzięki opisanemu programowi.

Kooperacje z instytucjami zagranicznymi umożliwiły transfer know-how i obniżenie 
kosztów produkcji spektakli. Produkcja scenografii wiąże się niejednokrotnie z bardzo 
wysokimi kosztami. Licencjonując powstałe już inscenizacje, można stanowczo zmniej-
szyć koszty produkcji przedstawienia. Obawiać się można, czy teatr nie zatraci swego 
charakteru, pokazując produkcje powstałe dla innych instytucji. W przypadku, gdy liczba 
licencjonowanych produkcji nie przewyższa liczby produkcji własnych, ryzyko to jest 
jednak znikome. Przeniesienie produkcji europejskich na deski teatrów amerykańskich 
umożliwia obywatelom USA obejrzenie na żywo słynnych produkcji bez ponoszenia 
dodatkowych – zazwyczaj niemałych – kosztów podróży.

Największą ze zmian wprowadzonych przez P. Gelba była znacząca digitalizacja 
MET. Rozwój nowych technologii w dużo większym stopniu niż jeszcze przed kilkuna-
stoma laty umożliwia teatrom operowym zapobieganie „chorobie kosztów”. Także wi-
dzowie nieobecni fizycznie w teatrze mogą śledzić spektakl na żywo. Zdaniem Gelba 
„dla starzejącej się formy sztuki, jaką jest opera, koniecznym jest znalezienie nowych 

26  I want to demonstrate that the Met is interested in being part of mainstream society and contemporary 
culture”, D.J. Wakin, A Butterfly (With Pipes) Lands in Times Square, „The New York Times”, 15.09.2006, 
http://www.nytimes.com/2006/09/15/arts/music/15gala.html (14.10.2014). 

27  „That creates a line of people in front of the theater, which is a good way of creating buzz and excite-
ment for the performance”, V. Scher, Singing a New Song...

28  Tamże. 
29  R. Mead, Man Behind the Curtain, Peter Gelb Tries to Repackage the Metropolitan Opera, „The New 

Yorker”, 22.10.2007, http://nyr.kr/1i29oMK (14.10.2014).
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sposobów dotarcia do możliwie szerokiej publiczności”30. Wprowadzając program trans-
misji na żywo w salach kinowych „Live in HD” P. Gelb nie tylko zmienił model MET, ale 
przede wszystkim zrewolucjonizował świat opery na całym świecie. O sukcesie programu 
„Live in HD” świadczą rosnące przychody z transmisji w wysokości 27 milionów dolarów 
w sezonie 2009/2010 oraz 31 milionów dolarów w sezonie 2010/201131. Program ten to nie 
tylko ogromny sukces finansowy, ale przede wszystkim doskonałe narzędzie rozwoju 
publiczności, pozwalające melomanom z całego świata na dostęp do dziedzictwa kultu-
rowego, jakim są wystawiane na deskach MET produkcje. Program „Live in HD” spotkał 
się z nader pozytywnymi komentarzami prasy i branży muzycznej. Eksperci ogłosili po-
wstanie nowej formy sztuki: „Eksperyment MET, jakim było połączenie kinematografii 
z przedstawieniem na żywo stworzyło zupełnie nową formę sztuki. To przedsięwzięcie 
stało się najbardziej znaczącą zmianą od czasu wprowadzenia tłumaczeń libretta”32.

W roku 2008 P. Gelb przedstawił światu MetPlayer, umożliwiający dostęp do mu-
zycznego katalogu MET33. Dzięki temu każdy użytkownik internetu, wykupiwszy od-
powiednią subskrypcję, uzyskuje dostęp do jednej z największych i najbardziej presti-
żowych bibliotek muzycznych. 

Warto zwrócić uwagę, iż obecny stan rozwoju technologii pozwala w dużo więk-
szym stopniu, aniżeli w latach sześćdziesiątych, gdy teoria W.J. Baumola i W.G. Bowena 
została sformułowana, przeciwdziałać chorobie kosztów. Paradoksalnie, globalizacja ma 
pozytywny wpływ na utrzymanie teatrów operowych. Transmisje spektakli operowych 
w kinach na całym świecie stanowią pozytywny efekt globalizacji, stwarzający teatrom 
operowym nowe możliwości wiążące się z dodatkowymi źródłami przychodu. Co prawda 
transmisje spektakli do sal kinowych na całym świecie w jakości HD wymagają o wiele 
większej precyzji wykonania detali scenograficznych czy kostiumowych, lecz wiel-
kość sali operowej nie stanowi już bariery, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych biletów na 
jeden wieczór. Niejednokrotnie scenografia powstaje w sposób wirtualny. Często jeste-
śmy świadkami projekcji video, co znacząco zmniejsza koszty produkcji i składowania 
dużych elementów składających się na scenografię. 

Dzięki podejmowanym działaniom MET stał się pionierem w branży muzyki kla-
sycznej. Przypadek MET pokazuje, jak odpowiednio wykorzystać nowe technologie i ko-
munikację, by ratować z problemów finansowych instytucje sztuki scenicznej.

30  „It’s necessary for an aging art form like opera to find modern ways of connecting with the broadest 
possible audience”, Wywiad z P. Gelbem: http://www.youtube.com/watch?v=uXKNKCLim_Q (14.10.2014). 

31  Metropolitan Opera, MET Annual Reports 2009-10 and 2010-11, http://bit.ly/1fgqdDf (14.10.2014), s. 2.
32  „The Met’s experiment of merging film with live performances has created a new art form. This 

venture may be the most significant development in opera since the supertitle”, D. McLennan, Singing to 
the Cheap(er) Seats. The Met’s Experiment of Merging Film With Live Performance Has Created a New 
Art Form, „Los Angeles Times”, 4.02.2007, http://bit.ly/1fP6WKj (14.10.2014). 

33  Metropolitan Opera, Press Release, The Metropolitan Opera Launches Met Player on October 22 to 
Expand its Global Reach to Opera Lovers, http://bit.ly/1qne7MR (14.10.2014).
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Podsumowanie

Gospodarka światowa znajduje się obecnie w okresie przemian spowodowanych 
trwającym od kilku lat kryzysem finansowym. Jednocześnie modyfikuje się model 
funkcjonowania przedsiębiorstw. Przemiany spowodowane globalizacją procesów go-
spodarczych zmuszają do szukania nowych rozwiązań. Obserwuje się globalny proces 
uniformizacji metod zarządzania. Nowe technologie informatyczne i cyfryzacja zmusza-
ją do szukania nowych rozwiązań organizacyjnych, a zarazem otwierają przed teatrami 
operowymi wiele możliwości. Przedstawione w artykule rozwiązania nowojorskiej MET 
pozwoliły na dokonanie diagnozy oraz opisanie terapii w zakresie rozwiązań organiza-
cyjnych teatrów operowych borykających się z „chorobą kosztów”.

Zmiany wynikające z rozwoju technologii i komunikacji pozwalają na efektywniejsze 
wykorzystanie zasobów i kanałów dystrybucji. Opracowane rozwiązania prowadzą do 
budowania nowych oraz pielęgnacji już istniejących więzi z publicznością rozumianą jako 
specyficzny klient. Wnioskiem płynącym z przeprowadzonych analiz jest konieczność 
stworzenia zintegrowanej koncepcji zarządzania teatrami operowymi, która uwzględniać 
będzie zachodzące w dynamicznie zmieniającym się środowisku przekształcenia. Para-
doksalnie, zachodzące zmiany stanowią antidotum na „chorobę kosztów”. 
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Streszczenie

Artykuł analizuje efekt Baumola, charakterystyczny dla instytucji sztuk scenicznych borykających się z proble-
mami finansowymi. Analiza przypadku Metropolitan Opera w Nowym Jorku ukazuje, jak nowe technologie, nowe kanały 
komunikacji i globalizacja mogą pozytywnie oddziaływać na sytuację finansową teatrów operowych i popularyzację 
sztuki operowej. Metropolitan Opera udało się zwiększyć przychody, a wykorzystanie nowych kanałów dystrybucji 
wzbogaciło bazę treści intelektualnych, zrewolucjonizowało sposoby percepcji dzieł muzyki klasycznej i znacząco 
wpłynęło na globalny rozwój publiczności. 

New Methods of Prevention Against Baumol’s Cost Disease. 
A Case Study of the Metropolitan Opera in New York

This article analyses Baumol’s “cost disease” of performing organizations, which operate under financial strain. 
The case study of Metropolitan Opera in New York shows how new technologies, new ways of communication and 
globalization can positively affect the financial situation of an opera house and contribute to the popularization of this 
art form. The Metropolitan Opera not only managed to increase its earned revenues, but moreover the use of new 
distribution channels enriched the catalogue of intellectual content, revolutionized the ways of perception of classical 
music and significantly contributed to the global audience development.

Translated by Rosanna Sibora
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Wprowadzenie

Transport jest czynnikiem rozwoju społecznogospodarczego, ale również powoduje 
negatywne efekty środowiskowe i społeczne. Powstawanie konfliktów na granicy ładów 
ekonomicznego, społecznego i ekologicznego sprzeczne jest z koncepcją zrównoważo-
nego rozwoju transportu. Cechą transportu jest jego przestrzenny charakter, wynikający 
z przemieszczania, co oznacza, że transport powinno rozpatrywać się również z punktu 
widzenia przestrzeni.

W artykule poruszono tematykę zrównoważonego rozwoju transportu i energochłon-
ności transportu samochodowego. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej omó-
wiono pojęcia zrównoważonego transportu i zrównoważonego rozwoju transportu oraz 
przedstawiono cechy zrównoważonego transportu. W części drugiej poddano analizie 
zużycie energii przez transport w stosunku do innych sektorów oraz zużycie energii 
przez transport samochodowy w stosunku do pozostałych gałęzi. Przedstawiono również 
zależności energochłonności transportu między wybranymi państwami oraz wyróżniono 
obszary generujące „negatywne efekty sąsiedztwa”. Celem artykułu jest wyznaczenie 

* Magister Elżbieta Szaruga jest asystentem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Metod Ilościowych) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: elzbieta.szaruga@wzieu.pl.
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skupisk typu hot spots oraz cold spots względem energochłonności transportu na przy-
kładzie wybranych państw Unii Europejskiej.

Zrównoważony rozwój transportu

Transport stanowi integralną część systemu społecznogospodarczego poszcze-
gólnych państw i Unii Europejskiej, bowiem formułuje wielokierunkowe zależności 
z gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem przyrodniczym1, zarówno w wymiarze 
produkcyjnym, jak i konsumpcyjnym2. Układ zależności transportu z gospodarką, społe-
czeństwem i środowiskiem naturalnym wpływa na rozwój transportu w warunkach jego 
równoważenia. Toteż nie bez przyczyny mówi się o delimitacji znaczeniowej zrównowa-
żonego rozwoju transportu i zrównoważonego transportu. 

Zrównoważony rozwój transportu to proces ewolucji w sektorze transportu o okre-
ślonej prawidłowości rosnącego zrównoważenia3. Zrównoważony transport zaś to rezultat 
równoważenia transportu, przy czym powinien on odnosić się do zróżnicowanych celów 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych4 i posiadać cechy5: świadomości środo-
wiskowej, optymalności ekonomicznej, uzasadnienia społecznego, odpowiedzialności 
politycznej, a jego zrównoważenie powinno być osiągnięte z uwzględnieniem czterech 
ładów: ekonomicznego, społecznego, ekologicznego i przestrzennego6. Pierwsza cecha 
– świadomość środowiskowa – odnosi się do niekorzystnego wpływu działalności trans-
portowej na środowisko. Druga cecha – do cen, w które wkalkulowane są rzeczywi-
ste koszty wytworzenia usługi transportowej7. Trzecia cecha – do kategorii mobilności 
i dostępności do usług transportowych. Natomiast czwarta cecha – do kompetentnie 

1  E. Załoga, Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 7.

2  G. de Voogd van der Straten, Transport rowerowy jako element proekologicznego systemu transpor-
tu, w: Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, red. B. Dobrzańska, D. Kiełczewski, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007, s. 259.

3  T. Borys, Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu, w: Ekologiczne problemy zrównoważonego 
rozwoju, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białym-
stoku, Białystok 2009, s. 171 oraz Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności 
dla określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia, raport 
z realizacji ekspertyzy, Jelenia Góra–Warszawa 2008, s. 14.

4  Tamże, s. 19.
5  Sense and Sustainability. Smart Thinking to Restart European Transport Policy, T&E report 04/6, 

Stichting Natuur en Milieu, Brussels 2004, s. 7.
6  B. Pawłowska, Sektor transportu wobec wyzwań XXI wieku – diagnoza i obszary działań w kie-

runku zrównoważonego rozwoju, w: Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, red.  
D. Kiełczewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 358–359.

7  E. Załoga, Trendy w transporcie..., s. 86.
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przeprowadzonego procesu decyzyjnego8. Jak już wcześniej wspomniano, osiągnięcie 
zrównoważenia w odniesieniu do sfery realnej jest możliwe dzięki koherencji z czterema 
ładami: przestrzennym, ekonomicznym, społecznym, ekologicznym poprzez9:

a) identyfikację warunków niezbędnych (coditio sine qua non) do podnoszenia 
jakości życia i efektywności gospodarowania;

b) dostosowywanie struktury gospodarczej, dzięki czemu można zmniejszyć dys-
proporcje rozwojowe;

c) wyselekcjonowanie obszarów o charakterze problemowym lub konfliktowym 
w układzie społecznym, ekologicznym lub ekonomicznym.

Jednym ze wskaźników zrównoważonego rozwoju transportu jest energochłonność 
transportu10. Wskaźnik ten ujmuje prawidłowości pierwszego z trzech poziomów systemu 
danych o rozwoju transportu w warunkach równoważenia. W drugim poziomie wyróż-
nia się: wzrost przewozów, ceny transportu, społeczną i środowiskową influencję trans-
portu. W trzecim poziomie zaś: podział gałęziowy w przewozach osób oraz ładunków, 
poziom przewozów ładunków i PKB w cenach stałych, energochłonność poszczególnych 
gałęzi transportu, ofiary śmiertelne wypadków drogowych ogółem, ofiary śmiertelne 
wypadków drogowych według wieku, poziom emisji tlenków azotu przez transport11. 
Można spotkać się również z innymi podziałami wskaźników zrównoważonego rozwoju 
transportu, które są zalecane między innymi przez poszczególne państwa, organizacje 
czy ośrodki badawcze. Niemniej, na potrzeby artykułu przyjęto, że wskaźnik energo-
chłonności transportu samochodowego (wyrażony jako zużycie energii przez transport 
samochodowy w relacji do PKB) jest najbardziej charakterystycznym wskaźnikiem 
zrównoważonego rozwoju transportu, przydatnym z punktu widzenia porównywania 
wybranych krajów Unii Europejskiej (UE27). Należy na marginesie dodać, że wskaź-
nik energochłonności transportu, w ujęciu łańcuchowym z indeksacją do 2000 roku, 
jest wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju transportu proponowanym przez Komisję 
Europejską w bazie Eurostat.

Analiza zużycia energii i energochłonności transportu samochodowego

Transport, obok przemysłu i sektora mieszkaniowego, należał do jednego z najwięk-
szych konsumentów energii, zużywając przeciętnie około 33% energii w Unii Euro-

8  M. Bąk, B. Pawłowska, Rozwój transportu drogowego – zagrożenie czy szansa dla Europy (cz.1), 
„Logistyka” 2005, nr 5, s. 12.

9  A. Katoła, Zrównoważony rozwój a zarządzanie środowiskiem w gminie, w: Gospodarowanie i zarzą-
dzanie środowiskiem, red. B. Kryk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, 
s. 289.

10  Energochłonność transportu wyraża zużycie energii i stanowi źródło zanieczyszczeń środowiska.
11  E. Załoga, Trendy w transporcie..., s. 94.
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pejskiej (rysunek 1). Udział zużycia energii przez transport w zużyciu energii ogółem 
nieznacznie się zmienił w Unii Europejskiej w latach 2007–2011 – wzrósł o 0,5 punktu 
procentowego w 2011 roku względem 2007 roku12.

W poszczególnych krajach struktura zużycia energii przez transport przedstawia się 
w sposób zróżnicowany; najwyższy udział zużycia energii przez transport w zużyciu 
energii ogółem w 2011 roku odnotowały takie państwa, jak: Luksemburg (63,39%), Malta 
(60,09%), Cypr (55,01%); natomiast Rumunia i Finlandia odnotowały nie wyższy udział 
zużycia energii przez transport w zużyciu energii ogółem w 2011 roku, niż udział zużycia 
energii przez przemysł lub sektor mieszkaniowy w zużyciu energii ogółem w analogicz-
nym okresie – odpowiednio 22,83% i 20,04%; w Polsce zaś zużycie energii przez sektor 
mieszkaniowy było wyższe, niż zużycie energii przez transport w 2011 roku o około  
2 punktów procentowych13.

Rysunek 1. Struktura zużycia energii w poszczególnych sektorach w Unii Europejskiej w 2011 roku 

Rybołóstwo
0,08% Inne

1,30%

Rolnictwo/
Leśnictwo

2,14%

Usługi
12,74%

Sektor 
mieszkaniowy

24,72% Przemysł
26,02%

Transport
33,00%

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Eurostat: www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/

search_database (12.02.2014).

Należy zaznaczyć, że wiodącą gałęzią transportu w zużyciu energii jest transport 
samochodowy, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych państwach należą-
cych do UE2714 (tabela 1).

12  Dobór początku badanego okresu jest celowy ze względu na liczebność próby badawczej, wynoszącej 
27 państw – w 2007 roku do UE wstąpiły Rumunia i Bułgaria. Koniec badanego okresu jest już narzucony 
przez dostępność danych. 

13  Analiza wyników na podstawie własnych obliczeń, wykonanych w oparciu o dane z Eurostatu: www.
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (12.02.2014).

14  W tabeli przedstawiono wybrane państwa, jednakże z przeprowadzonej analizy własnej wynika, że 
we wszystkich państwach UE27 zużycie energii przez transport samochodowy było najwyższe spośród 
wszystkich gałęzi transportu w badanym okresie.
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Tabela 1. Zużycie energii przez transport samochodowy w zużyciu energii przez transport ogółem w wy-
branych państwach UE-27 (%)

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011
UE-27 81,44 81,01 81,94 82,10 81,73
Litwa 90,17 89,63 91,40 90,63 90,10
Malta 55,67 57,98 62,86 63,44 64,55
Polska 92,10 92,06 93,02 93,55 93,84
Słowenia 96,48 96,85 96,95 96,99 97,30
Węgry 91,25 91,04 91,6 91,32 91,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Eurostat: www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/
search_database (12.02.2014).

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, udział zużycia energii przez transport 
samochodowy w zużyciu energii przez wszystkie gałęzie transportu w Unii Europej-
skiej w latach 2007–2011 oscylował na poziomie około 81–82%, przy czym najwyższe 
wartości względem pozostałych państw odnotowano w 2011 roku: w Słowenii (97,3%), 
w Polsce (93,84%), na Węgrach (91,2%), na Litwie (90,1%); najniższe zaś względem po-
zostałych państw dla Malty w 2011 roku – 64,55%. Niemniej, należy zauważyć pewną 
prawidłowość dla Malty, to znaczy udział zużycia energii przez transport samochodowy 
w zużyciu energii przez wszystkie gałęzie rokrocznie wzrastał – wzrósł od 2007 do 2011 
roku o około 9 punktów procentowych. 

Jak już wcześniej wspomniano, energochłonność transportu samochodowego jest 
najbardziej reprezentatywnym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju transportu, 
bowiem wyraża zużycie energii przez transport samochodowy w relacji do PKB15. Ener-
gochłonność transportu samochodowego odzwierciedla relację zużycia energii przez tę 
gałąź transportu (w kilogramach ekwiwalentu ropy naftowej) przypadającej na 1000 
euro PKB. Wartości energochłonności dla poszczególnych państw w latach 2007–2011 
przedstawiono w tabeli 2. 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 2, uśredniona wartość energochłonności 
transportu samochodowego dla UE27 wynosiła 27,7 kg ekwiwalentu zużycia ropy naf-
towej przez transport samochodowy na 1000 euro PKB w 2011 roku. Wskaźnik ten spadł 
w stosunku do roku 2007. Najwyższa wartość tego wskaźnika została odnotowana dla 
UE27 w 2009 roku. Największą energochłonnością wśród krajów należących do Unii 
Europejskiej w badanym okresie charakteryzowała się Bułgaria – najwyższą wartość za-
obserwowano w 2009 roku, to znaczy 122 kgoe na 1000 euro PKB. W 2011 roku zauwa-

15  Przyjęto za założeniami Biura Statystycznego Unii Europejskiej, że przy określaniu wskaźnika 
energochłonności transportu PKB powinno być wyrażone w cenach stałych do roku bazowego 2000, aby 
uniknąć wpływu inflacji, www.epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/tsdtr100_esmsip.htm 
(12.02.2014).
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żono wzrost energochłonności transportu samochodowego w odniesieniu do roku 2007 
w takich państwach, jak: Belgia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Luksemburg, 
Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia, przy czym najwyższy wzrost był 
dla Malty, Słowenii i Rumunii. W Szwecji nie odnotowano istotnych zmian, wartość tego 
wskaźnika w 2007, 2008 i 2011 była jednakowa. Zauważono wyłącznie wzrost dla Szwecji 
w 2009 roku (jak w większości krajów) i spadek w 2010 roku. W pozostałych krajach zaś 
odnotowano spadek energochłonności transportu samochodowego – największy spadek 
energochłonności w 2011 w stosunku do 2007 roku zaobserwowano dla Litwy.

Tabela 2. Energochłonność transportu samochodowego w krajach Unii Europejskiej w latach 2007–2011 
(kgoe16 na 1000 euro PKB)

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011
UE-27 28,6 28,2 29,0 28,4 27,7
Austria 32,2 30,2 31,3 31,9 30,1
Belgia 28,1 30,4 31,2 30,8 30,0
Bułgaria 116,0 115,8 122,3 119,5 117,2
Cypr 56,0 56,3 57,5 58,0 56,2
Czechy 67,5 65,7 67,9 63,0 62,1
Dania 22,5 22,2 22,2 21,7 21,1
Estonia 72,8 74,4 77,9 78,6 74,0
Finlandia 24,5 24,0 25,4 25,5 24,8
Francja 26,3 25,7 26,4 26,1 25,4
Grecja 36,4 35,6 40,2 38,5 38,0
Hiszpania 42,3 40,1 39,6 38,7 37,1
Holandia 24,2 24,0 23,9 23,5 23,5
Irlandia 31,3 30,5 29,7 28,6 25,9
Litwa 77,1 74,8 73,0 73,5 67,9
Luksemburg 75,4 77,0 75,1 76,8 80,1
Łotwa 76,2 73,5 78,1 83,8 77,1
Malta 22,7 34,4 30,6 34,1 32,7
Niemcy 22,5 21,9 23,5 22,7 22,2
Polska 57,0 58,2 58,8 60,5 58,6
Portugalia 44,6 44,7 45,8 45,1 42,5
Rumunia 65,9 70,6 77,7 72,2 72,9
Słowacja 57,4 58,7 55,6 61,6 58,0
Słowenia 58,3 66,3 61,8 62,0 66,3
Szwecja 22,9 22,9 23,6 22,4 22,9
Węgry 66,6 68,1 72,6 65,9 62,9
Wielka Brytania 20,3 19,9 20,2 20,0 19,4
Włochy 30,0 29,1 29,9 28,9 28,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Eurostat: www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/

search_database (12.02.2014).

16  Kilograms of oil equivalent – kilogramy ekwiwalentu ropy naftowej.
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Za pomocą statystyk LISA17 na rysunku 2 przedstawiono grupowanie się państw 
w dwa skupiska18: typu hot spot i cold spot, ponadto można wyróżnić obserwacje odstają-
ce (państwa z niską wartością energochłonności sąsiadujące z państwami z wysoką war-
tością tego wskaźnika oraz państwa z wysoką wartością energochłonności sąsiadujące 
z państwami z niską wartością tego wskaźnika – oznaczone odpowiednio: outlier: niskie 
wartości – wysokie wartości oraz outlier: wysokie wartości – niskie wartości) i nieistotne 
względem energochłonności transportu samochodowego w 2011 roku. 

Rysunek 2. Obszary typu hot spots cluster i cold spots cluster na podstawie energochłonności transportu 
samochodowego w krajach UE-27 w 2011 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Eurostat w programie GeoDa www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/statistics/search_database (12.02.2014).

Do obszarów typu hot spots cluster zaliczono 8 państw: Estonię, Litwę, Łotwę oraz 
Słowenię, Węgry, Rumunię, Bułgarię, a także Luksemburg (Luksemburg jest oddzielony 
od skupisk lub traktowany jest jako oddzielne skupisko), przy czym Rumunia, Łotwa 
i Litwa były najsilniej skorelowane ze swoimi sąsiadami, o czym świadczy najmniejsza 
wartość współczynnika pseudoistotności (równa 0,01). Do obszarów nieistotnych należa-
ły: Polska i Czechy, a do obserwacji odstających (tak zwane outliers) Cypr i Słowacja – 

17  B. Suchecki, A. Olejnik, Miary i testy statystyczne w eksploracyjnej analizie danych przestrzennych, 
w: Ekonometria przestrzenna, red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 123–126.

18  Wartość Moran’s I wynosiła 0,507889 – dodatnia wartość świadczy o grupowaniu się w skupiska, 
ujemna – o rozpraszaniu.
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relatywnie wysokie wartości energochłonności transportu samochodowego odpowiadały 
niskim wartościom opóźnionym tego wskaźnika, przy czym Słowacja znajdowała się 
w sąsiedztwie zarówno skupisk, jak i obserwacji nieistotnych. Pozostałe państwa UE27 
zostały zakwalifikowane do obszarów typu cold spots cluster  – wszystkie z nich były 
silnie skorelowane ze swoimi sąsiadami.

Z punktu widzenia założeń zrównoważonego rozwoju transportu wydzielenie 
skupisk hot spot jest konieczne, bowiem można dzięki temu zauważyć, gdzie generuje się 
„negatywny efekt sąsiedztwa” energochłonności transportu (między innymi emisje za-
nieczyszczeń). Obszary odstające typu wysokie wartości – niskie wartości również nie są 
pożądane, gdyż charakteryzują się wysoką energochłonnością transportu w sąsiedztwie 
państw, które mają ją na relatywnie niskim poziomie. Natomiast pożądane są skupiska 
niskich wartości, jak w przypadku cold spots cluster i obszary z niskimi wartościami 
energochłonności w sąsiedztwie wysokich wartości tego współczynnika. Dzięki statysty-
kom LISA można zbadać, jaki jest udział globalnej autokorelacji dla każdej z lokalizacji 
analizowanego obszaru.

Podsumowanie

Na podstawie otrzymanych wyników można wysunąć trzy wnioski. Pierwszy – 
transport jest jednym z największych konsumentów energii. Drugi – transport samocho-
dowy jest najbardziej energochłonną gałęzią transportu. Trzeci – wyróżnienie obszarów 
typu hot spots cluster i cold spots cluster jest jednym ze sposobów identyfikacji obszarów 
niepożądanych i pożądanych z punktu założeń zrównoważonego rozwoju transportu. Ich 
wyodrębnienie jest uzasadnione ze względu na dobór zróżnicowanych narzędzi sprzy-
jających osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju transportu. Informacja o obser-
wacjach odstających jest również cenna, gdyż sygnalizuje o potrzebie dokładnej analizy 
tych obszarów.
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Streszczenie

W artykule poruszono tematykę zrównoważonego rozwoju transportu. Zaznaczono, że najbardziej charaktery-
stycznym jego wskaźnikiem jest energochłonność transportu samochodowego. Przedstawiono także analizy zużycia 
energii przez transport w stosunku do pozostałych sektorów i transportu samochodowego w stosunku do pozostałych 
gałęzi. Wyodrębniono również obszary typu hots spots cluster i cold spots cluster, istotnych z punktu realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju transportu. 

Analysis of Energy Consumption of Road Transport Relative  
oo GDP Based on Selected European Union Countries

This article presents the subject of sustainable development of transportation. The article noted, that the most 
characteristic indicator of sustainable development of transportation is energy consumption of road transport relative to 
GDP. It also presented the analysis of the energy consumption of transport relative to other sectors or of road transport 
relative to other branches. In article also isolated areas of hot spots cluster and cold spots cluster, which are relevant 
to the objectives of sustainable development of transportation.

Translated by Elżbieta Szaruga 





207

Wspó ł c zesne 
Prob lemy 
Ekonomic zne 
n r  9  (2014)

UNIWERSYTET 
SZCZECIŃSKI

Zesz y t y  
Naukowe 

n r  819

Małgorzata Szewczuk*

System aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych w Polsce

Słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, bezrobocie, finansowanie, zatrudnienie, dotacje
Keywords: professional activation of disabled people, the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons, unem-
ployment, financing, employment, grants

Wprowadzenie

Osoby niepełnosprawne w Polsce spotykają się ze szczególnie trudną sytu-
acją ekonomiczną. Głównym tego powodem jest brak możliwości podjęcia pracy. 
Pomocny w tej sytuacji może być właściwie działający system aktywizacji zawo-
dowej osób niepełnosprawnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
obecnego systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce oraz 
wskazanie głównych przyczyn wpływających na niski poziom zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni to często osoby, które przez część swojego życia były zdrowe 
i mogły pracować na otwartym rynku pracy. Wielokrotnie historię życia takiej osoby 
można opisać w następujący sposób: „Mam na imię Jerzy. Urodziłem się 50 lat temu 
w Warszawie. Skończyłem tutejszą politechnikę, zostałem budowlańcem. Karierę 
zaczynałem od noszenia cegieł. Cztery lata temu w wypadku straciłem nogę. Kiedy 
po leczeniu i rehabilitacji wróciłem do pracy, okazało się, że moje stanowisko, dyrektora 
ds. inwestycji, zlikwidowano. Żona poprosiła o rozwód. Od dwóch lat szukam nowej 
posady. Ciężko pracowałem przez wiele lat, aby być kimś więcej niż pomocnikiem na 

* Magister Małgorzata Szewczuk jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Finansów Przedsiębiorstwa) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: gosia.szewczuk@gmail.com.
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budowie. Teraz nikt nie chce mnie zatrudnić. Mówią, że jestem prawie emerytem i nie 
wierzą, że jako osoba niepełnosprawna mam dość wiedzy i kwalifikacji, aby zajmować 
wyższe stanowisko”1. 

Chorej osobie ciężko jest znaleźć zatrudnienie na konkurencyjnym rynku pracy. 
Pracodawcy chętniej zatrudniają osoby zdrowe, często postrzegane jako bardziej do-
świadczone, posiadające większą wiedzę oraz bardziej mobilne. Są też skłonni zaofero-
wać większe wynagrodzenie osobie spełniającej wszystkie ich oczekiwania. W związku 
z tym sytuacja finansowa osób niepełnosprawnych pogarsza się w znacznym stopniu. 
Często pozbawione są one pracy zawodowej, a ich głównym źródłem utrzymania staje 
się renta socjalna, renta chorobowa bądź zasiłek społeczny. Jednak wysokość wszystkich 
tych świadczeń w znacznym stopniu odbiega od średniej krajowej, a w wielu przypad-
kach jest poniżej najniższego wynagrodzenia za pracę. 

Rozwiązaniem trudnej sytuacji finansowej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin 
jest system ich aktywizacji zawodowej. W Polsce stosuje się głównie następujące formy 
wsparcia promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

a) dotacja na utworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej;
b) dotacja na utworzenie własnej działalności gospodarczej przez osobę niepełno-

sprawną;
c) dofinansowanie do kredytu zaciągniętego na prowadzenie działalności gospodar-

czej prowadzonej przez osobę niepełnosprawną;
d) dofinansowanie do składek ZUS płaconych przez osoby niepełnosprawne prowa-

dzące działalność gospodarczą;
e) dofinansowanie do wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę osobie nie-

pełnosprawnej;
f) zmniejszenie lub zwolnienie ze składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2011 współczynnik ak-
tywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był ponad 
trzykrotnie niższy od wskaźnika zatrudnienia ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, 
natomiast stopa bezrobocia była niemal o połowę wyższa. Szczegółowe dane tych wskaź-
ników dla osób niepełnosprawnych i ogółu ludności przedstawiono w tabeli 1. 

1  M. Gajda, Byłem kimś, czuję się nikim, „Integracja”, dodatek Praca 2007, nr 4. 
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Tablela 1. Podstawowe wskaźniki dla ludności ogółem oraz osób niepełnosprawnych według kryterium 
prawnego w roku 2011

Ludność ogółem w % ogółem osoby niepełnosprawne w %

Współczynnik aktywności zawodowej w % 56,0 17,2

Wskaźnik zatrudnienia w % 50,7 14,8

Stopa bezrobocia w % 9,5 13,7

Źródło: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r., red. A. Zgierska, GUS, Warszawa 2012.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2012 odnotowano na-
stępujące podstawowe współczynniki dotyczące osób niepełnosprawnych w wieku pro-
dukcyjnym: współczynnik aktywności zawodowej: 27,5%, wskaźnik zatrudnienia: 23% 
oraz stopa bezrobocia: 16,3%2.

Od 2007 roku odnotowuje się znaczny wzrost współczynnika aktywności zawodowej 
i wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, szczególnie tych w wieku produk-
cyjnym. W 2007 roku współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 
w wieku produkcyjnym wyniósł 22,6%, w 2008 roku – 23,9%, w 2009 roku – 24,6%, 
natomiast w 2010 roku odnotowano wartość 25,9% i 2011 wzrost do 26,4%. Według 
najnowszych danych przeliczonych w oparciu o nowe bilanse ludności po Narodowym 
Spisie Powszechnym z 2011 roku i nową metodologię BAEL – w 2010 roku współczyn-
nik aktywności zawodowej wynosił 25,7%, w 2011 wzrósł do 26,3%, a w 2012 osiągnął 
poziom 27,5%. Udział pracujących wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyj-
nym w roku 2012 osiągnął wartość 23%, w 2011 roku – 22,2%, w 2010 roku – 21,8%. 
Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w 2012 roku wzrosła 
do 16,3% (w 2011 roku – 15,5%, w 2010 – 15,3%. W 2012 roku aktywnych zawodowo 
było 17,4% osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej, a udział osób pracujących 
wśród osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w 2012 roku wynosił 14,7%, 
a stopa bezrobocia – 15,5%.

System aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych w Polsce

System aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce zakłada dwa pod-
stawowe kierunki wspomagania tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 
Są to:

a) wspomaganie tworzenia i utrzymania miejsc pracy w postaci etatów dla osób 
niepełnosprawnych;

b) wsparcie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.

2  GUS BAEL – dane średnioroczne za 2012 rok dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.
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Zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych osobie zatrudnionej, która 
w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na 
dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować 
odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym nie później niż 
w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do 
pracy. 

Pracodawcy, którzy chcą utworzyć stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, 
mogą uzyskać dofinansowanie do wysokości 15krotności przeciętnego wynagrodze-
nia. Dofinansowanie przyznawane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy. Pracodawca, który 
skorzystał z tego typu dofinansowania, jest zobowiązany do utrzymania miejsca pracy 
przez okres co najmniej trzech lat.

Ustawa o rehabilitacji przewiduje 3 główne filary pomocowe, których celem jest 
ułatwienie osobom niepełnosprawnym podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. 
Ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewiduje między innymi:

 – przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 – dofinansowanie do kredytu bankowego,
 – refundacja składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dodatkowym atutem dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne jest 
obniżenie lub zwolnienie z obowiązku płacenia składek na Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych. Składkę musi płacić każdy pracodawca zatrudniający 
powyżej 25 osób. Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia 
i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym 
osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczy-
wistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Obowiązek ten wpływa w znacznym 
stopniu na zwiększenie zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób niepełno-
sprawnych.

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne uzyskuje dofinansowanie do za-
trudnienia, które jest uzależnione od stopnia niepełnosprawności i rodzaju schorzenia 
zatrudnionej osoby oraz od miejsca pracy – większe dofinansowanie przyznaje się za-
kładom pracy chronionej, niższe zaś pracodawcom funkcjonującym na otwartym rynku 
pracy. Szczegółowe dane dotyczące kwot dofinansowań do zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w latach 2012–2013 przedstawiono na rysunku 1. Dodatkowo przedsta-
wiono wykaz liczby osób niepełnosprawnych z podziałem na stopień niepełnosprawno-
ści zatrudnionych w latach 2012–2013. W związku ze zmianą stawek dofinansowania 
w 2013 roku, spadła liczba miejsc pracy dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, 
a wzrosła – dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.
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Rysunek 1. Zestawienie dopłat do zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych z PFRON i zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w roku 2012 i na początku roku 2013

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z artykułem 12a ustawy o rehabilitacji osoba niepełnosprawna zarejestro-
wana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozo-
stająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
nie więcej jednak niż do wysokości 15krotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie 
otrzymała wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. Wszystkie najważ-
niejsze informacje i warunki, na podstawie których przyznawana jest dotacja na ten cel, 
zostały zawarte i uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 17 października 2007 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków 
na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej3. 

Wielu ludzi, szczególnie z kręgu małego i średniego biznesu, uważa, iż tworzenie 
szczególnych warunków dla tej kategorii osób jest nieuczciwe i można to uznać za dys-
kryminację pozostałych. Według nich może to zachwiać mechanizmem rynkowym. Nie 
sposób odmówić im racji. Jednak są przesłanki przemawiające za tym, aby takie prefe-
rencje istniały. Należy pamiętać, iż niepełnosprawność w naszym kraju jest czynnikiem 
utrudniającym podjęcie i utrzymanie pracy. Znacznie trudniej jest też osobom z niepeł-
nosprawnością prowadzić własny biznes, chociażby z powodu ograniczonej mobilności. 
Praca na własny rachunek dla osób z niepełnosprawnością stanowi ogromną szansę na 
niezależne życie oraz możliwość samorealizacji w sferze zawodowej. Niewątpliwie samo 

3  Dz.U. z 2007 roku, nr 194, poz. 1403 ze zm.
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zatrudnienie jest wypadkową postępu technicznego. Nowe technologie likwidują bowiem 
wiele barier dotychczas uniemożliwiających podejmowanie pracy zarobkowej. Praca na 
odległość, nowe formy prowadzenia działalności wytwórczej, usług oraz komuniko-
wania się zmieniają dotychczasowe relacje, a także nastawienie społeczne. Nie należy 
jednak zapominać o takich zagrożeniach, jak chociażby izolacja wynikająca z rezygnacji 
z osobistych kontaktów i zamknięcia się w rzeczywistości wirtualnej. Decyzja o podję-
ciu działalności gospodarczej nie jest rzeczą łatwą, pozostawia trwały ślad w psychice 
i w dalszym życiu zawodowym i prywatnym4.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z przepisami 
ustawy z 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw od 
1 czerwca 2011 r. zróżnicował kwoty miesięcznej refundacji w zależności od stopnia 
niepełnosprawności5. Wysokość refundacji, począwszy od wniosków za czerwiec 2011 
roku, jest następująca:

a) 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 
w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

b) 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 
w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

c) 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 
w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzier-
żawione gospodarstwo rolne może otrzymać dofinansowanie do wysokości 50% opro-
centowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.

Bariery w tworzeniu miejsc pracy dla niepełnosprawnych poprzez samozatrudnienie 
w Polsce można opisać między innymi tak:

a) przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej zawarte są 
w wielu ustawach i aktach niższej rangi, co nie ułatwia ich poznania i analizy; 
nieznajomość prawa gospodarczego oraz ustawy o rehabilitacji silnie ogranicza 
proces samozatrudniania i aktywizacji zawodowej;

b) założenie przedsiębiorstwa wiąże się z wieloma czynnościami natury biurokra-
tycznej, zmusza to osoby niepełnosprawne do kilkakrotnego odwiedzania urzędów 
i innych instytucji oraz ponoszenia opłat;

c) prawo nie „wyróżnia” specjalnie osób niepełnosprawnych – przyznaje pewne ulgi 
i uprawnienia, ale w opinii przedsiębiorców nie stanowią one istotnego instrumen-
tu aktywizacji zawodowej;

4  M. Garbat, Działalność gospodarcza i rolnicza osób z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność – 
Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania” 2013, nr 1, s. 103–123.

5  Dz.U. z 2010 roku, nr 226, poz. 1475 z późn. zm.



Małgorzata Szewczuk 
System aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce

213

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

d) coraz więcej osób niepełnosprawnych prowadzi działalność gospodarczą i rolni-
czą, chociaż w przypadku działalności gospodarczej dynamika nieco wyhamo-
wała; przyczyną tego stanu jest ogólne spowolnienie gospodarki; małe firmy są 
bardzo wrażliwe na wahania koniunktury;

e) na podstawie raportów SODiR6 PFRON można wnioskować, iż dynamika wzrostu 
liczby gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby niepełnosprawne jest 
szybsza niż przedsiębiorstw; wzrasta również liczba osób uprawnionych do refun-
dacji składek dla niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do 
opłacania składek za niepełnosprawnego domownika; wyraźnie widać, iż niepeł-
nosprawni rolnicy upatrują w dotacjach PFRON szansę na poprawę swojej sytuacji 
(na przykład poprawę infrastruktury);

f) bardziej aktywne w zakresie zakładania firm są osoby o lekkim stopniu niepeł-
nosprawności; przedsiębiorczość wiąże się z dużą mobilnością, czego brakuje 
osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności, szczególnie ze schorzeniami 
sensorycznymi (wzroku i słuchu);

g) maleje liczba beneficjentów oraz kwota dotacji przeznaczona na wspieranie dzia-
łalności gospodarczej i rolniczej oraz dofinansowanie do oprocentowania kredytu 
bankowego; jest to spowodowane mniejszymi wpływami do PFRON, a nawet 
utratą płynności Funduszu, do której przyczynił się wzrost liczby dotowanych 
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
otwartego i chronionego rynku pracy;

h) niepełnosprawni przedsiębiorcy jako największe bariery oceniają: infrastruktu-
rę techniczną, przepisy prawa oraz słabe wsparcie finansowe ze strony PFRON 
i budżetu państwa; czasami nie są w stanie konkurować z przedsiębiorstwami 
osób sprawnych;

i) działalność gospodarcza ma wady i zalety; do zalet można zaliczyć: samodziel-
ność jej prowadzenia oraz profity finansowe, natomiast do wad: ryzyko, stres 
i nienormowany, czasem długi czas pracy7.

System aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce finansowany jest 
z budżetu państwa za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. W tabeli 2 przedstawiono nakłady na aktywizację, czyli rehabilitację 
zawodową osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON w roku 2012. Zgodnie z danymi 
PFRON, największą część środków przeznaczono na zwrot kosztów wyposażenia sta-
nowisk pracy dla niepełnosprawnych – 60 992 347 złotych, co wpłynęło na utworze-
nie 1783 miejsc pracy. Dzięki systemowi aktywizacji wsparto w 2012 roku utworzenie  

6  System Obsługi Dofinansowań i Refundacji.
7  M. Garbat, Działalność gospodarcza i rolnicza..., s 103–123.
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1253 przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby niepełnosprawne, wydatkując na ten cel 
38 539 385 złotych. Dużą część środków dostępnych w 2012 roku przeznaczono również 
na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu artykułu 11, wydając na ten cel 
kwotę 12 764 407 złotych. Kwota ta wsparła łącznie 3140 osób niepełnosprawnych.

Tabela 2. Nakłady na aktywizację (rehabilitację zawodową) osób niepełnosprawnych ze środków PFRON 
w roku 2012.

Nazwa zadania Kwota Liczba Odsetek 
(w %)

Liczba powiatów 
realizujących 

zadania 

Odsetek 
powiatów 

(w %)
Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d) 423 727 223 0,05 17 4,49

w tym: w zakładach pracy chronionej 335 593 159 0,04 8 2,11
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy (art. 26e) 60 992 347 1 783 7,05 281 74,14
w tym: w zakładach pracy chronionej 6 606 692 213 0,76 58 15,30
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla 
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 
i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)

12 764 407 3 140 1,48 281 74,14

Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej (art. 12a )

38 539 385 1 222 4,46 287 75,73

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego 
(art. 13) 259 734 38 0,03 21 5,54

Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika 
powiatowego urzędu pracy (art. 40) 2 469 035 1 253 0,29 179 47,23

Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę 
(art. 41) 33 615 10 0,00 3 0,79

w tym: w zakładach pracy chronionej 28 883 8 0,00 1 0,26
Razem aktywizacja (rehabilitacja) zawodowa 115 482 250 x 13,35 x x

Źródło: dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podsumowanie

Osoby niepełnosprawne stanowią znaczącą część społeczeństwa. Obecnie ta grupa 
stanowi około 11% ludności Polski. Głównym źródłem utrzymania większości tych osób 
są renty, emerytury i wszelkiego typu inne świadczenia socjalne. Wysokość dochodów 
uzyskiwanych z tych tytułów jest na bardzo niskim poziomie. Ze względu na często 
bardzo wysokie koszty leczenia i rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych stopa 
życiowa gospodarstw domowych, w których żyje co najmniej jedna osoba niepełno-
sprawna, spada do minimum socjalnego albo poniżej tego minimum.

Rozwiązaniem poprawiającym sytuację ekonomiczną osób niepełnosprawnych jest 
ich aktywizacja zawodowa. Jednak dostęp do otwartego rynku pracy jest utrudniony 
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w znacznym stopniu dla osób posiadających ograniczoną zdolność pracy zawodowej.  
Często mimo wysokiego stopnia wiedzy i dużego doświadczenia postrzegani są jako 
pracownicy słabsi od osób pełnosprawnych.

W takiej sytuacji niezbędne jest stosowanie rozwiązań na szczeblu krajowym, które 
będą promowały system zatrudniania osób niepełnosprawnych. W Polsce stworzono 
w tym celu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizujący za-
łożenia między innymi zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym 
i chronionym rynkach pracy. Dzięki rozwiązaniom systemowym aktywność zawodowa 
osób niepełnosprawnych rośnie z roku na rok, co w konsekwencji prowadzi do poprawy 
dochodów gospodarstw domowych, w których żyją osoby niepełnosprawne. System ten 
wspiera zarówno organizowanie nowych miejsc pracy, jak i tworzenie podmiotów go-
spodarczych przez osoby niepełnosprawne. 

Pomimo wzrostu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce nadal 
wskaźniki te są na poziomie znacznie niższym niż w innych krajach Unii Europejskiej. 
Wynika to z wielu czynników, do głównych należą:

a) niskie zasoby finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Nie-
pełnosprawnych w porównaniu do funduszy, jakimi dysponują inne kraje UE na 
ten cel;

b) niska świadomość społeczeństwa i pracodawców o możliwościach wsparcia 
z środków PFRON osób niepełnosprawnych;

c) bariery psychospołeczne po stronie pracodawców i pracowników;
d) stosunkowo niewielka liczba zakładów pracy chronionej w Polsce;
e) brak kompleksowej współpracy pomiędzy wszystkimi osobami i instytucjami 

zainteresowanymi realizacją programu, w tym: PFRON, urzędami pracy, staro-
stwami, pracodawcami, instytucjami okołobiznesowymi i szkoleniowymi oraz 
osobami niepełnosprawnymi.
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Streszczenie

Osoby niepełnosprawne stanowią znaczącą część społeczeństwa – obecnie około 11% ludności Polski. Głównym 
źródłem utrzymania większości z nich są renty, emerytury i wszelkiego typu inne świadczenia socjalne. Wysokość 
dochodów uzyskiwanych z tych tytułów jest na bardzo niskim poziomie. Sytuacja ta może zostać zmieniona poprzez 
utworzenie sprawnego systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W artykule przedstawiono obecny system aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce oraz wska-
zano główne powody niskiej efektywności dotychczas wdrożonych rozwiązań. Poruszono między innymi problemy: 
finansowe, psychospołeczne, niski poziom świadomości społecznej i brak kompleksowej współpracy pomiędzy PFRON, 
urzędami pracy, starostwami, pracodawcami i innymi zainteresowanymi instytucjami.

The Participation of Disabled People in Poland

People with disabilities constitute a significant part of the population- currently around 11% of the population of 
Poland. The main source of income for most of these people with disabilities are an annuity, pension and all sorts of other 
social benefits. The income derived from these titles is at a very low level. This situation can be changed by creating 
a functioning system for activation of disabled people.

This article reviews the current system of activation of disabled people in Poland, and points out the main reasons 
for low efficiency of the implemented solutions. It mentions among other things: financial problems, psychosocial, low 
level public awareness and absence of a comprehensive cooperation between PFRON, employment agencies, district 
offices, employers, and other interested bodies.

Translated by Małgorzata Szewczuk
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Wprowadzenie

Celem artykułu jest ocena realizacji funkcji fiskalnej oraz pozafiskalnych przez 
podatek od transakcji finansowych. Analiza ma pozwolić na ocenę realnych możliwo-
ści finansowania rosnących potrzeb budżetowych związanych nie tylko z kryzysem, 
ale również ze zrównoważonym rozwojem. Na sektorze finansowym spoczywa w po-
wszechnej opinii poważna odpowiedzialność za wystąpienie kryzysu, jego rozmiary oraz 
za związany z kryzysem ogólnoświatowy wzrost poziomu długu publicznego. 

Dodatkowe opodatkowanie sektora finansowego można uzasadnić faktem otrzyma-
nia przez ten sektor znacznego wsparcia od niektórych rządów podczas kryzysu i po-
trzebą odwzajemnienia tej pomocy przez wniesienie sprawiedliwego wkładu. Poprzez 
ułatwienie konsolidacji budżetowej, generowanie dodatkowych zasobów oraz zwiększe-
nie wydajności gospodarczej nowe opodatkowanie sektora finansowego mogłoby między 
innymi przyczynić się do stworzenia warunków dla bardziej zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, zgodnie ze strategią „Europa 2020”.

Wydatki finansowane z budżetu UE wymagają zapewnienia wydajnych źródeł finan-
sowania. Dlatego też w pracy podjęto próbę oceny możliwości realizacji przez podatek  
 

* Magister Małgorzata Twarowska jest asystentem na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Finansów 
Publicznych) Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Email: m.twarowska@poczta.umcs.
lublin.pl.
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od transakcji finansowych funkcji fiskalnej, czyli zapewnienia dochodów budżetowych, 
jak również realizacji funkcji gospodarczych.

Funkcje podatków

Podatki spełniają bardzo ważne funkcje ekonomiczne w gospodarce rynkowej, 
a mianowicie:

 – fiskalną,
 – redystrybucyjną,
 – stymulacyjną,
 – informacyjną,
 – alokacyjną. 

Funkcja fiskalna podatków polega na zapewnieniu środków na pokrycie wydatków 
państwa. Podatki stanowią główne źródło dochodów budżetowych, które służą finan-
sowaniu sfery budżetowej i działalności socjalnej, wypełnianiu funkcji obronnych, po-
litycznych, a także dają podstawę finansową gospodarczym przedsięwzięciom państwa 
na skalę ogólnokrajową1.

Funkcja redystrybucyjna podatków dotyczy alokacji środków pieniężnych od pod-
miotów, które je wypracowały, do podmiotów finansowanych przez państwo. Celem tej 
funkcji jest wyrównanie dysproporcji społecznych. Obecnie budzi ona wiele emocji i kon-
trowersji, zwłaszcza na płaszczyźnie politycznej. Polityka fiskalna powinna w sposób 
zrównoważony łączyć funkcję fiskalną i redystrybucyjną, tak by nie wywoływać spo-
łecznej niechęci do obowiązujących obciążeń fiskalnych2.

Funkcja stymulacyjna polega na pobudzaniu podatników do właściwego zachowa-
nia. Podatki powinny być skutecznym narzędziem polityki gospodarczej i spełniać rolę 
bodźca zachęcającego do podejmowania czynności pożądanych z punktu widzenia inte-
resu społecznego, na przykład do inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Państwo za 
pomocą odpowiednich konstrukcji podatkowych może stymulować zachowania różnych 
podmiotów gospodarczych. Systemy podatkowe mogą zawierać preferencje dotyczą-
ce metod zdobywania dochodów oraz dokonywania wydatków. Funkcja ta polega na 
wykorzystaniu podatków do oddziaływania na koniunkturę celem zapewnienia zrów-
noważonego wzrostu gospodarczego, zrównoważonego bilansu płatniczego i pełnego 
zatrudnienia3.

1  W. Czopik, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2007, nr 6, s. 6.

2  Z. Morecka, Społeczne aspekty gospodarowania, PWE, Warszawa 1981, s. 74. 
3  W. Czopik, Opodatkowanie dochodów..., s. 6.
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Konieczność przywrócenia równowagi budżetowej i obniżenia długu publicznego 
zmusza wiele państw do podjęcia działań mających na celu zwiększenie dochodów pu-
blicznych. Jedną z metod ich zwiększenia jest wprowadzenie nowych danin publicznych. 
Zwiększeniu środków publicznych ma służyć także wspólnotowy podatek od transak-
cji finansowych, który w przygotowanych przez Unię Europejską wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020 został zasugerowany jako nowe źródło dochodów jej 
budżetu. Jego wdrożenie w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest uzasadniane 
nie tylko względami fiskalnymi, lecz także słusznością partycypacji sektora finansowego 
w kosztach kryzysu gospodarczego, spowodowanego w znacznym stopniu niektórymi 
działaniami tego sektora4.

Do głównych funkcji, które ma spełniać podatek od transakcji finansowych, należy 
zaliczyć: 

a) funkcję fiskalną – zwiększenie dochodów publicznych;
b) funkcję stymulacyjną – zwiększenie stabilności na rynków finansowych, ogra-

niczenie ryzyka na rynku finansowy poprzez zniechęcenie instytucji finanso-
wych do angażowania się w ryzykowne transakcje oraz przeciwdziałanie skutkom 
kryzysu gospodarczofinansowego5.

Komisja Europejska podaje argumenty przemawiające za wnoszeniem przez sektor 
finansowy bardziej sprawiedliwego wkładu w finanse publiczne. Po pierwsze, opodatko-
wanie sektora finansowego powinno stać się uzupełnieniem prowadzonych w sektorze 
finansowym reform, przyczynić się do zwiększenia wydajności i stabilności rynków fi-
nansowych oraz ograniczenia szkodliwych skutków podejmowania nadmiernego ryzyka 
przez sektor finansowy. Drugim argumentem jest preferencyjne traktowanie sektora 
finansowego w zakresie podatku VAT, ponieważ większość usług finansowych w UE 
zwolniona jest z podatku VAT. Po trzecie, dodatkowe opodatkowanie sektora finansowe-
go Komisja uzasadnia również odpowiedzialnością tego sektora za wystąpienie kryzysu 
oraz otrzymaniem podczas kryzysu znacznego wsparcia od niektórych rządów. Opodat-
kowanie sektora finansowego może przyczynić się ponadto do stworzenia warunków dla 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego6.

4  M. Hybka, Podatek od transakcji finansowych – dyskusyjny instrument przeciwdziałania spekulacjom 
rynkowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 
2013, nr 62, s. 59.

5  M. Twarowska, J. SzołnoKoguc, Economic Impact Assessment of Financial Trans Action Tax (FTT), 
Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Proceedings of the Management, Knowledge 
and Learning International Conference 2013, ToKnowPress 2013, http://www.toknowpress.net/proceed-
ings/9789616914024/ (20.10.2013), s. 1014.

6  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego i Komitetu Regionów. Opodatkowanie sektora finansowego, KOM(2010) 549, Bruksela 7.10.2010.
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Opodatkowanie sektora finansowego

Pierwsze propozycje opodatkowania sektora finansowego zostały sformułowane 
przez J.M. Keynesa i J. Tobina. J.M. Keynes w swoim dziele Ogólna teoria zatrudnienia, 
procentu i pieniądza zaproponował wprowadzenie podatku od obrotu kapitałowego na 
nowojorskiej giełdzie, argumentował bowiem, że umożliwi on zmniejszenie skali spe-
kulacji1. J. Tobin natomiast zalecał wdrożenie podatku od nabycia walut oraz papierów 
wartościowych w walutach obcych w celu ograniczenia wahań kursów walut7. 

W okresie, który upłynął od czasu przedstawienia idei opodatkowania obrotu gieł-
dowego i obrotu walutami, zostały zgłoszone oraz zastosowane w praktyce propozy-
cje innych form opodatkowania sektora finansowego, przede wszystkim w państwach 
OECD8. Zauważyć można, że wprowadzenie podatku od transakcji finansowych budzi 
znacznie więcej kontrowersji niż wprowadzenie innych form opodatkowania, na przy-
kład w formie podatku od składek ubezpieczeniowych czy obrotu nieruchomościami. 
Podatek od transakcji finansowych może stanowić czynnik zniechęcający do lokowania 
kapitału na terenie kraju stosującego taki podatek. 

Stosunkowo rzadko, w większości przypadków wyłącznie na okres kryzysu eko-
nomicznego, wprowadzany był podatek od transakcji bankowych. Był on pobierany 
w niektórych państwach Ameryki Łacińskiej (Argentynie, Brazylii, Wenezueli, Kolum-
bii i Peru) i dotyczył takich transakcji, jak na przykład zaciągnięcie kredytu, założenie 
lokaty bankowej czy realizacja płatności za pomocą kart kredytowych9.

W Unii Europejskiej zaobserwować można tendencję do nakładania dodatkowych danin 
publicznych na działalność samych banków, a więc zastosowania podatku od działalności 
finansowej. Przykładowo, we wprowadzonym od 1 stycznia 2011 roku niemieckim podatku 
od banków (Bankenabgabe) podmiotem opodatkowania są instytucje kredytowe, a wyso-
kość podatku zależy od ich pasywów oraz skali zawieranych transakcji terminowych10.

Podatek od obrotu papierami wartościowymi był lub nadal jest stosowany w kilku-
nastu państwach OECD. W większości z nich przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż 
akcji i obligacji, a w niektórych także opcji czy kontraktów terminowych (na przykład 
Argentyna, Malezja, Tajwan)11. Stawki podatku od obrotu papierami wartościowymi 
w wybranych krajach przedstawia tabela 1.

7  J. Tobin, A Proposal for International Monetary Reform, „Eastern Economic Journal” 1978, no. 4, 
s. 153–159.

8  T. Matheson, Taxing Financial Transaction: Issues and Evidence, „International Monetary Fund 
Working Paper”, Fiscal Affairs Department, March 2011, s. 5.

9  I. Coelho, L. Ebrill, V. Summers, Bank Debit Taxes in Latin America: An Analysis of Recent Trends, 
International Monetary Fund, Washington 2001, s. 9.

10  M. Hybka, Podatek od transakcji..., s. 61.
11  J.Y. Campbell, K.A. Froot, International Experiences with Securities Transaction Taxes, w: The In-

ternationalization of Equity Markets, red. J.A. Frankel, University of Chicago Press, Chicago 1994, s. 279.
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Tabela 1. Podatek od obrotu papierami wartościowymi w wybranych krajach (%)

Państwo Stawka podatku  
od sprzedaży akcji

Stawka podatku  
od sprzedaży obligacji korporacyjnych

Austria 0,15 0,15
Belgia 0,17 0,07
Finlandia 1,60 –
Francja 0,15 –
Irlandia 1,00 –
Szwajcaria 015 –
Wielka Brytania 0,50 –

Źródło: R. Pollin, D. Baker, M. Schaberg, Securities Transaction Taxes for US Financial Markets, „Eastern Economic Journal” 2003, 
vol. 29, no. 4, s. 535–536.

Koncepcja wprowadzenia wspólnotowego podatku od transakcji finansowych 
zakłada, że jego stawka od obrotu akcjami i obligacjami wyniesie co najmniej 0,1%, 
a od obrotu instrumentami pochodnymi – 0,01%. Komisja Europejska zakłada, że 2/3 
dochodów z tytułu podatku od transakcji finansowych będzie wpływać do budżetu UE 
poprzez system dochodów własnych Unii Europejskiej, a 1/3 wpływów z podatku pozo-
stanie w budżetach państw członkowskich.

Sytuacja fiskalna w Unii Europejskiej i konieczność zapewnienia nowych źródeł 
dochodów publicznych

Obecnie istotnym wyzwaniem polityki gospodarczej większości państw jest poprawa 
stanu finansów publicznych. Kluczowym celem jest zmniejszenie deficytu budżetowego, 
ponieważ utrzymujący się deficyt budżetowy prowadzi do narastania długu publicznego 
i negatywnie wpływa na sytuację gospodarczą. Światowy kryzys gospodarczy i finan-
sowy rozpoczęty w 2008 roku spowodował znaczne pogorszenie stanu finansów pu-
blicznych i przyczynił się do kryzysu fiskalnego w wielu państwach, przede wszystkim 
w grupie państw tak zwanych PIIGS. Kształtowanie się wyników budżetowych w UE 
przedstawia rysunek 1. Niepokojącym zjawiskiem jest trwały, znaczny deficyt sektora 
finansów publicznych, którego zmniejszenie wymaga istotnego ograniczenia wydatków 
publicznych lub zwiększenia dochodów budżetowych.
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Rysunek 1. Saldo budżetu w krajach UE w latach 2000–2012 (% PKB)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Utrzymujący się wysoki poziom deficytu przekłada się na narastanie długu publicz-
nego. Średnie zadłużenie krajów strefy euro zdecydowanie przekraczało wartość refe-
rencyjną 60% i istotnie wzrosło w wyniku kryzysu gospodarczofinansowego, który 
rozpoczął się w 2007 roku. Średni dług publiczny w UE (27) w latach 2000–2012 wyniósł 
67,3% PKB. Kształtowanie się długu publicznego w krajach UE w latach 2000–2012 
przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Dług publiczny w krajach UE w latach 2000–2012 (% PKB)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Jedną z koncepcji zapewnienia dodatkowych wpływów budżetowych jest wprowa-
dzenie podatku od transakcji finansowych. Ma on zapewnić nowe źródło dochodów 
publicznych oraz zwiększyć stabilność rynków finansowych. Zgodnie z unijną koncepcją 
dochody z podatku od transakcji finansowych miałyby być dzielone pomiędzy budżet 
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UE a budżety państw członkowskich w proporcji: 2/3 wpływów z tytułu podatku od 
transakcji finansowych będzie zasilać budżet UE, a 1/3 wpływów z podatku pozostanie 
w budżetach państw członkowskich. 

Rysunek 3. Zasoby własne w budżecie UE (% całkowitego dochodu) 

Źródło: European Commission, Financial Programming and Budget, http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm 
(20.10.2013).

W obowiązującym systemie dochodów budżetowych UE najważniejsze źródło sta-
nowią bezpośrednie wpłaty państw członkowskich UE oparte na ich PNB (pochodzie 
narodowym brutto). W okresie 1996–2011 ich udział w dochodach budżetowych UE 
wzrósł z 29% do 71% (rysunek 3). Nowe źródło dochodów w istotny sposób zmieni struk-
turę dochodów budżetowych UE. Wysoka wydajność podatku od transakcji finansowych 
będzie wynikać z wysokiej wartości obrotów instrumentami finansowymi w państwach 
członkowskich UE. Podatek od transakcji finansowych może stać się najwydajniejszym 
źródłem dochodów i częściowo zastąpić wpływy oparte na PNB państw członkowskich.

Realizacja funkcji fiskalnej i stymulacyjnej przez podatek od transakcji finansowych

Rysunek 4 przedstawia symulację dochodów budżetowych z podatku od transakcji 
finansowych w Unii Europejskiej przeprowadzoną z uwzględnieniem założeń Komisji 
Europejskiej (stawka podatku oraz podział wpływów z podatku pomiędzy budżet UE 
i budżety krajowe) oraz wartości obrotów poszczególnymi instrumentami finansowy-
mi rynku giełdowego krajów UE. Na podstawie analizy można stwierdzić, że podatek 
będzie stanowił wydajne źródło dochodów budżetu UE, co wynika z wielkości obrotów 
na rynku finansowym.
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Rysunek 4. Potencjalny udział wpływów z podatku od transakcji finansowych w łącznych dochodach 
budżetu UE w latach 2005–2010

Źródło: Kalkulacje własne na podstawie danych: Federation of European Securities Exchanges (http://www.fese.be/en/); European 
Commission, EU budget 2010, Financial Report, s. 72.

Podatkowi od transakcji finansowych poświęca się stosunkowo dużo miejsca w lite-
raturze przedmiotu. W przeprowadzonych dotąd badaniach nie udało się jednak bezspor-
nie udowodnić, że jego zastosowanie doprowadzi do stabilizacji rynków finansowych 
poprzez ograniczenie skali spekulacji rynkowych i zmniejszenie uznawanej za ich na-
stępstwo nadmiernej zmienności cen instrumentów finansowych12.

Inicjatorem badań empirycznych analizujących wpływ opodatkowania sektora finan-
sowego na stabilność rynków finansowych jest R. Roll. Zbadał on wahania kursów akcji 
w okresie 3 lat na największych rynkach kapitałowych w 23 państwach i ocenił wpływ 
wprowadzenia instrumentów regulacji rynku, w tym podatku od transakcji finansowych, 
na stabilność rynku finansowego. Z przeprowadzonego badania wysunął on wniosek, 
że wpływ podatku od transakcji finansowych na wahania kursów akcji jest statystycz-
nie nieistotny. Na brak zależności pomiędzy opodatkowaniem transakcji finansowych 
a zmiennością cen instrumentów finansowych zwrócili uwagę w swoich badaniach także 
V. Saporta i K. Kan czy S. Hu13.

Do innych wniosków doszli natomiast S. Yongyang i L. Zheng, którzy badali od-
działywanie zmian stawek podatku od papierów wartościowych na wahania kursów akcji 
kategorii na rynkach lokalnych w Chinach. Z ich badań wynika między innymi, że 
zwiększenie o 22 punkty procentowe stawki podatku od papierów wartościowych skut-
kuje zmniejszeniem wolumenu opodatkowanych transakcji o około 28%14.

12  M. Hybka, Podatek od transakcji..., s. 64.
13  Tamże, s. 65.
14  Tamże.
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Stopień oddziaływania podatku od transakcji finansowych na gospodarkę oraz po-
tencjał generowania dochodów mogą się istotnie różnić w zależności od konstrukcji tego 
podatku oraz jego zasięgu (ogólnoświatowy, obejmujący UE lub tylko poszczególne 
państwa). 

Zróżnicowanie rezultatów badań i wniosków wynikających z badań symulacyjnych 
jest spowodowane z jednej strony mnogością czynników pozapodatkowych, mających 
wpływ na decyzje uczestników rynków finansowych, a z drugiej strony – brakiem wy-
starczającej wiedzy na temat oddziaływania podatków od transakcji finansowych na 
rynki finansowe.

Podsumowanie

Wdrożenie w państwach członkowskich Unii Europejskiej podatku od transakcji fi-
nansowych jest uzasadniane względami fiskalnymi, a także słusznością partycypacji 
sektora finansowego w kosztach kryzysu gospodarczego spowodowanego w znacznym 
stopniu działaniami tego sektora.

Z przeprowadzonych badań wynika, że podatek od transakcji finansowych może 
osiągnąć swój cel fiskalny, ale nie spełni swojej funkcji sterującej, nie zniechęci insty-
tucji finansowych do angażowania się w ryzykowne transakcje oraz nie uchroni przed 
powtórką kryzysu, a co więcej – niekoniecznie zwiększy stabilność rynków finanso-
wych. Wynika to z faktu, że nie można systemowo zapobiec szkodliwym ekonomicznie 
zachowaniom, podnosząc ich koszt – taka taktyka może nawet wywołać jeszcze większe 
szkody.

Liczni przeciwnicy podatku wskazują, że może on spowolnić wzrost gospodarczy. 
Zastrzeżenie budzi także bardzo zróżnicowane obciążenie tym podatkiem poszczegól-
nych państw członkowskich, uzależnione od tego, jak rozwinięty jest w nich rynek finan-
sowy. W wątpliwość podawany jest także potencjał podatku od transakcji finansowych 
w zakresie ograniczania skali spekulacji rynkowych.

Literatura

Campbell J.Y., Froot K.A., International Experiences with Securities Transaction Taxes, w: The 
Internationalization of Equity Markets, red. J.A. Frankel, University of Chicago Press, 
Chicago 1994.

Coelho I., Ebrill L., Summers V., Bank Debit Taxes in Latin America: An Analysis of Recent 
Trends, International Monetary Fund, Washington 2001.

Czopik W., Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2007, nr 6.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 9 (2014)

226

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

Hybka M., Podatek od transakcji finansowych – dyskusyjny instrument przeciwdziałania spe-
kulacjom rynkowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 62.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
-Społecznego i Komitetu Regionów. Opodatkowanie sektora finansowego, KOM(2010) 549, 
Bruksela 7.10.2010.

Matheson T., Taxing Financial Transaction: Issues and Evidence, „International Monetary Fund 
Working Paper”, Fiscal Affairs Department, March 2011.

Morecka Z., Społeczne aspekty gospodarowania, PWE, Warszawa 1981. 
Pollin R., Baker D., Schaberg M., Securities Transaction Taxes for US Financial Markets, 

„Eastern
Economic Journal” 2003, vol. 29, no. 4.
Tobin J., A Proposal for International Monetary Reform, „Eastern Economic Journal” 1978, no. 4.
Twarowska M., SzołnoKoguc J., Economic Impact Assessment of Financial Trans Action Tax 

(FTT), Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Proceedings of the 
Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, ToKnowPress 
2013, http://www.toknowpress.net/proceedings/9789616914024/ (20.10.2013).

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest ocena realizacji funkcji fiskalnej oraz pozafiskalnych przez podatek od transakcji 
finansowych. Badania mają pozwolić na znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy analizy empiryczne potwierdzają 
potencjał tego podatku w ograniczaniu spekulacji na rynku finansowym. Przeprowadzone analizy pozwoliły na ocenę 
realnych możliwości finansowania rosnących potrzeb budżetowych związanych nie tylko z kryzysem, ale również ze 
zrównoważonym rozwojem. Wnioski z analizy wskazują, że podatek od transakcji finansowych – nowe źródło dochodów 
budżetu UE – stanowi wydajne źródło dochodów publicznych. Wynika ona przede wszystkim z wysokiej wartości obrotu 
instrumentami finansowymi na giełdach w państwach UE. Podatek od transakcji finansowych będzie spełniać swoją 
funkcję fiskalną, ale nie osiągnie celów pozafiskalnych – nie zniechęci instytucji finansowych do ryzykownych transakcji 
i tym samym nie uchroni przed przyszłymi kryzysami finansowymi.

The Functions of Financial Transaction Tax Under the Growing Needs  
of Budget Revenue

The main aim of this article is to assess the functions of financial transaction tax. The purpose is also to answer 
the question whether the empirical analyses confirm the potential of this tax to achieve the reduction of speculations 
on financial markets. The analysis shows the assessment of the real possibilities of financing the growing budgetary 
needs related not only to the crisis, but also to sustainable development.

The conclusions of the analysis indicate that the financial transaction tax - the new source of EU budget revenue 
is efficient. The efficiency of financial transaction tax proceed from high value of financial instruments trading on the 
stock exchanges of EU Member States.

The financial transaction tax will fulfill its fiscal purpose but fails to achieve its steering function, namely to deter 
financial institutions from enacting risky business transactions and thus to prevent future crises and will not necessarily 
increase stability in the financial markets.

Translated by Małgorzata Twarowska
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Wprowadzenie

Według jednego z najsłynniejszych menedżerów na świecie, Jacka Welcha, zdolność 
organizacji do uczenia się i szybkiego przekładania tej wiedzy na działanie stanowi jej 
najważniejszą przewagą konkurencyjną. Aby organizacja mogła zostać liderem na rynku, 
musi dość często przechodzić przez proces zmiany, którego jednym z najtrudniejszych 
elementów jest pokonywanie zjawiska oporu występującego wśród pracowników. Celem 
niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych elementów koncepcji za-
rządzania zmianą oraz zaprezentowanie wyników badania autorki, dotyczącego oceny 
przeprowadzania pracowników przez zmianę podczas projektu restrukturyzacji w jednej 
z większych polskich firm branży chemicznej1. 

Zarządzanie zmianą a restrukturyzacja

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to istotna zmiana jego strategii oraz wynikająca 
z niej systemowa przebudowa organizacji i zasad jej funkcjonowania, która ma zapewnić 

* Magister Agnieszka Watoła jest doktorantką na Wydziale Zarzadzania (Katedra Ekonomiki Przedsię-
biorstw) Uniwersytetu Gdańskiego. Email: agawatola@tlen.pl.

1  Ze względu na tajemnicę firmową autorka nie może ujawnić szczegółów, które mogłyby pozwolić na 
zidentyfikowanie badanego przedsiębiorstwa.
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przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną na rynku i rozwój w długim okresie2. Re-
strukturyzacja definiowana jest również jako złożony proces istotnych, często fundamen-
talnych zmian w przedsiębiorstwie, których celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe 
(strategiczne) kształtowanie atrybutów jego podmiotowości pod kątem zmian w otocze-
niu i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa3. Procesowi restrukturyzacji towa-
rzyszy zwykle gwałtowna potrzeba przeprowadzania przez kierownictwo całego pakietu 
zdecydowanych zmian, w przypadku znacznego nasilenia się niekorzystnych oddziały-
wań zewnętrznych i wewnętrznych oraz kiedy dotychczas stosowane typowe przedsię-
wzięcia usprawniające okazują się niewystarczające4. Ogólnie można więc stwierdzić, 
że restrukturyzacja to projektowanie zmian. Poprzez zmianę rozumiemy wypełnianie 
luki między stanem obecnym a pożądanym stanem przyszłym poprzez: planowanie, 
wdrażanie (proces wykonywania zadań z wykorzystaniem ludzi i materiałów), ewaluację 
oraz ocenianie, czy i na ile zamierzenia zostały zrealizowane5. W związku z tym podczas 
przeprowadzania zmian w organizacji praktycznie na każdym etapie wdrażania założo-
nych celów należy zastosować metody usprawniające zarządzanie zmianą6. Rysunek 1 
przedstawia podstawowe etapy zarzadzania zmianą. Etap pierwszy zakłada budowanie 
kultury promującej zmianę, czyli takiej, która poprzez dostępne w firmie kanały komuni-
kacji (na przykład spotkania, tablice informacyjne, mailing) pozwoli pracownikom lepiej 
zrozumieć ideę i potrzebę zmiany w ich organizacji. Kolejnym etapem jest przezwycięża-
nie oporu, który zaczyna się pojawiać wśród pracowników. Bardzo ważnym elementem 
tego kroku jest zaangażowanie pracowników w prowadzony projekt. 

Trzeci etap dotyczy komunikacji, która jest niezbędna podczas zwiększania zakresu 
zmian. Należy informować pracowników na bieżąco o tym, na jakim etapie jest projekt, 
co już zrobiono (i z jakim rezultatem), co będzie zmieniane w następnej kolejności wraz 
z wyjaśnieniem celu każdego z podetapów harmonogramu projektu7. Ostatnim etapem 
jest utrwalenie wprowadzanych zmian poprzez tworzenie infrastruktury, która w dłuż-
szej perspektywie czasowej pozwoli na utrzymanie w organizacji wprowadzonych zmian 
dotyczących na przykład nowych procedur. 

2  M. Lisiński, B. Ostrowski, Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 
2006, s. 22.

3  C. Suszyński, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999, s. 67.
4  A. Lis, Analiza komparatywna istoty zjawiska restrukturyzacji przedsiębiorstwa w ujęciu wybranych 

koncepcji amerykańskich i polskich, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 9, s. 20.
5  Olczykowska W., Kierowanie zmianą, „Kwartalnik Warsztaty Bibliotekarskie. Biblioteka Pedagogiczna  

w Piotrkowie Trybunalskim” 2008, nr 1–2 (25–26), s. 8.
6  L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa 1997, s. 102.
7  N. East, Implementing an Effective Change Management Strategy, Ark Group, London  2011, s. 29.
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Rysunek 1. Etapy procesu zmiany

Utrwalanie zmian

Kierowanie zmianami krok po kroku

Tworzenie infrastruktury, która pozwoli utrwalić 
wprowadzone zmiany w długiej perspektywie 

czasowej

Budowanie kultury promującej zmiany

Przezwyciężanie oporu

Komunikacja

Początek budzenia zaangażowania

Tworzenie wspólnej wizji

Rozszerzenie zakresu zmian i zjednywanie 
zaangażowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Langstrand, Exploring Organizational Translation: A Case Study of Changes Toward 
Lean Production, Department of Management and Engineering, Linköping University, Sweden 2012, s. 99 oraz G. Roth,  
M. Kurtyka, Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, CeDeWu, Warszawa 2008.

Oprócz wprowadzania zmian w oparciu o wymienione etapy każda osoba odpowie-
dzialna za „przeprowadzanie” pracowników przez procedurę zmian powinna pamiętać 
o tym, że ludzie przechodzą przez przewidywalny cykl reakcji. Nazywa się on krzywą 
procesu przejściowego (rysunek 2) stanowiącą ilustrację reakcji jednostki na zmiany wraz 
z upływem czasu8. 

8  L. Clarke, Zarządzanie..., s. 107.
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Rysunek 2. Poziom poczucia własnej wartości podczas procesu zmian
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Źródło: L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa 1997, s. 107.

Pierwsze fazy, szok oraz niedowierzanie, bardzo często łączą się z początkową 
euforią wśród pracowników, którzy upatrują w planowanych zmianach korzyści dla 
nich samych, takich jak lepsze stanowisko czy podwyżka. Po tym okresie następuje faza 
depresji, związana ze zrozumieniem, że zmiany wiążą się z dodatkowym wysiłkiem, 
obowiązkami zawodowymi, lub też zwykłym strachem. Oczywiście bardzo często po 
fazie depresji może wystąpić zjawisko oporu wobec zmian, który wynika na przykład 
z obaw, barku motywacji, złości, stresu, niezrozumienia istoty zmiany czy obaw przed 
osobistymi stratami w zakresie wynagrodzenia lub komfortu pracy. Zjawisko to tłuma-
czy między innymi model Lewina, który mówi o tym, aby stworzyć warunki sprzyjające 
„rozmrożeniu” organizacji i uruchomieniu sił, które pozwalają przekształcić organizację 
w pożądanym kierunku. 

Po fazie „rozmrożenia” następuje właściwy okres zmiany, podczas którego siły ha-
mujące – na początku słabe – wzmacniają się stopniowo, a siły zmieniające słabną. Trwa 
to do punktu, w którym obie tendencje znoszą się i powstaje nowa równowaga. Wówczas 
sytuacja stabilizuje się i wyniki zmiany zostają uwzględnione w przekształconej orga-
nizacji9. Kolejne fazy krzywej procesu przejściowego dotyczą stopniowego akceptowa-
nia nowej rzeczywistości, a co za tym idzie – dostosowania się pracowników do nowej 
kultury organizacyjnej. Bardzo ważnym elementem jest kontrola zmian wprowadzo-
nych w danym przedsiębiorstwie. Jednym z nowoczesnych rozwiązań stosowanych przy 

9  G. Roth, M. Kurtyka, Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, CeDeWu, Warszawa 2008,  
s. 192–193.
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dużych projektach jest tak zwany system kontroli zmian (ang. CCS – Change Control 
System), który stanowi udokumentowany, elektroniczny, sformalizowany schemat zgła-
szania, rozpatrywania i wprowadzania zmian w projekcie.

Jak podaje portal zarzadzaniezmianą.edu.pl, change management, czyli dziedzina 
zarządzania zajmującą się identyfikacją zmian, analizą ich przyczyn i kształtowaniem 
procesu zmian zgodnie z interesami organizacji, staje się coraz istotniejszym aspektem 
zarządzania organizacją, pozwalającym we wszechstronny sposób traktować proble-
matykę kształtowania i optymalizacji funkcji, procesów i projektów. Wiedza dotycząca 
reakcji ludzi na zmianę pozwala kierownictwu jeszcze na etapie planowania zmian na 
analizę występowania potencjalnego oporu, a co za tym idzie – zaplanowanie mecha-
nizmów wspierających proces zmian wśród załogi, a w rezultacie szybsze osiągnięcie 
zakładanych celów.

Uwarunkowania i bariery podczas przeprowadzania projektu restrukturyzacji – 
studium przypadku

Na początku 2012 roku kierownictwo przedsiębiorstwa X zdecydowało o rozpoczę-
ciu restrukturyzacji. Do głównych celów należało między innymi wprowadzenie nowego 
modelu struktury organizacyjnej wspierającego zarzadzanie procesowe i standardy lean 
management, wprowadzenie zarządzania strategicznego oraz systemu rachunkowości 
zarządczej umożliwiającej ocenę rentowności biznesów i produktów. W związku z pla-
nowanymi zmianami został powołany zespół koordynujący cały projekt. Do jego zadań 
należało również przeprowadzenie pracowników przez szereg zmian planowanych 
w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa. 

Autorka przeprowadziła badanie w postaci ankiety po 17 miesiącach trwania projektu 
restrukturyzacji i zakończeniu wdrażania modelu zintegrowanego zarządzania. Ankieta 
została przeprowadzona wśród 74% pracowników przedsiębiorstwa i miała na celu zba-
danie informacji dotyczących uwarunkowań i barier występujących podczas projektu. 
Badanie składało się z dwóch części: pierwsza obejmowała pytania dotyczące zjawiska 
występowania oporu wśród pracowników oraz oceny samego projektu restrukturyzacji. 
Druga część stanowiła metryczkę dotyczącą wieku, płci, zajmowanego stanowiska oraz 
stażu pracy w przedsiębiorstwie. 

W badaniu wzięło udział 206 pracowników, z czego 65% stanowili mężczyźni. 
Struktura wieku wśród respondentów kształtowała się w następujący sposób: 31 % sta-
nowiły osoby do 30 lat, osoby w wieku 31–35 lat stanowiły 11% pracowników, 21% były 
to osoby w wieku 56–60 lat, a 17% osoby w wieku 51–55 lat. Pozostałe grupy wiekowe, 
to jest 36–50 lat stanowią łącznie 18% badanych pracowników przedsiębiorstwa. Pra-
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cownicy produkcyjni to około 67% z badanych osób. Pracownicy umysłowi10 stanowili 
21% pracowników, około 10% – kierownicy niskiego szczebla, a 2% – kierownictwo 
wysokiego szczebla. Staż pracy w przedsiębiorstwie X obejmował w 42% pracowników 
ze stażem pracy 25–35 lat, pracownicy ze stażem od 2–5 lat stanowili 28%, pracownicy 
o stażu pracy 5–10 lat to prawie 17% wszystkich zatrudnionych. Pracownicy ze stażem 
pracy 10–25 lat stanowili łącznie około 11% wszystkich pracowników. Niecałe 2% to 
pracownicy nowo zatrudnieni, ze stażem pracy do 2 lat.

Poniżej opisano wyniki badania dotyczącego uwarunkowań i barier podczas przepro-
wadzania projektu restrukturyzacji. Pierwsze pytanie miało na celu zbadanie, jak ocenio-
no sposoby spopularyzowania wśród pracowników planowanych zmian podczas projektu 
restrukturyzacji. Najwyżej ocenionymi sposobami okazały się szkolenia z konsultantem 
zewnętrznym (41%) oraz spotkania wewnątrz działów/wydziałów, na których przełożeni 
informowali pracowników o planowanych zmianach w firmie (39%). Spotkania pracow-
ników z zarządem zostały ocenione jako dobry sposób na spopularyzowanie informacji 
dotyczących projektu przez niecałe 15% respondentów, 5% oceniło, że w przedsiębior-
stwie nie było jakichkolwiek działań związanych z popularyzacją projektu. 

Kolejne pytanie obejmowało ocenę stopnia spopularyzowania informacji dotyczącej 
projektu. 50% respondentów oceniło ją na poziomie dobrym, 37% na poziomie średnim, 
8% na poziomie bardzo dobrym, a 5% na poziomie złym. Żaden z respondentów nie 
ocenił stopnia spopularyzowania na poziomie bardzo złym. Pytanie trzecie miało na 
celu wskazanie najpopularniejszych sposobów, w jaki zarząd motywował pracowników 
do włączenia się w proces restrukturyzacji. Do najpopularniejszych należały: obietnice 
finansowe (22%), dostarczanie bieżących informacji (19%), włączenie w prace związków 
zawodowych (19%). Dla 10% respondentów czynnikiem motywującym było bezpośred-
nie zaangażowanie zarządu w prace nad projektem, a dla 2% – oferowanie szkoleń.  
Aż 27% badanych pracowników oceniło, iż zarząd nie podjął żadnych działań motywu-
jących pracowników. 

Dalsze pytania miały na celu ocenę skali występowania oporu. Na pytanie: „Czy za-
uważył Pan/Pani, żeby podczas projektu występował opór?”, twierdząco odpowiedziało 
186 pracowników, co stanowi 90% respondentów. Kolejne pytanie dotyczyło formy, jaką 
przybierał opór podczas wdrażania modelu zintegrowanego zarządzania (na pytanie od-
powiedziały osoby, które zadeklarowały, że zjawisko oporu wystąpiło w firmie). Dla 50% 
respondentów najczęściej występującą formą oporu było rozpuszczanie plotek, dla 41% 
publiczne negowanie działań związanych z projektem. Tylko 9% wybrało jako odpowiedź 
brak zaangażowania w prowadzone prace jako formę oporu. W kolejnym pytaniu re-

10  W skład pracowników umysłowych wchodzą takie stanowiska jak: główny specjalista, specjalista, 
samodzielny inspektor, inspektor, referent, asystentka, technolog, technologlaborant, starszy laborant, 
laborant, dyspozytor zmianowy, starszy mistrz, mistrz, wagowa oraz magazynier.
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spondenci zostali poproszeni o ocenę skali zaobserwowanego oporu w kontekście całego 
projektu restrukturyzacji. 55% ankietowanych oceniło skalę występowania oporu jako 
dużą, 30% uznało, że była na poziomie średnim. Dla 8% opór osiągnął bardzo duży 
poziom. 4% oceniło skalę oporu na małą, a 3% na bardzo małą.

Poniższe rysunki opisują zestawienia krzyżowe dotyczące oporu. Rysunek 3 ob-
razuje zależności pomiędzy oceną skali występowania oporu a wiekiem respondenta. 
W ocenie 86% respondentów w wieku do 30 lat skala oporu była na poziomie dużym. 
Opór na poziomie średnim w największej ilości zadeklarowały osoby w wieku 56–60 lat 
(69% respondentów).

Rysunek 3. Skala występowania oporu a wiek respondenta

Źródło: badania własne.

Kolejnym badaniem krzyżowym było porównanie wybranej formy oporu z zajmo-
wanym w przedsiębiorstwie stanowiskiem respondenta. Plotka jako forma oporu została 
zadeklarowana w największym stopniu (77%) przez pracowników produkcyjnych. Brak 
zaangażowania okazał się najwyżej ocenianą formą oporu przez kierownictwo niskiego 
szczebla (56%). Publiczna negacja działań była najwyżej oceniona przez pracowników 
fizycznych (53%). Dla pracowników umysłowych prawie w równym stopniu obserwowa-
nymi formami oporu były publiczne negowanie działań oraz plotka.
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Rysunek 4. Forma oporu a stanowisko pracownika

Źródło: badania własne.

Dalsza część ankiety poświęcona była ocenie rezultatów przeprowadzonego projek-
tu restrukturyzacji. Jako najważniejsze respondenci wskazali: usprawnienie przepływu 
informacji (25% respondentów), poprawę wydajności procesów (18% respondentów), 
likwidację zbędnych czynności (10% respondentów). Jako najniżej oceniany rezultat re-
spondenci wskazali usprawnienie decyzji na niższych szczeblach zarządzania (4%). 17% 
badanych oceniło, iż przeprowadzony projekt nie przyniósł żadnych efektów. 

Kolejnym badaniem krzyżowym było zestawienie potrzeby przeprowadzania pro-
jektu restrukturyzacji ze stażem pracy respondentów. Rysunek 5 pokazuje, iż potrzebę 
przeprowadzenia projektu restrukturyzacji w najwyższym stopniu wskazały osoby ze 
stażem pracy do 5 lat, co stanowiło 46% wszystkich respondentów, którzy zaznaczyli 
odpowiedź „tak”. Z kolei brak potrzeby wskazały osoby w wieku 25–35 lat, co stanowiło 
58% wszystkich respondentów, którzy zaznaczyli odpowiedź „nie”. Jako średnią potrze-
bę przeprowadzania projektu wskazały osoby ze stażem pracy 5–10 lat (21% responden-
tów, którzy zaznaczyli odpowiedź „średnio”) oraz 25–35 lat (53% respondentów, którzy 
zaznaczyli odpowiedź „średnio”). 

Kolejne pytanie dotyczyło oceny zmian wynikających z projektu. Prawie 45% re-
spondentów stwierdziło, iż projekt wpłynął na zwiększoną kreatywność na stanowisku 
pracy, 14% zaznaczyło wzrost odpowiedzialności za pracę, a 9% – zwiększoną identy-
fikację z firmą. W ocenie 33% respondentów projekt nie wpłynął na zmianę postawy 
wśród pracowników. 
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Rysunek 5. Potrzeba przeprowadzenia projektu restrukturyzacji a staż pracy

Źródło: badania własne.

Ostatnia seria pytań miała na celu ocenę przeprowadzonego projektu restrukturyzacji 
w kontekście całej firmy oraz konkretnego stanowiska respondenta. 67% respondentów 
oceniło projekt restrukturyzacji (w kontekście swojego stanowiska pracy w przedsiębior-
stwie X) na poziomie średnim, 20% na poziomie dobrym 6% na poziomie bardzo dobrym, 
7% oceniło go z perspektywy swojego stanowiska jako zły, a 1% jako bardzo zły. Z kolei 
52% respondentów oceniło projekt restrukturyzacji w kontekście całej firmy na poziomie 
dobrym, 8% na bardzo dobrym. 33% zaznaczyło odpowiedź „średni”, w ocenie 5% jest 
on na poziomie złym, a 1% ocenia go jako bardzo zły. Ostatnie pytanie dotyczyło ogólnej 
oceny potrzeby przeprowadzania projektu restrukturyzacji w przedsiębiorstwie X. 47% 
respondentów odpowiedziało, że taka potrzeba była, 41% określiło potrzebę przeprowa-
dzenia projektu jako średnią, a 6% uważało, że takiej potrzeby nie było.

Badanie ukazało, iż pracownicy młodzi, ze stażem pracy do 5 lat, widzieli potrzebę 
zmiany i wdrożenia modelu zintegrowanego zarządzania. Pracownicy starsi, ze stażem 
pracy powyżej 10 lat, oceniali ją sceptycznie, na poziomie co najwyżej średnim. Przyczyną 
może być to, iż około 4 lat przed rozpoczęciem prac dotyczących restrukturyzacji w przed-
siębiorstwie X podjęto próbę wdrożenia elementów koncepcji lean management, która 
zakończyła się niepowodzeniem i tym samym duża część pracowników produkcyjnych 
wyraziła wysoki poziom obawy i co za tym idzie, opór przed uczestnictwem w pracach 
nad wdrożeniem modelu zintegrowanego zarządzania. Mimo iż badani pracownicy czuli 
się dobrze poinformowani o planowanych zmianach, opór w stosunku do zmiany wystąpił 
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w postaci plotek oraz braku zaangażowania w prowadzone prace. Jako najważniejsze rezul-
taty projektu pracownicy uznali usprawnienie przepływu informacji, poprawę wydajności 
procesów oraz zwiększenie kreatywności pracowników na stanowiskach pracy. W ocenie 
pracowników produkcyjnych zaangażowanie innych grup pracowników (kierownictwa, 
pracowników umysłowych) w prace dotyczące projektu było małe. Z kolei kierownictwo ni-
skiego szczebla określiło zaangażowanie pracowników w projekt jako średnie. Największe 
zaangażowanie respondenci przypisali związkom zawodowym, co można tłumaczyć dużą 
liczbą pracowników przedsiębiorstwa X, którzy należą do organizacji związkowych i z ich 
przedstawicielami najbardziej się utożsamiają. Całościowa ocena projektu restrukturyzacji 
w kontekście całej firmy (na poziomie dobrym) jest o ponad 32% wyższa niż z perspekty-
wy stanowiska pracy respondentów. Prawie 50% respondentów zadeklarowało, że popiera 
potrzebę przeprowadzenia projektu restrukturyzacji w przedsiębiorstwie X. 

Podczas burzy mózgów z zespołem wdrożeniowym autorka oceniła, iż faza „rozmro-
żenia” przebiegła w stopniu zadowalającym, to znaczy zastosowane kanały komunikacji 
okazały się skuteczne (z zastrzeżeniem, iż w przyszłości powinno być więcej spotkań 
wewnątrzwydziałowych z kierownikami, którzy jako bezpośredni przełożeni najlepiej 
komunikują zmiany), pracownicy byli świadomi czekających ich zmian, co pozwoliło 
w znacznym stopniu zredukować fazę szoku i zaskoczenia. Etap zmiany właściwej został 
przeprowadzony dość szybko i sprawnie – elementem najbardziej eskalującym opór była 
plotka. W ciągu roku autorka planuje dokonać oceny ostatniej fazy modelu Lewina, czyli 
oceny stanu funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście przeprowadzonych zmian.

Podsumowanie

Procesy zmian są codziennością w każdej organizacji. Niemniej skuteczne zarzą-
dzanie zmianą nie jest już tak powszechne. Procesy zmian niejednokrotnie prowadzą do 
rezultatów odmiennych od zamierzonych: inercji zamiast ruchu do przodu. Dlatego przez 
przystąpieniem do zmian organizacyjnych należy dokładnie zaplanować całe przedsię-
wzięcie, skupiając się nie tylko na wizji potencjalnych zysków, ale także odpowiednim 
przeprowadzeniu pracowników przez proces zmian. Nie można zapomnieć, że zbyt krótki 
czas przewidziany na implementację zmiany, brak wsparcia ze strony kierownictwa dla 
tak zwanych agentów zmiany, nieodpowiednie dobranie liderów czy brak komunikacji 
z pracownikami może w łatwy sposób doprowadzić do kryzysu11, który w zależności 
od profilu, typu przedsiębiorstwa może przybrać bardzo poważną formę oporu, jak na 
przykład strajk. Dlatego warto stosować zasadę wprowadzania zmian małymi krokami, 

11  X. Song, Why Do Change Management Strategies Fail? Illustrations with case studies, „Journal of 
Cambridge Studies” 2009, vol. 4, no. 1, s. 8–11.



Agnieszka Watoła 
Zarządzanie zmianą podczas restrukturyzacji przedsiębiorstwa – studium przypadku

237

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

dzięki czemu na bieżąco możemy monitorować i korygować harmonogram zmiany, czego 
rezultatem będzie osiągnięcie zamierzonych celów i poprawa funkcjonowania organi-
zacji. 
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Streszczenie

Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia podstawowe zagadnienia związane z procesem restruk-
turyzacji przedsiębiorstw i towarzyszącym mu zarządzaniem zmianą. Autorka opisuje najważniejsze etapy związane 
z przeprowadzaniem ludzi przez proces zmiany, z uwzględnieniem zjawiska oporu. Część druga artykułu opisuje 
badanie przeprowadzone przez autorkę, mające na celu ocenę przeprowadzonej zmiany w dużym przedsiębiorstwie 
produkcyjnym branży chemicznej.

Change Management During Business Restructuring – Case Study

The aim of the article is to present basic information about change management and business restructuring. Article 
is divided into two parts. Part one describes the most important stages of change management in a human behavior 
context (including resistance). Part two of the article shows results of author’s research about assessment of change 
management in a production company from chemical sector. 

Translated by Agnieszka Watoła
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Wprowadzenie

Starzenie się społeczeństw jest jednym z głównych problemów współczesnych sys-
temów emerytalnych. Wydłużenie się przeciętnej oczekiwanej długości życia wynika 
między innymi z postępu w ochronie zdrowia i pomocy społecznej1. Przewiduje się, że 
przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wydłuży się do 77 lat w 2035 roku (z 71 lat 
w 2007 roku), a kobiet do 82,9 lat (z 79,7 w 2007 roku). Natomiast udział osób w wieku 
poprodukcyjnym będzie wynosił 26,7% w perspektywie roku 2035, co oznacza wzrost 
o prawie 11% w porównaniu do roku 2007. Na te zmiany demograficzne ma także wpływ 
prognozowany ujemny przyrost naturalny, który może osiągnąć 30procentowy spadek 
w 2035 roku w porównaniu z wyjściowym rokiem prognozy2. Dodatkowo, migracja za 
granicę ludzi młodych, będących w wieku produkcyjnym, wpływa na wysoki udział 
osób starszych w polskim społeczeństwie. Wyżej wymienione problemy demograficzne 
mogą spowodować w przyszłości obniżenie wysokości wypłacanych emerytur. Aktu-

* Magister Wioleta Zgliczyńska jest doktorantką na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
(Katedra Logistyki) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Email: wzgliczynska@gmail.com.

1  A. Bera, D. Walczak, Problematyka wieku emerytalnego w modernizacji polskiego systemu emerytal-
nego. Głos w dyskusji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 1, s. 112.

2  Założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z 5 stycznia 2012 roku, Warszawa, 
s. 2.
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alnie poziom świadczeń emerytalnych stanowi z reguły nie więcej niż 50% średniego 
wynagrodzenia otrzymywanego przed przejściem na emeryturę, stąd prognozy dotyczą-
ce spadku wysokości świadczenia tym bardziej nie są optymistyczne3. Mimo uświada-
miania ludzi o ogromnej skali problemu, tylko mały odsetek polskiego społeczeństwa 
podejmuje jakiekolwiek działania mające wpływ na podwyższenie standardu życia, gdy 
przejdą w wiek emerytalny. Jedynie 13% osób w wieku produkcyjnym deklaruje, że 
oszczędza z myślą o emeryturze4. 

Jednym z instrumentów dającym możliwość uzyskania dodatkowych środków finan-
sowych jest odwrócony kredyt hipoteczny (ang. reverse mortgage). Jest to usługa finanso-
wa działająca od kilkudziesięciu lat na rynku światowym. Początki odwróconego kredytu 
hipotecznego sięgają lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wtedy w Stanach Zjedno-
czonych zawierane były pierwsze umowy tego typu. W 1987 roku odwrócona hipoteka 
została wprowadzona przez Kongres, a w 1989 roku Federal Housing Authority (Federalna 
Organizacja Mieszkaniowa) udzieliła gwarancji pierwszemu produktowi reverse mortgage 
– Housing Equity Conversion Mortgage (HECM)5. W Polsce pierwowzorem odwróconego 
kredytu hipotecznego był pomysł zainicjowany w 2005 roku przez ówczesnego ministra 
budownictwa Andrzeja Aumillera. W zamian za przeniesienie prawa własności do nieru-
chomości na gminę, emeryci mieliby otrzymywać dożywotnie miesięcznie świadczenie 
w wysokości od 300 do 600 zł. Natomiast po śmierci właściciela nieruchomość miała 
przechodzić na własność gminy. Pomysł nie został jednak wdrożony przez finansowe 
ograniczenia gmin6. Odwrócony kredyt hipoteczny zaliczany jest do grupy usług tzw. 
equity release (ERS), to jest umożliwiających przekształcenie niepłynnego kapitału za-
kumulowanego w nieruchomości w płynne środki finansowe. Wyróżnia się dwa modele 
odwróconej hipoteki – pożyczkowy (kredytowy) i sprzedażowy. Najistotniejszą różnicą 
między tymi modelami jest moment przeniesienia własności nieruchomości na osoby 
trzecie. W modelu kredytowym odbywa się to na końcu umowy lub po śmierci właścicie-
la nieruchomości, a w modelu sprzedażowym na początku zawarcia umowy kredytowej7. 

Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie odwróconego kredytu hipoteczne-
go oraz przedstawienie go jako alternatywnej metody zabezpieczenia emerytalnego, wpły-
wającą na zwiększenie przychodów osób będących w wieku poprodukcyjnym. Omówiono 
możliwości wypłacania świadczenia oraz przedstawiono sposób obliczania jego wysokości. 
Na koniec przeanalizowano możliwość przyjęcia odwróconego kredytu na polskim rynku.

3  I. Olejnik, Odwrócona hipoteka jako finansowe zabezpieczenie przyszłości emerytalnej, „Polityka 
Społeczna” 2011, numer specjalny: „Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie”, s. 56.

4  Założenia do projektu ustawy…, s. 2.
5  M. Cycoń, T. Jedynak, Odwrócony kredyt hipoteczny jako alternatywna metoda zabezpieczenia eme-

rytalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, „Finanse” 2012, nr 883, s. 20.
6  K. Gabryelczyk, Private Asset & Wealth Management, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 336.
7  Założenia do projektu ustawy… s. 4–5.
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Charakterystyka odwróconego kredytu hipotecznego na podstawie założeń do 
ustawy

Ministerstwo Finansów zaakceptowało 15 października 2013 roku projekt założeń 
do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, który pozwoli osobom posiadającym 
prawo własności do nieruchomości albo wieczystego użytkowania gruntu lub spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu uzyskać dodatkowe środki finansowe. Podstawą 
odwróconego kredytu hipotecznego jest umowa, która zawierana jest między kredy-
tobiorcą a instytucją finansującą (bank, oddziały kredytowe). Instytucje kredytujące 
zostaną objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, co zapewni ochronę interesów 
beneficjentów przez gwarancję wypłat świadczeń. Projekt nie posiada ograniczeń wie-
kowych, jednak skierowany jest głównie dla osób starszych. Przed zawarciem umowy 
odwróconego kredytu hipotecznego instytucja kredytująca sprawdza stan prawny nie-
ruchomości oraz historię zobowiązań kredytobiorcy. Umowa odwróconego kredytu hi-
potecznego przewiduje, że właściciel w zamian za zrzeczenie się (ze skutkiem śmierci) 
praw do nieruchomości otrzymuje wypłaty w formie renty lub jednorazowo od instytucji 
finansowej (w związku z tym produkt ten nazywany jest lustrzanym odbiciem kredytu 
hipotecznego)8. Instytucja finansowa nie będzie udzielała świadczenia z tytułu kredytu 
dożywotnio, wynika to z tego, że udział spadkobierców w rozliczeniu wierzytelności 
z nieruchomości nie zostaje wyłączony, stąd instytucja kredytowa nie jest w stanie kom-
presować ponoszonego ryzyka. Umowa kredytowa zawierana jest w  polskich złotych, 
aby zminimalizować ryzyko strat związanych ze zmianą kursu walut. Wypłaty środków 
pieniężnych dokonywane będą przez czas określony w umowie, natomiast wstrzymy-
wane zostaną w momencie śmierci kredytobiorcy. Należy zaznaczyć, że występuje tu 
tak zwane ryzyko emerytalne, gdyż przychód emeryta zwiększony jest poprzez świad-
czenie wynikające z odwróconego kredytu hipotecznego tylko przez pewien czas, na 
który zawarta jest umowa. Po jej zakończeniu kredytobiorca nie będzie otrzymywał 
dodatkowych środków finansowych od instytucji kredytowej. Beneficjent otrzymujący 
świadczenie nie jest zobowiązany do jej zwrotu (taka możliwość występuje jedynie przy 
złamaniu warunków umowy na przykład przenoszenie prawa do nieruchomości na osoby 
trzecie w trakcie trwania umowy o odwróconym kredycie hipotecznym) oraz ma moż-
liwość przeznaczyć ją na dowolny cel. Zawarcie umowy nie wymaga posiadania przez 
kredytobiorcę zdolności kredytowej, gdyż wierzytelność z tytułu odwróconego kredytu 
hipotecznego będzie zabezpieczona hipoteką. Umowę zawiera się na czas nieokreślony, 
stąd właściciel posiada dożywotnie prawo zamieszkania w nieruchomości. Beneficjent 
jako właściciel zobowiązany dbać o mieszkanie, płacić podatek oraz ubezpieczyć nie-

8  S. Pawłęga, Formy kredytu seniorskiego w wybranych krajach i w Polsce, „Wiadomości Ubezpiecze-
niowe” 2009, nr 4, s. 104.
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ruchomość od zdarzeń losowych. Powinien również utrzymać nieruchomość w stanie 
niepogorszonym9. Po śmierci kredytobiorcy jego spadkobiercy decydują, czy dokonują 
spłaty kredytu i zostają właścicielami nieruchomości czy przenoszą prawa do nieru-
chomości na instytucję kredytującą, która dokonuje uregulowania roszczenia z kwoty 
uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. W przypadku uzyskania ze sprzedaży kwoty 
wyższej niż kwota wierzytelności z tytułu kredytu wraz z odsetkami i kosztami, in-
stytucja kredytująca zobowiązana będzie przekazać nadwyżkę spadkobiercom. Należy 
podkreślić, że środki uzyskane przed świadczeniobiorcę w ramach odwróconego kredytu 
hipotecznego nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym10. Natomiast jeżeli beneficjent nie posiadałby spadkobierców, powyżej 
określona nadwyżka zostanie przekazana na rzecz gminy lub skarbu państwa. Warto 
podkreślić, że ryzyko występujące w przypadku ujemnej różnicy między kwotą uzyska-
ną z nieruchomości a wysokością roszczenia ponoszone jest przez instytucję finansową 
udzielającą odwróconego kredytu hipotecznego, stąd spadkobiercy nie zostają obciążeni 
kosztami związanymi z jej uregulowaniem.

Obliczenie wysokości świadczenia

Wysokość świadczenia, jakie otrzyma kredytobiorca, zależy od szeregu czynników. 
Do obliczeń wykorzystuje się specjalną formułę uwzględniającą wartość nieruchomości, 
wiek pożyczkobiorcy oraz wysokość oczekiwanych stóp zwrotu. Im wyższa wartość nie-
ruchomości, tym wyższa wartość kredytu, który może być przyznany. Przed zawarciem 
umowy o odwróconym kredycie hipotecznym wyceny nieruchomości dokonuje rzeczo-
znawca. W ustawie nie zostało jednak określone, która ze stron ponosi koszty związane 
z określeniem wartości nieruchomości. Może wystąpić sytuacja, w której obie ze stron 
powołają osobę dokonującą wyceny. 

Wiek kredytobiorcy podobnie wpływa na wysokość otrzymywanego świadczenia. 
Wraz z wiekiem wzrasta limit kredytu, czyli im później nastąpi decyzja o zawarciu 
umowy o odwróconym kredycie hipotecznym, tym świadczenie z nim związane będzie 
wyższe. Natomiast stopy zwrotu działają w przeciwnym kierunku, co oznacza, że im 
są wyższe, tym suma kredytowa jest niższa11. Instytucje kredytujące będą pobierały 
opłaty za wykonanie usługi, co wpłynie na obniżenie wysokości otrzymanego limitu 
kredytowego.

9  Założenia do projektu ustawy..., s. 5–26.
10  M. Cycoń, T. Jedynak, Odwrócony kredyt hipoteczny..., s. 24.
11  W. Daruk, M. Gomułka, Odwrócona hipoteka, czyli nowy rynek dla polskiej bankowości, SKN 

Bankowości przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Poznań 2010, s. 6.
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Jak już wcześniej wspomniano, świadczenie może być wypłacane w formie okreso-
wej (na przykład miesięcznej, rocznej, kwartalnej), jednorazowo lub część jako wypłata 
jednorazowa, a pozostała część w transzach. W związku z tym do obliczeń wysokości 
świadczenia można wykorzystać wzory na terminowe renty życiowe na bazie dyskretnej. 

Wprowadźmy oznaczenia:
i – roczna stopa procentowa,

v =   11+i
  – czynnik dyskontujący,

x – wiek beneficjenta,

t px – prawdopodobieństwo, że osoba w wieku x przeżyje t lat,

äx:nl
 – renta życiowa czasowa,

n – czas trwania umowy o odwróconym kredycie hipotecznym,

R – roczna wysokość świadczenia wypłacanego na początku każdego roku.

Wysokość rocznego wypłacanego świadczenia R można obliczyć, wykorzystując 
obecną wysokość terminowej renty życiowej nletniej12:

Räx:nl = R       vt t px = R 
n

t = 1

Nx – Nx+m

Dx
.

W powyższym wzorze zostały wykorzystane wzory komutacyjne, które oznaczają:
Dx = vxlx ,

gdzie Dx – zdyskontowana liczba osób, które osiągnęły x lat,

Nx =     Dx+k =     vx+klx+k

k = 0 k = 0

∞ ∞
.

W praktyce sumowanie w powyższych wzorach nie odbywa się do nieskończoności, 
tylko do maksymalnego wieku w objętego w tablicach trwania życia, zatem13:

12  S. Wieteska, Zastosowanie rent życiowych do kalkulacji świadczeń w hipotece odwróconej, w: Metody 
matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, red. A.S. Barczak,  
S. Barczak, Wydawnictwo Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 260. 

13  A. Śliwiński, Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na 
życie, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 138.
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Nx =     Dx+k 
k = 0

w–x

.

Wprowadźmy kolejne oznaczenie:
Wr –  wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę w chwili podpisania umowy.

Instytucja kredytująca w wyniku jednorazowej wypłaty wypłaca 0,5Wr w chwili 
podpisania umowy, natomiast w przypadku wypłat rentowych otrzymujemy wzór14:

0,5Wr = Räx:nl .

Załóżmy, że nieruchomością w umowie o odwróconym kredycie hipotecznym jest 
mieszkanie o powierzchni 50 m2, natomiast cena za 1 m2 wynosi 4 500 złotych, stąd 
otrzymujemy:
Wr = 225 000 zł
0,5Wr = 112 500 zł

Przyjmując, że okres trwania umowy o odwróconym kredycie hipotecznym to 15 lat, 
a osoba podpisująca umowę ma x lat oraz stopa procentowa i = 0,03 otrzymujemy wyniki 
przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Wysokość świadczenia uzyskanego z przeniesienia własności do nieruchomości

Wiek 
kredytobiorcy x Dx Nx

Wysokość rocznej renty 
wypłacanej na początku roku

Wysokość rocznego świadczenia 
nieuwzględniająca przeciętnego 

dalszego trwania życia

65 11808,5 160254,2 10 647,00 zł 5872,56 zł

66 11261,7 148445,7 10 768,85 zł 5872,56 zł

67 10727,5 137183,9 10 905,92 zł 5872,56 zł

68 10205,8 126456,4 11 060,92 zł 5872,56 zł

69 9696,0 116250,6 11 236,44 zł 5872,56 zł

70 9197,9 106554,6 11 435,76 zł 5872,56 zł

75 6852,3 65343,2 12 893,52 zł 5872,56 zł

80 4684,6 35481,1 15 391,96 zł 5872,56 zł

85 2743,5 16070,1 19 292,07 zł 5872,56 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie tablic trwania życia dla obu płci łącznie z 2012 roku ze strony Głównego Urzędu Staty-
stycznego.

14  S. Wieteska, Zastosowanie rent życiowych..., s. 261.
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Wyliczone wartości nie uwzględniają opłat odwróconego kredytu hipotecznego na-
rzuconych przez instytucje kredytujące, stąd wysokość rocznej renty płatnej na początku 
roku byłaby niższa. Wartość rocznej renty wypłacanej na początku roku jest wyższa od  
świadczenia nieuwzględniającego wieku i długości trwania życia beneficjenta, wypła-
canego z góry, wyliczonego ze wzoru15:

Wr = R · q · 
qn–1

r ,

gdzie R to wysokość wypłacanych wypłat, natomiast q = 1+r . Decydując się na jednora-
zową wypłatę, beneficjent otrzymałby kwotę 112 500 złotych. Umieszczając te pieniądze 
na lokacie o oprocentowaniu rocznym 6% poniósłby stratę, gdyż po pierwszym roku 
kwota z odsetek wynosiłaby 6 150 złotych (112 500 × 6%) i byłaby niższa od uzyskiwanej 
renty z odwróconego kredytu hipotecznego. Po powyższej analizie należy stwierdzić, 
że najlepszym rozwiązaniem dla kredytobiorcy jest pobieranie świadczeń okresowych 
w ramach odwróconego kredytu hipotecznego.

Wysokość nadwyżki wypłacanej spadkobiercom kredytobiorcy

Zgodnie z tym, co zostało wcześniej wyjaśnione, spadkobiercy kredytobiorcy od-
wróconego kredytu hipotecznego mają możliwość spłacenia zadłużenia i pozostania 
właścicielami nieruchomości lub otrzymają różnicę otrzymaną ze sprzedaży mieszka-
nia pomniejszoną o roszczenia instytucji finansowej, o ile różnica jest dodatnia. Obli-
czając zakumulowaną wartość renty życiowej nletniej o płatnościach R co roku z góry 
ze wzoru16: 

Räx:nl = R
Nx – Nx+m

Dx
,

można obliczyć wysokość nadwyżki, która przypada spadkobiercom.
Oznaczając przez Wn wartość nieruchomości po n latach, otrzymujemy trzy przypad-

ki. W każdym z nich zostało założone, że występuje nadwyżka, którą otrzyma spadko-
bierca (w przeciwnym przypadku należy zmienić znak nierówności).

1. Wartość nieruchomości po upływie n lat nie ulega zmianie, występuje stabilizacja 
cen nieruchomości, nie występuje zjawisko inflacji17 

0,5Wr – Rsx:nl < Wn
.

15  W. Roszczynialski, Efektywne rachunki w zarządzaniu i bankowości, Text, Kraków 2009, s. 70.
16  S. Wieteska, Zastosowanie rent życiowych..., s. 261.
17  Tamże.
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2. Wartość nieruchomości będzie się zwiększała co roku o i% w przeciągu n lat18

0,5Wr(1+i)n
  – Rsx:nl > Wn .

3. Wartość nieruchomości będzie spadała co roku o i% w przeciągu n lat19 

0,5Wrvn
  – Rsx:nl < Wn

wtedy różnicę otrzyma spadkobierca lub zbywca nieruchomości. 

Podsumowanie

Odwrócony kredyt hipoteczny jest nowym instrumentem finansowym wchodzącym 
na polski rynek. Ma on na celu zabezpieczenie przyszłości emerytów poprzez zwiększe-
nie ich przychodów w zamian za zrzeczenie się praw do nieruchomości. Dzięki niemu 
istnieje możliwość zamiany „zamrożonych” środków finansowych w nieruchomości na 
płynne środki, które mogą zostać przeznaczone na przykład na utrzymanie, leki, wy-
cieczki. Jest on skierowany do osób starszych, często samotnych, którzy nie mogą liczyć 
na pomoc dzieci lub wnuków, a oszczędności mają zakumulowane w nieruchomości. 
W Polsce mało osób oszczędza z myślą o przejściu w wiek poprodukcyjny. Głównym 
celem stawianym sobie przez Polaków jest zakup mieszkania, wychowanie dzieci, stąd 
polski rynek jest idealny na wprowadzenie odwróconego kredytu hipotecznego jako 
jednego z produktów zabezpieczających przyszłość polskich emerytów. Niekorzystne 
prognozy na temat przyszłych wysokości emerytur mogą spowodować, że Polacy będą 
decydowali się na zabezpieczenie przyszłości poprzez przeniesienie własności nierucho-
mości na instytucje finansowe. W związku z powyższym odpowiednio przygotowane 
oferty w zakresie odwróconego kredytu hipotecznego mogą cieszyć się dużym zaintere-
sowaniem wśród polskich obywateli wchodzących w wiek poprodukcyjny.
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Streszczenie

Celem artykułu jest scharakteryzowanie odwróconego kredytu hipotecznego oraz przedstawienie jego zna-
czenia jako alternatywnej metody zabezpieczenia emerytalnego, umożliwiającego zwiększenie przychodów osób 
będących w wieku poprodukcyjnym. Podstawą tego produktu finansowego jest umowa podpisana pomiędzy instytucją 
finansową a właścicielem nieruchomości, na podstawie której w zamian za zrzeczenie się (ze skutkiem śmierci) praw 
do nieruchomości otrzymuje on wypłatę jednorazowo lub w formie renty. Beneficjent posiada prawo dożywotnio 
zamieszkiwać w nieruchomości, której do końca życia pozostaje właścicielem. Natomiast po jego śmierci spadkobiercy 
mają możliwość wykupu mieszkania lub uzyskania nadwyżki (jeżeli takowa występuje) między wartością mieszkania 
a otrzymanym świadczeniem przez kredytobiorcę oraz kosztami administracyjnymi. Jeżeli wartość mieszkania będzie 
niższa, nie ponoszą oni żadnych kosztów. W artykule został przedstawiony sposób obliczania wysokości wypłacanego 
świadczenia związanego z odwróconym kredytem hipotecznym. W ostatniej części przeanalizowana została możliwość 
wprowadzenia tegoż produktu na polski rynek.

Reverse Mortgage as the Only Possibility to Raise Revenues of Pensioners

The article aims at the description of a reverse mortgage and the presentation of its significance as an alternative 
method of provision for retirement enabling the increase of revenues of people at post-working age. The footing of this 
financial product is an agreement conducted by a financial institution and an owner of a real property, on the basis of 
which in return for the surrender of the rights to the real property, he or she receives a one-off payment or money in the 
form of a pension. A beneficiary has the right to dwell in perpetuity a real property of which he remains the owner for 
life. However, after the death of the owner, the inheritors have a possibility to buy up the real property or obtain surplus 
(if it exists) between the value of real estate and the benefit received by a credit recipient and administrative costs. If 
the value of real property is lower, the inheritors will not bare any costs. The article includes a presentation of method 
applied to calculate the amount of benefits connected with the mortgage. In the final part of the study, a possibility to 
launch the product on the Polish market was analyzed.

Translated by Wioleta Zgliczyńska
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Wprowadzenie

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych1 (zwana dalej PDOF) został 
ustalony katalog źródeł uzyskiwania przychodów. Oprócz najpopularniejszego, jakim jest 
stosunek pracy, wskazano między innymi pozarolniczą działalność gospodarczą. Ogólnie 
można określić pozarolniczą działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwór-
czą, budowlaną, usługową lub handlową prowadzoną we własnym imieniu w sposób zor-
ganizowany i ciągły bez względu na jej rezultat. Wiadomo, że oprócz jednostek non profit 
każdy podmiot dąży do maksymalizacji zysków. Dlatego też wielkiego znaczenia nabiera 
rzetelna analiza możliwych do wyboru sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, czyli zanim zostanie podjęta osta-
teczna decyzja co do formy organizacyjnoprawnej, jak i sposobu opodatkowania uzyski-
wanych przychodów, każdy potencjalny podatnik powinien dokonać analizy wszelkich 
możliwych rozwiązań w celu zoptymalizowania obciążeń podatkowych oraz minimali-
zacji formalności, z którymi wiąże się dana forma prowadzenia działalności gospodar-

* Magister Dominika Zielińska jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Finansów Publicznych) Uniwersytetu Szczecińskiego. Emali: d_zielinska@tlen.pl.

1  Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 nr 80,  
poz. 350 ze zm.).
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czej. W ostatnich latach popularnym rozwiązaniem stało się podejmowanie działalności 
gospodarczej w formie spółki komandytowej.  

Celem niniejszej pracy jest porównanie możliwych sposobów prowadzenia działal-
ności gospodarczej oraz wskazanie ich głównych zalet oraz wad.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady podejmowania i wykonywania 
działalności gospodarczej jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej2 (zwana 
dalej SDG). Przedsiębiorcą w rozumieniu tej ustawy mogą być osoby fizyczne, wspólnicy 
spółek cywilnych oraz spółki prawa handlowego. Aby można było rozpocząć prowadze-
nie działalności gospodarczej, konieczne jest jej zarejestrowanie. Obecnie istnieją dwa 
rejestry:

a) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (zwana dalej 
CEIDG) – wpisu tam dokonują przedsiębiorcy indywidualni oraz wspólnicy 
spółek cywilnych;

b) Krajowy Rejestr Sądowy (zwany dalej KRS) – wpisywane są tam spółki prawa 
handlowego, zarówno spółki osobowe, jak i kapitałowe.

Wpis do CEIDG nie podlega żadnej opłacie. Od dnia wpisu do rejestru osoba fizycz-
na może legalnie rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą, a co za tym idzie, 
osiągać przychody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każda kolejna zmiana 
wpisu także jest bezpłatna.

Wpis do KRS podlega opłacie, od 18 maja 2012 roku wynosi ona 600 złotych. W lipcu 
2011 roku ujednolicono opłaty dla spółek osobowych i kapitałowych. Do 30 czerwca 2011 
roku wysokość opłat rejestracyjnych w KRS uzależniony był od rodzaju wpisywanego 
podmiotu. Każda zmiana we wpisie podlega dodatkowym opłatom. W tabeli 1 ukazano 
podstawowe informacje dotyczące omawianych rejestrów.

Tabela 1. Różnice i podobieństwa we wpisach w rejestrach

Cechy CEIDG KRS
Termin wpisu 1 dzień Do 7 dni
Opłata za wpis 0 zł 600 zł
Oplata za zmianę wpisu 0 zł 500 zł
„Jedno okienko” Od 31 marca 2009 Od 31 marca 2009
Elektroniczna informacja Od 1 stycznia 2012 Od 1 lipca 2012
Elektroniczne wpisy Od 1 lipca 2011 Od 1 stycznia 2012
Pełnomocnik / prokurent Widoczny we wpisie Widoczny we wpisie
Źródło: opracowanie własne.

2  Ustawa z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 roku, nr 220, poz. 
1447 ze zm.).
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Przy dokonywaniu wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej podatnik 
powinien uwzględnić wielkość planowanych dochodów. Jest to na tyle istotny punkt, iż 
wyznaczyć on może granicę opłacalności pomiędzy indywidualną działalnością a dzia-
łalnością w formie spółki prawa handlowego.

Kolejnymi elementami, które muszą być ustalone na samym początku działalności 
zarobkowej, są rodzaj księgi, w której będą ewidencjonowane zdarzenia gospodarcze, 
oraz sposób opodatkowania osiąganych przychodów/dochodów. W tabeli 2 ujęto pod-
stawowe informacje charakteryzujące oba rejestry przedsiębiorców, mające wpływ na 
koszt obsługi księgowej.

Tabela 2. Elementy kształtujące cenę obsługi księgowej

Cechy CEIDG
KRS

OSOBOWE KAPITAŁOWE

Rodzaj ksiąg podatkowych
PKPiR*
KH **

Ewidencje

PKPiR*
KH**

Ewidencje
KH**

Forma opodatkowania
Podatek ryczałtowy

Podatek wg skali
Podatek liniowy

Podatek ryczałtowy
Podatek wg skali
Podatek liniowy

Podatek CIT***

Koszt obsługi księgowej Od 100 zł Od 400 zł Od 500 zł
* PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów.
**KH – księga handlowa.
***CIT – podatek dochodowy od osób prawnych.
Źródło: opracowanie własne.

Innymi elementami wpływającymi na wysokość ceny outsourcingu księgowego są:
 – liczba zatrudnionych pracowników,
 – prowadzenie teczek osobowych,
 – rozliczanie podatku od towarów i usług (zwanego dalej podatkiem VAT),
 – specyfika prowadzonej działalności gospodarczej,
 – wielkość rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 – inne nietypowe elementy występujące u podatnika.

Wybory, które zostaną dokonane wraz z decyzją o własnym biznesie są bardzo ważne 
i kluczowe, ponieważ na zmianę niektórych rozwiązań trzeba będzie czekać do kolejnego 
roku kalendarzowego. W tabeli 3 dokonano krótkiego porównania trzech najpopularniej-
szych form prowadzenia działalności gospodarczej.
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Tabela 3. Porównanie poszczególnych form organizacyjnych

Cechy Indywidualna działalność Spółka z o.o. Spółka komandytowa
Forma założenia Nie dotyczy Akt notarialny Akt notarialny
Czas do zgłoszenia 
w rejestrze Nie dotyczy Maksymalnie 6 miesięcy Nie dotyczy

Dzień utworzenia Dzień wpisu do rejestru Dzień aktu notarialnego Dzień wpisu do rejestru

Status prawny Osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą Kapitałowa spółka handlowa Osobowa spółka handlowa

Liczba wspólników 1 Minimum 1 Minimum 2
Reprezentacja Właściciel Zarząd Komplementariusz
Wysokość wkładu Nie dotyczy Minimum 5000 zł Nie dotyczy

Odpowiedzialność Całym majątkiem Całym majątkiem spółki /  
Do wartości wniesionych wkładów

Całym majątkiem / Do 
wysokości sumy komandytowej

Źródło: opracowanie własne.

Założenie spółki komandytowej

W ostatnim czasie bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej 
stała się spółka komandytowa (zwana dalej sp.k.). Jest to jedna z osobowych spółek han-
dlowych, która została unormowana przepisami prawa handlowego. Aby sp.k. zaczęła 
istnieć, musi zostać podpisana umowa spółki w formie aktu notarialnego oraz zostać 
wpisana do KRS. Charakterystyczną cechą sp.k. jest występowanie w jej ramach dwóch 
kategorii wspólników – komplementariusza i komandytariusza. Różnice pomiędzy tymi 
typami wspólników zostały wykazane w tabeli 4.

Tabela 4. Elementy różnicujące wspólników sp.k.

Cechy Komplementariusz Komandytariusz
Odpowiedzialność za zobowiązania Bez ograniczeń Ograniczona
Reprezentacja Wspólnik aktywny Wspólnik pasywny

Elementy nazwy spółki
Obowiązek umieszczenia  danych co 

najmniej 1 komplementariusza  
w firmie spółki

Niewykazywanie danych 
komandytariuszy w firmie spółki

Źródło: opracowanie własne na podstawie przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych.

Komplementariusz za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem so-
lidarnie ze spółką. Natomiast komandytariusz odpowiada jedynie do wysokości kwoty 
komandytowej ustalonej w umowie spółki. Ta specyficzna konstrukcja spółki, opierająca 
się na dwóch rodzajach wspólników, umożliwia rozłożenie ryzyka związanego z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej.

Najlepszym sposobem na określenie granicy nieograniczonej odpowiedzialności 
komplementariusza jest powołanie w jego miejsce podmiotu działającego w formie spółki 
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z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej sp. z o.o.). Ustawowe wymagania wobec 
minimalnej wysokości, wysokość kapitału zakładowego zostały zawarte w art. 154  
§ 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych3 (zwany dalej KSH). W styczniu 2009 roku 
artykuł ten uległ zmianie – zmniejszono minimalną wartość kapitału podstawowego 
spółki z o.o. z 50000 złotych do 5000 złotych. Tym samym sp. z o.o. stała się dostępna 
dla szerszej grupy przedsiębiorców. 

Ustanowienie osoby fizycznej jako komplementariusza, który ponosiłby odpowie-
dzialność całym swoim majątkiem, byłoby bardziej ryzykowne niż specjalnie w tym celu 
powołanie spółki z o.o., której nieograniczona odpowiedzialność ograniczyłaby się do 
wysokości majątku sp. z o.o. Alternatywą dla osoby fizycznej pozostającej w związku 
małżeńskim, a będącej komplementariuszem, byłoby ustanowienie rozdzielności ma-
jątkowej z małżonkiem oraz przepisanie swojego majątku na innych członków rodziny 
przed przystąpieniem do spółki komandytowej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostałaby powołana w celu pełnie-
nia funkcji komplementariusza w spółce komandytowej, nie musiałaby posiadać więk-
szego majątku niż ten przewidziany przepisami KSH. Zaproponowana konstrukcja spółki 
komandytowej. stwarza możliwość istotnego ograniczenia ryzyka odpowiedzialności za 
jej zobowiązania. W tabeli 5 przedstawiono szacowaną wartość wydatków związanych 
z założeniem sp. z o.o. z minimalnym kapitałem zakładowym.

Przepisy KSH dotyczące spółki komandytowej nie regulują określonego sposobu 
ustalania udziału w zyskach i stratach firmy. W umowie spółki można dobrowolnie 
ustalić procentowy udział w zysku oraz stratach poszczególnych wspólników. Wyso-
kość udziału w zyskach nie musi być uzależniona od wysokości wniesionego wkładu. 
W spółce komandytowej nie ma określonych przepisów nakazujących wypłatę z zysku 
lub zaliczek na poczet przyszłego zysku na określonych warunkach. Także tę kwestię 
można dobrowolnie regulować zapisami w umowie spółki.

Tabela 5. Koszt założenia spółki z o.o.

Czynności Spółka z o.o.
Akt notarialny 160 zł + VAT
Wypisy 6 zł + VAT / 1 stronę
Notarialnie poświadczone podpisy członków zarządu 20 zł + VAT / 1 odpis
Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,5 % = 21 zł
Opłata KRS 600 zł
Całkowity koszt około 1000 zł

Źródło: opracowanie własne.

3  Ustawa z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2008 roku, nr 118, poz. 747  
ze zm.).
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Zalety i wady spółki komandytowej

Należy zauważyć, że przedstawione w artykule połączenie spółki komandytowej ze 
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w roli komplementariusza potwierdza atrak-
cyjność tej formy prowadzenia działalności szczególnie z punktu widzenia optymalizacji 
obciążeń podatkowych. Ze względu na fakt, że spółka kapitałowa zaliczana jest do spółek 
osobowych prawa handlowego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób prawnych. Podatek CIT dotyczy jedynie osób prawnych oraz spółek kapitałowych 
w organizacji. W spółce komandytowej opodatkowaniu podlegają jedynie dochody 
wspólników osiągnięte w ramach działalności sp.k. Mówi o tym art. 8 ustawy o PDOF 
oraz art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych4 (zwana dalej PDOP). 

Ogólną zasadą w spółkach osobowych jest prowadzenie spraw spółki oraz jej repre-
zentacja na zewnątrz przez wspólników. W spółce komandytowej tylko komplementa-
riusz może być aktywnym wspólnikiem, czyli odpowiadać za prowadzenie spraw spółki 
i reprezentować ją. Dlatego też wprowadzenie do spółki komandytowej wspólnika bę-
dącego sp. z o.o., której organem wykonawczym jest zarząd spółki, będzie skutkować 
dogodniejszym sposobem zarządzania spółką. Osoba fizyczna będąca wspólnikiem co 
do zasady musi wykonywać swoje obowiązki osobiście, natomiast w spółce kapitałowej 
obowiązki te wykonuje zarząd. Istotny przy tym jest fakt, że w skład powoływanego 
zarządu spółki kapitałowej mogą wchodzić osoby inne niż jej udziałowcy/akcjonariusze. 
Rozwiązanie takie umożliwia zaangażowanie w prowadzenie spraw spółki specjalistów 
bez konieczności ustanawiania pełnomocnictw czy też prokury, co może mieć duży 
wpływ na efektywniejsze prowadzenie działalności przy jednoczesnym ograniczeniu 
kosztów z tytułu zatrudnienia profesjonalisty. W tabeli 6 wyszczególniono korzyści oraz 
zagrożenia wynikające z aktywności gospodarczej w ramach spółki komandytowej.

Tabela 6. Zalety i wady spółki komandytowej

Zalety Wady

 – transparentność podatkowa
 – brak podwójnego opodatkowania
 – przejrzystość księgowa (pełna księgowość)
 – minimalizacja ryzyka w zakresie odpowiedzialności  

za zobowiązania
 – dowolne określenie w umowie spółki % udziału w zyskach 

i stratach spółki 

 – wyższe koszty założenia spółki (spółek)
 – wyższe koszty obsługi księgowej (sp. z o.o. + sp.k.)

Źródło: opracowanie własne.

4  Ustawa z 16 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 roku, nr 74, 
poz. 397 ze zm.).
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Spółka komandytowa z udziałem sp. z o.o. może być traktowana jako alternatywa dla 
indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem linio-
wym. Wprowadzenie w struktury spółki osobowej wspólnika będącego spółką kapitało-
wą umożliwia połączenie wielu zalet tych dwóch spółek w jednym podmiocie, jakim jest 
spółka komandytowa. W obowiązującym stanie prawnym, największą korzyścią płynącą 
z takiej konstrukcji jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności tak jak w spółkach 
kapitałowych, przy jednoczesnym braku objęcia spółki podatkiem dochodowym od osób 
prawnych5.

Podsumowanie

Od 1 stycznia 2013 roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące 
opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych oraz osób praw-
nych. Niektóre zmiany miały charakter kosmetyczny, inne merytoryczny. Po dokona-
nej analizie wprowadzonych przez ustawodawcę zmian można zauważyć, że pomimo 
korzystniejszego w przepisach podejścia do podatnika widoczny jest duży nacisk na 
wygenerowanie dodatkowych wpływów do budżetu państwa pod postacią zwiększonego 
podatku dochodowego. 

Zmiany w przepisach podatkowych, które ostatecznie zostały zatwierdzone 9 paź-
dziernika 2013 roku, między innymi w zakresie opodatkowania spółek komandytowo-
akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych, można postrzegać jako negatyw-
ne, szczególnie na tle spowolnienia gospodarczego. Ministerstwo Finansów tłumaczyło tę 
decyzję faktem, że spółka komandytowoakcyjna wykorzystywana jest do optymalizacji 
podatkowej po podjęciu uchwały przez NSA w składzie 7 sędziów, w której stwierdzono, 
że spółka kapitałowa występująca jako akcjonariusz w spółce komandytowoakcyjnej 
zapłaci podatek CIT dopiero po otrzymaniu dywidendy (metoda kasowa). Pomimo że 
przepisy kodeksu spółek handlowych wyraźnie określają osobowy charakter spółek ko-
mandytowoakcyjnych, nie stanowiło to przeszkody dla ustawodawcy w opodatkowaniu 
ich podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jest to niepokojąca niespójność, która 
może wpłynąć na obniżenie poziomu zaufania potencjalnego podatnika wobec państwa, 
które powinno pilnować przestrzegania prawa oraz chronić obywateli przed niewłaści-
wym stosowaniem przepisów.

Projekt przewidywał także objęcie spółek komandytowych obowiązkiem płacenia 
podatku CIT, jednak nie został on zatwierdzony. Dzięki temu przedsiębiorcy nadal będą 
mogli korzystać z możliwości, jakie daje spółka komandytowa, to jest ograniczenia 

5  http://szulikowski.blog.onet.pl/2013/06/19/abcprawaspolkakomandytowazudzialemspolkizoo/ 
(5.10.2013).
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osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki jednego ze wspólników, jakim jest 
komandytariusz. Pozytywne rozwiązanie w tym zakresie dało szansę na kontynuację 
w formie spółek komandytowych działalności gospodarczych, które zostały powołane do 
życia na mocy korzystnych przepisów podatkowych. Tak daleko idące zmiany, szczegól-
nie pod koniec roku kalendarzowego, mogły wpłynąć na duże straty finansowe w przed-
siębiorstwach, ponieważ plany finansowe oraz decyzje finansowe związane z kolejnymi 
latami podejmowane są przez właścicieli lub osoby zarządzające właśnie w 3, 4 kwartale.

Nałożenie dodatkowych obowiązków fiskalnych na spółkę komandytową, która jest 
powszechnie wykorzystywaną formą prowadzenia działalności gospodarczej zarówno 
dla osób fizycznych jak i osób prawnych, mogłoby wpłynąć na ograniczenie optymali-
zacji działalności gospodarczej. Mogłoby się to przełożyć na zmniejszenie atrakcyjności 
rynku polskiego dla zagranicznych przedsiębiorców, co spowodowałoby odpływ z Polski 
kapitału, zmniejszenie liczby miejsc pracy oraz w konsekwencji przychodów do budżetu 
państwa z tytułu podatków. 

Wybór spółki kapitałowej jako formalnej strony prowadzonej działalności gospo-
darczej przy niskich kosztach założenia oraz większej ochronie prywatnego majątku, 
a co za tym idzie, zwiększonego bezpieczeństwa podmiotu gospodarczego, wydaje się 
w obecnym czasie jedynym rozwiązaniem, które łączy w sobie najważniejsze zalety 
pozostałych form prowadzenia działalności gospodarczej.
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Streszczenie

W dobie panującego spowolnienia gospodarczego mającego wpływ na sytuację finansową społeczeństwa is-
totnego znaczenia nabiera optymalizacja podatkowa. W artykule przedstawiono informacje prawnopodatkowe, które 
stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat wyższości prowadzenia działalności gospodarczej w formie osobowej 
spółki prawa handlowego nad indywidualną formą działalności. Na podstawie wywiadu bezpośredniego oraz analizy do-
kumentów zgromadzono informacje na temat istotnych zalet spółki komandytowej, które w efekcie końcowym umożliwiły 
potwierdzenie postawionej tezy w przedstawionym zakresie tematycznym.

Limited Partnership as an Alternative Form of Economic Activity

In times of economic slowdown extent on the financial strength of Society, tax optimization becomes significant. In 
this article indicates Legal and Tax information, which are the basis for consideration of the superiority of doing business 
in personal form of commercial partnership on the individual form. Based on direct interviews and analysis of documents 
collected information on the significant benefits of a limited partnership, which in the end allowed the confirmation of 
the thesis of the themes presented.

Translated by Dominika Zielińska
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Wprowadzenie

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak żyć z godnością, przestrzegając stale i wie-
loaspektowo prawych zasad, to nic innego jak tęsknota za precyzyjną odpowiedzią na 
pytania o etyczne i moralne zachowania na różnych płaszczyznach życia. Z racji istnienia 
wielu wymiarów, w kontekście których można rozważać to zagadnienie, niemożliwe 
będzie dostatecznie szerokie spojrzenie na ten problem w tak zwięzłym opracowaniu. 
Nawet próba skupienia uwagi wyłącznie na zagadnieniach związanych z etyką i moral-
nością naukowca i badacza wydaje się dość trudnym zadaniem, szczególnie że współ-
cześnie coraz większemu spłyceniu ulega granica pomiędzy tym, co moralnie i etycznie 
akceptowalne, a tym, co naganne lub co najmniej dwuznaczne.

Przesuwaniu granicy pomiędzy tym, co moralnie i etycznie akceptowalne, a tym, co 
naganne sprzyja postępująca globalizacja i rozwój i ogólnoświatowy zasięg internetu, 
umożliwiający szeroki dostęp do efektów pracy i zapoznanie się z osiągnięciami na-
ukowców z każdej dziedziny i pochodzących nawet z najodleglejszych miejsc na Ziemi. 
Wszystkie zachodzące w świecie przemiany mają związek z etyką i moralnością oraz 
często są analizowane w takim kontekście. Jednocześnie, paradoksalnie, globalizacja, 
dostępność i powszechność informacji, zmieniające się warunki społecznopolityczne 

* Magister Paulina Blukacz jest doktorantką na Wydziale Finansów (Katedra Finansów Samorządowych) 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Email: blukaczpaulina@gmail.com.
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stanowią pokusę do zachowań nieetycznych w różnych sferach aktywności człowieka, 
także w nauce.

Płaszczyzny zagadnień etycznych

Rozważania na temat etyki oraz badań naukowych warto rozpocząć od wyjaśnie-
nia podstawowych pojęć i klasyfikacji. Etyka (według encyklopedii PWN) to z języka 
greckiego tá ēthiká, „traktat o obyczajach” (ethos „obyczaj”, „charakter”), a w sensie 
potocznym – ogół ocen i norm moralnych w danej epoce i zbiorowości społecznej lub 
konkretny ich system.

Prezentowany poniżej podział tej dyscypliny mający korzenie w koncepcji M. Ossow-
skiej, wybitnej etyk, teoretyk i socjolog moralności, przedstawia się następująco:

a) etyka normatywna, czyli właściwa, zwana też nauką moralności, określa pojęcie 
dobra i zła, słuszności, sprawiedliwości, praw, obowiązków i powinności czło-
wieka, a także buduje całościowe koherentne systemy etyczne. Najbardziej znane 
w Europie są etyki: chrześcijańska, utylitarystyczna, fenomenologiczna, egzysten-
cjalistyczna, kantyzm;

b) etyka opisowa, wyjaśniająca, czyli etologia, zwana też nauką o moralności oraz 
socjologii moralności;

c) metaetyka – podejmuje problemy teoretyczne i logiczne etyki i moralności, na 
przykład analizuje język i strukturę etyki, ustala sens pojęć stosowanych w etyce, 
takich jak czyn, motyw, reguła moralna, dokonuje logicznej analizy ocen, norm, 
bada ich uzasadnienie1.

Przez etykę badań naukowych należy rozumieć pewien szczegółowy, względnie wy-
odrębniony dział etyki normatywnej, w którym rozpatruje się etyczne aspekty czynności 
badawczych, wykonywanych w ramach nauki. Głównym zadaniem tej dyscypliny jest 
ustalenie i uzasadnienie reguł, których z etycznego punktu widzenia powinni przestrze-
gać wykonawcy tych czynności2.

Zajmując się problemami stosunków interpersonalnych, politycznych, gospodar-
czych, należy zauważyć, że jako uczestnicy lub obserwatorzy różnych zdarzeń i zjawisk 
nie jesteśmy wolni od ich oceny w kontekście etycznym i moralnym. Nawet w sytu-
acjach codziennych występuje często konieczność dokonywania wyborów generujących 
wiele dylematów. W nieoczekiwany sposób pojawiają się pytania o właściwe postępo-
wanie, szczególnie wtedy, gdy własne zasady moralne są kolizyjne z ogólnie przyjęty-

1 J. TomczykTołkacz, Etyka biznesu – wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. 
O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 10–11.

2  W. Galewicz, O etyce badań naukowych, „Diametros” 2009, nr 19, s. 48–57.
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mi normami etycznymi. Łatwo spostrzec, że w różnego rodzaju relacjach dochodzą do 
głosu uczucia i emocje niosące ze sobą osąd moralny. Także zasadnicze spory politycz-
ne częstokroć są osądzane w moralnych kategoriach winy, sprawiedliwości społecznej, 
oburzenia czy wstydu. A przecież życie według przyjętych zasad etycznych powinno 
być łatwe i przyjemne, więc dlaczego tak trudno spełniają się takie oczekiwania? Być 
może dlatego, że coraz częściej można spotkać się z sytuacją, kiedy wewnętrzny kodeks 
moralny różni się od przyjętych ogólnych zasad i indywidualnie należy stanąć przed 
koniecznością rozwikłania dylematu etycznego, co rodzi z kolei konieczność dokonania 
trudnego wyboru pomiędzy decyzją o ścisłym przestrzeganiu przyjętych zasad a możli-
wością ich modyfikacji i elastycznego dostosowania do zaistniałej sytuacji.

Wytłumaczenia i pewnego rodzaju wewnętrznego rozgrzeszenia odstępstw od usta-
lonych zasad nie jest trudno znaleźć. Sporo ludzi uważa, że to sztywno pojmowana etyka 
ogranicza ich możliwości działania i ich krępuje. Są zwolennikami elastycznego podcho-
dzenia do norm moralnych, kierują się własną wygodą lub wizją łatwiejszego i bezpro-
blemowego życia, uważając normy etyczne za ograniczający i zbędny balast.

Porażka jest najczęściej synonimem upadku, więc oczywiste jest, że nikt nie chce 
przegrywać. W sytuacji, gdy powstaje wybór pomiędzy sukcesem okupionym złama-
niem zasad a porażką przy wiernym ich przestrzeganiu trzeba zmierzyć się z dylematem 
moralnym i samodzielnie go rozwiązać. Natura ludzka skłania do zastosowania prostych 
i wygodnych rozwiązań, niekoniecznie spójnych i zgodnych z założonym systemem norm.

Budujące jest jednak to, że przeważa pogląd, że w życiu warto kierować się zasadami 
etycznymi, dobrem oraz własnym kodeksem moralnym. Jak mawiał Gandhi: „Be the 
change you want to see in the world” (Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie) 
oraz „Good and evil must exist side by side, and the man has to make choices” (Dobro 
i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyborów).

Można teraz postawić pytanie: czy normy moralne są normami racjonalnymi, a więc 
czy – podobnie jak sądy wartościujące zawierające słowo „dobry” – dopuszczają racjonal-
ne uzasadnienie. „Wszelkie normy funkcje swą mogą pełnić tylko na tyle, o ile powiązane 
są z jakąś sankcją. W przypadku norm racjonalnych ową sankcją jest sama nieracjonal-
ność działania – ten, kto narusza normy rozumu, działa nieracjonalnie, «nieroztrop-
nie»; w przypadku norm społecznych jest to sankcja społeczna, wykluczenie z odnośnej 
praktyki społecznej – jeśli ktoś narusza reguły gry, zostaje z danej gry wykluczony, 
jeśli narusza reguły obyczajowe – naraża się na pogardę, w przypadku naruszenia norm 
prawnych, naraża się na sankcję karną. Właśnie na owym zagrożeniu sankcją – i tylko 
na nim – polega obowiązywanie norm. Tym samym pytanie o obowiązywanie norm jest 
zarazem pytaniem o stojące za nimi sankcje i jako takie ma charakter pytania o fakty”3.

3 E. Tugendgat, Wykłady o etyce, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, s. XIX.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 9 (2014)

264

E
t
y

k
a

Problemem jednak (i to w kontekście globalnym) jest to, że mimo iż większość ludzi 
opowiada się za przestrzeganiem norm i są orędownikami uczciwości, jak również ocze-
kują jej od rządzących, urzędników, przełożonych i przyjaciół we wszystkich sferach 
życia, to sami na przykład kłamią zarówno w sprawach poważnych, jak i błahych, nie 
dostrzegając w tym znamion zachowania nieetycznego. Naginanie i łamanie zasad uznają 
za nieistotne odchylenia, które nie powinny wpływać na ocenę ich postępowania i nie 
powinny pociągać za sobą sankcji. Niestety, taka „podwójna” moralność i nieetyczne 
zachowania coraz powszechniej uzyskują ciche społeczne przyzwolenie. I nie jest to 
charakterystyczne dla niewielkiej społeczności czy ograniczone do niewielkiego regionu. 
W czasach globalizacji problem ten staje się powszechny i wielopłaszczyznowy. Czy 
może to świadczyć o rychłym powszechnym załamaniu propagowanych dotychczas ele-
mentarnych zasad etycznych? Czy nadchodzi zmierzch honorowania w życiu codzien-
nym zasad moralnych? Czy to w tę stronę zmierza ludzkość? Oby nie.

Elementarne zasady etyczne w pracy naukowców

Badania naukowe (według encyklopedii PWN) to prace badawcze (teoretyczne i do-
świadczalne), zmierzające do osiągnięcia postępu wiedzy naukowej przez odkrywanie 
nowych praw i budowanie nowych teorii naukowych o rzeczywistości; mogą mieć one 
cel czysto poznawczy lub służyć konkretnym celom praktycznym.

Polska Akademia Nauk – Komitet Etyki w Nauce opracował zbiór zasad i wytycz-
nych, którymi powinni się kierować naukowcy w swoich badaniach – Dobre obyczaje 
w nauce. Wśród dobrych obyczajów, na które autorzy publikacji zwracają szczególną 
uwagę, znajdują się między innymi takie postulaty:

a) „pracownika nauki obowiązują zasady etyki ogólnoludzkiej, w szczególności 
zasady dobrych obyczajów w nauce, normy prawdomówności i bezinteresowności;

b) pracownik nauki nie może żądać od swych współpracowników albo podwładnych 
zachowania sprzecznego z zasadami dobrych obyczajów w nauce, nie wolno mu 
także usprawiedliwiać posłuszeństwem ani lojalnością zachowania sprzecznego 
z zasadami etycznego postępowania;

c) w sytuacji, gdy zastosowanie zasad dobrych obyczajów w nauce popada w kolizję 
z innymi ogólnie akceptowanymi systemami wartości, naukowiec powinien do-
konywać wyboru zgodnie z własnym sumieniem i podejmować osobistą decyzję 
w każdym konkretnym przypadku konfliktu moralnego;

d) naukowiec dba o to, aby uznanie za osiągnięcia naukowe przypadło temu, komu 
uznanie to rzeczywiście się należy;
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e) pracownik nauki powinien ustawicznie poszerzać i pogłębiać swą wiedzę oraz do-
skonalić umiejętności, przy szacunku wobec autorytetów obowiązuje go postawa 
krytyczna i wyżej niż autorytety stawia rzeczowe i niepodważalne argumenty;

f) jest obowiązany przeciwdziałać złemu wykorzystaniu osiągnięć naukowych 
i użyciu ich przeciw człowiekowi, a badania naukowe prowadzi w sposób nie-
uwłaczający godności człowieka i nienaruszający zasad humanitarnych;

g) badania naukowe należy prowadzić w taki sposób, aby nie zagrażały człowiekowi 
i społeczeństwu, a także nie szkodziły środowisku naturalnemu i kulturowemu 
człowieka”4.

W dobie obecnych przemian społecznopolitycznych trudno nie zauważyć związku 
pomiędzy globalizacją a postępującą komercjalizacją nauki. Zachodzące w świecie 
przemiany mają swoje implikacje etyczne w sferze nauki. Postęp naukowotechniczny 
objawiający się między innymi lawinowym rozwojem technik i systemów IT wraz z po-
wszechnością wykorzystania internetu zmarginalizował bariery i umożliwił zaspokojenie 
popytu na informacje – także naukowe. Komercjalizacja uczyniła z nauki źródło docho-
dów, szczególnie w sytuacji, gdy wsparcie badań naukowych dotacjami budżetowymi 
przestało być jedyną drogą finansowania badań naukowych.

Coraz częściej pojawia się w różnych źródłach idea pełnego „urynkowienia nauki” 
w związku z postępującą globalizacją. Najsilniej trend ten jest widoczny na innych kon-
tynentach, bo Europa, opierając się na wielowiekowych tradycjach finansowania nauki 
przez państwowy budżet, jeszcze próbuje się bronić przed wpływem komercjalizmu 
i konsumpcjonizmu na instytucje naukowe.

Etycy wiedzą od dawna, że „szeroko ujęty kontekst każdego działania moralnego, 
nazywany też sytuacyjnymi okolicznościami, może wpływać modyfikująco na powin-
ność podejmowania określonych działań, a następnie na ich wartość moralną. Dotyczy to 
również «warunków rynkowych», w których przyszło działać pracownikom naukowym. 
Ponieważ aksjologia, którą kierują się środowiska naukowe – uniwersyteckie nie zawsze 
przystaje do aksjologii świata biznesu, zbliżanie się czy nawet nakładanie się tych dwóch 
światów musi prowadzić do konfliktów wartości, a tym samym do dylematów moralnych 
przedmiotów działających w ich obrębie”5.

Badania naukowe, przeprowadzane w różnych dziedzinach wiedzy, powinny być rze-
telne i uczciwe, czyli powinny wynikać ze zgodności działań z przekonaniami badacza 
i zasadami etyki. Naukowiec powinien wyrażać swoją opinię o cudzej pracy w sposób 
wyważony, wnikliwy i sprawiedliwy. Jednocześnie powinien respektować zasady 

4  Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, wyd. 3, Polska Akademia Nauk, Komitet Etyki 
w Nauce, Warszawa 2001.

5 A. Dylus, Globalizacja – refleksje etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–
Kraków 2005, s. 105.
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prawdy obiektywnej i przestrzegać zasady, że polemiki prowadzone są w poszanowaniu 
rzetelności naukowej.

Wśród nieetycznych zachowań w pracach naukowych najpowszechniejszy jest pla-
giatowanie w różnej postaci: począwszy od publikowania jako swoich wyników innych 
badaczy lub „fałszywe współautorstwo” czy w końcu przemilczanie i tolerowanie przy-
padków nieetycznego zachowania w obawie przed narażeniem się na negatywne kon-
sekwencje ze strony środowiska. Także przypisywanie sobie osiągnięć innych poprzez 
nieuprawnione wykorzystywanie efektów ich pracy, odrzucanie wyników innych badań 
w obawie, że mogą one negatywnie wpłynąć na ocenę własnej pracy, celowe pomija-
nie w bibliografiach niektórych wykorzystywanych pozycji, posługiwanie się cytatami 
z prac bez przywoływania w przypisach źródła zapożyczenia, manipulacje informacjami, 
publikowanie fałszywych wyników badań i tym podobne zdarzenia zasługują na napięt-
nowanie jako zachowania nieetyczne i niegodne prawdziwego naukowca.

Jakie czynniki powodują takie działania, mimo powszechnego uznania ich za nie-
etyczne? Dlaczego ostatnio nasila się ich występowanie i coraz trudniej zakwalifikować 
je jako incydentalne? Z pewnością na to zjawisko ma wpływ wieloaspektowa presja, 
jaka ciąży na badaczu, oraz chęć, by przedstawione przez niego efekty pracy wyglądały 
na bardziej efektywne i spektakularne, niż są w rzeczywistości, a także wygodnictwo, 
lenistwo i chęć osiągnięcia efektu końcowego jak najszybciej jak najmniejszym kosztem 
i nakładem pracy. Czasami jest to jedynie brak samodyscypliny, presja czasu lub innych 
ludzi, a czasami niechlubna chęć nieuczciwego i szybkiego wzbogacenia się.

Jak pokazuje historia badań naukowych, nauka posiada niezwykłe zdolności samo-
korygujące, chroniące ją przed skutkami błędów i nierzetelności, co jednak niejedno-
krotnie następuje w zbyt długiej perspektywie czasu (na przykład sprawa człowieka 
z Piltdown, w której oszustwo zostało zdemaskowanie dopiero po 40 latach). Te zdolności 
nie stanowią jednak wystarczającego zabezpieczania przed cywilizacyjnymi i społecz-
nymi konsekwencjami nierzetelności naukowej, które doraźnie mogą przyczyniać się do 
promowania nowożytnego barbarzyństwa6.

Przedmiotem etyki jest moralność jako pewien fakt społeczny. Kwestii kontrower-
syjnych w rozważaniach nad etyką i moralnością jest wyjątkowo wiele. Można je rozpa-
trywać w aspekcie dobra i zła, zachowań etycznych i postaw godnych naśladowania czy 
wręcz przeciwnie: niemoralnych i niegodnych naśladowania lub wręcz haniebnych. Aby 
podejmować dobre decyzje mimo presji konieczne jest ciągłe odwoływanie się do tego, 
co uważa się za etycznie ważne. Wymaga to od naukowca samodyscypliny, odporności na 
pojawiające się „pokusy”, wewnętrznej zgody na oddalenie momentu uzyskania szeroko 
rozumianej gratyfikacji za włożony w badania wysiłek, wyzbycia się fałszywej dumy, 

6  Dobra praktyka naukowa, Komitet Badań Naukowych, Zespół ds. Etyki w Nauce przy Przewodni-
czącym KBN, http://kbn.icm.edu.pl/etyka/praktyka.html  (12.10.2014).
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która uniemożliwia zauważenie własnych błędów, umiejętności eliminacji etycznych 
pułapek, słowem: potrzeba siły charakteru.

Ludzie słabego charakteru znajdują na poczekaniu wiele usprawiedliwień i tłumaczą 
swoje wątpliwe moralnie postępowanie różnymi okolicznościami, twierdząc, że były 
one od nich niezależne. Pojawia się więc pytanie: czy można żyć etycznie tak, aby nie 
odstąpić od żadnej uznawanej przez siebie zasady? W literaturze są prezentowane zazwy-
czaj dwa stanowiska: pierwsze uznaje normy etyczne jako bezwzględnie obowiązujące, 
drugie dopuszcza tak zwaną etykę sytuacyjną, czyli warunkowe obowiązywanie norm. 
Konkretny wybór jest kwestią indywidualną. Każdy badacz, naukowiec we własnym 
sumieniu rozważa jego trafność, podatność zasad na modyfikację pod wpływem różnych 
czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Przeważa pogląd, że chcąc prowadzić etyczne 
życie, należy konsekwentnie przestrzegać ustalonych zasad przy podejmowaniu decyzji. 
Konformistyczne podejście do nauki i badań naukowych jest uznawane za nieetyczne. 
Szczególnie ta dziedzina ludzkiej aktywności powinna pozostać niewzruszona, prawa, 
moralnie nienaganna i podatna w jak najmniejszym stopniu na przemiany ludzkiej men-
talności w kierunku konformizmu i cywilizacyjnej, wszechobecnej i globalnej komercji.

Pojawia się tutaj dodatkowo nierozwiązany dotąd problem granicy, która istnieje 
między wolnością akademicką a nierzetelnością naukową w kontekście rosnącej tole-
rancji dla uprawiania w niektórych jednostkach naukowych różnego typu paranauk oraz 
przyzwolenia na tandetność oraz pozorność badań naukowych, niemających nic wspól-
nego z rzetelnym procesem poznawczym. Ujawnia się w tym miejscu trudny do roz-
wiązania konflikt pomiędzy społecznym interesem zapewnienia badaniom naukowym 
najwyższych standardów a samorządnością jednostek naukowych oraz konflikt między 
globalnym charakterem nauki a narodowym charakterem instytucji naukowych. Warto 
również wspomnieć, że w opiniach ujawnianych w poszczególnych krajach coraz wyraź-
niej rysuje się doktryna przypisująca szczególną wagę naruszeniom rzetelności naukowej 
w przypadku badań finansowanych ze środków publicznych7.

Podsumowanie

W grudniu 2012 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło 
Kodeks etyki pracownika naukowego. Według zawartych w nim postulatów „podsta-
wowe, uniwersalne zasady i wartości etyczne, na których opiera się integralność i wia-
rygodność nauki, odnoszą się do przedstawicieli wszystkich, bez wyjątku, dyscyplin 
naukowych”. Należą do nich między innymi: „sumienność w prezentowaniu celów i in-
tencji prowadzonych badań, krytycyzm wobec własnych rezultatów, opieranie interpre-

7  Tamże.
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tacji i wniosków wyłącznie na faktach, bezstronność w podejściu do badanego problemu, 
niezależność od zewnętrznych wpływów na prowadzenie badań”8.

Mimo że kodeks ten nie jest normatywnym aktem prawnym, lecz wskazuje jedynie 
pożądane wzorce postępowania, powinien być szeroko rozpowszechniony i propagowa-
ny. Także po to, by przekazywać te wartości kolejnym pokoleniom. 

W dobie globalizacji niezmiernie istotne jest, aby badania naukowe prowadzić z za-
chowaniem najwyższej staranności, rzetelności oraz wiarygodności. Należy przy tym 
pamiętać, że wyniki tych badań będą pośrednio lub wręcz bezpośrednio wpływać na 
współczesny świat, nawet jeśli nasz osobisty wpływ będzie znikomy i w skali globalnej 
niezauważalny.

W odniesieniu do badaczy, naukowców szczególną rolę należy przypisać rozwojowi 
takich cech osobowości, jak rzetelność, niezależność, obiektywizm i najszerzej rozu-
miana uczciwość. Naukowiec musi prowadzić swoje badania bezstronnie i mieć odwagę 
cywilną głoszenia swoich poglądów, nawet jeśli są one niepopularne, a on ma pełną świa-
domość, że ich głoszenie nie przysporzy mu zwolenników. Nie musi biernie przyjmować 
stawianych mu warunków, powinien stawiać opór próbom nacisku, nie poddawać się 
sugestiom konformistycznych zmian własnych poglądów, a jego postępowanie powinno 
być konsekwentne i etyczne.
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Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie dylematów etycznych w kontekście badań naukowych, zwrócenie uwagi 
na złożoność procesu moralnej oceny zachowań ludzkich oraz trudności w zdefiniowaniu nienaruszalnych i ponad-
czasowych, a przez to uniwersalnych zasad etycznych. Jednocześnie podkreślenia wymaga istotność przestrzegania 
rzetelności badań naukowych, szeroko rozumiana lojalność i konsekwencja w przestrzeganiu zasad etyki.

Ethical Dilemmas in Scientific Research in the Era of Globalization

The purpose of this article is to present ethical dilemmas in the context of scientific research, to draw attention to 
the complexity of the moral evaluation of human behavior and the difficulty in defining the inalienable and timeless, and 
so universal ethical principles. At the same time the importance of compliance with reliability of the research, broadly 
understood loyalty, consistency and ethical behavior in the proceedings require emphasizing.

Translated by Paulina Blukacz 
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Wprowadzenie

Artykuł ma na celu ukazanie znaczenia etycznego zachowania na rynku papierów 
wartościowych, które zwłaszcza na początku XXI wieku (kryzys z 2007 roku) okazało 
się bardzo istotnym czynnikiem warunkującym efektywność rynkową. Autor odnosi 
się także do kwestii zaufania na rynku giełdowym i ukazuje, w jaki sposób jego brak 
może powodować powstanie swego rodzaju zapętleń, które w krótkim i średnim okresie 
negatywnie wpływają na cały rynek. Autor opracowania postarał się także ukazać za-
chowania nieetyczne, które w ostatnich latach wstrząsnęły polska giełdą papierów war-
tościowych i zaprezentować, jak ważna jest etyczność, jeżeli chodzi o rynek papierów 
wartościowych. W końcowej części pracy autor podjął próbę zdiagnozowania występują-
cych na rynku problemów i skonstruowania zaleceń w celu ich uniknięcia w przyszłości. 
Na podstawie poniższych rozważań stwierdzono, iż moralność wśród wszystkich uczest-
ników rynku papierów wartościowych jest jednym z najbardziej istotnych elementów 
warunkujących efektywność rynku.

* Magister Piotr Jan Mackiewicz jest doktorantem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Bankowości i Finansów Porównawczych) Uniwersytetu Szczecińskiego. Email: piotr.mackiewicz@onet.pl.
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Etyka a rynek kapitałowy

Etyka, jako powinność moralnego działania, była przedmiotem zainteresowania filo-
zofów już od czasów Sokratesa. Osobną dyscypliną filozoficzną uczynił ją jednak dopiero 
Arystoteles. Od tego momentu etyka miała zostać włączona w ramy filozofii praktycznej, 
którą przeciwstawiano filozofii teoretycznej. Wtedy też otrzymała swoją aktualną nazwę 
(od gr. ethos – obyczaj). Historycznie etyka była przedmiotem zainteresowania wielu 
szkół i nurtów filozofii, które zajmując się nią, poszukiwały określenia i ujęcia w zbiór 
twierdzeń takich problemów, jak na przykład czym jest powinność moralna, dobro i zło 
moralne, geneza zła. Etyka obecnie definiowana jest w dosyć zwarty, syntetyczny sposób 
jako teoria powinności moralnej lub moralnej wartości postępowania, zajmująca się po-
chodzeniem i sensem norm moralnych1. 

Rynek kapitałowy obejmuje strumienie finansowe przepływające między inwesto-
rami – za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych – do beneficjentów 
tego kapitału2. Strumienie finansowe są transformowane dzięki istnieniu tak zwanych 
instrumentów finansowych, które w przypadku rynku kapitałowego najczęściej przyjmu-
ją formę papierów wartościowych. Papiery te przekazywane są od emitenta do kapitało-
dawcy w zamian za określone korzyści (najczęściej o charakterze finansowym). Inwestor 
jest więc stroną, która podejmuje ryzyko działania podmiotu emitującego akcje, obligacje 
korporacyjne, bony skarbowe i tak dalej. Takie ujęcie problemu ukazuje, jak ważne na 
rynku kapitałowym jest wzajemne zaufanie pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. 
Brak zaufania, będący częściowo efektem nieetycznych praktyk na rynku kapitałowym, 
prowadzi do tragicznych w skutkach załamań rynku i braku stabilizacji.

Cechy, jakimi charakteryzować się powinien rynek kapitałowy, to między innymi 
przejrzystość, rzetelność, efektywność, płynność3. Etyczne podejście interesariuszy ryn-
kowych pozytywnie wpływa na wszystkie powyższe charakterystyki. Z tego też powodu 
wśród głównych celów organów nadzorczych na rynkach średnio i wysokorozwiniętych 
znajdują się te mówiące o powinności zwiększania zaufania do rynku finansowego4. 
Należy pamiętać, że wzorcowo prosperujący rynek kapitałowy jest czymś wysoce pożą-
danym z punktu widzenia sprawności i efektywności gospodarki rynkowej. 

1  J. Styczeń, J. Merecki, ABC etyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 9–11.
2  W. Tarczyński, Rynek kapitałowy. Metody ilościowe, Placet, Warszawa 2001, s. 12.
3  M. Czerwonka, Rynek kapitałowy, w: Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2008, s. 408.
4  http://www.knf.gov.pl (11.01.2013).
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Zaufanie – czynnik konieczny na rynku papierów wartościowych

Zaufanie inwestora do rynku można rozpatrywać w czterech zakresach i wszystkie 
one będą składać się na ogólny poziom zaufania. Samo zaufanie jest tu rozumiane jako 
wiara w moralne, etyczne działanie podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zaangażo-
wanych na rynku kapitałowym. Są to5:

 – wiara we właściwe skonstruowanie rynku i jego funkcjonowanie,
 – wiara w moralność innych inwestorów,
 – wiara w organy nadzorcze i akty prawne regulujące obrót na rynku kapitałowym,
 – wiara w możliwość kreowania dodatniej stopy zwrotu. 

Przy założeniu, że wszystkie powyższe warunki są spełnione, a więc że potencjalny 
inwestor ufa, że zarówno rynek, jak i wszyscy wokół niego skupieni interesariusze dzia-
łają w sposób etycznie nienaganny, a rynek daje możliwość do pomnożenia zainwestowa-
nego kapitału, inwestor ów będzie bardziej skłonny, aby zainwestować swoje nadwyżki 
finansowe na rynku kapitałowym. Taki stan rzeczy jest jak najbardziej pożądanych przez:

a) inwestorów, gdyż mogą bezpiecznie lokować i pomnażać kapitał na płynnym 
rynku;

b) organy nadzorcze (jako reprezentanta państwa), gdyż spełniają swoją rolę polega-
jącą na zapewnieniu bezpieczeństwa między innymi rynku kapitałowego;

c) kapitałobiorców, ponieważ w łatwiejszy i tańszy sposób mogą pozyskać kapitał 
zarówno na potrzeby bieżące, jak i inwestycyjne;

d) pośredników na rynku kapitałowym, gdyż w ich przypadku większa ilość kapitału 
inwestowanego na rynku oznaczać będzie większe środki pozyskiwane z prowizji.

W teorii moralne zachowanie wszystkich zaangażowanych na rynku działa na 
korzyść ogółu, jednak w praktyce nieetyczne zachowania nie są rzadkością. 

Etyka na rynku papierów wartościowych a praktyczne doświadczenia

Rynek kapitałowy jest obszarem, gdzie powszechnie obecne są duże kwoty pienię-
dzy, które stały się nie tyle środkiem, który ma usprawnić gospodarkę, co celem dla 
wielu podmiotów gospodarujących6. Dla części inwestorów działających na kapitałowym 
fragmencie rynku głównym celem jest wybór instrumentów dla realizacji zysków, nie 
mają oni refleksji nad etyczną stroną swojego działania. Wielu finansistom związanym 
z rynkiem kapitałowym zarzuca się tak zwane spłaszczenie emocjonalne. Mimo ponad-

5  W.M. Orłowski, Zaufanie inwestorów do rynku w Polsce, w: Uczciwość w świecie finansów, red. 
W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 
Warszawa 2004, s. 64.

6  Więcej: Arystoteles, Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
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przeciętnej inteligencji przystosowują się oni do niekierowania się emocjami, a tylko 
i wyłącznie względami o charakterze ekonomicznym7. Te i inne uwarunkowania powo-
dują, że coraz częstsze w ostatnich latach są między innymi:

 – wykorzystywanie informacji poufnych,
 – manipulacja kursami papierów wartościowych,
 – nierzetelne rekomendacje,
 – anulowanie akcji.

Łatwo wyobrazić sobie sytuację, gdy osoba mająca dostęp do poufnej informacji 
na temat spółki może ją w łatwy sposób wykorzystać, zlecając w swoim domu makler-
skim odpowiednią transakcję. Sytuacja taka jest na tyle często spotykana na wszystkich 
rynkach papierów wartościowych, że otrzymała nazwę – insider trading. Przykładem 
takiej transakcji może być wykorzystanie informacji poufnej przez Łukasza G., ówczes
nego prezesa Targeo BPO. Łukasz G. 10 maja 2010 roku przed godziną 14.00 nabył 212 
tysięcy sztuk akcji (za kwotę około 105 tysięcy złotych) spółki Internet Group (obecnie 
W Investments S.A.). Sytuacja finansowa spółki była w owym czasie bardzo trudna, 
a wierzyciele domagali się natychmiastowej spłaty zobowiązań. Ratunkiem dla spółki 
miał być list intencyjny spółki Targeo BPO, o którym wcześniej wiedział Łukasz G. 
Po ujawnieniu informacji o liście intencyjnym prezes łódzkiej spółki zrealizował zyski 
w kwocie 7 tysięcy złotych. Duży wolumen pojedynczej transakcji wzbudził jednak po-
dejrzenia Komisji Nadzoru Finansowego, która wkrótce po tym wydarzeniu poinfor-
mowała prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. 17 maja 2013 roku Sąd 
Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia nałożył na Łukasza G. karę w wysokości 40 tysięcy 
złotych za wykorzystanie informacji poufnej8. Takiej sytuacji nie da się uniknąć, gdyż 
zarząd spółki i inne zaangażowane osoby muszą przygotować odpowiednią dokumen-
tację oraz brać udział w negocjacjach tak istotnych zdarzeń. Insider trading powoduje 
jednak, że szanse na rynku papierów wartościowych nie są równe i pojawia się asymetria 
informacji. Może to zniechęcać mniej poinformowanych graczy do inwestowania na 
rynku, na którym taka asymetria ma miejsce. Zwiększa to bowiem obawy inwestorów, 
że niezwykle trudno będzie wykreować satysfakcjonującą stopę zwrotu, nie należąc do 
grona tak zwanych insiderów. Takie przekonanie będzie zmniejszał chęć zainwestowania 
środków poprzez redukowanie wolumenu transakcji, a to może implikować wzmożo-
ną fluktuację kursów i napędzać spiralę lęku na rynku. Takiego typu uwarunkowania 
mogą zwiększać przekonanie, że inwestorzy, którzy sprzedali/kupili walor wcześniej, 
byli lepiej poinformowani. W tym momencie krąg zależności się zapętla i rozpoczyna 
od nowa (rysunek 1). Jego przerwanie jest znacznie trudniejsze niż zapoczątkowanie.

7  G. Simmel, Filozofia pieniądza, Alethela, Warszawa 2012, s. 407.
8 http://wyborcza.biz/Gieldy/1,122116,14050091,Chciwosc_nie_poplaca__Surowa_kara_za_insider_

trading.html (12.01.2013).
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Rysunek 1. Spirala braku zaufania na rynku kapitałowym

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym przejawem nieetycznego działania na rynku kapitałowym jest manipulo-
wanie kursami poszczególnych walorów – najczęściej umówionymi transakcjami zakupu/
sprzedaży papierów wartościowych między dużymi inwestorami instytucjonalnymi. 
Przykładem takiej manipulacji kursem mogła być duża transakcja koszykowa kupna do-
konana 12 listopada 2008 roku na wszystkich akcjach WIG20. Zlecenie to spowodowało 
znaczną aprecjację kursu akcji wchodzących w skład indeksu. Jak ustaliła potem Komisja 
Nadzoru Finansowego, ten sam inwestor zajął długą pozycję na rynku instrumentów po-
chodnych, co mogło sugerować manipulację kursem9. Od postawienia zarzutów finalnie 
odstąpiono, stwierdzając, że tak znaczny wzrost kursów był spowodowany bardziej małą 
płynnością rynku niż wielkością transakcji koszykowej inwestora. Tego typu transakcje 
mogą w bezpośredni sposób zaburzyć równowagę na rynku papierów wartościowych. 
Ceny w takim przypadkach nie można uznać za naturalną, ponieważ nie jest ustalana na 
podstawie gry popytu i podaży10. 

Rekomendacja giełdowa jest wydawaną przez upoważniony podmiot opinią, suge-
stią, poradą na temat danego papieru wartościowego, jego wyceny i działań, które po-
winien podjąć inwestor. Rekomendacje wystawiane są w szczególności przez domy ma-
klerskie, niezależnych analityków rynkowych i firmy rekomendujące. Kwalifikacje tych 
podmiotów mogą nierzadko decydować o tym, że uczestnicy rynku skorzystają z infor-
macji zamieszczonej w rekomendacji i postąpią zgodnie z jej treścią. Tym ważniejsza jest 
etyka w działaniach analityków i rzetelne wykonywanie przez nich swoich obowiązków 
związanych z wydawaniem rekomendacji. Artykuł 42 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi mówi: „Osoby sporządzające rekomendacje (…) są obowiązane do zacho-
wania należytej staranności, zapewnienia rzetelności sporządzanych rekomendacji oraz 

9  Więcej w Komunikat KNF z 21 listopada 2008 roku w sprawie podejrzenia manipulacji na fixingu na 
sesji giełdowej 12 listopada 2008 roku.

10  Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego. Raport 2011, Urząd Komisji Nadzoru Finan-
sowego, Warszawa 2011, s. 16.
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ujawnienia słusznego interesu, a także konfliktów interesów istniejących w chwili ich 
sporządzania lub rozpowszechniania”11. Przejawem braku etyki w sporządzaniu reko-
mendacji jest także zjawisko zwane „rekomendacjami na zamówienie”. Dokumenty te 
są ujawniane w celu przyniesienie korzyści majątkowych podmiotom, które były zainte-
resowane konkretną (pozytywną lub negatywną) treścią rekomendacji.

Praktyka rynku kapitałowego pokazała niejednokrotnie inwestorom, jak łatwo jest 
ponieść porażkę na rynku. Zwykle akcje tracą na wartości przez pewien czas, dając 
szanse kolejnym inwestorom do ucięcia strat i ochrony choć części kapitału. Inwestorzy, 
którzy spodziewają się zakończenie trendu spadkowego, zajmują wtedy długie pozycje 
w nadziei, że trend wkrótce się zakończy i nastąpi aprecjacja wyceny rynkowej akcji. 
Bywają jednak sytuacje, że drobni, najgorzej poinformowani inwestorzy nie doczekają 
polepszenia się sytuacji spółki, a co za tym idzie, wzrostu rynkowej wartości waloru. 
Jako przykład można przywołać przypadek anulowania akcji spółki Central Euro pean 
Distribution Corporation (CEDC), który może wzbudzać pewne wątpliwości natury 
etycznej. 5 czerwca 2013 roku wszedł bowiem w życie plan reorganizacji spółki zatwier-
dzony 13 maja 2013 roku przez Sąd Upadłościowy dla Dystryktu Delaware (ang. U.S. 
Bankruptcy Court for the District of Delaware). Plan ten przewidywał spłatę wszelkich 
zobowiązań w wysokości około 665,2 miliona dolarów przez nowego właściciela spółki, 
podczas gdy spółka CEDC przestała być spółką publiczną, a jej akcje zostały anulowane. 
Teoretycznie można było przewidzieć taką sytuację w związku z trudną sytuacją finan-
sową spółki, jednak wielu drobnych inwestorów było zaskoczonych utratą wszystkich 
zakupionych akcji12. Podobna sytuacja miała miejsce na początku 2014 roku w przypadku 
spółki Nova KBM (drugiego co do wielkości banku Słowenii). 3 grudnia 2013 zawieszo-
no obrót akcjami banku, a 1 stycznia 2014 roku akcje zniknęły z rachunków zaangażowa-
nych inwestorów. Akcje banku zostały znacjonalizowane przez rząd Słowenii w związku 
z problemami na słoweńskim rynku bankowym, które odbiły się na sytuacji finansowej 
Nova KBM13. Te dwa przypadki pokazują, że drobni inwestorzy muszą zwracać uwagę 
nie tylko na techniczną analizę wykresów, ale także na zapisy w prospektach emisyjnych, 
sprawozdania finansowe, raporty bieżące spółek i tak dalej. 

11  Ustawa z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku, nr 183,  
poz. 1538 z późn. zm.).

12  http://www.cedc.com/pl/news/company/planreorganizacjicedcwszedlwzycie5czerwca
2013roku (14.01.2014).

13  http://prawainwestora.pl/2014/01/04/anulowanieakcjinovakbm/ (14.01.2013).
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Podsumowanie

Teoria finansów wskazuje na znaczenie rynku kapitałowego dla całej gospodarki 
rynkowej. Dlatego też ważnym zadaniem zarówno dla organów nadzorczych, jak i dla 
ustawodawcy jest stworzenie takiego prawa, które zagwarantuje względne bezpieczeń-
stwo środków zainwestowanych na rynku papierów wartościowych; nie można jedno-
cześnie zapominać o jego bezwzględnym egzekwowaniu i funkcji kontrolnej. Należy 
także zwrócić większą uwagę na analizę transakcji dokonywanych przez osoby mające 
dostęp do informacji poufnych i ich bliskich. Taka analiza musi także być skrupulatnie 
przeprowadzana w celu wykrycia ewentualnych manipulacji kursem. W tym przypadku 
kluczowe będzie śledzenie dużych wolumenowo zakupów/sprzedaży papierów warto-
ściowych. W celu szczególnej ochrony drobnych inwestorów organy nadzorcze powinny 
także badać skrupulatność i rzetelność wydawanych rekomendacji i zwrócić uwagę na to, 
czy nie zostają one wydawane w celu odniesienia korzyści majątkowej osób „zamawia-
jących” daną analizę. W celu podniesienia zaufania do rynku papierów wartościowych 
organy nadzorcze i ustawodawca powinni podjąć próby stworzenia jasnych ram praw-
nych dotyczących ewentualnego nieodpłatnego anulowania akcji i przeprowadzić kampa-
nię edukacyjną wśród inwestorów mówiącą o tym, że taka sytuacja może mieć miejsce. 
Informacja o takiej ewentualności powinna także obligatoryjnie znaleźć się w prospek-
cie emisyjnym spółki (czego w przypadku Nova KBM nie stwierdzono). W przypadku 
spełnienia wszystkich tych zaleceń istnieje istotna szansa uniknięcia zapaści na rynku 
kapitałowym i sprawienia, że ewentualne korekty spadkowe, będące częścią normalnego 
cyklu koniunkturalnego, będą miały znacznie łagodniejszy przebieg.
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Streszczenie

Etyka, definiowana jako system praw moralnych, jest jednym z najważniejszych fundamentów rynku kapitałowego. 
Można założyć, że jeżeli wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego będą zachowywali się zgodnie z ogólnymi zasadami 
moralnymi, to zapewni to stabilność i zabezpieczy rynek przed nadmierną fluktuacją. Odejście od zachowania etyczne-
go stanowi potencjalne ryzyko dla wszystkich organizacji i inwestorów zaangażowanych nie tylko na rynku kapitałowym, 
ale także w innych odnogach rynku finansowego. Rynek kapitałowy jest obszarem, gdzie możemy zaobserwować 
wysokie ryzyko, jeżeli chodzi o nadużycia i łamanie zasad moralnych, które to zjawiska mogą zwiększać ryzyko 
kryzysu. Najpowszechniej spotykanymi nadużyciami na rynku kapitałowym są wykorzystywanie poufnych informacji, 
fałszowanie sprawozdań finansowych, manipulacja kursami i tak dalej. Pomimo wielu regulacji, reform i kampanii infor-
macyjnych powyższe zjawiska nadal są poważnym problemem dla nadzorców z całego świata. Takie incydenty mogą 
w efekcie prowadzić do „kryzysu zaufania”, a to z kolei może być przyczyną nowego światowego kryzysu na rynku.

Ethical Aspects in Capital Market

Ethics defined as a system of moral principles is one of the crucial and essential fundamentals of capital market. 
Following ethical rules by all of the capital participants is necessary to keep market stability and prevent excessive fluc-
tuation in rates. Any ethical deviation is a potential risk to all organizations and shareholders engaged, not only in capital 
market, but also in any other financial market components. Capital market is an area where we can observe a huge risk 
of market abuse by violating ethical guidelines, and in effect increasing the risk of collapse. The most common incidents 
of market abuses are e.g. insider trading, false statements and market manipulation. Despite dozens of regulations, 
reforms and information campaigns, using privileged information for the purposes of gain and other unethical behavior 
are serious problems for financial supervision authorities all around the World. The consequence of this unethical 
behavior could lead to “collapse of trust” and would be a beginning of new economic crisis.

Translated by Piotr Jan Mackiewicz 
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Wprowadzenie

Praktyki pozasądowych form rozwiązywania sporów cywilnych są niezwykle pożą-
dane i postrzegane jako mniej antagonizujące strony1. Często jest to wręcz jedyny sposób 
umożliwienia ich dalszej współpracy w przyszłości w sytuacji, gdy strony muszą się 
liczyć, z różnych przyczyn, z taką możliwością. W pracy postuluje się rozwój idei „po-
jednać, a nie sądzić”, która znajduje wielu zwolenników, co jest związane z idealistycz-
nym twierdzeniem, że ugodowe załatwianie sporów tworzy lepszy, doskonalszy świat. 
Novum stanowi odwołanie się do metodyk regulujących stosunki pracownicze wewnątrz 
organizacji w aspekcie społecznoprawnym.

Konflikt w miejscu pracy

Konflikt jako sprzeczność dążeń, niezgodność w wyborze realizacji celów między 
jednostkami lub grupami ludzi jest przedmiotem zain teresowania wielu dyscyplin na-
ukowych. Należy go postrzegać; jako sprzeczność lub przynajmniej niezgodność przeko-

* Małgorzata Ścieżyńska jest doktorantką na Wydziale Zarządzania (Instytut Organizacji i Zarządzania) 
Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Email: donata_29@interia.pl.

1  P. Sobolewski, Mediacja w sprawach cywilnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 2, s. 31.
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nań, zamierzeń lub działań, które równie dobrze mogą być urojone2. Konflikt należy do 
tej grupy zjawisk społecznych, które występu ją w każdej społeczności, jest zjawiskiem 
nieuniknionym3. Celem pracy jest analiza  skutków konfliktów oraz metod ich rozwią-
zywania na poziomie kontaktów pracowniczych przy uwzględnieniu norm prawnych.

Konflikty mogą wprowadzać atmosferę napięcia i niepokoju w stosunki mię
dzyludzkie, dezorganizują proces pracy, opóźniają wykonanie zadań, obniżają jakość 
pracy, a ponadto często bywają przyczyną nadmiernej absencji i płynności załogi. 
W przedsiębiorstwach pracownicy zarówno indywidualnie, jak i grupowo ponoszą ma-
terialne i niematerialne koszty z tytułu niepotrzebnych lub nierozwiązanych konfliktów. 
Straty materialne są czasem do odrobienia, natomiast trudniejsze do naprawienia są straty 
moralne. Niekorzystne konsekwencje konfliktu występują najczęściej w sytuacji przedłu-
żającego się, wyniszczającego pracowników procesu konfliktu. Konsekwencje te doty-
kają uczestników konfliktu, a także inne osoby, których pośrednio konfliktowa sprawa 
dotyczy4. Pogorszyć się mogą stosunki międzyludzkie w pracy. Koszty takiego konfliktu 
ponosi też cała organizacja.

W pracy postuluje się ukształtowanie w organizacjach systemu rozwiązywania kon-
fliktów, który będzie bazował się na metodach, których zastosowanie oparto na normach 
prawnocywilnych. Proponuje się implementacje we współczesnych organizacjach poza-
sądowych metod rozwiązywania konfliktów.

W literaturze naukowej funkcjonuje wiele sposobów opisywania metod rozwiązy-
wania konfliktów czy też zarządzania nimi. Najczęściej są one wymieniane jako metody 
najbardziej popularne i przydatne5. W kontekście kierowania konfliktem, mającym na 
celu osiągnięcie pozytywnych skutków  rozwiązania, J.A. Stoner i Ch. Wankel, wyodręb-
niają trzy kategorie form zarządzania konfliktem, w których metody stricte rozwiązania 
konfliktu znajdują się obok innych działań w obszarze kierowania konfliktem. 

Są to:
a) metody stymulowania konfliktu stymulowanie do współzawodnictwa i sytuacji 

konfliktowych w celu odnajdywania różnego rodzaju usprawnień organizacyjnych;

2  T. Field, Bully in Sight, Success Unlimited, Oxford 1996, s. 48; Oxfordshire: Wessex Press, Wantage.   
Pfeiffer’s Classic Activities for Managing Conflict at Work, red. J. Gordon, PfeifferWiley, Oxford 2003,  
s. 12–16; M. Deutsch, P.T. Coleman, The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice, Josey
BassWiley, San Fransisco 2000, s. 30–32.

3  A. Acland, Perfect People Skills, Random House, New York 2003, s. 25; D. Dana, Conflict Resolution, 
McGrawHill, New York 2001, s. 56; J.P. Folger, M. Scott Poole, R.K. Stutman, Working through Conflict: 
Strategies for Relationships, Groups and Organisations, AddisonWesley, New York 1997, s. 25–27.

4  M.G. Guyle, Growing Teams, Team Facilitators Handbook, 2000, s. 66–68; M. Kozan, Culture and 
Conflict Management: A Theoretical Framework, „Institute of Conflict Management” 1997, no. 8 (4),  
s. 338–360.

5  W. Ratyński, Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2005,  
s. 153–154; J.A. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s. 339–341.
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b) metody ograniczania konfliktu – mające na celu wytłumienie widocznych zacho-
wań konfliktowych;

c) metody rozwiązywania konfliktu, mające na celu bezpośrednie działania między 
stronami konfliktu6.

W literaturze wskazywane są trzy główne sposoby rozwiązywania sytuacji kon-
fliktowych: przez dominację, kompromis oraz integrację7. Do tych metod często doda-
wane są negocjacje8 i mediacja9. W pracy zebrano i oceniono metody, które umożliwią 
współczesnym polskim firmom zażegnanie konfliktów i uniknięcie nie tylko kłopotów 
w funkcjonowaniu organizacji, ale także konsekwencji związanych z wstępowaniem na 
drogę sądową.

Umiejętności perswazyjne w komunikacji interpersonalnej stosowano już w starożyt-
nej Grecji10. Aktualnie również podkreśla się znaczenie umiejętności perswazyjnych w po-
stępowaniu. Dzięki nim mediatorzy potrafią doprowadzić do ugody między stronami11.

Procesy mediacyjne mają wielką przyszłością i są szansą dla rozwiązywania kon-
fliktów. Mediacja daje szansę na szybkie i satysfakcjonujące strony rozwiązanie kon-
fliktu z dużo mniejszymi stratami emocjonalnymi. Ponadto sprzyja ona szeroko pojętej 
edukacji społecznej oraz wzrostowi poczucia sprawiedliwości. „Mediare” w języku ła-
cińskim oznacza „być w środku”, a samo słowo „mediacja” to najogólniej „pośrednicze-
nie w sporze dwóch stron”12. Mediacje są więc procesem negocjacji dwóch stron przy 
pomocy neutralnej osoby trzeciej, – mediatora. Proces taki charakteryzuje się dobrowol-
nością i poufnością, a jego zadaniem jest załagodzenie istniejącego konfliktu. Mediacje 

6  J.A. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie..., s. 337–339.
7  W. Ratyński, Psychologiczne i socjologiczne..., s. 153–154; E. WięcekJanka, Zmiany i konflikty w or-

ganizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006, s. 109–112; J. Penc, Kreowanie zachowań 
w organizacji, Placet, Warszawa 2001,  s. 142–150; Z. RummelSyska, Konflikty organizacyjne: ujęcie 
mikrospołeczne, PWE, Warszawa 1990, s. 68–92.

8  J. Stępień, Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy, Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa 
eMPI2, Poznań 2000 s. 95–101; J. Kisielnicki, Zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa 
w Warszawie, Warszawa 2005 s. 184–186; E. MasłykMusiał, Społeczeństwo i organizacje. Socjologia 
organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, s. 142–154; Z. RummelSyska, Konflikty  
organizacyjne..., s. 122–133; M.C. Donaldson, M. Donaldson, Negocjacje, R&M, Warszawa 1999, s. 187–245;  
A. Fowler, Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa 2001, s. 9–177; Harvard Business Review,  
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Helion, Warszawa 2000, s. 7–193; Z. Nęcki, Negocjacje w bizne-
sie, Antykwa, Kraków 2000, s. 15–118; Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch,  
P.T. Coleman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 144–165.

9  N. Doherty, M. Guyler, Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Oficyna Wolters Kluwer  
Business, Warszawa 2010, s. 17–128; Rozwiązywanie konfliktów…, s. 519–565.

10  J. JabłońskaBonca, Z tematyki warsztatu pracy prawników. Kompetencje komunikacyjne i negocja-
cyjne, w: Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, red. S.L. Stadniczeńko, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 14.

11  Szerzej: J. JabłońskaBonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, LexisNexis, Warszawa 2002, 
rozdziały 1–3.

12  A. Suchorska, Mediacja – geneza i zarys jej problematyki, w: Prawno-psychologiczne uwarunkowania 
mediacji i negocjacji, red. S.L. Stadniczeńko, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 65.
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różnią się tym od postępowań sądowych, że ich celem nie jest rozstrzygnięcie tego, kto 
miał rację, ale wypracowanie z obiema stronami rozwiązania je satysfakcjonującego.

Procedura mediacyjna stwarza możliwość pełnego porozumienia stron poprzez 
uświadomienie przyczyn sporu. Dlatego jest ona pożądana w sytuacji, gdy spór mógłby 
trwać między stronami nawet po wydanym orzeczeniu sądowym. Jednocześnie proces 
mediacyjny jest dużo tańszy od postępowania sądowego. Według J.W. Zartmana, media-
cja to „negocjacje we troje”, w których trzecia strona uczestniczy jako moderator w pro-
cesie wyjaśniania przez negocjujących spornych kwestii13. Mediacje należy rozumieć; 
jako pośredniczenie w sporze, a ich celem jest ułatwienie stronom osiągnięcie kompro-
misu w spornej kwestii; jest to wsparcie udzielane stronom uczestniczącym w konflikcie 
oraz pomoc w zwiększaniu gotowości do poprawiania wzajemnych relacji14. Tak więc 
mediacje cechuje fakt włączenia trzeciej strony do dwustronnych negocjacji. Mediacja 
to dobrowolne i poufne porozumienie się stron znajdujących się w konflikcie przy zaan-
gażowaniu strony trzeciej, która w konflikcie nie opowiada się za żadną stroną w nim 
uczestniczącą15. Daje ona stronom szansę samodzielnego rozwiązania konfliktu, gdyż 
to one same muszą zdecydować o sposobie rozwiązania sporu, przy czym w przypadku 
silnego konfliktu mediator zawsze może pośredniczyć w komunikacji między stronami, 
które normalnie nie chciałyby się spotkać przy wspólnym stole.

Istotą i celem mediacji jest dojście do ugody satysfakcjonującej obu uczestników 
postępowania mediacyjnego przy zachowaniu przez mediatora bezstronności, bezinte-
resowności. Mediacja jest sposobem modyfikacji zachowań przez negocjatorów, dzięki 
czemu przeciwdziała ona destrukcyjnym konfliktom. Przebieg mediacji wywiera wpływ 
na kontekst społeczny, dlatego mediacje określa się jako proces społeczny, gdyż jej pod-
miotami są ludzie.

Aktualnie mediacja daje większą autonomię stronom w zakresie rozporządzania 
„własnym” konfliktem i sposobem jego rozwiązania. To z kolei powoduje, że sprawy 
„pomediacyjne” znacznie rzadziej wracają do sądu niż te, w których sąd zadecydował 
o wyniku sporu16. Samo postępowanie mediacyjne można prowadzić na podstawie 
umowy o mediacje, jak i postanowienia sądu, a wybór sposobu należy do stron, choć 
zawsze wymagana jest pozytywna decyzja sądu17.

Generalnie należy przyjąć, że postępowanie mediatora powinno być obiektywne, 

13  J.W. Zartman, The Analysis of Negotiation, w: The 50% Salution, red. J.W. Zartman, Harper and Row, 
New York 1976, s. 75–80.

14  P.J. Carnavale, P.A. Keenan, The Resolution of Conflict: Negotiation and Third Patry Intervention, 
w: Employment Relation, red. J.E. Hartley, G.H. Stephenson, University Press, Oxford–Cambridge 1999, 
s. 57–65.

15  Kodeks etyki mediatora, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2003, s. 5.
16  A. Suchorska, Mediacja – geneza i zarys..., s. 69.
17  Tamże.
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racjonalne i rozumne18. Mediator to osoba neutralna, która pomaga stronom się komu-
nikować i ułatwia szukanie kreatywnych rozwiązań. Powinien on postępować według 
Kodeksu etycznego mediatorów polskich19, umieć stymulować oraz wspomagać strony 
swoim profesjonalizmem.  Mediator musi znać negocjowane procedury i metody oraz 
posiadać gruntowną wiedzę z prawa cywilnego, dzięki czemu rozpoznaje specyficzne 
i trudne źródła konfliktu. Jednocześnie jest ekspertem w sprawach komunikacji. Me-
diator w kontakcie z klientami powinien respektować ich godność osobistą.  Jak pisze  
E. Gmurzyńska, mediator może być postawiony przed poważnym dylematem moralnym, 
polegającym na wyborze jednej z dwóch przeciwstawiających się sobie zasad media-
cji20.  Z jednej strony mediator ma obowiązek zachowania bezstronności i traktowania 
w ten sam sposób wszystkich uczestników mediacji, z drugiej powinien dążyć do tego, 
ażeby strony świadomie zawarły umowę, mając pełną informację o swoim położeniu 
oraz o wszystkich dostępnych sposobach rozwiązania sporu i konsekwencjach ugody21.

Ustawodawca zapewnił swobodę wyboru mediatora w artykule 1839 Kodeksu postę-
powania cywilnego, zapisując, że kierując strony do mediacji, sąd wyznacza mediatora, 
jednakże strony mogą wybrać innego mediatora. Wychodząc z założenia, że skuteczność 
mediacji w głównej mierze zależy od wyboru mediatora, strony mogą wybrać na media-
tora taką osobę, która odpowiada im pod względem osobowości, wiedzy merytorycznej, 
doświadczenia, sposobu pracy czy stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie media-
cji22.  Problem może się zrodzić w sytuacji, gdy sąd skierował sprawę do postępowania 
cywilnego, strony zgodziły się na udział w postępowaniu mediacyjnym, lecz strona lub 
obie strony nie wyraziły zgody na osobę mediatora lub też w trakcie mediacji wniosły 
o jego zmianę. W ten sposób chęć zmiany mediatora uniemożliwia sądowi ponowne 
skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. 

Kluczowe znaczenie w mediacji ma bezstronność mediatora, gdyż między innymi 
w ten sposób buduje on zaufanie do siebie. Strona mediacji, która jest nieufna wobec 
czynności mediatora, będzie podważała jej celowość, ponieważ będzie doszukiwała się 
preferowania przez mediatora drugiej strony23. 

18  S.L. Stadniczeńko, Negocjacje i mediacje jako proces społeczny – instytucja społeczna, w: Prawno-
-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, red. S.L. Stadniczeńko, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Opolskiego, Opole 2006, s. 36.

19  Kodeks etyczny mediatorów polskich, uchwalony przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych 
Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, ms.gov.pl (19.02.2014).

20  E. Gmurzyńska, Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym. Zastosowanie 
w Europie i w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 88.

21  Tamże, s. 89.
22  M. Jaksa, Mediacja cywilna z perspektywy doświadczeń mediatora. Analiza zasad mediacji w prze-

pisach kodeksu postępowania cywilnego, w: Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w prak-
tyce. Wybrane zagadnienia, red. H. DuszkaJakimko, S.L. Stadniczeńko, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2008, s. 84.

23  Tamże, s. 80.
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Bezstronność mediatora może decydować o skuteczności mediacji. Oprócz mediacji 
organizacje w przypadku pojawienia się konfliktu mogą ustanowić arbitraż (sąd polu-
bowny). Dopuszczalne będzie, analogicznie jak miało to miejsce na gruncie poprzednio 
obowiązującego stanu prawnego, zarówno zawarcie przez strony umowy biorącej za 
przedmiot poddanie pod rozstrzygnięcie sądu polubownego sporu już istniejącego, czyli 
tak zwanego kompromisu, jak i zamieszczenie w umowie głównej klauzuli przewidują-
cej, że wszelkie spory mogące wyniknąć w przyszłości z danej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd polubowny; tak zwana klauzula arbitrażowa.

Metody mediacji powinny bazować na nowoczesnych rozwiązaniach, takich jak 
metoda według Van de Vlierta 24. To nowoczesne podejście jest niezbędne, by konflikt 
mógł zostać rozwiązany pozytywnie, z pożytkiem dla organizacji. Należy dodać, że me-
diacja jest procedurą oznaczającą uczestnictwo osoby trzeciej, której rolą jest pomoc obu 
stronom konfliktu w znalezieniu wspólnego stanowiska i przezwyciężeniu konfliktu25. 
Mediacje wyzwalają współczucie i miłość, nie zaś niechęć i beznamiętną neu tralność. 
Strony mogą zerwać z wyniosłością, słuchać się nawzajem i współpraco wać26. Mediacje 
pomagają pozbyć się złości i zachęcają do naśladowania pozytywnych zachowań. Pobu-
dzają wyobrażenia, jak to by było, gdybyśmy zawarli pokój27.

Integrujące rozwiązywanie problemów, realizowane najczęściej na trzy sposoby: 
przez uzgodnienie (ustalenie wspólnych sposobów opanowania konfliktu), konfrontację 
(przeciwstawienie racji) lub stosowanie celów nadrzędnych dla odwrócenia uwagi od 
celów konfliktu, to kolejny sposób nowoczesnego przezwyciężania konfliktów w orga-
nizacjach28. Wnosi on nowe wartości, przynosi nowe cele, które wzbogacają grupy wcześ
niej pozostające w konflikcie. Istotne jest, by przełożeni uczestniczący w konflikcie po-
trafili wytworzyć w stronach konfliktu poczucie pewnej wspólnej przynależności i celów 
niezbędne do ostatecznego przezwyciężenia konfliktu29. Prowadzi to do rozwiązania 
konfliktu w sposób zadowalający dla jego uczestników a porozumienie jest znacznie 
bardziej trwałe w zakresie konsekwencji niż kompromis, który prowadzi najczęściej do 
zażegnania konfliktu tylko na jakiś czas30.

Oceniając metodę integrującego rozwiązywania konfliktów, należy mieć na 
uwadze, iż uzgodnienie następuje w toku dyskusji grupowej, która sprzyja wygenerowa

24  J. Sikora, Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organi-
zacyjnego, Bydgoszcz 1998, s. 104–166; E. WięcekJanka, Zmiany i konflikty..., s. 111–137.

25  N. Doherty, M. Guyler, Mediacja i rozwiązanie..., s. 17–128; Rozwiązywanie konfliktów…, s. 519–565.
26  A.H. Goodman, Basic Skills for the Hew Mediator, Solomon, Rockville 2005, s. 46.
27  M. Kozan, Culture and Conflict..., s. 338–360; T.L. Ruble, K.W. Thomas, Support for a Two-dimen-

sional Model of Conflict Behaviour, „Organisational Behaviour and Human Performance” 1976, no. 16,  
s. 143–155.

28  J.A. Stoner, Ch. Wankel Kierowanie..., s. 341.
29  W. Ratyński, Psychologiczne i socjologiczne..., s. 154; J. Sikora, Zarządzanie konfliktem..., s. 124–125.
30  J. Penc, Kierowanie zachowań..., s. 144–145.
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niu najlepszego możliwego rozwiązania. Konfrontacja polega na bezpośredniej wymianie 
argumentów między stronami konfliktu oraz analizie przyczyn konfliktu i możliwych 
sposobów wyjścia z niego. Metoda Van de Vlierta opiera się na postrzeganiu konfliktu 
jako procesu, którego cechy mają oddziaływanie prewencyjne lub eskalacyjne o cha-
rakterze spontanicznym lub kontrolowanym (strategicznym)31. Każda sytuacja konflik-
towa według tego modelu jest kształtowana zarówno przez warunki ją poprzedzające 
(przyczyny, źródła konfliktów) i jej przedmiot, jak i bezpośrednie lub pośrednie skutki 
konfliktu (rozwiązanie lub odwet – agresja i związane z tym uczucia). Efektywne roz-
wiązanie konfliktu powinno doprowadzić do usunięcia frustracji, zwiększenia zaufania, 
podniesienia wzajemnej atrakcyjności ocen i depersonalizacji konfliktu w przyszło-
ści. Jednocześnie jednak zauważa się, że ten typ zarządzania (kierowania) konfliktem 
w praktyce prowadzi jednak do zwiększenia frustracji i powoduje nasilenie reakcji agre-
sywnych, a tym samym, eskalację konfliktu32.

Oceniając metodę Van de Vlierta jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów 
organizacyjnych, należy mieć na uwadze fakt, iż kierowanie konfliktem polega także na 
kontrolowaniu agresji, która jest z nim nierozłącznie związana i która, jeśli się jej nie 
kontroluje, może prowa dzić do destrukcji. Model ten umożliwia analizę prewen cyjnego 
i eskalacyjnego charakteru wszelkich strategicz nych i spontanicznych stylów kierowania 
konfliktem.

W pracy dokonano analizy pozamerytorycznych form zakończenia postępowania cy-
wilnego. Współcześnie sposoby te są wielką przyszłością i szansą dla polskiego wymiaru 
sprawiedliwości. Pozwalają na przezwyciężenie kryzysu i społecznej krytyki. Dają 
szansę na szybkie i satysfakcjonujące strony rozwiązanie konfliktu z dużo mniejszy-
mi stratami emocjonalnymi. Skutkują jednocześnie odciążeniem sądów od spraw mniej 
poważnych. Ponadto, sprzyjają szeroko pojętej edukacji społecznej oraz wzrostowi po-
czucia sprawiedliwości. Aktualnie mediacja daje większą autonomię stronom w zakresie 
rozporządzania „własnym” konfliktem i sposobem jego rozwiązania. To z kolei powodu-
je, że sprawy „pomediacyjne” znacznie rzadziej wracają do sądu niż te, w których sąd za-
decydował o wyniku sporu. Podobne znaczenie dla polskiego systemu prawa cywilnego  
ma postępowanie pojednawcze, które realizuje zasadę „pojednać, a nie sądzić”. Aktualnie  
postępowanie pojednawcze ma najczęściej zastosowanie w wydziałach prawa pracy 
sądów rejonowych. Dążenie do polubownego załatwienia sporów wyraża się głównie 
próbą zlikwidowania nieporozumień drogą ugody.

31  J. Sikora, Zarządzanie konfliktem..., s. 134.
32  Tamże, s. 143.
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Podsumowanie

Negocjowanie33 to umiejętność mająca istotne znaczenie w procesie skutecznego 
osiągania celów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Stopień jej opanowania 
ma duży wpływ na sukcesy osobiste i zawodowe. Współczesna negocjacja to wiedza, 
którą tworzyły i rozwijały całe pokolenia, to dorobek cywilizacji, zweryfikowany przez 
życie codzienne (gospodarcze, polityczne, społeczne). W pracy podkreśla się, że popu-
laryzacja pozamerytorycznych form zakończenia postępowania cywilnego, przy udziale 
mediów, prasy prawniczej i gospodarczej, stowarzyszeń przedsiębiorców i pracodawców, 
izb przemysłowohandlowych, sędziów, radców prawnych i adwokatów, jest szansą na 
skuteczne propagowanie mediacji  postepowania pojednawczego czy zapisu na sąd po-
lubowny34. Kluczową przesłanką powodzenia, szczególnie mediacji, jest jej akceptacja 
przez środowisko sędziowskie oraz jego gotowość do powszechnego z niej korzystania. 
To natomiast rodzi drugi, znacznie trudniejszy warunek, to znaczy zapewnienie dostęp-
ności do wykwalifikowanych mediatorów czy arbitrów35.
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Streszczenie

W pracy nawiązano do mediacji wykorzystywanej podczas oceny skutków konfliktów organizacyjnych. Dokonano 
analizy pozamerytorycznych form zakończenia postępowania cywilnego. Zwrócono uwagę na nowoczesną mediację.

Effect of Mediation on the Assessment of Organizational Conflicts

The paper refers to the methodology of assessment of organizational conflicts. An analysis non formal forms of 
termination of Civil Procedure. Attention was drawn to modern mediation.
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