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Wstęp 

Prezentujemy Państwu dziesiąty numer Zeszytu Naukowego Uniwersytetu Szczeciń-
skiego „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”. Poru-
szana w poprzednich dziewięciu numerach tematyka, obejmująca zagadnienia makroeko-
nomiczne, mikroekonomiczne, etyczne, strukturalne i narzędziowe, spotkała się z dużym 
zainteresowaniem naukowców, studentów oraz praktyków gospodarczych. Inspiruje to do 
kontynuowania podjętego przedsięwzięcia naukowego.

Autorzy umieszczonych w tym numerze tekstów dołożyli wielu starań, aby studium to 
odnosiło się do empirii i rzeczywistości współczesnej gospodarki. W efekcie tych starań po-
wstało opracowanie charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym oraz dużą ak-
tualnością omawianej problematyki. Podobnie jak w poprzednich numerach, teksty dotyczą 
zagadnień związanych z szeroko pojętymi procesami globalizacyjnymi, liberalizacyjnymi 
oraz etycznymi działaniami i zachowaniami podmiotów gospodarczych we współczesnej 
gospodarce. Zachowano podział treści na trzy części.

W części pierwszej umieszczono teksty omawiające procesy globalizacyjne. W drugiej 
znajdują się artykuły nawiązujące do procesów liberalizacji w ujęciu teoretycznym i prak-
tycznym. Z kolei relacje między etyką a ekonomią, a także miejsce komponentu moralnego 
w działalności gospodarczej ujmuje trzecia, ostatnia część niniejszego opracowania nauko-
wego. 

Mamy nadzieję, że zaprezentowane teksty zawarte w dziesiątym numerze spotkają się 
z dużym zainteresowaniem pracowników naukowych, teoretyków, praktyków, studentów 
studiów ekonomicznych i innych kierunków. Żywimy przekonanie, że będą impulsem do 
dalszych naukowych rozważań.

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

prof. dr hab. Grażyna Wolska
redaktor naukowy
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Wprowadzenie

Rynek przewozów lotniczych w odróżnieniu od pozostałych gałęzi transportu został 
poddany głębokim procesom demonopolizacji, deregulacji i liberalizacji. To spowodowa-
ło, że przedsiębiorstwa tego sektora uczestniczące od dłuższego czasu w głównym nurcie 
procesu globalizacji stały się równocześnie jego podmiotem i narzędziem, w znacznym 
stopniu decydującym o globalnym rozwoju rynku pasażerskich przewozów lotniczych, 
jego otoczenia i światowej gospodarki. Początkowym i głównym impulsem globaliza-
cji sektora usług lotniczych była deregulacja transportu lotniczego w USA i możliwość 
dostępu do tego rynku innych przewoźników. Wynikiem rosnącej dynamiki tego procesu 
jest niespotykany dotychczas wzrost intensywności konkurencji, która w wymiarze glo-
balnym tworzy najskuteczniejszy system rywalizacji, będący źródłem doskonalenia 
procesów cywilizacyjnych, gospodarczych, innowacyjnych oraz poprawy efektywności 
ekonomicznej. Tworzy ona również określony mechanizm eliminacji generujący pewien 
zakres negatywnych skutków, między innymi bankructwo słabszych podmiotów i utrwa-
lanie polaryzacji zróżnicowanego udziału w korzyściach wynikających z globalnego 

* Doktor habilitowana Joanna Hawlena jest adiunktem na Wydziale Bioinżynierii (Katedra Turystyki 
i Rekreacji) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. E-mail: hawlena@interia.pl.

** Magister Michał Dudek jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 
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wzrostu gospodarczego. W tak kształtującej się rzeczywistości konkurencja stanowi 
podstawowy czynnik regulacji procesów rynkowych. Aktywizuje ona najważniejsze 
i współzależne procesy rozwoju współczesnej cywilizacji, w których bez transportu 
lotniczego następowałby wolniejszy proces globalizacji, a bez globalizacji nie byłoby 
dynamicznego rozwoju transportu lotniczego. 

Proces globalizacji w gospodarce światowej

Globalizacja jest istotnym procesem sprzyjającym rozwojowi cywilizacji oraz podsta-
wowym trendem aktywizującym światową gospodarkę i społeczne relacje. W głównym 
nurcie przemian uczestniczą najsilniejsze ponadnarodowe organizacje regionalne, kor-
poracje światowe oraz państwa dysponujące największym potencjałem ekonomicznym, 
dynamicznie powiększające zakres wpływów. Istotne znaczenie globalizacji podkreślają 
niemal wszyscy przedstawiciele nauk ekonomicznych, dostrzegając w jej rozwoju jedno 
z głównych źródeł wielostronnych przemian gospodarki światowej XXI wieku. W lite-
raturze wskazuje się na decydującą siłę oddziaływania pewnych elementów składowych 
globalizacji, do których zalicza się między innymi: swobodny przepływ kapitału i tech-
nologii, standaryzację, konkurencję i wyspecjalizowane metody zarządzania. W defi-
nicji prezentowanej przez analityków Międzynarodowego Funduszu Walutowego przez 
globalizację rozumie się „rosnące współzależności między krajami na całym świecie 
w związku ze wzrostem wielkości i wielości transakcji obejmujących wymianę towarów 
i usług oraz przepływu kapitału, a także szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się tech-
nologii. Technologia uczyniła globalizację widoczną, a liberalizacja przyczyniła się do 
jej pogłębienia”1. 

W takim podejściu przez globalizację należy rozumieć zbudowanie jednego zinte-
growanego rynku światowego umożliwiającego produkcję i dystrybucję towarów oraz 
usług na wielką skalę poprzez pogłębianie międzynarodowych powiązań w sferze eko-
nomicznej, społecznej, kulturowej i znoszenie barier utrudniających ekspansję. Globa-
lizacja jest zatem określana jako proces, w którym podmioty dążąc do przejmowania 
coraz większego obszaru rynku, podlegają zmianom wewnętrznym oraz zewnętrznym. 
Decydujące znaczenie mają uwarunkowania zewnętrzne, w których przedsiębiorstwo, 
decydując się na wybór odpowiedniej strategii rozwoju, zmienia swoje otoczenie z kra-
jowego na międzynarodowe lub rozszerza działalność, wchodząc w powiązania mające 
zakres międzyregionalny lub międzykontynentalny. Ten proces najczęściej odbywa się 
w sposób ewolucyjny, lecz niejednokrotnie skokowy (rysunek 1).

1  B. Liberska, Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2003, s. 42.
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Rysunek 1. Proces ewolucji od działalności krajowej do działania w warunkach globalizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Marciszewska, Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, SGH, Warszawa 
2001, s. 39.

Globalizacja rynków znacznie zmniejsza popytowe ograniczenia rozwoju przedsię-
biorstw, powoduje zasadnicze zmiany w mechanizmach konkurencji oraz międzynaro-
dowym podziale pracy pomiędzy krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi. Generuje 
to wprawdzie częściowe ograniczenie niezależności gospodarczej w wyniku zniesie-
nia barier ograniczających transfer mobilnych czynników rozwoju, głównie kapitału 
i wysoko kwalifikowanej kadry, jednak bez nich wiele regionów i sektorów rozwijałoby 
się znacznie wolniej niż dotychczas. Współczesnym wymogiem przedsiębiorstw działa-
jących w przestrzeni międzynarodowej jest uczestnictwo w głównym nurcie globalizacji, 
ponieważ zapewnia to firmie przewagę konkurencyjną, przede wszystkim w obszarze 
takich czynników konkurencyjności, jak cena, innowacyjność produktu, jego jakość, 
skala intensywności promocji, udział w rynku oraz renoma marki2. 

Wszechstronne oddziaływanie licznych uwarunkowań powoduje, że w rzeczywi-
stości nie istnieje jeden proces i jedna forma strategii globalnej. Każda z nich powinna 
posiadać odmienne cechy i indywidualny charakter. Musi uwzględniać uwarunkowania 
występujące w konkurencyjnym otoczeniu wymagającym permanentnego poszukiwania 
adekwatnych sposobów reakcji na różne, często niespodziewane działania konkurencji. 
Wszechstronne poznanie tego systemu decyduje o skuteczności podjętego procesu stra-
tegii globalnej lub konieczności jego przemodelowania.

2  Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 478.
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G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbel, T. Purdie twierdzą, że dla procesu przecho-
dzenia firm od międzynarodowych do globalnych niezbędne są określone siły tworzące 
układ bliskich powiązań, w dużym stopniu od siebie zależnych (rysunek 2). Siły tech-
niczne i ekonomiczne doprowadziły do dynamicznego rozwoju firm i kolejnej fazy eks-
pansji na rynki międzynarodowe i globalne, które stały się chłonnym odbiorcą oferowa-
nych usług i zwiększającego się poziomu masowej produkcji. Efekty skali spowodowały 
obniżkę kosztów i cen, czego konsekwencją był wzrost ich globalnej atrakcyjności3. Jest 
to zatem proces, który prowadzi do poprawy pozycji konkurencyjnej w oparciu o wzmac-
niający się potencjał globalizacyjny przedsiębiorstw, sektorów i rynków.

Rysunek 2. Siły niezbędne w procesie przechodzenia firm od międzynarodowych do globalnych 
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Źródło: G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja, strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 59.

Najbardziej istotne uwarunkowania decydujące o poziomie potencjału globaliza-
cyjnego wynikają z oddziaływania czterech grup czynników: rynkowych, kosztowych, 
konkurencyjnych i politycznych. Są one skuteczniejsze w makroekonomicznym otocze-
niu, w którym funkcjonują poza zasięgiem kontroli przedsiębiorstwa, przez co stają się 
głównymi determinantami potencjału globalizacyjnego sektora. Odpowiednia konfi-
guracja tych czynników wyznacza najważniejsze cele strategii globalnej. Każdy z nich 
posiada określoną wartość i może być oceniany indywidualnie, lecz największe znacze-
nie ma łączne oddziaływanie wszystkich czynników decydujących o globalnym poten-
cjale sektora. Również ich jednostkowe znaczenie zmienia się w zależności od pozycji, 
w jakiej znajduje się firma w trakcie budowania potencjału globalnego, co oznacza, że 

3  Szerzej: H.S. Sayer, Global regionalization. Core Periphery Trends, Edward Elgar Publishing, Chel-
tenham 2006, vol. 16, s. 260–278.
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ulegają zmianom w czasie. Jednak w całym procesie jego budowania każdy z czynników 
ma wartość określonej „siły napędowej” i w optymalnej konfiguracji, przy wykorzysta-
niu efektu synergicznego stanowią skuteczny mechanizm przyspieszający globalizację. 

Globalizacja w sektorze usług lotniczych

Naturalne cechy sektora pasażerskich usług lotniczych sprawiły, że niemal od samego 
początku rozwijał się on w obszarze międzynarodowym. Wszystkie jego funkcje i ten-
dencje rozwojowe świadczą, że jest najbardziej typowym przykładem sektora globalnego, 
w którym znalazł zastosowanie najistotniejszy mechanizm równoważenia działalności 
zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej oraz największy potencjał, umożliwiający glo-
balizację innych dziedzin działalności4. Dokonana ewolucja przekształceń w wykorzy-
staniu usług lotniczych stała się skutecznym katalizatorem rozwoju branży, gospodarek 
narodowych, regionów i rynku globalnego. W erze dynamicznego rozwoju komunikacji 
lotniczej klient stał się najważniejszym ogniwem, a jego potrzeby decydują o sposobie 
i metodach realizacji procesu usługowego5. Jego tempo w skali globalnej ulega przyspie-
szeniu w wyniku ciągłej deregulacji i liberalizacji transportu lotniczego, jednak budzi 
także obawy dotyczące pełnego urynkowienia, ponieważ zakaz subsydiowania przedsię-
biorstw lotniczych często powoduje utrwalenie zróżnicowanego poziomu zasobów prze-
woźników. W tych okolicznościach mogą powstać nowe zagrożenia rozwoju i zaistnieć 
możliwość powrotu do praktyk regulacyjnych w sytuacji, kiedy niektóre rządy uznają, 
że ich narodowi przewoźnicy nie będą w stanie sprostać konkurencji i mogą być narażeni 
na ryzyko utraty rynkowej pozycji6. 

Rozpatrując zagadnienia globalizacji w uwarunkowaniach rynkowych Polski, 
można zaobserwować wyraźny wpływ uregulowań Unii Europejskiej na zachowania 
podmiotów gospodarczych. Rynek europejski charakteryzujący się określoną strukturą 
instytucjonalną tworzy pewien zakres odrębności w porównaniu z regułami istniejący-
mi na rynkach globalnych, szczególnie w zakresie ograniczenia możliwości swobodnej 
rynkowej penetracji dla podmiotów zewnętrznych. Chcąc wpływać poprzez integrację 
regionalną na kształtowanie procesów globalizacyjnych, należy w pierwszej kolejności 
ograniczyć naturalną w tych okolicznościach skłonność do nasilania konkurencji między 
ugrupowaniami wewnątrzregionalnymi na rzecz kooperacji regionalnej oraz współpra-
cy z innymi regionami (porozumienia międzyregionalne). Celem tych działań powinno 
być ujednolicenie zachowań podmiotów regionu oraz tworzenie lotniczych instytucji 

4  E. Marciszewska, Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, SGH, Warszawa 2001, s. 83.
5  J. Rudawska, Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2009, s. 9–14.
6 A. Ruciński: Transport lotniczy, w: Transport, aktualne problemy integracji z UE, red. W. Rydzkowski, 

K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 174–175.
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regionalnych zdolnych do egzekwowania od organizacji eksterytorialnych stosowania 
reguł ustalonych dla tych ram działalności. Byłby to układ dominujący pozwalający na 
zorganizowanie działań odwetowych w przypadku nadmiernej presji kapitału globalnego 
zmierzającego do bezwzględnego eksploatowania zasobów z rynków regionalnych7. 

Dla powstających wielkich światowych bloków gospodarczych i korporacji trans-
narodowych lotnictwo pasażerskie stało się niezbędnym instrumentem szybkiego prze-
mieszczania osób i ładunków, ważnym dla rozwoju wielu regionów. W sprzężeniu zwrot-
nym światowy rozwój gospodarczy przyspieszył tempo globalizacji sektora przewozów 
lotniczych. Jego podmioty z racji pełnionych funkcji i rosnącego zakresu oddziaływania 
zaczęły odgrywać kluczową rolę w tym procesie głównie poprzez tworzenie zintegro-
wanych lotniczych sojuszy globalnych. Usługi pasażerskie, obejmując swoim zasięgiem 
coraz więcej państw i regionów świata, tworzą rozszerzającą się sieć powiązań partner-
skich, które stały się jednym z najważniejszych instrumentów przyspieszania procesu 
globalizacji gospodarki światowej. Według M.E. Portera, o stopniu globalizacji sektora 
przewozów lotniczych stanowi skala udziału w rynku światowym, o czym świadczy 
pogląd, że „sektor globalny to taki, w którym strategiczna sytuacja konkurentów na 
podstawowych rynkach regionalnych zależy w znacznym stopniu od ich ogólnej sytuacji 
w skali światowej”8. 

Taki schemat identyfikacji sektora globalnego wymaga poszukiwania sposobów 
wykorzystania procesów globalizacyjnych we wszystkich segmentach usług lotniczych 
prowadzących działalność w skali światowej. Próby stosowania wzorców analizy przy-
datnych dla gospodarek narodowych są dla oceny procesów globalnych niewystarcza-
jące i często zawodne, co wynika z teorii alians capitalism i knowledge-based capita-
lism. Główna trudność kompleksowego podejścia do zdefiniowania procesu globalizacji 
w sektorze lotniczym wynika z istnienia szerokiego spektrum uwarunkowań, relacji 
i procesów niejednokrotnie przeciwstawnych. Sektor usług lotniczych, który w sposób 
naturalny zmierza w kierunku globalizacji, ma istotny wpływ na poszerzenie obsza-
rów aktywności gospodarczej, ale wyzwala w tym procesie również pewną ostrożność 
w działaniu. Jest to spowodowane poziomem koniunktury gospodarczej własnego kraju 
oraz rozmiarami stosowanego protekcjonizmu państwowego. Rządy starają się zachować 
(wprawdzie coraz mniej dotkliwą) rolę regulatora rynku lotniczego, natomiast firmy, 
dążąc do wyzwolenia się z regulacji państwowej, wchodzą w bloki integracyjne sku-
tecznie chroniące swoje rynki przed zewnętrzną ingerencją i konkurencją. Ta sytuacja 
stanowi istotne wyzwanie zarówno dla przewoźników tworzących rynek globalny, jak 

7  A. Cheng-Jui Lu, International Airline Alliances EC Competition Law/US Antitrust Law and Interna-
tional Air Transport, Kluwe Law International, The Hague–London–New York 2002, s. 24.

8  M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE–Wydawnictwo MT 
Biznes, Warszawa 2006, s. 270.
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również dla rządów i organizacji międzynarodowych, których decyzje powinny prowa-
dzić do zgodnego sterowania rynkiem w kierunku uzyskania przez uczestniczące w nim 
podmioty najwyższego udziału i poziomu efektywności ekonomicznej9. 

Dotyczy to zarówno poszczególnych uczestników aliansów, jak i całego zintegrowa-
nego sojuszu, którego sukces ekonomiczny jest ściśle związany z zaufaniem do partne-
rów, bez którego trudno uzyskać konsolidację i większą efektywność działania. Z tego 
powodu dla uzyskania korzyści z uczestnictwa w światowym rynku, niezbędne staje się 
wypracowanie racjonalnych więzi między sojusznikami, stanowiących podstawę budo-
wania strategii globalnej, która z wykorzystaniem lokalnych potrzeb konsumenckich jest 
skierowana na produkt globalny i ograniczenie możliwości wystąpienia lokalnej prze-
wagi konkurencyjnej. 

Mimo widocznego postępu globalizacji w sektorze lotnictwa cywilnego do tej pory 
nie uzyskano pełnego dostępu do otwartej ogólnoświatowej przestrzeni lotniczej dla 
przewoźników wszystkich krajów świata10. Aktualnie przeważają procesy i czynniki sty-
mulujące działania w kierunku intensyfikacji globalizacji, ale w przyszłości ten proces 
może zostać spowolniony na skutek ruchów antyglobalistycznych. W takich warunkach 
o powodzeniu zadecyduje wybór odpowiednich instrumentów pozwalających na skutecz-
ną realizację strategii globalnej, opartej na umiejętności korelacji rozwoju z oczekiwa-
niami społeczeństw w zakresie sprawiedliwego podziału korzyści. 

Wpływ dużych przewoźników azjatyckich na relacje pomiędzy podmiotami 
polskiego rynku pasażerskich usług lotniczych 

Zmiany w polskim sektorze pasażerskich usług lotniczych są typowym przykładem 
skutecznego wykorzystywania przez silniejsze ekonomicznie podmioty reguł kształtu-
jących relacje na globalnych rynkach. Konkurencyjna słabość rodzimych operatorów 
sprzyja jego zawłaszczaniu przez zagranicznych dostawców, o czym najwyraźniej świad-
czy fakt, że niemal całość niskokosztowych usług lotniczych została przejęta przez obce 
linie. W ostatnim okresie obserwuje się także zwiększoną aktywność wielu tradycyjnych 
przewoźników zmierzającą do wejścia na polski rynek z wykorzystaniem mechanizmu 
funkcjonującego na rynku globalnym. Dynamika tego procesu powoduje wzrost napię-
cia w zakresie wewnątrz segmentowej konkurencji, ponieważ każdy z jego uczestników 
dąży do zdobycia przewagi nad pozostałymi konkurentami. Jest to działalność, w której 

9 A. Lenartowicz-Łysik, Proces globalizacji sektora pasażerskich przewozów lotniczych i jego wpływ 
na strukturę podmiotową sektora, w: Uwarunkowania i modele strategii funkcjonalnych marketingu, Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2003, s. 50. 

10 A. Radomyski, Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku usług lotniczych w warunkach silnej konku-
renci, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2007, s. 28.
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rywalizacja w sposób ciągły buduje strukturę hierarchii rynkowej i proces jej przemian. 
Z tym wiąże się gwałtowny wzrost intensywności, a także jakości procesu konkurencji, 
który jest skutkiem wejścia na polski rynek nowych operatorów azjatyckich11. 

Do tej pory ci przewoźnicy koncentrowali się w większym stopniu na obsłudze 
rynków pozaeuropejskich, zatem zdecydowane wejście na ten kontynent, w tym także do 
Polski, świadczy o silnej aktywizacji tego kierunku ekspansji. Istotne przemodelowanie 
polskiego sektora przewozów nastąpiło z chwilą rozpoczęcia działalności narodowego 
przewoźnika z Kataru – Qatar Airways, który regularne rejsy do Warszawy uruchomił  
5 grudnia 2012 roku. W krótkim czasie po tej inauguracji, 6 lutego 2013 roku, działalność 
przewozową rozpoczęła duża i prężna linia lotnicza z krajów arabskich – Emirates, reali-
zując regularne połączenia z Warszawy do Dohy i Dubaju. Te fakty stały się bardzo istot-
nym wydarzeniem, zmieniającym nie tylko dotychczasową strukturę rynku, lecz także 
relacje pomiędzy oferentami tradycyjnych usług, powodując istotne przewartościowanie 
w zakresie konkurencji związanej zarówno z polityką cenową, jak i standardem świad-
czonych usług. Wynika to z podjętej przez nowych uczestników polskiego rynku strategii 
przewozów, skoncentrowanej na wygenerowaniu dodatkowego popytu zarówno na bez-
pośrednie połączenia pasażerskie na liniach Warszawa–Dubaj, jak i na usługi tranzytowe 
na kierunkach do Australii, Tajlandii, Indii i Chin oraz na Seszele, Malediwy i Mauritius. 
Ta siatka połączeń została tak skonstruowana, by pasażer podczas międzylądowania tracił 
jak najmniej czasu i docierał do portu docelowego w dogodnej porze dnia12. 

Obie firmy lotnicze mają ugruntowaną pozycję na rynku globalnym. Wykazują to 
wyniki badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową Skytrax, według której 
drugi raz z rzędu katarski przewoźnik otrzymał tytuł najlepszej linii lotniczej na świecie. 
Natomiast obsługa na liniach Qatar Airways już po raz siódmy została uznana za „naj-
lepszy personel linii lotniczej”. Atutem tych oferentów jest siatka połączeń, która rozwija 
się najsilniej nie tylko w Azji, lecz także w Europie. Dla Qatar Airways Warszawa jest 
122 destynacją, po której przewoźnik planuje uruchomić także rejsy do Chicago i Salalah 
w Omanie. O rozwojowym potencjale tej firmy świadczą inwestycje w rozwój floty. 
Obecnie składa się ona ze 103 samolotów o średniej wieku 4,7 lat, a ponadto w potwier-
dzonych zamówieniach figurują 182 kolejne samoloty, w tym siedem nowych dreamline-
rów. W opinii tego przewoźnika Warszawa ma duży potencjał popytowy, jednak jej opty-
malne wykorzystanie wymaga określonego okresu adaptacji dla osiągnięcia zakładanej 
rentowności na tym połączeniu. Przedstawiciele przewoźnika liczą przede wszystkim na 
polskich pasażerów, którzy poprzez wykorzystanie przesiadki w Dosze będą kontynu-
ować podróż w kierunku Azji, Australii, Ameryki Południowej lub Afryki. 

11 M. Dudek, Zmiany reguł konkurencyjnych po wejściu nowego przewoźnika na rynek lotniczych prze-
wozów pasażerskich w Polsce, „Autobusy” 2013, nr 3, s. 307.

12 Emirates będą największą linią na świecie? http://www.rp.pl/artykul/1059374.html (24.10.2013).
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O możliwości zrealizowania takiego scenariusza świadczą dane ujęte na rysunku 1  
prezentujące najatrakcyjniejsze, zdaniem klientów, destynacje zaoferowane w czasie 
trwania powitalnej promocji katarskiej linii. Według przeprowadzonych w tym czasie 
badań największym zainteresowaniem cieszyły się: Bangkok, Dubaj, Hongkong, Szan-
ghaj, Bombaj i Delhi. Wyjazd do Bangkoku planowało 16% turystów korzystających 
z dostępnych promocji, natomiast co siódmy podróżny wybrał Dubaj lub Hongkong. 
Nieco mniej, bo 9%, podróżnych korzystających z usług Qatar Airways było zainte-
resowanych spędzeniem tegorocznego urlop w Szanghaju, natomiast 7% w Bombaju 
(rysunek 3). Szanse na zdobycie przez tego przewoźnika silnej pozycji na polskim rynku 
przewozów lotniczych daje podjęta działalność marketingowa. Silnym jej walorem jest 
skoncentrowanie się na lotach long-haul i lotniczych usługach biznesowych. 

Rysunek 3. Zestawienie najpopularniejszych destynacji azjatyckich w czasie trwania promocji powitalnej 
linii Qatar Airways w ujęciu procentowym (1 października 2012–30 listopada 2012)

Źródło: Qatar Airways – już niebawem na polskim niebie, Rynek Infrastruktury/Rzeczpospolita z 16.11.2013.

Drugi z azjatyckich oferentów – Emirates także wysoko postawił poprzeczkę kon-
kurencyjną szczególnie w zakresie podaży nowoczesnej floty oddając do dyspozycji pa-
sażerów samoloty w trzyklasowej konfiguracji: 12 miejsc w klasie pierwszej, 42 miejsca 
w klasie biznes i 183 miejsca w klasie ekonomicznej. Oznacza to, że ten przewoźnik był 
wtedy jedyną linią oferującą w Polsce przeloty w pierwszej klasie, dysponując aktualnie 
największą na świecie liczbą użytkowanych Airbusów A380 i Boeingów 777. W 2008 
roku otworzył nowy Terminal 3, a ostatnio Halę A przeznaczoną do obsługi Airbusów 
A380 Emirates. To powoduje, że ten przewoźnik jest jedynym podmiotem na świecie, 
który obsługuje terminal w całości dedykowany samolotom A380.

W czasie powitalnej promocji Emirates, podobnie jak w przypadku Quatar Airways, 
największym zainteresowaniem cieszył się Bangkok zarówno ze względu na uznaną po-
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pularność Tajlandii (17%), jak i miejsce docelowe, a także przesiadkowe do pozostałych 
krajów Dalekiego Wschodu i Australii. Na kolejnych pozycjach pod względem popular-
ności znalazły się Singapur i Male (po 10%), Stambuł (9%) oraz Tokio (6%) (rysunek 4).

Rysunek 4. Zestawienie najpopularniejszych destynacji azjatyckich w czasie trwania promocji powitalnej 
linii Emirates w ujęciu procentowym (30 stycznia 2013–5 lutego 2013)

Bangkok Singapur Male 
(Malediwy)

Stambuł Tokio Colombo 
(Sri Lanka)

Dubaj Hongkong

17%

10% 10%
9%

6%
5% 5% 5%

Źródło: http://www.egospodarka.pl/art/galeria/90855,Bilety-lotnicze-Azja-za-pol-ceny,1,39,1.html; www.fru.pl (5.02.2013).

Podczas trwania promocji korzystny poziom uzyskał współczynnik wykorzystania 
miejsc, który przekroczył 70%, natomiast w okresie późniejszym ustabilizował się na 
poziomie około 65%. Z badań przeprowadzonych przez oferenta wynika, że zwiększa-
jąca się atrakcyjność Dubaju spowoduje wzrost eksploracji turystycznej oraz biznesowej 
związanej ze znajdującym się w tym mieście centrum biznesowo-finansowym. Tym 
kalkulacjom sprzyja także fakt, iż pasażerowie tranzytowi podróżujący linią Emirates 
nie muszą posiadać wizy, aby zatrzymać się na krótki okres w tym mieście. Wyniki wy-
kazały również wzrost turystycznej atrakcyjności Polski dla obywateli Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, szczególnie w segmencie pobytów sanatoryjnych i usług typu SPA. 

Wejście do Polski i wykorzystanie przez azjatyckich oferentów globalnych uwa-
runkowań rynkowych spowodowało znaczące ekonomiczne skutki: przede wszystkim 
obniżkę cen usług lotniczych dokonaną między innymi przez linię Air France – KLM. 
Rozpoczęta ekspansja Qatar Airways i Emirates stanowi także znaczącą konkurencję dla 
Polskich Linii Lotniczych LOT. Ich działalność postawiła pod znakiem zapytania plany 
dalszej eksploatacji na destynacjach dalekowschodnich. W 2012 roku polski przewoźnik 
rozpoczął loty do Pekinu, licząc na korzystne wyniki operacyjne, które miały być pod-
stawą do podjęcia decyzji o oferowaniu dalszych połączeń dalekiego zasięgu na kierunku 
azjatyckim. Tymczasem dynamiczne rozpoczęcie operacji z Warszawy przez azjatyckie 
linie może udaremnić te plany i mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe naszego 
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narodowego przewoźnika, który już obecnie boryka się z ogromnymi trudnościami zwią-
zanymi z uziemieniem samolotów Dreamliner i być może nie zmieni tej sytuacji ostatnia 
pomoc ze strony państwa. 

W odpowiedzi na promocje cenowe związane z powitalną promocją Qatar Airways 
i Emirates rozpoczęto ostrą walkę konkurencyjną o potencjalnego pasażera. Obniżki cen 
pojawiły się niemal jednocześnie na wszystkich kierunkach. Także polski przewoźnik 
musiał odpowiedzieć atrakcyjną ofertą. Wiosną 2013 roku w okresie 6–8 marca PLL LOT 
sprzedały ponad ćwierć miliona biletów do 45 najpopularniejszych destynacji z upustem 
nawet do 50%. Wybrane oferty przewoźnika przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Oferta wiosennej sprzedaży PLL LOT w 2013 roku

Data wylotu

Ceny biletów podczas promocji Ceny biletów po promocji

Data wylotuZa przelot 
z Warszawy 

do:

Za przelot do 
Warszawy z:

Bilet 
powrotny

Za przelot 
z Warszawy 

do:

Za przelot do 
Warszawy z:

Bilet 
powrotny

Calgary International Airport

15.03.2013 3256,78 4424,46 7681,24 4344,19 4463,44 8807,63 15.09.2013

15.06.2013 1929,78 2520,46 4441,24 2380,19 2499,44 4879,63 15.11.2013

15.08.2013 4312,78 4424,46 8737,24 4344,19 4463,44 8807,63 15.12.2013

Denver International Airport

15.03.2013 2984,83 2890,70 5875,53 3005,11 2009,91 5915,02 15.09.2013

15.06.2013 2362,83 2267,70 4630,53 3005,11 2009,91 5915,02 15.11.2013

15.08.2013 3299,83 3205,70 6505,53 3005,11 2009,91 5915,02 15.12.2013

Chicago – O’Hare International Airport 

15.03.2013 2580,39 2201,24 5066,63 2599,93 2504,73 5104,66 15.09.2013

15.06.2013 1359,91 1265,78 2625,69 2039,93 2947,09 4987,02 15.11.2013

15.08.2013 2894,91 2800,78 5695,69 2599,93 2504,73 5104,66 15.12.2013

New York – John F. Kennedy International Airport

15.03.2013 2580,39 2486,24 5066,63 2599,93 2504,73 5104,66 15.09.2013

15.06.2013 941,15 846,03 1787,18 2599,93 2504,73 5104,66 15.11.2013

15.08.2013 2884,81 2750,69 5595,50 2599,93 2504,73 5104,66 15.12.2013

Pekin – Beijing Capital International Airport

15.03.2013 1772,10 1757,13 3529,23 1989,16 1975,74 3964,90 15.09.2013

15.06.2013 1771,59 1756,55 3528,14 1789,16 1775,74 3564,90 15.11.2013

15.08.2013 1921,59 1906,55 3828,14 1789,16 1775,74 3564,90 15.12.2013

Istanbul Atatürk Airport

15.03.2013 987,49 974,16 1961,65 992,30 980,47 1972,77 15.09.2013

15.06.2013 279,37 743,55 1022,92 992,30 980,47 1972,77 15.11.2013

15.08.2013 988,05 974,90 1962,95 992,30 980,47 1972,77 15.12.2013

Źródło: Tanie bilety na loty krajowe i międzynarodowe, http://www.lot.com/pl/pl/web/newlot/home (8.03.2013, 4.04.2013).
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Z przedstawionych danych wynika, że promocja sprzedaży PLL LOT dotyczyła 
przede wszystkim czerwca, natomiast w okresie wakacyjnym ceny ponownie ustalono na 
poprzednim poziomie. Gdyby PLL LOT zdołały utrzymać promocyjną sprzedaż i zakres 
świadczonych usług w dłuższym czasie, to istnieje możliwość nawiązania skutecznej ry-
walizacji także z oferentami tego segmentu usług. Na dłuższą metę wydaje się to jednak 
niemożliwe, ponieważ przewoźnik znajduje się w procesie głębokiej restrukturyzacji, 
a jego przyszłość jest ciągle niepewna.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych w artykule rozważań oraz oceny uwarunkowań determinują-
cych zmiany na polskim rynku pasażerskich przewozów lotniczych w warunkach glo-
balizacji wynika, że rozwoju komunikacji lotniczej nie można rozpatrywać w sposób 
wyizolowany, w oddzieleniu od procesów gospodarczych, ponieważ są one ze sobą ściśle 
związane i wymagają jednoczesnej oceny. W dynamicznie zmieniających się uwarun-
kowaniach rynku i jego otoczenia efektywne funkcjonowanie podmiotów pasażerskich 
przewozów lotniczych zależy w największym stopniu od trafności podejmowanych przez 
ich zarządy autonomicznych decyzji. 

Dynamika globalizacji światowej przestrzeni lotniczej umożliwiła szybkie wycho-
dzenie azjatyckich przewoźników z „biznesowej izolacji”. W kręgu ich ekspansji znalazła 
się Polska, której słabsze ekonomicznie rodzime podmioty przeżywają głęboką restruk-
turyzację. Wejście na polski rynek prężnych przewoźników: Qatar Airways i Emirates 
zmieniło konkurencyjne relacje pomiędzy jego uczestnikami, pogłębiając trudną ekono-
miczną sytuację PLL LOT. Powstały układ wykazuje, że w globalnych uwarunkowaniach 
jest mało miejsca na stosowanie strategii przetrwania. Najwyższą wartość ma konku-
rencyjna ofensywa ekonomiczna i marketingowa, w której zakres dostępnych promocji 
decyduje o przewadze i miejscu w rynkowej strukturze oferentów.
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Streszczenie

Rynek pasażerskich usług lotniczych podlega ciągłym intensywnym przemianom organizacyjnym, techniczno-
-technologicznym i ekonomicznym. Powoduje to zmianę relacji rynkowych, na które w znacznym stopniu wpływa 
rozwój nowych, silnych centrów gospodarczych świata. Rosnąca dynamika tego procesu, spowodowana postępującą 
liberalizacją i umacnianiem się regionalnych wspólnot gospodarczych, powoduje jednak nieznany dotąd wzrost poziomu 
konkurencji międzynarodowej.

W artykule zaprezentowano problematykę związaną z postępującym procesem globalizacji w gospodarce 
światowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pasażerskich przewozów lotniczych. Przedstawiono także zmiany 
dokonujące się w relacjach pomiędzy oferentami w polskim sektorze usług lotniczych będące skutkiem wejścia na 
rynek dużych przewoźników azjatyckich. Powstające z tego powodu przewartościowanie w hierarchii konkurencyjnej 
ma istotny wpływ na politykę cenową oraz kształtowanie się jakościowych standardów usług.

Celem zaprezentowanych rozważań jest identyfikacja skutków i współzależności występujących na globalnym 
rynku pasażerskich usług lotniczych oraz dokonanie oceny efektów oddziaływania procesu globalizacji w sektorze i na 
rynku pasażerskiego transportu lotniczego.
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Changes in Polish Air Passenger Market Under Conditions of Globalization

The market for passenger air service is undergoing constant and intense organizational, technical, technological 
and economic changes. This causes a change in market relations, which greatly influences the development of new, 
strong economic centers of the world. 

However, the growing dynamics of this process, caused by progressive liberalization and strengthening of the 
regional economic communities, results in a hitherto unknown rise of international competition level. The article presents 
the issues related to the ongoing process of globalization in the world economy, with particular emphasis on air pas-
senger market. It also shows the transformation, which is taking place in the relations between the bidders in the Polish 
air services resulting from entry of large carriers in Asia. Overvaluation in the competitive hierarchy has a significant 
impact on the pricing policy and the evolution of quality of services.

The aim of the considerations presented here is to identify the effects and dependencies occurring in the global 
market of air carriers and to evaluate the effects of the impact of globalization on the sector and on the market of pas-
senger air transport.

Translated by Joanna Hawlena
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Wprowadzenie 

Euroregiony jako jedna z form współpracy transgranicznej w Europie Zachodniej 
powstały już w latach 50. XX wieku. W Polsce wzrost zainteresowania współpracą 
transgraniczną można obserwować od początku lat 90. Pierwszy euroregion utworzono 
w grudniu 1991 roku (euroregion Nysa), a najmłodszy powstał w roku 2003 (euroregion 
Łyna–Ława). W Polsce funkcjonuje 16 euroregionów, z czego na pograniczu zachodnim 4:  
Pomerania, Pro Europa Viadrina, Sprewa–Nysa–Bóbr oraz Nysa. 

Umowę o utworzeniu euroregionu Pomerania podpisano 15 grudnia 1995 roku 
w Szczecinie. Początkowo dotyczyła ona współpracy polsko-niemieckiej, a w 1998 roku 
dołączyła strona szwedzka. Zaznaczyć jednak trzeba, iż ta trójstronna współpraca miała 
charakter asymetryczny, z wyraźną dominacją działań na pograniczu polsko-niemiec-
kim. W roku 2013 Szwecja wystąpiła z euroregionu1. 

Euroregion Pomerania przez prawie dwie dekady funkcjonowania ugruntował swoją 
pozycję w życiu społeczno-gospodarczym województwa zachodniopomorskiego, gdzie 

* Doktor Agnieszka Malkowska jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: agnieszka.malkows-
ka@wzieu.pl.

1 4 czerwca 2013 roku podpisano jedynie umowę o współpracy pomiędzy województwem zachodnio-
pomorskim a regionem Skania (Królestwo Szwecji). Współpraca będzie realizowana głównie w ramach 
Stowarzyszenia Władz Regionalnych w Skanii oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
i dotyczyć ma: rozwoju regionalnego, transportu, wspierania inicjatyw klastrowych, dialogu bałtyckiego 
oraz kultury. 
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stanowi istotny element polityki regionalnej prowadzonej na tym obszarze. Współpraca 
polsko-niemiecka w ramach euroregionu przyniosła wiele korzyści, ale stoją przed nią 
nowe wyzwania w perspektywie lat 2014–2020. 

Celem artykułu jest prezentacja dotychczasowych osiągnięć z przygranicznej współ-
pracy polsko-niemieckiej w ramach euroregionu Pomerania. Zbadano także opinie stu-
dentów zachodniopomorskich uczelni w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania 
euroregionu. Posłużono się metodą analizy dokumentów strategicznych oraz metodą 
kwestionariuszową. Wykorzystano ankiety, które pozwoliły na zebranie materiału em-
pirycznego. Badaniem ankietowym objęto 200 studentów studiów stacjonarnych z dwóch 
największych szczecińskich uczelni: Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecnie. Badania przeprowadzono 
w styczniu 2014 roku. Mają one charakter przyczynkowy i są wstępem do dalszych 
dociekań dotyczących euroregionu Pomerania.

Efekty funkcjonowania Euroregionu Pomerania

Współcześnie ogromną rolę w polityce regionalnej przypisuje się środowisku spo-
łeczno-kulturowemu, określanemu jako zasoby instytucjonalne regionu tworzone przez 
regionalne powiązania ekonomiczne, konwencje dotyczące życia gospodarczego i reguły 
zachowań wynikające z tradycji, zaakceptowane przez społeczności lokalne i regionalne 
i stanowiące bardzo ważne zasoby niematerialne rozwoju regionalnego. Te zasoby, nazy-
wane także bardzo często kapitałem społecznym, są efektem istnienia relacji sieciowych 
między autonomicznymi podmiotami rozwoju regionalnego i zachodzących między 
nimi interakcji. Sprzyjają przez to współdziałaniu w perspektywie długookresowej, po-
głębianiu relacji ekonomicznych i tworzeniu zaufania, stanowiącego kluczowy czynnik 
konkurencyjności2. To dzięki lokalnym i regionalnym sieciom przekazywana jest nie-
skodyfikowana wiedza skumulowana w danym środowisku, dzięki czemu ułatwiają one 
pozarynkową dyfuzję wiedzy, umiejętności i innowacji3. Kapitał społeczny jest kształ-
towany przez kapitał ludzki, czyli jednostki, które tak naprawdę decydują o relacjach 
międzyludzkich, w tym o współpracy. Stąd tak istotni dla poszczególnych regionów są 
ludzie młodzi, którzy będą stanowili o ich przyszłości.

2  Zob. A. Malkowska, A. Malkowski, Budowa konkurencyjności regionu w dobie globalizacji na 
przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno- 
-gospodarczym regionu, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 753, Eko-
nomiczne Problemy Usług, nr 103, s. 147–160.

3  R. Radek, Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych 
polskiego pogranicza, Uniwersytet Śląski, Katowice 2011, s. 33.
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W euroregionie Pomerania od samego początku podkreślano znaczenie kapitału 
ludzkiego i społecznego. W dokumencie o jego utworzeniu4 określono, iż celem współ-
pracy w jego granicach jest „podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego 
i zrównoważonego rozwoju Regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców i instytucji po 
obu stronach granicy”. 

Przez prawie dwie dekady funkcjonowania euroregionu Pomerania udało się wiele 
osiągnąć, ale jednak nie wszystkie założone cele zdołano zrealizować. Do sukcesów 
należy zaliczyć między innymi5:

a) przełamanie barier społecznych, które funkcjonowały na granicy polsko-niemiec-
kiej;

b) zbudowanie sieci partnerstwa samorządowego i instytucjonalnego;
c) stworzenie infrastruktury służącej realizacji wspólnych zadań;
d) powstanie sieci połączeń komunikacyjnych, zarówno społecznych, jak i drogo-

wych (duża zmiana jakościowa, ale połączenia drogowe muszą być w dalszym 
ciągu budowane i usprawniane);

e) wspólny sekretariat techniczny w Löcknitz;
f) odegranie przez euroregion Pomerania znaczącej roli w przygotowaniu wojewódz-

twa zachodniopomorskiego do przystąpienia do Unii Europejskiej.
Z kolei wśród kwestii, których nie udało się w euroregionie Pomerania pomyślnie 

zrealizować, wskazuje się między innymi na6:
a) niedoprowadzenie do rzeczywistego, wspólnego planowania rozwoju obszaru 

transgranicznego – po polskiej i niemieckiej stronie granicy działają stowarzy-
szenia, które spotykają się, dyskutują, ale w myśleniu często zatrzymują się na 
„granicy”;

b) niewypracowanie wspólnych standardów zatrudnienia, standardów edukacyjnych 
oraz administracyjnych;

c) nieustanowienie metropolii szczecińskiej liderem rozwoju polsko-niemieckiego 
obszaru, przez co euroregion Pomerania nie wypracował swojej roli, do której 
został stworzony.

Podsumowując osiągnięcia i niezrealizowane cele euroregionu Pomerania w ciągu 
prawie 20 lat jego działalności, należy zauważyć, że mimo długoletniej współpracy 
transgranicznej, mimo procesów integracji europejskiej i funkcjonowania strefy Schen-
gen, w umysłach liderów pogranicza polsko-niemieckiego nadal funkcjonuje „granica”. 
To z kolei z pewnością stanowi barierę w budowaniu kapitału społecznego pogranicza 

4  Umowa o utworzeniu Euroregionu „Pomerania” zawarta 15 grudnia 1995 roku w Szczecinie, § 2.
5  P. Bartnik, Euroregionalny wymiar EUWT, w: Nasze pogranicze – między wizją a praktyką, materiały 

pokonferencyjne, Szczecin 2011, s. 39.
6  Tamże.
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polsko-niemieckiego. Lokalni liderzy mają przecież inicjować działania, aktywizować 
mieszkańców, a także dbać o ich świadomość w zakresie funkcjonowania określonych 
instytucji czy organizacji w danym regionie.

W roku 2010 przyjęto strategię Unii Europejskiej, w której określono kierunki jej 
ewolucji w oparciu o rozwój: inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu spo-
łecznemu, co w konsekwencji ma pozytywnie wpływać na wzrost gospodarczy regionu7. 
Planowane działania w euroregionie Pomerania na lata 2014–2020 uwzględniają zapisy 
strategii „Europa 2020” i są kompatybilne ze Strategią rozwoju województwa zachod-
niopomorskiego do roku 2020 (zob. tabela 1). 

Tabela 1. Cele Strategii rozwoju euroregionu Pomerania na lata 2014–2020 a cele strategii „Europa 
2020” i Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020

Cele strategii „Europa 2020”
Priorytety Strategii rozwoju 

euroregionu Pomerania na lata 
2014–2020

Strategia rozwoju województwa 
zachodniopomorskiego do roku 2020

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy i innowacji

Wsparcie edukacji, badań, rozwoju 
technologicznego, innowacji 

i zatrudnienia

Wzrost innowacyjności i efektywności 
gospodarowania

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej 
regionu

Zwiększenie przestrzennej 
konkurencyjności regionu

Rozwój zrównoważony: wspieranie 
gospodarki efektywniej korzystającej 

z zasobów, bardziej przyjaznej 
środowisku i bardziej konkurencyjnej

Poprawa dostępności regionalnych 
centrów gospodarczych 

i turystycznych

Zachowanie i ochrona wartości 
przyrodniczych, racjonalna gospodarka 

zasobami

Rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu: wspieranie gospodarki 

o wysokim poziomie zatrudnienia, 
zapewniającej spójność społeczną 

i terytorialną

Dostosowanie usług publicznych 
do zmian demograficznych

Budowanie otwartej i konkurencyjnej 
społeczności

Wsparcie społeczeństwa 
obywatelskiego, administracji 

publicznej, kultury, sportu i spraw 
społecznych przez całe życie

Wzrost tożsamości i spójności społecznej 
regionu

Źródło: zestawiono na podstawie: Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna; Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Dzia-
łania Euroregionu Pomerania na lata 2014–2020. Aktualizacja, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, 
Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V., Szczecin–Löcknitz, s. 8; Strategia Rozwoju Województwa Zachod-
niopomorskiego do roku 2020, Szczecin 2010, czerwiec, s. 108–111.

W strategiach rozwoju Unii Europejskiej, euroregionu Pomerania, jak i województwa 
zachodniopomorskiego, istotne miejsce zajmują zagadnienia dotyczące wzrostu tożsa-
mości i spójności społecznej regionu. Mają one polegać na tworzeniu jak najlepszych 
warunków do życia i pracy mieszkańców, realizacji ich planów życiowych czy samore-
alizacji. Tym samym wdrażana będzie idea społeczeństwa obywatelskiego, zaintereso-

7  Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna, s. 5.
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wanego sprawami społecznymi i świadomego swojego regionu. Działania te powinny 
być prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ale i wspierane przez różnego 
rodzaju instytucje i organizacje tworzące potencjał danego obszaru. Bardzo ważne jest, 
aby mieszkańcy, w tym ludzie młodzi, wiedzieli, jaki jest potencjał regionu, jakie są cele 
i bariery jego rozwoju oraz jakie działania na różnych płaszczyznach życia społeczno-
-gospodarczego są w danym czasie podejmowane. To sprawia, że mieszkańcy czują się 
członkami wspólnoty, chcą aktywnie uczestniczyć w budowaniu regionu, a także mają 
poczucie współodpowiedzialności za jego rozwój i tworzą przy tym więzi, które są tak 
istotne w budowaniu kapitału społecznego.

W euroregionie Pomerania działania wspierające rozwój społeczny są szczególnie 
istotne, gdyż w nowej perspektywie lat 2014–2020 współpraca transgraniczna w tym 
obszarze będzie wymagała stawienia czoła wyzwaniom wynikającym między innymi 
z niekorzystnych zmian demograficznych. Szacuje się iż, do roku 2030 nastąpi spadek 
liczby mieszkańców euroregionu o około 6–15%, w tym przede wszystkim wśród ludzi 
młodych. Zjawisku temu towarzyszyć będzie wzrost odsetka osób starszych. Średnia 
wieku do 2030 roku prawdopodobnie znacznie wzrośnie – o około 8–10 lat. Przy czym 
negatywne trendy demograficzne będą obserwowane szczególnie mocno w niemieckiej 
części euroregionu Pomerania8. Stąd tak ważne są działania wspierające na różnych 
płaszczyznach rozwój jednostek terytorialnych, w których młodzi ludzie będą mogli 
godnie żyć, pracować, rozwijać się i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospo-
darczym swojego regionu. 

Wyniki badań

Poziom świadomości euroregionalnej w polskiej literaturze ekonomicznej badali 
między innymi M. Greta9, F. Adamczuk10, F. Zich11, F. Kłosowski12 czy R. Radek13. Wy-
kazali oni, że współpraca transgraniczna jest oceniana wprost proporcjonalnie do jej ist-

8  Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2014–2020. Aktu-
alizacja, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania–Kommunalgemeinschaft Europaregion 
Pomerania e. V., Szczecin–Löcknitz, s. 6–7.

9  Zob. M. Greta, Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2003.

10  Zob. F. Adamczuk, Społeczna akceptacja i percepcja współpracy przygranicznej w świetle badań 
w euroregionie „Nysa”, w: Euroregiony – mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepa-
niak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000, s. 206–211.

11  Zob. F. Zich, Mieszkańcy czesko-niemieckiego pogranicza i rozwój współpracy transgranicznej, w: Po-
granicze z Niemcami a inne pogranicza Polski, red. Z. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 1999, s. 146–147.

12  Zob. F. Kłosowski, Euroregion „Śląsk Cieszyński” w świadomości jego mieszkańców, w: Granice. 
Obszary przygraniczne. Euroregiony, red. J. Runge, Uniwersytet Śląski, Katowice 2003, s. 51 i następne.

13  Zob. R. Radek, Znaczenie współpracy transgranicznej...
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nienia wśród społeczności lokalnych czy regionalnych. Oznacza to, iż większa wiedza na 
temat euroregionów i ich działań sprawia, że mieszkańcy danego regionu mają bardziej 
pozytywny stosunek do tych zagadnień. Niestety, badania pokazują, że społeczności 
mają bardzo ograniczoną wiedzę na temat funkcjonowania euroregionów, najczęściej 
dotyczącą jedynie jego nazwy. Informacje odnoszące się do daty powstania, celów czy 
prowadzonych działań w zakresie współpracy transgranicznej są mieszkańcom nieznane 
lub wie o nich niewielka część społeczeństwa. 

Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu dotyczyły zaledwie kilku 
podstawowych zagadnień dotyczących euroregionów, ale uzyskane wyniki są zgodne 
z przytoczonymi. W pierwszej kolejności badanych studentów zapytano, czy wiedzą, co 
to są euroregiony (zob. rysunek 1). Wśród respondentów aż 85,7% odpowiedziało pozy-
tywnie. Zaznaczyć jednak trzeba, że była to odpowiedź subiektywna i nie sprawdzano, 
czy rzeczywiście studenci znają istotę euroregionów. Odsetek młodych ludzi, którzy 
przyznali, że nie wiedzą, co to są euroregiony, wynosił 14,3%. Jest to mniejszość, ale 
niepokojąca. Tym samym należy domniemywać, że ludzi ci nie wiedzą także, jakie są 
cele powstawania euroregionów, jakie mają one spełniać funkcje na pograniczach czy 
też jakie korzyści mogą mieć społeczności lokalne czy regionalne ze współpracy trans-
granicznej. 

Rysunek 1. Czy wiesz co to są euroregiony?

85,70% 

14,30% 

TAK

NIE

Źródło: badanie własne.

Kolejne pytanie w ankiecie było już bardziej szczegółowe i dotyczyło liczby funkcjo-
nujących w Polsce euroregionów. Respondenci mieli do wyboru trzy możliwości. Prawi-
dłową odpowiedź wskazało tylko 18,3% badanych. Większość, bo aż 81,7% responden-
tów, nie miała wiedzy w tym zakresie. 
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Rysunek 2. Ile euroregionów funkcjonuje w Polsce?

41,20% 

40,50% 

18,30% 

9 euroregionów

14 euroregionów

16 euroregionów

Źródło: badanie własne.

Respondentów spytano także, na czym powinny się skupić działania w ramach eu-
roregionów. Poproszono ich o uszeregowanie wskazanych aspektów od najważniejszego 
(1) ich zdaniem do najmniej ważnego (6). Za najbardziej istotne dla badanych okazała się 
poprawa warunków życia mieszkańców, a za najmniej ważne – działania w dziedzinie 
kultury. 

Tabela 2. Ranking ważności działań w ramach euroregionów w opinii studentów

Miejsce w rankingu Działanie
1. Poprawa warunków życia mieszkańców
2. Rozwój społeczno-gospodarczy 
3. Turystyka 
4. Ochrona środowiska
5/ Promocja regionu
6. Działania w dziedzinie kultury 

Źródło: badanie własne.

Społeczne oczekiwania ludzi młodych co do zakresu działań euroregionów nie 
dziwią i dotyczą one w pierwszej kolejności poprawy jakości życia w regionie, który 
będzie umacniał swój potencjał społeczno-gospodarczy. Jest to szczególnie istotne dla 
studentów, którzy w niedalekiej przyszłości będą poszukiwać pracy, zakładać rodziny 
i prowadzić własne gospodarstwa domowe. 

Studentów zapytano także, jak nazywa się euroregion, do którego należy wojewódz-
two zachodniopomorskie. Prawidłową nazwę podało 80,9% badanych. Jednak aż 19,1% 
respondentów nie wiedziało, że województwo zachodniopomorskie należy do eurore-
gionu Pomerania. 

Pytanie kolejne dotyczyło celów, jakie stawia przed sobą euroregion Pomerania. Re-
spondenci mieli je wskazać samodzielnie, ale okazało się do dla nich dużym wyzwaniem. 
Studenci (31%) odpowiadali jedynie bardzo ogólnie, wskazując na współpracę przygra-
niczną i rozwój regionu. 
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Na pytanie dotyczące daty powstania euroregionu Pomerania prawidłowo odpowie-
działo zaledwie 7,3% badanych. Tym samym potwierdza się, iż młodzi ludzie w więk-
szości wiedzą o istnieniu euroregionów, ich nazwach, ale bardziej szczegółowej wiedzy 
dotyczącej ich funkcjonowania nie posiadają lub jest ona na dość niskim poziomie. Tym 
samym uznać należy, że polityka informacyjna dotycząca funkcjonowania w wojewódz-
twie zachodniopomorskim euroregionu Pomerania jest mało efektywna. Należałoby ją 
zweryfikować i tak prowadzić kampanie informacyjne, aby społeczności lokalne i regio-
nalne, w tym szczególnie ludzie młodzi, mieli szansę poznania mechanizmów funkcjo-
nujących w regionie. Zwiększenie świadomości w tym zakresie jest szansą na włączenie 
ich w procesy współpracy, a tym samym zaangażowanie w sprawy swojego regionu, co 
umocni jego kapitał społeczny. Zadanie to powinny realizować nie tylko organy eurore-
gionu Pomerania, ale i lokalni liderzy czy instytucje samorządowe.

Podsumowanie

Funkcjonowanie euroregionu Pomerania przez prawie dwie dekady i osiągnięte 
w jego ramach sukcesy polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej potwierdzają 
słuszność jego istnienia i działalności. W latach 2014–2020 za pomocą tej formy koopera-
cji będzie się dążyć do szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu 
poprzez między innymi wsparcie edukacji i badań, poprawę dostępności regionalnych 
centrów gospodarczych i turystycznych, dostosowanie usług publicznych do zmian de-
mograficznych czy wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. Być może uda się też zre-
alizować te cele, które od początku funkcjonowania euroregionu były wytyczone, ale do 
tej pory trudne do osiągnięcia. Ważne jest, aby w tych wszystkich działaniach w ramach 
współpracy transgranicznej nie zapominać o społecznościach lokalnych i regionalnych. 
Badania pokazują, że polityka informacyjna na temat podstawowych informacji o eu-
roregionie Pomerania, jak i o jego działaniach powinna zostać zreformowana tak, aby 
jego mieszkańcy, w tym studenci i ludzie młodzi, zwiększyli swoją świadomość w tym 
zakresie. To z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na umacnianie kapitału społecznego 
regionu.
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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania Euroregionu Pomerania. Autorka 
dokonała analizy strategicznych programów rozwoju euroregionu w kontekście strategii „Europa 2020” i strategii rozwoju 
województwa zachodniopomorskiego. Zbadano opinię 200 studentów szczecińskich uczelni dotyczącą współpracy eu-
roregionalenej. Określono oczekiwania społeczne co do pożądanych kierunków rozwoju współpracy transgranicznej.

Selected Aspects of the Euroregion Pomerania

The aim of the following article is to present the selected aspects of the functioning mechanism of the Pomerania 
Euroregion. The author presents the conditions of cooperation on the border, and analyzes strategic development pro-
grams of the euroregion in the context of both Europe 2020 and the development strategy of the Zachodniopomorskie 
Voivodship. A survey has been conducted among 200 students of Szczecin universities, asking their assessment of 
the advantages related to the functioning of euroregional cooperation. Social expectations as to the desired directions 
of development of cross-border cooperation have been determined. 

Translated by Agnieszka Malkowska
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Introduction

In the contemporary world countries are interdependent and integration cannot be 
stopped already. After centuries of destructive wars, specially two world wars, people 
have understood that the next big conflict can bring humanity to collapse and only 
cooperation between countries can bring good economic results to their peoples. So, 
former enemies yield up parts of their national sovereignty to supranational structures to 
avoid future destroying confrontation. Nowadays integration blocks and organizations 
are wide spread all around the world. International cooperation accelerates on economic, 
political and social issues. Global commerce is becoming more dense and speeds up. 
No single firm can effectively compete as an autonomous agent working solely through 
a market-exchange mechanism. And also nation-states can no longer go it alone in a dense, 
interdependent world. Like transnational companies, they are slowly coming together 
in cooperative networks to better accommodate the realities of a high-risk globalized 
society.1

European Union has reached the highest level of integration, it has its parliament, 
president, and some countries even share common currency. NAFTA is the only one 
integration block, which consists of the whole continent. Integration processes in Asia 

* Master student Alina Nychyk, Wroclaw University of Economics, International Economic Relations. 
E-mail: alina.nychyk@gmail.com.

1  J. Rifkin, The European Dream. How Europe’s Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American 
Dream, Penguin Books, New York 2005, p. 191.
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speed up after the last crisis. ASEAN is the most powerful block there. Arabic countries 
cooperate mostly for religious issues, but also for economic and political ones. Integration 
in Africa is not so strong yet, but some moves forward are also seen there. Russia wants 
to fasten its influence into former Soviet Union countries by making а custom union. 
The world is coming together.

World integration processes

Undoubtedly, European Union has reached the highest and closest level of integration 
in the world history. But Europe is not sui generis. The processes at work in Europe are 
happening in other regions, of various sizes and compositions, and ultimately in the world 
as a whole. The world is in the process of sorting itself out. If integration would be 
inevitable, then it is only because of humans, cumulatively, are making the choices that 
will integrate the Planet. If we understand the process and our own contributions to it 
better, we will be in a better position to guide it towards a deliberate outcome. We can, 
and should, take responsibility for the world we are creating.2

 Some scientists even go so far that believe in the globally integrated world. Ideological 
basis of such conception can be a Mondealism theory (from french „Monde” – the world). 
Essence of this theory is taken to inevitability of world integration, in transition from 
multiplicity of the states to single compatible global space. This ideology admits 
confluence of all states and people to a planetary formation with establishment of one 
world government, elimination of racial and cultural borders. Accordingly, such 
fundamental category, as the state loses the value, and in the future regions will purchase 
in one intercontinental block.

Out of methodology of international economic integration, a universal superpower 
that is based on the so-called common to all mankind and humanistic values will be 
created in this century. Transcontinental space, that will unite countries and regions 
that is most intensively integrated, must become territorial basis of such a union. By 
the criteria of the World Bank, the high speed of integration characterizes the most 
developed countries, and also countries with relatively hasty growth. Thus in the future 
Earth will come forward as integrity.

We can see now confirmations for this theory in most parts of the world. The North 
American Free Trade Agreement (NAFTA) is an agreement signed by Canada, Mexico, 
and the United States, creating a trilateral trade bloc in North America. It came into force 
on January 1, 1994. Now NAFTA is the biggest integration organization in the world 

2  O.T. Ford, Procpects of Integration and Disintegration in the World, 2003 September, http://the-
stewardship.org/research/world-integration.htm (22.02.2014).
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according to its territory and third by its population. The EU is now the world’s largest 
economy, but if combined the economies of NAFTA’s members – the U.S. ($16.72 trillion), 
Canada ($1.52 trillion) and Mexico ($1.86 trillion) – it would be easily the largest, at 
$20.10 trillion.3

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a geo-political and economic 
organisation of ten countries located in Southeast Asia.4 Members of the ASEAN together 
with the group’s six major trading partners – Australia, China, India, Japan, New Zealand 
and South Korea – are slated to begin the first round of negotiations to form the world’s 
largest economic bloc by 2015 aimed the ASEAN Economic Community integration 
under the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), a regional architecture 
for mutual economic partnerships between participating countries, similar to the free-
trade model of the European Union.5 

Asia’s economies, increasingly concerned about the slowdown in Europe 
and the sluggish US recovery, are trying to counter the trend by focusing on their regional 
economic strength. The RCEP is expected to ease trade for all members and give regional 
economic integration a boost. Analysts already see a powerful trade bloc emerging that 
“will change the world economy significantly”, according to Ganeshan Wignaraja, an 
economist at the Asian Development Bank.

MERCOSUR is an economic and political agreement among Argentina, Brazil, 
Paraguay (was suspended), Uruguay and Venezuela. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Peru and Suriname currently have associate member status. It has been updated, 
amended, and changed many times since. It is now a full customs union. In 2008 
the Constitutive Treaty of South American Union of Nations (UNASUR) was signed 
in Brasil. UNASUR is the successor of the South American Community of Nations 
(CSN), which was established when 12 South American leaders signed the Cuzco 
Declaration in the city of Cuzco, Peru, in 2004. The CSN united two trade groups – 
the Andean Community and MERCOSUR, which continued to exist in their own right 
– with the adition of Chile, Guyana, Suriname. UNASUR was created to propel regional 
integration. It was inspired and modeled after the European Union. Some of the allience’s 
long-term goals are to create a continental free trade zone, a single currency and an in-
teroceanic highway.6

3  Report for Selected Countries and Subjects, International Monetary Fund, http://www.imf.org/exter-
nal/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/weorept.aspx?sy=2010&ey=2013&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&
br=1&pr1.x=72&pr1.y=17&c=111&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPPPSH%2CL
P&grp=0&a= (22.02.2014).

4  ASEAN, http://www.asean.org/asean/about-asean (10.08.2013).
5  A. Maierbrugger, ASEAN+6 Trade Bloc in the Making, Investvine, http://investvine.com/asean6-trade-

bloc-in-the-making/ (14.11.2013).
6  UNASUR, Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1496583/UNASUR (22.02.2014).
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In another part of the world very close to the European Union integration is pushing 
up by the biggest country of the world – Russia tries to dominate in different Asian 
communities. The Commonwealth of Independent States is a regional organization 
whose participating countries are former Soviet Republics, formed after the breakup 
of the Soviet Union. The CIS is a loose association of states and in no way comparable 
to a federation, confederation or supranational union such as the European Union. 
The Eurasian Economic Community originated from the Commonwealth of Independent 
States and Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia on 29 March 1996.7

The African Union (AU) is a union consisting of 54 African states. The AU was 
established on 26 May 2001 and launched on 9 July 2002 in South Africa8 to replace 
the Organisation of African Unity. The most important decisions of the AU are made 
by the Assembly of the African Union, a semi-annual meeting of the heads of state 
and government of its member states. The combined states of the African Union in 2012 
constitute a nominal GDP of US$1.627 trillion. By measuring GDP by PPP, the African 
Union’s economy totals $2.849 trillion, ranking it 6th after Germany.9 The AU’s future 
goals include the creation of a free trade area, a customs union, a single market, a central 
bank, and a common currency (African Monetary Union), thereby establishing economic 
and monetary union. The current plan is to establish an African Economic Community 
with a single currency by 2023.10 

It is important to notice, that there are much more integration organizations 
in the world. Also there are more than 400 agreements between countries of reducing 
trade barriers. Althought some disintegrated movements take place on the world map, 
integration is more powerful process and it will speed up in the future according to most 
forecasts. The comparison of the biggest and the most influential world blocks can be 
seen in the table.

7  Agreement on Foundation of Eurasian Economic Community (EAEC). 
8  Launch of the African Union, 9 July 2002: Address by the Chairperson of the AU, President Thabo 

Mbeki, http://www.africa-union.org/official_documents/Speeches_&_Statements/HE_Thabo_Mbiki/
Launch%20of%20the%20African%20Union,%209%20July%202002.htm (10.10.2014).

9  Country Comparison: GDP(PPP),The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/rankorder/2001rank.html?countryName=Cameroon&countryCode=cm&regionCode=afr
&rank=95#cm (15.10.2014).

10  Profile: African Union, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/3870303.stm (1.02.2012).
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American scientist J. Nay considers, that the strongest world integration processes 
will take place in three economic blocks, world triad: European Union, North American 
Free Trade Agreement (NAFTA) and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).11

Table 2. Comparison of world triad – EU, ASEAN / ASEAN+6 and NAFTA

EU ASEAN / ASEAN +6 NAFTA

1. Territory, mln km2  
(% of the world) 4.3 (2.9%) 4.5 (3.1%) / 40.1 (27.0%) 21.6 (14.6%)

2. Population, mln people  
(% of the world) 500.0 (7.3%) 600.0 (8.8%) / 3300.0 (48.4%) 444.0 (6.5%)

3.GDP in 2013, trillion US dollars 
(% of the world) 17.3 (20.1%) 2.5* (2.8%). 17.0** (20.0%) 20.1 (22.5%)

*, ** – predicted data.
Source: made by the author using the data from IMF country information. 

So, after analyzing world integration processes it is obvios to notice that EU, NAFTA 
and ASEAN are the most powerful blocks both economically and politically. But that 
mind is not accepted by all scientists, some have their special view into future alignment 
of forces in the world. And no theory can be taken as completely true. But although future 
stays uncertain politicians and economists have to come to their decisions according to 
forecasts, analysing what is more likely to happen and remembering, that the world is 
changing rapidly and integration speed up in different parts of the world, blocks of coun-
tries change their partners, become more or less influencial in the world policy.

The need of EU’s future enlargement

 The EU represents the world’s largest trade power and aid donor, has a diplomatic 
service larger than that of most states, and has launched more than 20 civil-military 
operations. It has presented itself as a normative, global actor, and its emergence as a legal 
entity that is neither a state nor a classic international organization has both puzzled 
and fascinated legal scholars and political scientists alike.12 Besides the emerging 
international policy of the European Union, its international influence is also felt through 
enlargement. The perceived benefits of becoming a member of the EU act as an incentive 
for both political and economic reform in states wishing to fulfil the EU’s accession 

11  J. Nay, What is the World Order?, “USA: Economics, Politics, Ideology” 1992, no. 11, p. 6.
12  The European Union in Global Governance, https://iversity.org/courses/europe-in-the-world-law-and-

policy-aspects-of-the-eu-in-global-governance (3.01.2014).
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criteria, and are considered an important factor contributing to the reform of European 
formerly Communist countries.13

In spite of a huge number of various international and regional organizations, not all 
countries of the world have chosen clearly their way of integration. Still there are many 
countries, which can be interesting from geopolitical, economical and other reasons, 
and which face a choice. And for world gross integration blocks such states can be stic-
king points, which can change future world alignment of forces significantly. Another 
very important thing is that every integration union was build for its specific purposes, 
holding its unique ideas and valuabilities. And if thinking about globally integrated world 
as future possible reality, it is crutially to know what treasures it will hold. And if it will 
be formed around the most powerful block, we should think which one is going to take 
that guide. If the fight for the global leadership has begun, there is no time for hesitating 
but searching for any opportunity to spread the influence. Further enlargement can be 
a good way for that. 

The European Union has long viewed the enlargement process as an extraordinary 
opportunity to promote political stability and economic prosperity in Europe. Since 2004, 
EU membership has grown from 15 to 28 countries, bringing in most states of Central 
and Eastern Europe and fulfilling an historic pledge to further the integration of the con-
tinent by peaceful means.14

The European Union membership has many advantages for new countries such 
as the European Single Market, which enable companies to trade in an international 
market, a monetary union, environment protection and war prevention. On the other hand, 
of course, there are some disadvantages like the loss of national sovereignty and little 
influence that small states have.15 But even some difficulties appear with new members 
of EU, still a lot of states seek for integration into this world superpower. The same for 
European Union itself, even in the time when European economy was not renewed yet 
after the crisis, the union was able to enlarge by Croatia. 

According to the report “Towards a European Global Strategy”, the principal aims 
of the European Union are to promote its shared values, peace and the well-being of its 
peoples. On-going transformations at the global, regional and European levels create 
opportunities as well as challenges for the Union and demand strategic thinking on an 
ambitious and assertive external agenda. The report also states that at the regional level, 
the EU should continue the enlargement process, but change the guiding rationale for rela-

13  J. Peterson, Enlargement, Reform and the European Commission. Weathering a Perfect Storm?, 
“Journal of European Public Policy (Taylor & Francis)” 2008, no. 15(5), p. 762.

14  K. Archick, European Union Enlargement, “Congrassional Research Service”, 2.07.2013, p. 1.
15  M. Chilongo, The Advantages and Disadvantages of EU Membership, http://www.scribd.com/

doc/32247766/The-Advantages-and-Disadvantage-of-EU-Membership (31.05.2010).
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tions with its neighbours. It should look on its surroundings as a strategic neighbourhood: 
a geopolitical space that includes not only its traditional neighbourhood, states whose 
geographical proximity connects them to the EU, but also broader areas that are function-
ally linked to vital European interests. In this space, the EU should work in partnership 
with local governments and societies for democratic transition, human rights and free 
trade and take security responsibility. According to the report, by pursuing these strategic 
objectives the EU and its member states will secure European influence and engage with 
its surroundings and partners worldwide in a way that is proactive and not just a response 
to the actions of others; realistic about what can be accomplished; and adaptive to changes 
in the global environment. A European Union that is able to cope with external challenges 
will also be able to provide a new driving narrative for its citizens.16

To sum up, the advantages of EU’s enlargement can look as following:
1. Moral obligation. According to its treaty, the EU is based on “freedom, democracy, 

equality, the rule of law and respect for human rights.” Most present candidates 
are part of a common European family shut out due by historical injustices. Once 
they meet democratic and economic criteria, the EU has a moral obligation to let 
them in.

2. Export stability. Enlargement has been the EU’s most successful foreign policy 
tool. The enlargement policy can export stability, democracy and economic well-
being into a potentially disruptive neighbourhood. 

3. Strength in number. We live in a world of emerging superpowers. A bigger EU will 
be better place to make its voice and its values respected. Strategically important 
countries like Turkey with its 75 million people and dynamic economy, and an 
industrial powerhouse like Ukraine (45 million) will bring a huge power boost for 
Europe. Turned away, Turkey could emerge as a rival; Ukraine and Serbia slip into 
Russia’s embrace; Bosnia and Albania become bridgeheads for Islamists.

4. “New blood”. Successive enlargements have enriched and invigorated the European 
Union. Nordics brought traditions of openness, social justice and environmental 
awareness; newly free nations in southern and Eastern Europe reminded jaded 
older members of the value of democracy. For the EU to remain dynamic it must 
remain open. Enlargement adds to the cultural diversity, that is Europe’s greatest 
treasur.17 

The question of integration is not so clear. From one side, maybe it is not good time 
for European Union to think about enlargement but try to solve its inner problems. But 

16  Towards a European Global Strategy, Securing Global Influence in the Changing World, http://www.
euglobalstrategy.eu/nyheter/opinions/towards-a-european-global-strategy-report-release (28.05.2013).

17  Arguments for and Against EU Enlargement, Debating Europe, http://www.debatingeurope.eu/focus/
infobox-arguments-for-and-against-eu-enlargement/#.UlGoMSzk0m2 (6.10.2013).
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as it was said before, outside world makes strong calls for every unit, which wants to have 
a proper place in it. So, if EU wants to progress, it should learn to work in all directions 
at the same time. And if, for example, a crisis happens, some resourses are needed for 
fighting with it, but others are to be left for the other challenges. Of course, new members 
will bring some problems and difficulties into “the old Europe”. But enlargement is an 
onward movement of every integrational organization, especially in the present world 
competition of super powers. So, maybe we should not think what is good or bad but about 
which alternative is better one. Just analyzing forecasts, decide which scenario we would 
like to see more. And if thinking that some candidates for EU’s membership can become 
parts of other integration unions, realize their potential elsewhere and then compete with 
it, the better decision will be to support such countries in their European aspiration. 

Conclusion

Analyzing the problem of world integration processes and required EU’s response to 
them, some important insights were found. Undoubtedly, global cooperation speeds up 
and none country can stay aside it. According to comparison of world integrated blocks 
made in two tables in the article, it can be concluded, that these organizations differ 
in their structure, purposes they were formed for, values etc., but still their main aim 
is to become more competitive comparing to others. Taking more countries into the in-
tegration block is one of its best ways to grow more power. So, after careful studying 
of the present world order, realizing future possible scenarios, it can be said that enlar-
gement is a right way of EU’s development, good chance to fasten its global economic 
and political influence. That is why it should move in that direction, even some problems 
are likely to appear on its road. The Union has a long history of enlargement and was 
capable successfully to solve troubles connecting with it. And now the UE also has such 
a possibility to strengthen its global position by bringing European standards of life 
and democratic values to more countries on the European continent and even futher. If 
the world is going to transform into one state with one government, the EU probably has 
more rights to take a leadership in the process and build it on its democratic values, but 
it need to develop constantly not to lose the opportunity.
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Summary

The world we dwell in is more complex and changeable then it was years ago. Different nations are bound together 
economically and politically by the decisions of their leaders, business elites, and sometimes societies themselves. 
People begin to think globally. Integration has become an integral part of foreign policy strategies of all countries, which 
want to “stay in game”. The most developed parts of the planet have formed great integrated blocks; they compete with 
each other and leave at the periphery states, which are not their members. Many scientists believe in the possibility 
of totally integrated world. And if this comes true, we should take into account, that still there are huge differences 
between countries, so, if the world is going to be united, the problem of choosing some global values rises. Then 
the block of the most integrated and influential countries has bigger chances to take the leading role in the process. 
Thinking of such an organization, the EU comes into the mind. From the author’s point of view, it is the most democratic 
and successful form of integration in the present world. The aim of the article is to persuade, that strong integration 
processes do exist in the world, global superpowers increase their influence and struggle to be the first; that is why 
the EU should be also competitive and further enlargement can be a good way in this direction. From the author’s point 
of view, EU’s integration with more countries can help it to take the leadership in possible uniting the world.
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Rozszerzenie UE jako sposób rywalizacji we współczesnym świecie

Świat, w którym żyjemy, jest bardziej skomplikowany i zmienny niż lata temu. Różne narodowości są związane 
z sobą ekonomicznie i politycznie przez decyzje swoich liderów, elit biznesowych czy czasami samych społeczeństw. 
Ludzie zaczynają myśleć globalnie. Integracja stała się integralną częścią politycznych strategii państw, które chcą 
„zostać w grze”. Najbardziej rozwinięte państwa świata sformowały wielkie bloki integracyjne, rywalizujące ze sobą 
i zostawiające na peryferiach te kraje, które nie są ich członkami. Wielu naukowców wierzy w możliwość całkowitego 
zintegrowania świata. I jeśli to spełni się, trzeba pamiętać, że z powodu dużych różnic między państwami problemem 
może być obowiązujący w takiej organizacji system wartości. Większe szanse na przejęcie przywództwa w tym procesie 
ma blok najbardziej zintegrowanych i wpływołych państw. Z punktu widzenia autora, Unia Europejska jest najbardziej 
demokratycznym i udanym przykładem integracji na świecie. Celem artykułu jest udowodnienie, że mocne procesy 
integracyjne naprawdę istnieją na świecie, globalne supermocarstwa zwiększają swój wpływ i walczą o pierwszeństwo; 
dlatego UE też musi być konkurencyjna i dalsze rozszerzenie może być dobrym krokiem w tym kierunku. Z punktu 
widzenia autora, rozszerzenie UE o kolejne państwa może pomóc jej zostać liderem w możliwym zjednoczeniu świata.

Tłumaczenie Alina Nychyk 
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Wprowadzenie

Turystyka przez swoją obecność w wielu obszarach życia współczesnego społeczeń-
stwa spełnia wielorakie funkcje, określane też jako skutki jej rozwoju. Wśród najważ-
niejszych znajduje się jej funkcja zdrowotna.

Turystyka medyczna to jeden z rozwojowych sektorów polskiej gospodarki o wysokim 
potencjale eksportowym, jak można przeczytać w komunikacie Polskiej Agencji Infor-
macji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)1. Jest ona przejawem współczesnych trendów 
i tendencji w turystyce. 

* Magister Joanna Biernacka jest asystentem. na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Polityki Gospodar-
czej i Turystyki) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. E-mail: biernac-
ka3@op.pl.

** Praca naukowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego i Budżetu Państwa, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII, Działanie 8.2 Transfer 
wiedzy Poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, projektu systemowego realizowanego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie 
– III edycja”.

1  A. Buziewicz, Turystyka medyczna. W jaki sposób określić pojęcie turystyki medycznej?, www. http://
turystykamedyczna.wordpress.com/category/opracowanie-naukowe-2/ (22.02.2014).
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Początków rozwoju turystyki medycznej można szukać już w okresie starożytności, 
kiedy to podróżowano z pobudek zarówno religijnych, jak i handlowych, czy też wojen-
nych, a także dla polepszenia sił fizycznych oraz psychicznych2.

Turystyka medyczna to jeden z rodzajów turystyki, rozumiany jako podróż (zwie-
dzanie, wypoczynek i tym podobne), w której zawiera się również element związany 
z poprawą zdrowia i estetyki ciała, a także regeneracją sił witalnych. Turystyka zdrowot-
na polega na odwiedzaniu miejsc, terenów i obszarów, które słyną z właściwości uzdro-
wiskowych. Właściwości te mogą wynikać z klimatu poszczególnych, pojedynczych 
zjawisk czy rzeczy występujących na danym obszarze i z całokształtu uwarunkowań 
środowiskowych, wpływających korzystnie na zdrowie i kondycję człowieka. 

W Polsce na turystów czekają kurorty oferujące unikalne warunki przyrodoleczni-
cze, profesjonalną kadrę medyczną, wysoki standard usług medycznych, najnowocześ-
niejsze wyposażenie i oczywiście bardzo atrakcyjne ceny.

Badania naukowe dotyczące dynamiki rozwoju sfery usług turystycznych dają uza-
sadnione podstawy do przypuszczeń, że turystyka w XXI wieku będzie istotnym elemen-
tem gospodarki światowej, a także szczególnym produktem eksportowym. 

Globalny rynek turystyki medycznej ma obecnie tendencję wzrostową, o czym 
świadczy między innymi poziom wydatków przeznaczonych na konsumpcję usług  
turystyczno-medycznych3.

Turystyka medyczna znalazła się w Strategii rozwoju turystyki w Polsce na lata 
2007–2013 jako produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności, a tym samym stała 
się obszarem priorytetowym w dalszej jej ekspansji. Omawiana forma turystyki została 
jedną z piętnastu branż, które zostały objęte wsparciem Ministerstwa Gospodarki4. 
Wsparcie to oparte jest na realizacji „Branżowych programów promocji”. Koncepcja 
promocji polega na prowadzeniu przez trzy lata skoordynowanych w czasie i przestrzeni 
działań promujących branżę medyczną.

Pojęcie turystyki medycznej

Turystyka medyczna jest jedną z trzech, obok turystyki uzdrowiskowej oraz spa 
i wellness, form turystyki zdrowotnej, jednocześnie będącej elementem turystyki naro-
dowej, turystyki międzynarodowej, a także turystyki wewnątrzkrajowej. W literaturze 
można spotkać się z podejściem, które traktuje turystykę medyczną jako obowiązkowy 
punkt wakacyjnego programu wyjazdu turystycznego, tożsamy z definicją globalnej 

2  Turystyka zdrowotna, red. M. Boruszczak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa 
w Gdańsku, Gdańsk 2010.

3  R. Boruc, Eurooperacja, „Menadżer Zdrowia” 2006, nr 5, s. 14–19.
4  Tamże, s. 14–19. 
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opieki zdrowotnej. Tym samym turystyka medyczna nie odnosi się do opieki w przy-
padku zagrożenia zdrowia podczas pobytu pacjenta za granicą, lecz do zasadniczego 
motywu wyjazdu – aspektu medycznego.

Problematyką badawczą z zakresu turystyki medycznej zajmowali się dotychczas 
w głównej mierze ekonomiści. M. Prochorowicz uznała, że turystyka medyczna to nic 
innego, jak łączenie leczenia z turystyką5. Analizując zakres świadczonych usług me-
dycznych, należy podkreślić, iż turystyka medyczna nie zawsze powiązana jest wyłącz-
nie z przywracaniem komuś zdrowia. A. Białk-Wolf stwierdza, iż turystyka medyczna 
polega na dobrowolnym przemieszczaniu się do obcego państwa w celu poddania się 
tam planowanemu leczeniu w celu ratowania zdrowia, podniesienia jakości życia lub 
poprawy wyglądu z przyczyn finansowych, jakościowych lub z uwagi na niedostępność 
świadczeń w miejscu zamieszkania (wynikającą z braku personelu, wiedzy, sprzętu, 
procedur, zbyt długiego czasu oczekiwania lub ograniczeń prawnych), niejednokrotnie 
połączonym ze zwiedzaniem odwiedzanego miejsca; dotyczy ona tylko aspektu między-
narodowego6. Według wersji przyjętej przez J. Rab-Przybyłowicz – turystyka medyczna 
dotyczy wyjazdów poza granice swojego regionu lub kraju, których motywem jest pobyt 
w gabinecie, klinice lub szpitalu w celu poprawy zdrowia bądź urody pod opieką lekarza 
specjalisty7. Natomiast W. Berg podaje, że turystyka medyczna jest turystyką pacjentów, 
którzy czasowo przebywają poza miejscem stałego zamieszkania w celu leczenia lub 
zapobiegania chorobom. Tym samym turystyka medyczna określana jest jako podzbiór 
mobilnych pacjentów.

Turystykę medyczną można próbować uznać za dynamicznie rozwijający się element 
gospodarki turystycznej zarówno w ujęciu globalnym, jak i krajowym. 

Zgodnie z danymi Grail Research LLC, światowy rynek turystyki medycznej w 2004 
roku wart był 40 miliardów dolarów. Natomiast w roku 2012 rynek turystyki medycznej 
wart był już 100 miliardów dolarów. W ujęciu globalnym rynek turystyki medycznej 
wzrasta o około 20 punktów procentowych w ciągu roku. W roku 2010 przyjechało 
do Polski około 120 tysięcy turystów medycznych z zagranicy. W roku 2011 liczba tu-
rystów medycznych wynosiła już 300 tysięcy. Budżet kraju w roku 2011 zyskał około  
1 miliarda złotych dzięki opisywanej działalności8. Jako kolejne potwierdzenie istotnej 
roli turystyki medycznej dla turystyki w Polsce należy stwierdzić, że turystyka medyczna 

5  M. Prochorowicz, Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby zdrowia,  
w: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, Wydawnictwo WSIiZ, 
Rzeszów 2008, s. 133.

6  A. Białk-Wolf, Potencjał rozwojowy turystyki medycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego 2010, nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53, s. 655.

7  J. Rab-Przybyłowicz, Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53, s. 695.

8  http://www.medi-tour.pl/8,0,turystyka-medyczna.html (18.07.2014). 
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znalazła się w Strategii rozwoju turystyki na lata 2007–2013 jako produkt turystyczny 
o wysokiej konkurencyjności, a tym samym została obszarem priorytetowym w dalszej 
jej ekspansji9.

Ponadto – obok sektorów między innymi ochrony i zachowania zabytków, produk-
cji jachtów, łodzi rekreacyjnych i pozostałych – od 2010 roku turystyka medyczna stała 
się jedną z piętnastu branż, które zostały objęte wsparciem Ministerstwa Gospodarki. 
Wsparcie to oparte jest na realizacji „Branżowych programów promocji” w ramach Pod-
działania 6.5.1 oraz 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka10. 

Sektor turystyki medycznej stanowi nową, jednak już znaczącą część branży tury-
stycznej w Polsce. Jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi turystyki, cieszy się 
przy tym dużym zainteresowaniem wśród turystów medycznych. Powodem dynamiczne-
go rozwoju polskiej turystyki medycznej jest jej potencjał konkurencyjny w porównaniu 
z poziomem kosztów leczenia w krajach rozwiniętych gospodarczo, długimi listami ocze-
kujących na zabiegi w tych krajach oraz pogarszającymi się w nich standardami opieki 
zdrowotnej. Właśnie wspomniane względy ekonomiczne należą do głównych czynników 
napływu turystów medycznych do Polski. Ceny zabiegów w Polsce są znacznie niższe 
niż na przykład w krajach Zachodu o około 35–80%. Połączenia lotnicze są również 
korzystne i stosunkowo tanie. Dlatego też często koszty wykonania określonego zabiegu 
w Polsce wraz z wszystkimi kosztami podróży są niższe niż w kraju zamieszkania. Ko-
lejnym powodem przyjazdów turystów medycznych do Polski jest jakość świadczonych 
usług medycznych. 

Największą popularnością wśród zagranicznych pacjentów cieszą się usługi stomato-
logiczne. Bardzo dobrze wykwalifikowana kadra i wysokiej jakości aparatura medyczna 
sprawiają, że ponad 90% z pacjentów leczonych w Polsce jest zadowolonych z wykonania 
zabiegu oraz trwałości rozwiązań zastosowanych na zębach (tak wynika ze statystyk 
stworzonych na podstawie badań przeprowadzonych wśród Brytyjczyków). Inne dziedzi-
ny, które przyciągają turystów medycznych z całej Europy właśnie do Polski, to: chirurgia 
estetyczna i plastyczna, kardiologia i kardiochirurgia, wczasy lecznicze, spa & wellness, 
rehabilitacja, bariatria, okulistyka oraz traumatologia11. Blisko 80% klientów turystyki 
medycznej polskich klinik stanowią obcokrajowcy, jednak te proporcje ulegają zmianie, 
ponieważ odnotowuje się wzrost liczby pacjentów z Polski, dla których tematyka zwią-
zana z turystyką medyczną, a w szczególności chirurgią plastyczną i stomatologią staje 

9  A.P. Lubowiecki-Vikuk, Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji 
w turystyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012, nr 699, Ekonomiczne Problemy 
Usług, nr 84, s. 553–568.

10  A.P. Lubowiecki-Vikuk, Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodar-
ki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług,  
nr 79, s. 125–136.

11  http://www.medi-tour.pl/8,0,turystyka-medyczna.html (21.07.2014).
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się coraz bardziej dostępna12. Na turystów czekają kurorty oferujące unikalne warunki 
przyrodolecznicze, profesjonalna kadra medyczna, wysoki standard usług medycznych 
z najnowocześniejszym wyposażeniem i oczywiście bardzo atrakcyjne ceny. Połączenie 
tych elementów składowych stanowi doskonałą perspektywę dla rozwoju innowacyjnego 
produktu, jakim jest turystyka medyczna. 

W Europie liczącymi się ośrodkami, w których turystyka medyczna ma duży poten-
cjał rozwoju ze względu na konkurencyjność cen, dobrego zaplecza medycznego oraz 
wysokiej jakości usług medycznych, są oprócz Polski także: Węgry, Czechy, Niemcy, 
Chorwacja, Cypr oraz Turcja. Wśród krajów Unii Europejskiej, których pacjenci najczę-
ściej wybierają usługi medyczne w Polsce, znajdują się: Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, 
Niemcy, Norwegia, Szwecja i Dania13. 

Nie bez znaczenia dla rozwoju turystyki medycznej w Polce było wprowadzenie 
w październiku 2013 roku dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej praw pacjenta w trans-
granicznej opiece zdrowotnej. Zapewniła ona osobom ubezpieczonym w państwach człon-
kowskich UE możliwość swobodnego korzystania z opieki medycznej za granicą. 

Według Raportu końcowego – struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycz-
nego w województwie zachodniopomorskim w okresie sezonu letniego oraz poza sezonem 
w 2011 roku14. 14,1% turystów zagranicznych w sezonie letnim oraz 5,5% poza sezonem 
letnim jako główny cel przyjazdu do województwa zachodniopomorskiego wskazuje cele 
zdrowotne. Co piąty turysta zagraniczny odwiedzający województwo zachodniopomor-
skie wskazuje jako preferowany cel pobytu motyw zdrowotny. Z Audytu turystycznego 
województwa zachodniopomorskiego – Strategii rozwoju turystyki w województwie 
zachodniopomorskim do roku 2015 wynika, że turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa 
została zidentyfikowana jako grupa strategiczna wśród produktów markowych regionu. 
Dostrzeżono tu potrzebę koncentracji środków i intensyfikacji działań, które pozwolą na 
optymalizację i poprawę konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego.

Rozwój turystyki medycznej

Na podejmowanie aktywności turystycznej, której celem jest aspekt medyczny re-
alizowany w Polsce, wpływa dość szeroki wachlarz czynników. Są to między innymi:

 – krótki okres wykonywania zabiegów i operacji medycznych,
 – atrakcyjność asortymentowa (szeroki zakres usług),

12  Słowa M. Chomiuka, menedżera kliniki Artplastica. Teza ta została również potwierdzona na przykła-
dzie miasta Poznania: zob. A.P. Lubowiecki -Vikuk, S. Bosiacki, Możliwości rozwoju turystyki medycznej 
w Poznaniu w ujęciu podażowo-popytowym, „Turystyka i Rekreacja” 2012, nr 8, s. 41–53.

13  http://www.medi-tour.pl/8,0,turystyka-medyczna.html (21.07.2014).
14  Opracowanie ZGD sp. z o.o. z grudnia 2011 roku.
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 – atrakcyjność cenowa (niskie koszty leczenia), 
 – wysoka jakość i standard świadczonych usług, 
 – wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i urządzeń medycznych, a także nowych 

technologii, 
 – wykwalifikowana kadra medyczna. 

Należy wziąć pod uwagę słabe strony polskiego rynku turystycznego. W świetle 
raportu Travel & Tourism Competitiveness15 wynika, że w Polsce:

 – potrzeba dużo czasu na uruchomienie biznesu turystycznego (102. miejsce na 139),
 – znaczna jest odległość od lotnisk na przykład miejsc wypoczynku i leczenia (110. 

miejsce), 
 – notuje się niską jakość i stan infrastruktury lotniczej (108. miejsce), 
 – widać nieprecyzyjność polityki rządu (113. miejsce), 
 – występuje znaczna emisja CO2 (104. miejsce), 
 – obserwuje się trwały rozwój branży turystycznej (tylko na 112. miejscu),
 – pod względem cen paliw krajowy rynek uplasował się na najgorszym, 114. miejscu. 

Wymienione czynniki mogą zahamować rozwój turystyki medycznej, dlatego 
należy je kontrolować i udoskonalać16.

Istotą rozwoju turystyki medycznej na międzynarodowej arenie usług jest właściwie 
przygotowana promocja. Nadrzędnym celem kampanii promocyjnej turystyki medycznej 
w Polsce powinno być poinformowanie, nakłonienie, wyróżnienie i utrwalenie niezbęd-
nych wiadomości skierowanych do potencjalnych (krajowych i zagranicznych) konsu-
mentów usług turystyczno-medycznych. 

Polska to ciekawy kulturowo i turystycznie kraj o bogatej historii. Wiele komplek-
sowych ośrodków rehabilitacyjnych czy SPA znajduje się w najpiękniejszych zakąt-
kach naszego kraju, w sąsiedztwie parków krajobrazowych, w górach czy nad morzem. 
W czasie leczenia można poznać nasz kraj będący połączeniem natury z innowacyjną 
gospodarką. 

W I półroczu 2013 roku zagraniczni pacjenci wydali w Polsce 30 milionów złotych, 
a od początku 2011 roku już ponad 150 milionów złotych. Leczyli się zarówno prywatnie, 
jak i na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, co oznacza, że zapła-
cili za to ich krajowi ubezpieczyciele17.

15  J. Krupa, T. Soliński, M. Bajorek, Determinanty rozwoju turystyki zrównoważonej i zdrowotnej na 
terenie uzdrowisk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Turystyki i Rekreacji, 
Rzeszów 2011.

16  A.P. Lubowiecki-Vikuk, Turystyka medyczna jako produkt eksportowy…, s. 126–127.
17  www.polandmedicaltourism.com (3.11.2013).
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Przyczyny atrakcyjności Polski jako destynacji turystyki medycznej:
a) najlepsze placówki medyczne w Polsce to przede wszystkim wyspecjalizowana 

kadra lekarska i pielęgniarska;
b) polscy specjaliści z wielu dziedzin medycyny są znani na całym świecie; to człon-

kowie międzynarodowych towarzystw naukowych i wykładowcy na najlepszych 
uniwersytetach;

c) wielu naszych lekarzy podnosi także kwalifikacje w renomowanych placówkach 
Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych;

d) najlepsze polskie placówki medyczne dysponują nowoczesnym sprzętem medycz-
nym i komfortowymi warunkami szpitalnymi; 

e) całość spełnia standardy UE, a także zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość 
świadczeń medycznych.

Misją placówek medycznych jest stworzenie kompleksowej, często unikatowej opieki 
zdrowotnej skupiającej się na świadczeniu wysokiej jakości innowacyjnych usług dla 
pacjentów z całego świata. 

Najlepsze kliniki w Polsce oferują między innymi: Gamma Knife w nieinwazyjnym 
leczeniu guzów mózgu, metodę HIFU w leczeniu raka prostaty, VEDI (Vascular Erectile 
Dysfunction Intervention) – najnowszą metodę leczenia zaburzeń erekcji, TAVR – spe-
cjalistyczne leczenie zastawki serca18.

Każda procedura medyczna wykonana w polskiej placówce medycznej odpowiada 
międzynarodowym standardom i zachowuje wysoką jakość, przy zachowaniu niskich 
koszów dla pacjentów. 

Profesjonalizm widoczny jest także w działalności polegającej na organizacji 
pobytów pacjentów w Polsce. Pośrednicy na rynku turystyki medycznej zapewniają 
pełną obsługę pacjenta i osoby towarzyszącej od pierwszego kontaktu telefonicznego, 
poprzez rezerwację hotelu, zamówienie biletów lotniczych, zorganizowanie transportu, 
zapewnienie koordynatora znającego język, jakim posługują się osoby leczone w Polsce, 
a także organizowanie usług dodatkowych. Zespół lekarski jest w stałym kontakcie z pa-
cjentem, począwszy od kwalifikacji do leczenia, w czasie całego pobytu w Polsce, a także 
po powrocie do kraju.

Sektor polskiej turystyki medycznej wart jest obecnie kilkaset milionów złotych. Pa-
cjenci z zagranicy coraz chętniej przyjeżdżają do Polski nawet na poważniejsze zabiegi. 
Ministerstwo Gospodarki zauważa ten trend i chce promować polskie usługi medyczne19.

W światowej turystyce medycznej przodują Indie i Tajlandia, które posiadają dosko-
nale wykształconą kadrę medyczną i konkurencyjne ceny.

18  Tamże.
19  L. Sulikowska, Turystyka medyczna w Polsce, „Gazeta Lekarska” 2013, s. 265.
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W Europie natomiast najchętniej wybierane kraje to Turcja, Węgry, Czechy, a także 
Polska, głównie z powodu znacznych różnic cenowych w stosunku do takich krajów, jak 
Niemcy czy Wielka Brytania.

W krótkim czasie Polska stała się ważnym ośrodkiem dla światowej turystyki me-
dycznej. Cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski na zabiegi stomatologiczne, chirurgii pla-
stycznej, popularne dziedziny to także: ortopedia, chirurgia oka, kardiochirurgia, medy-
cyna estetyczna oraz rehabilitacja. Według prezesa Polskiego Stowarzyszenia Turystyki 
Medycznej Artura Goska po tego typu i inne usługi medyczne najczęściej przybywają  
do Polski Niemcy, Brytyjczycy, Skandynawowie. Ich liczba oscyluje w granicach  
250–300 tysięcy. Można jednak przypuszczać, iż takich osób jest więcej, zważywszy 
na fakt, że często turyści medyczni podróżują do Polski, aby odwiedzić krewnych lub 
znajomych i przy okazji korzystają z tego zakresu usług. 

Turystyka medyczna rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Placówki medyczne 
zarabiają coraz więcej na leczeniu cudzoziemców, którzy wybierają Polskę na miejsce 
leczenia.

W związku z dostrzeżoną przez autorkę luką wiedzy w literaturze polegającą na 
braku poszukiwania zależności pomiędzy innowacyjnością turystyki medycznej a roz-
wojem rynku turystycznego, przeprowadzono badania sondażowe z użyciem ankiety 
badawczej. Próbę w badaniu stanowiło 50 podmiotów z rynku turystyki medycznej. Re-
spondenci uznali, że turystyka medyczna jest innowacyjna: odpowiedzi „zdecydowanie 
tak” udzieliło 20%, a odpowiedzi „raczej tak” 40% podmiotów rynku turystycznego, 
natomiast „zdecydowanie tak” powiedziało 28% oraz „raczej tak” – 44% podmiotów 
turystyki medycznej. Ponadto, badani uznali, że turystyka medyczna wpływa na zmiany 
zachodzące na rynku turystycznym województwa zachodniopomorskiego: odpowiedzi 
„zdecydowanie tak” udzieliło 12%, a „raczej tak” – 32% podmiotów rynku turystyczne-
go. W odniesieniu do podmiotów turystyki medycznej 28% udzieliło odpowiedzi „zde-
cydowanie tak”, a 52% – „raczej tak”. 

Tabela 1. Podział turystów medycznych w Polsce ze względu na pochodzenie

Lp. Kraj %
1 Niemcy 35
2 Wielka Brytania 28
3 Skandynawia 12
4 Rosja 7
5 Włochy 6
6 Belgia 5
7 Kanada i USA 4
8 Inne 3

Źródło: L. Sulikowska, Turystyka medyczna w Polsce, „Gazeta Lekarska” 2013, s. 268.
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W 2010 roku do Polski na leczenie przyjechało około 120 tysięcy pacjentów z zagra-
nicy. Już na początku kolejnego roku ich liczba zwiększyła się o około 20%, natomiast 
koniec 2011 roku przyniósł liczbę 300 tysięcy turystów medycznych w Polsce. Budżet 
kraju wzbogacił się w ten sposób o przynajmniej 0,5–1 miliard złotych20. Jak widać, nie 
bez powodu Ministerstwo Gospodarki uznało ten sektor usług za jeden z piętnastu, które 
mają największy potencjał i perspektywy rozwoju właśnie w Polsce. 

Turystyka medyczna już trafiła na sporządzoną w Ministerstwie Gospodarki listę 
27 branż, spośród których zostanie wybranych 15, najbardziej kojarzących się z Polską 
i budujących jej pozytywny wizerunek za granicą. Te wybrane branże mają otrzymać 
potężne wsparcie na promocję gospodarczą z funduszy unijnych.

Już pięć–sześć lat temu blisko 80% pacjentów polskich klinik estetycznych stanowili 
obcokrajowcy. Teraz proporcje się trochę zmieniły, ale to dlatego, że cały czas odnoto-
wuje się wzrost liczby pacjentów, nie tylko z zagranicy, ale też z Polski. 

Pozycja Polski pod względem rozwoju turystyki medycznej na rynkach emisyjnych

Rynki, w których potencjał rozwoju turystyki medycznej w Polsce ma wysoki udział, 
z jednocześnie niską dynamiką wzrostu, to: brytyjski, duński, szwedzki, holenderski, 
ukraiński i niemiecki. Rynek niemiecki od wielu lat należy do najważniejszych rynków 
generujących zagraniczny ruch turystyczny w Polsce. Rynki rozwijające się dynamicz-
nie, na których produkt „turystyka medyczna” ma wysoki udział to rynki: norweski 
i belgijski. 

Powodem wzrostu potencjału polskiej turystyki medycznej jest wzrost kosztów le-
czenia w krajach rozwiniętych, długie listy oczekujących na operacje w tych krajach oraz 
pogorszenie standardów opieki zdrowotnej.

W Polsce średnie koszty zabiegów w klinice chirurgii plastycznej kształtują się od 1,5 
do 14 tysięcy złotych. Przykładowo, cena zabiegów powiększania piersi w Polsce wynosi 
8 tysięcy złotych i wzrasta w zależności od wielkości implantów, podczas gdy w Belgii 
ceny zaczynają się od 3,4 tysiąca euro (13 tysięcy złotych). Korekta nosa w Polsce kosztu-
je od 3 tysięcy złotych, a ceny w belgijskich klinikach zaczynają od 1875 euro (7,2 tysiąca 
złotych). Kilka razy drożej jest też w innych krajach Europy Zachodniej.

Polska gospodarka stoi przed szansą, aby skorzystać z rosnącego ogólnoświatowego 
trendu turystyki medycznej. Do tego niezbędne jest zaangażowanie polskiego rządu, aby 
tej szansy nie zaprzepaścić. 

20  http://www.medi-tour.pl/8,0,turystyka-medyczna.html (5.11.2013).
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Podsumowanie

Podjęta w niniejszym artykule problematyka pozwala na sformułowanie następują-
cych wniosków:

a) turystyka medyczna jest istotnym, samoistnym elementem turystyki zdrowotnej, 
odnosi się do globalnego (w tym lokalnego) ruchu turystycznego i jest formą, 
w której turysta może zaspokoić potrzebę zachowania zdrowia lub/i estetyki ciała, 
połączoną jednocześnie z chęcią realizacji wypoczynku poza swoim miejscem 
stałego pobytu;

b) usługi turystyczno-medyczne w Polsce są świadczone w szerokim zakresie, jed-
nakże brakuje ich standaryzacji, co – jak wynika z poczynionych obserwacji – jest 
skutkiem niestabilności przepisów prawnych oraz nielicznych umów o partner-
skiej współpracy pomiędzy branżą turystyczną a placówkami zdrowia.

W perspektywicznym dążeniu do rozwoju turystyki medycznej należy mieć na 
względzie:

a) pozytywne i negatywne konsekwencje rozwoju turystyki medycznej dla zdrowia 
współczesnego społeczeństwa;

b) kompleksową regulację systemów opieki zdrowotnej (w ujęciu globalnym i lokal-
nym);

c) wsparcie intensyfikacji współpracy branży turystycznej i medycznej.
Na korzyść Polski przemawia fakt, iż jest ona krajem zróżnicowanym, posiadającym 

dobre perspektywy rozwoju. Obecny kryzys na rynku globalnym sprzyja rozwojowi 
turystyki medycznej w Polsce. Pacjenci z zagranicy szukają tańszych możliwości lecze-
nia, natomiast prywatna służba zdrowia w Polsce, której kryzys gospodarczy także nie 
oszczędził, stara się mocno dywersyfikować swoje kanały sprzedażowe, w tym również 
poza granicami Polski. To obcokrajowcy w czasach kryzysu są głównym kołem zama-
chowym inwestycji w prywatne usługi zdrowotne, kiedy spada zainteresowanie świad-
czeniami płatnymi wśród Polaków.

Regulacja turystyki medycznej jest niezbędnym priorytetowym elementem 
w dalszym jej rozwoju. Potrzebne jest przygotowanie krajowych i regionalnych wytycz-
nych dla usługodawców i usługobiorców usług turystyczno-medycznych. 

W Polsce ważnym elementem w ekspansji produktu „turystyka medyczna” na skalę 
krajową i międzynarodową jest nawiązanie współpracy przez zainteresowane podmio-
ty gospodarczo-społeczne. Efektem takiego partnerstwa powinny być między innymi 
wymiana doświadczeń, udział w innowacyjnych projektach, szkoleniach i konferencjach 
naukowo-branżowych, a także zdobywanie certyfikatów gwarantujących wysoką jakość 
i standard świadczonych usług turystyczno-medycznych. 
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Streszczenie

Turystyka medyczna jest ogólnoświatowym trendem. Coraz więcej ludzi, planując wypoczynek, łączy go z różnego 
rodzaju zabiegami dla zdrowia i urody. Turystyka zdrowotna, a w jej ramach medyczna, ma w Polsce ponad dwustuletnią 
historię i rozwija się bardzo dynamicznie. 

Turystyka medyczna jest produktem eksportowym naszej gospodarki. W najbliższej przyszłości rynek turystyki 
medycznej w Polsce będzie wzrastał, głównie ze względu na ogromną różnicę w kosztach usług i długi czas oczeki-
wania na leczenie w krajach zachodnich. Obecnie konsumentami usług polskiej turystyki medycznej są mieszkańcy 
krajów ościennych. Przewiduje się, że Polska stanie się konkurencyjnym rynkiem dla już istniejących destynacji podróży 
medycznych: Indii, Singapuru i Tajlandii. 

Celem opracowania jest rozpoznanie pozycji i znaczenia turystyki medycznej w Polsce w stosunku do światowego 
rynku oraz przedstawienie perspektyw jej dalszego rozwoju.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 10 (2015)

58

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

The Importance of Polish Medical Tourism and Its Position on Global Medical Tourism Market 

Medical tourism is a global trend and plenty of people during planning their vacation combines it with different 
types of treatments for health and beauty. Health tourism including medical tourism in Poland has over two hundred 
years of tradition and is growing very rapidly. 

Medical tourism is polish export product. In the near future, medical tourism market in Poland will grow, mainly 
due to the huge difference in the cost of services and long waiting times for treatment in western countries. Currently, 
consumers of Polish medical tourism are the inhabitants of the neighboring countries. It is expected that Poland will 
become a competitive market for existing medical travel destinations: India, Singapore and Thailand

The aim of this paper is to identify the position and the importance of medical tourism in Poland related to the 
global medical tourism market and to indicate perspectives for its further development.

Translated by Joanna Biernacka 
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Zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień wykształcenia, 
ale żadne wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku.

Arthur Schopenhauer

Wprowadzenie

O istotnym potencjale konsumpcji pisał już A. Smith, wyrażając swój pogląd na-
stępująco: „Jedynym zadaniem i celem wszelkiej produkcji jest konsumpcja, a interesy 
producenta należy mieć na względzie o tyle tylko, o ile to może okazać się konieczne dla 
popierania interesów konsumenta”1. Mimo istotnej roli konsumpcji w rzeczywistości go-
spodarczej konsument nadal często jest najsłabszym ogniwem mechanizmu rynkowego. 
Wpływa na to wiele czynników, w tym2:

a) ograniczenie konkurencji na rynku – podmioty posiadające pozycję monopoli-
styczną mogą dyktować warunki pozostałym uczestnikom rynku, w tym konsu-
mentom;

* Doktor Agnieszka Bretyn jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra Eko-
nomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: agnieszka.bretyn@wzieu.pl.

1 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, PWN, Warszawa 1954, s. 355.
2  J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów. Teoria i praktyka, Wydawnic-

two Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 170.
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b) ograniczenie w dostępie konsumenta do informacji;
c) dość łatwe wprowadzenie na rynek produktów wadliwych lub niebezpiecznych;
d) przymusowa sytuacja kupującego, dla którego konsumpcja jest często warunkiem 

niezbędnym egzystencji;
e) ograniczenia w dostępie do wymiaru sprawiedliwości, a także finansowe, psycho-

logiczne i kulturowe bariery w tej dziedzinie; 
f) niski poziom wiedzy i przygotowania konsumenta w porównaniu z profesjonali-

stami;
g) indywidualne działania konsumenta kierującego się emocjami, fragmentami in-

formacji, nie zawsze obiektywnymi opiniami;
h) podatność konsumenta na praktyki marketingowe.
Z powyższego wynika, że przyczyny leżące u podstaw słabości konsumenta są róż-

norodne. Jedne mają charakter obiektywny, dlatego sam konsument do końca nie jest 
w stanie ich wyeliminować, inne zaś mogą ulec skutecznemu ograniczeniu3. Słabsza 
pozycja konsumenta wobec przedsiębiorstw stanowi podstawową przesłankę do podej-
mowania działań ochronnych oraz edukacyjnych mających na celu budowanie i kształ-
towanie świadomości konsumenckiej. 

Tak znacząca rola świadomości konsumenckiej zdeterminowała wybór celu oraz 
układ niniejszego artykułu. W związku z powyższymi stwierdzeniami zasadne wydają 
się badania mające na celu określenie poziomu świadomości konsumentów, wskazanie 
czynników nań wpływających czy też obszarów, które należałoby ulepszyć. Zasadność 
takich rozważań wynika zarówno z punktu widzenia jednostki, jak i całego społeczeń-
stwa. 

W artykule na tle ogólnych rozważań dotyczących świadomości konsumenckiej 
podjęto próbę analizy wybranych jej aspektów. W tym celu przedstawiono wyniki 
badania ankietowego. 

Świadomy konsument – ujęcie teoretyczne

Należy zauważyć, iż rozważania na temat świadomości konsumenckiej mają charak-
ter interdyscyplinarny. Leżą w kręgu zainteresowań badaczy z wielu różnych dziedzin, 
prowadzone są na wielu płaszczyznach, koncentrując się na różnorodnych aspektach. 
W literaturze nie ma jednoznacznych określeń charakteryzujących tę kategorię. Przy-
czyn tego należy upatrywać w złożoności tego pojęcia, które wiąże się ze świadomością 
ekonomiczną, społeczną czy też prawną. 

3  Tamże, s. 171. 
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Pojęciem szerszym, które wiąże się ze świadomością konsumencką, jest świado-
mość ekonomiczna. S. Flejterski wyróżnia świadomość ekonomiczną płytką i głęboką. 
Głęboka świadomość ekonomiczna jest wynikiem długiego i złożonego procesu eduka-
cji, przede wszystkim na etapie szkolnym. Płytka świadomość ekonomiczna to rezultat 
rejestracji przez mózg obrazów i haseł, które docierają do człowieka od innych członków 
społeczności, a także z mediów4.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności niezwiązanych bez-
pośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową5. Z kolei pojęcie świadomego 
konsumenta pojawia się między innymi w katalogu praw konsumenta skonstruowanym 
już w 1975 roku przez Rezolucję Rady Wspólnot Europejskich. Katalog ten w następnych 
latach został zaadaptowany i rozszerzony przez Międzynarodową Organizację Związków 
Konsumentów (obecna nazwa to Consumers Intrernational) i obejmuje prawa do6:

 – ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
 – ochrony ekonomicznych interesów,
 – rzetelnej informacji,
 – ochrony prawnej,
 – reprezentowania,
 – życia w zdrowym środowisku.

Zgodnie z powyższym katalogiem świadomy konsument to osoba, która ma realną 
możliwość dokonania świadomego wyboru na rynku. Wolność tego wyboru jest najważ-
niejszym instrumentem ochrony jego interesów, a służyć temu ma przede wszystkim 
rzetelna informacja o cenie i cechach oferowanego towaru oraz o efektywnych metodach 
jego użytkowania7. 

Należy wskazać, iż świadomi konsumenci to konsumenci należycie poinformowani 
i pełnoprawni, pokładający w rynku zaufanie8. W krajach rozwiniętych gospodarczo 
szczególną uwagę przywiązuje się do dostarczania konsumentowi informacji o rynku. 
Brak informacji na temat charakterystyki produktu, usługi, warunków transakcji sprawia, 
iż zachowania konsumenta stają się nieracjonalne, a on sam nie może skutecznie bronić 
swoich interesów9. 

4  S. Flejterski, Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym, 
w: Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, red. B. Świecka, Difin, 
Warszawa 2008, s. 100.

5  Kodeks cywilny, art. 221 (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
6  M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa 

2006, s. 256. 
7  „Biuletyn Rzeczników Konsumentów UOKIK” 2013, nr 2, s. 15.
8  Zob. Sprawozdanie z 2 marca 2010 r. w sprawie ochrony konsumenta, Parlament Europejski, http://

www. europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0024&format=XML&lan
guage=PL#title1 (12.04.2014).

9  M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja..., s. 281.
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Świadomość konsumencka ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia jed-
nostki, ale również całej gospodarki. Konsumenci, dokonując świadomych wyborów ryn-
kowych, mogą bowiem oddziaływać na decyzje gospodarcze, organizacyjne, a nawet 
polityczne10. Należy ponadto wskazać, że efektywność rynków zależy od wielu różnych 
czynników, w tym świadomości konsumentów11. Świadomi konsumenci mają istotne 
znaczenie dla skutecznego funkcjonowania rynków, gdyż poprzez wydatkowanie swoich 
dochodów premiują przedsiębiorców prowadzących działalność w sposób uczciwy, jak 
również najlepiej odpowiadających potrzebom konsumentów. 

Wybrane aspekty świadomości konsumenckiej na przykładzie młodych 
konsumentów województwa zachodniopomorskiego

W celu analizy i oceny poziomu świadomości konsumenckiej w okresie luty–kwie-
cień 2014 roku na grupie młodych konsumentów będących studentami w województwie 
zachodniopomorskim przeprowadzono badanie ankietowe. Badaniem objęto 350 osób 
w wieku 19–26 lat12.

Należy zauważyć, iż świadomość konsumencka częściowo związana jest z grupą 
kulturową, w jakiej żyje jednostka, czy też rolą pełnioną w społeczeństwie. Istotne zna-
czenie ma również wiek. W badaniach skoncentrowano się na konsumentach młodych. 
Wybór do badania osób w wieku 19–26 lat wynika z faktu, iż z jednej strony wiek ten 
jest bardzo zróżnicowany pod względem dojrzałości psychicznej i doświadczeń, z drugiej 
zaś – to czas podejmowania ważnych społecznie ról i istotnych dla jednostki decyzji. 
Jest to bowiem czas, w którym jeszcze trwa, a następnie kończy się okres nauki i osoba 
wchodzi na bardzo trudny (obecnie) rynek pracy. W okresie tym nadal zdobywana jest 
wiedza i kształtowane są umiejętności. Wiele osób wówczas zakłada rodziny, decyduje 
się na posiadanie dzieci. Istotne jest, że wiele decyzji podejmowanych w tym czasie może 
mieć wpływ na całe dalsze życie. Wszystkie powyższe cechy, funkcje i procesy wpływają 
na wyróżnianie się tej grupy społecznej spośród innych. 

W grupie badanych 57% stanowiły kobiety, 43% mężczyźni. Badając wybrane 
aspekty świadomości konsumenckiej, młodych konsumentów zapytano o:

 – motywacje, którymi kierują się podczas dokonywania zakupów wybranych dóbr,
 – ogólną ocenę swojej wiedzy w zakresie praw przysługujących konsumentom,

10  J. Rachocka, Konsumeryzm polityczny jako element nowoczesnej edukacji konsumenckiej, http://www.
staff.amu.edu.pl/~pawelw/konferencja/J_Rachocka_ref.pdf (10.04.2014).

11  The Consumer Conditions Scoarboard. Consumers at Home in the Single Market, 9th edition – July 
2013, European Union, Belgium 2013, s. 42.

12  336 ankiet było pełnych i tylko takie uwzględniono w analizach. Należy ponadto wskazać, iż badanie 
to ma charakter wprowadzający i jest przyczynkiem do dalszych analiz (dotyczących zarówno wybranej 
grupy konsumentów, jak i innych grup, a także badań komparatywnych).
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 – znajomość wybranych praw konsumentów, 
 – znajomość instytucji zajmujących się ochroną praw konsumentów, 
 – istniejące bariery dla aktywności konsumentów.

Motywy leżące u podstaw procesu decyzyjnego mogą być różnorodne. Dlatego też 
analizie poddano to, czym młodzi konsumenci kierują się, dokonując zakupu dóbr żyw-
nościowych, kosmetyków i artykułów chemicznych oraz odzieży i obuwia. Strukturę 
odpowiedzi zaprezentowano na rysunkach 1–3.

Rysunek 1. Główne czynniki, którymi kierują się młodzi konsumenci przy zakupie dóbr żywnościowych

Procenty nie sumują się do 100, gdyż badani mieli możliwość zaznaczania kilku odpowiedzi. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Rysunek 2. Najważniejsze czynniki brane pod uwagę podczas zakupów kosmetyków i artykułów che-
micznych przez młodych konsumentów

Procenty nie sumują się do 100, gdyż badani mieli możliwość zaznaczania kilku odpowiedzi.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Niezależnie od typu kupowanego dobra głównym motywem branym pod uwagę 
podczas dokonywania zakupów przez młodych konsumentów jest cena. Wiąże się to 
zapewne z faktem, iż młodzi studiujący ludzie niejednokrotnie nie posiadają własnych 
dochodów. Poza ceną znaczącym kryterium jest również jakość. Pozytywnie ocenić 
można, iż w każdym przypadku istotny jest również skład czy też materiał, z jakiego 
wykonano dane dobro. W przypadku zakupów żywności ponad 60% badanych młodych 
konsumentów uwagę zwraca na kraj pochodzenia dobra, wykazując postawy etnocen-
tryczne13 i częściej decydując się na zakup produktów pochodzących z Polski. 

Rysunek 3. Najważniejsze czynniki brane pod uwagę podczas zakupów dokonywanych przez młodych 
konsumentów

Procenty nie sumują się do 100, gdyż badani mieli możliwość zaznaczania kilku odpowiedzi. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Zakupy robione przez konsumentów mogą być poprzedzone długim procesem po-
dejmowania decyzji lub też dokonywane pod wpływem impulsu14. Zdecydowana więk-
szość badanych młodych konsumentów (77%) wskazuje, iż większość ich zakupów jest 
wynikiem przemyślanych decyzji, 22% deklaruje dokonywanie zakupów pod wpływem 
impulsu, a 1% nie potrafi jednoznacznie określić. 

Badani młodzi konsumenci czują się aktywnymi uczestnikami rynku. Niemniej 
jednak należy zauważyć, iż faktyczny zakres ich konsumenckiej wiedzy i samoświado-
mości jest różny. Dokonując oceny swojej wiedzy na temat obowiązujących praw, około 
42% ankietowanych określiło ją jako przeciętną, kolejne 44% – jako dobrą. Zaledwie 6% 
deklarowało, iż posiadana przez nich wiedza jest bardzo dobra, a aż 8% określiło ją jako 
słabą. Subiektywną ocenę wiedzy zaprezentowano na rysunku 4. 

13  W sferze konsumpcji etnocentryzm jest formą patriotyzmu gospodarczego, zakupowego. Jest postawą 
konsumentów, która wyraża się skłonnością do świadomego preferowania i celowego wybierania towarów 
i usług krajowej produkcji: Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. 
E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011, s. 304. 

14  Zob. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Gdańsk 2006, s. 203.
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Rysunek 4. Subiektywne oceny posiadanej przez młodych konsumentów wiedzy na temat praw konsu-
mentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Młodzi konsumenci zostali także poproszeni o wskazanie podmiotów zajmujących się 
ochroną praw konsumenta. Niepokojące jest, iż niemal 11% ankietowanych nie potrafiło 
poprawnie wskazać żadnej nazwy tego typu instytucji, 6% nie wymieniło żadnej, a tylko 
25% badanych wymieniło cztery organizacje. Najczęściej wskazywanymi były w ko-
lejności: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), powiatowy (miejski) 
rzecznik konsumentów, Federacja Konsumentów, Inspekcja Handlowa. Jedynie niecałe 
4% ankietowanych wymieniało Rzecznika Ubezpieczonych oraz arbitra bankowego. 

Poziom świadomości młodych konsumentów został także scharakteryzowany 
w oparciu o informacje dotyczące samooceny znajomości praw konsumenta w różnych 
obszarach. Niemal wszyscy (98%) badani znają oraz rozróżniają prawo do gwarancji 
(jako żądanie naprawy na podstawie gwarancji od serwisu wskazanego w karcie gwa-
rancyjnej) oraz możliwość zgłoszenia się do sprzedawcy z wadliwym lub złej jakości 
produktem/usługą (niezgodność towaru z umową).

Ponad 63% ankietowanych zna kolejność zgłaszania roszczeń w przypadku niezgod-
ności towaru z umową, 31% nie ma takiej wiedzy, 6% nie jest w stanie odpowiedzieć na 
to pytanie. Osoby nieznające kolejności zgłaszania roszczeń najczęściej (ponad połowa 
tego typu odpowiedzi) jako pierwsze działanie błędnie wskazują domaganie się zwrotu 
pieniędzy. Tymczasem zgodnie z obowiązującym prawem nie można od razu żądać od 
sprzedawcy odstąpienia od umowy – najpierw można domagać się wymiany lub naprawy 
towaru, a dopiero, gdy naprawa lub wymiana nie jest możliwa lub gdy wiążą się z nimi 
nadmierne koszty, konsument może żądać obniżenia ceny lub zwrotu gotówki15. 

15  Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
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Większość badanych wskazała nieprawidłową odpowiedź na pytanie o uprawnienia 
konsumenta w sytuacji, gdy chce on zwrócić do sklepu nieuszkodzony towar (rysunek 5).  
Ponad połowa badanych jest przekonana o tym, iż sprzedawca ma obowiązek przyjąć 
taki towar. 

Rysunek 5. Możliwość zwrotu pełnowartościowego i nieużywanego przedmiotu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

94% badanych młodych konsumentów wie, iż sprzedawca nie może odmówić przyję-
cia reklamacji do rozpatrzenia od klienta, 4% błędnie wskazuje, że sprzedawca ma takie 
prawo, a 2% nie potrafiło udzielić na to pytanie odpowiedzi.

Najważniejszym kryterium decydującym o tym, czy w danej sytuacji konsument 
będzie dochodzić swoich praw, jest cena produktu. W przypadku zakupu towarów, 
których wartość jest relatywnie niska, większość młodych konsumentów (blisko 76%) 
nie podejmuje żadnych kroków. Jako istotny powód rezygnacji z dochodzenia roszczeń 
ankietowani wskazali także brak paragonu lub faktury. W tym kontekście należy też 
zauważyć, iż ponad 60% badanych nie jest świadomych, że konsument może dochodzić 
swoich roszczeń, nie posiadając paragonu czy faktury, a dysponując innym dowodem 
zakupu (na przykład wyciągiem z karty płatniczej).

Zdecydowana większość ankietowanych jest świadoma swoich praw w zakresie 
zakupów na odległość. Blisko 97% badanych potrafi wskazać terminy, jakie przysługują 
konsumentowi w przypadku odstąpienia od takiej umowy oraz na odesłanie towaru. 
Prawdopodobnie wynika to z faktu rosnącej wśród młodych osób popularności zakupów 
przez internet.

Do głównych barier wpływających na świadomość konsumencką, a tym samym 
umiejętność i skuteczność w dochodzeniu roszczeń, ankietowani zaliczyli zrozumienie 
zapisów stosowanych w umowie (ponad 42% wskazań). Istotne znaczenie ma także nie-
pełna znajomość istniejących regulacji prawnych.
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Podsumowanie 

Rosnąca złożoność rynków coraz bardziej utrudnia konsumentom dokonywanie 
świadomych wyborów podczas zakupu towarów i usług. Jak wynika z europejskich 
badań, czterech z dziesięciu konsumentów sądzi, że spory ze sprzedawcami i dostawcami 
można łatwo rozwiązywać poprzez alternatywne mechanizmy ich rozstrzygania, jedynie 
trzech z dziesięciu konsumentów uważa, że nietrudne jest rozstrzyganie sporów drogą 
sądową, a około połowy konsumentów UE, którzy wnoszą skargę, wyraża niezadowole-
nie w związku ze sposobem, w jaki zajęto się ich skargą, i tylko połowa z nich podejmuje 
dalsze działania16. Istotne znaczenie ma zatem aktywna polityka konsumencka, w tym 
edukacja konsumencka, która przyczyniając się do lepszego poinformowania i wzmoc-
nienia pozycji konsumentów, sprawia, że będą oni wymagać produktów i usług wysokiej 
jakości, co w dalszej kolejności będzie miało istotną rolę w budowaniu konkurencyjności, 
dynamizmie i innowacyjności poszczególnych gospodarek. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż kształtowanie świado-
mości konsumenckiej to proces istotny z punktu widzenia zarówno pojedynczego kon-
sumenta, jak i całej gospodarki. Na podstawie przeprowadzonej analizy świadomość 
badanych młodych konsumentów można ocenić jako dobrą. Z jednej strony odnotowano 
niską znajomość instytucji zajmujących się ochroną konsumentów. Z drugiej zaś więk-
szość badanych zna drogę dochodzenia swoich roszczeń. Pozytywnie należy ocenić 
również rozważne i świadome podejmowanie decyzji zakupowych czy też kierowanie 
się jakością. 
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Streszczenie

Świadomi konsumenci mają istotne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania rynków, gdyż poprzez wydatko-
wanie swoich dochodów premiują przedsiębiorców prowadzących działalność w sposób uczciwy, jak również najlepiej 
odpowiadający potrzebom konsumentów. Dlatego też w artykule na tle ogólnych rozważań dotyczących świadomości 
konsumenckiej podjęto próbę analizy wybranych jej aspektów. W tym celu przedstawiono wyniki badania ankietowego. 

Analysis and Evaluation of Selected Aspects of Consumer Awareness –  
The Example of Young Consumers

Aware consumers are essential for the efficient functioning of markets, because by spending their income they 
premium a fair businesses, that meet the needs of consumers. Therefore, on the background of general considerations 
concerning consumer awareness, the aim of the study is to present synthetic reflections of the consumer awareness, 
as well as an attempt to analyze and evaluate some of its aspects. 

 Translated by Agnieszka Bretyn
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Wprowadzenie 

Działalność sportowa w krajach wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej ulegała dy-
namicznym przemianom, które nastąpiły po zakończeniu II wojny światowej. Z drugiej 
strony wzrost dobrobytu społecznego zwiększał zapotrzebowanie na ciągle nowe formy 
spędzania czasu wolnego. Naprzeciw tym potrzebom wychodził sektor sportu (szczegól-
nie piłka nożna), który stawał się z czasem działem gospodarki coraz bardziej skomercja-
lizowanym i nastawionym na spełnianie wymagań klientów. Taka sytuacja miała miejsce 
w Republice Federalnej Niemiec, gdzie utworzenie w 1963 roku ogólnokrajowej ligi 
(1. Bundesliga) zbiegło się z wdrożeniem programu gospodarczego kanclerza Ludwiga 
Erharda. Przez 50 lat swojego istnienia niemiecka profesjonalna liga przechodziła ewo-
lucyjne zmiany. Zgodnie z celem opracowania zostanie w sposób syntetyczny zaprezen-
towana analiza tego sektora gospodarki niemieckiej. 

Charakterystyka sektora sportowego – 1. Bundesliga 

Sport (w szczególności profesjonalny) jako jedna z form działalności gospodarczej ma 
właściwości odróżniające go od innych dziedzin. Przemysł sportu (sports industry), na przy-

*  Doktor Artur Grabowski jest adiunktem na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Ekonomii) Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach. E-mail: artur.grabowski@ue.katowice.pl.
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kład w gospodarce danego państwa, składa się z wielu obszarów. Wśród nich można wyróż-
nić poszczególne sektory. Podmiotem analizy będzie sektor obejmujący 18 podmiotów zrze-
szonych w zawodowej lidze piłki nożnej – 1. Bundeslidze, które są także uczestnikami „gry 
rynkowej”. Rywalizacja sportowa w ramach profesjonalnej ligi ma następujące właściwości: 

1. Kluby sportowe są asocjacyjnymi konkurentami1.
2. Wyniki ekonomiczne są bezpośrednio uzależnione od odnoszonych sukcesy spor-

towe.
3. W ramach zarządzania strategicznego dany podmiot tylko w niewielkim stopniu 

może zaplanować działania pozwalające na osiągnięcie sukcesu sportowego. 
Wynika to z faktu, iż podmioty sportu funkcjonują w warunkach ryzyka i nie-
pewności (tak zwany uncertainty of outcome).

4. Europejskie kluby sportowe nie dążą do maksymalizacji zysku, lecz użyteczności 
(w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych).

5. Piłka nożna jako dyscyplina sportowa wywołuje zainteresowanie społeczne i me-
dialne.

6. Zachowania kibica piłkarskiego (będącego także konsumentem innych produktów 
i usług sportowych) ma silne podłoże emocjonalne, co ma swoje odzwierciedlenie 
podczas wyborów konsumenckich. Natomiast przywiązanie do klubu ma zwykle 
charakter wyboru na całe życie i często jest również dziedziczone2. 

Podmioty uczestniczące w rywalizacji sportowo-ekonomicznej w ramach 1. Bun-
desligi mają różnorodny status prawny. Wśród nich jest 12 spółek prawa handlowego  
i 6 stowarzyszeń sportowych (stan na sezon 2013/2014). Rozgrywki ligowe stanowią 
dobro kolektywne, a pojedynczym produktem jest mecz piłki nożnej. Mechanizmem 
koordynacji jest plan rozgrywek meczów w danym sezonie. Aby mogło dojść zarówno 
do meczu, jak i do całych rozgrywek niezbędna jest kooperacja konkurentów (poszcze-
gólnych 18 uczestników). Kompleksowość struktur rynkowych i konieczność kooperacji 
są konstytutywnymi przesłankami w rywalizacji sportowej3. 

Liga sportowa jest przykładem konkurencji niedoskonałej – oligopolu. Przebieg rozgry-
wek wynika z wewnętrznych przepisów porządkująco-regulujących opracowanych i wdrożo-
nych przez spółkę Deutsche Fuβball Liga GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, która 
dba między innymi o zachowanie integralności rozgrywek. Rywalizacja odbywa się w trakcie 
sezonu (czas od początku sierpnia do końca maja kolejnego roku), podczas której dochodzi do 

1  W dalszej części określenie „kluby sportowe” będzie tożsame ze sformułowaniami „przedsiębiorstwa 
sportowe” bądź „przedsiębiorstwa piłkarskie”.

2  A.W. Bühler, Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung des Fussballs in England und 
Deutschland, w: Fußball in Geschichte und Gesellschaft, Hrsg. M. Krüger, B. Schulze, Czwalina Verlag, 
Hamburg 2006, s. 93–96.

3  H. Woratschek, Theoretische Elemente einer ökonomischen Betrachtung von Sportdienstleistungen, 
„Zeitschrift für Betriebswirtschaft” 2002, nr 4 (Ergänzungsheft), s. 1–21. 
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regularnego porównania potencjałów podmiotów sportowych, co w efekcie znajduje swe od-
zwierciedlenie w rankingu, czyli tabeli końcowej z miejscami od 1 do 18. Najbardziej konku-
rencyjny spośród uczestników rywalizacji sportowej otrzymuje tytuł mistrza Niemiec, który 
jest potwierdzeniem jego najwyższej pozycji w rankingu podmiotów piłkarskich w tym kraju.

Procesy komercjalizacji i profesjonalizacji znajdują swoje odzwierciedlenie w: dzia-
łaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa sportowe i osiągniętych wynikach dzia-
łalności gospodarczej. 

Tabela 1. Sytuacja ekonomiczna podmiotów z 1. Bundesligi w latach 2008–2013

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Przychody 1,715 1,770 1,941 2,081 2,172
Wydatki 1,684 1,848 1,889 2,026 2,109
Kapitał własny 0,520 0,534 0,752 0,778 0,840
Pozytywny wynik finansowy* 11 7 12 14 12
Zadłużenie** 0,610 0,644 0,593 0,623 0,690

* liczba podmiotów, ** dotyczy łącznie 18 podmiotów. Dane wyrażono w mld EUR.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bundesliga 2011. Die wirtschaftliche Situation im Lizenzfußball, Deutsche 

Fußball Liga GmbH (Hrsg.), Frankfurt am Main 2011; Report 2013. Die wirtschaftliche Situation im Lizenzfuß-
ball, Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.), Frankfurt am Main 2013; Report 2014. Die wirtschaftliche Situation 
im Lizenzfußball, Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.), Frankfurt am Main 2014.

Analizowane pięć lat (okres od 1 lipca 2008 do 30 czerwca 2013 roku) upłynęło 
pod znakiem wzrostu przychodów nad ponoszonymi wydatkami (wśród nich największy 
udział stanowiły wydatki osobowe – 40,17%). Tylko raz w sezonie 2009/2010 bilans był 
ujemny. Natomiast w sezonie 2013/2014 został ustalony nowy rekord, gdyż przychody 
osiągnęły wartość 2,172 miliarda euro, a 2/3 podmiotów uzyskało pozytywny wynik 
finansowy. Na ten stan miało wpływ zwiększanie się opłat licencyjnych uzyskiwanych 
z tytułu sprzedaży praw medialnych (nowa umowa obowiązująca od lipca 2013 roku spo-
woduje, że przez kolejne cztery lata do sektora wpłyną środki w wysokości 2,5 miliarda 
euro) oraz zasięgu (w 207 państwach na świecie można oglądać relacje z meczów 1. Bun-
desligi). Regularnie wzrastał także kapitał własny podmiotów w tym sektorze gospodarki 
niemieckiej, gdzie zatrudnionych jest 30 547 osób. W sezonie 2012/2013 mecze 1. Bun-
desligi na stadionach obejrzało łącznie 12,8 miliona osób (stopień zapełnienia obiektów 
to 91%), a średnia widzów wynosiła 41,9 tysiąca, co było najlepszym wynikiem w całej 
piłkarskiej Europie. Miało to związek z postępującą profesjonalizacją struktur w podmio-
tach sportowych i zatrudnianiem wykwalifikowanego personelu, a także było efektem 
inwestycji infrastrukturalnych (ponad 2 miliardy euro w trakcie dekady przeznaczono na 
multifunkcjonalne areny sportowe, co wydatnie podniosło komfort publiczności). Głów-
nymi źródłami finansowania działalności sektora są środki uzyskiwane ze sponsoringu 
i sprzedaży praw medialnych, które stanowiły 55% wpływów. 
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Finansowo zaangażowane we wspieranie działalności podmiotów w tym sektorze 
były wiodące niemieckie przedsiębiorstwa, które tworzą indeks giełdowy DAX. Odby-
wało się to na różne sposoby: 

a) dostarczanie sprzętu sportowego (na przykład Adidas AG jest wyłącznym dostaw-
cą dla sześciu podmiotów);

b) dostarczanie samochodów (na przykład Opel AG dla takich podmiotów, jak Bayer 
04 Leverkusen, Borussia Dortmund, FSV Mainz, SC Freiburg);

c) naming right (Allianz AG wykupił prawa do nazwy stadionu FC Bayern w Mona-
chium, Commerzbank – we Frankfurcie nad Menem);

d) bycie sponsorem generalnym (Deutsche Telekom w FC Bayern);
e) bycie udziałowcem (Bayer AG w klubie z Leverkusen, SAP AG w TSG Hoffen-

heim, Volkswagen AG w VfL Wolfsburg).
Na tym rynku obecne są również zagraniczne korporacje, na przykład dostarczycie-

lem sprzętu sportowego dla pięciu podmiotów jest Nike, a Fly Emirates i Gazprom są 
sponsorami strategicznymi odpowiednio w Hamburger SV i Schalke 04 Gelsenkirchen. 
Wewnątrz branży można zauważyć polaryzację, którą dobitnie obrazuje podział na trzy 
grupy względem osiąganych obrotów i zajmowanych miejsc w rywalizacji sportowej. Sy-
tuacja w sezonie 2012/2013 była następująca: podmioty z miejsc od 1. do 6. w Bundesli-
dze osiągnęły średnie obroty w wysokości 186,74 miliona euro, z miejsc 7.–12. – 113,524 
miliona euro, a z miejsc 12.–18. już tylko 61,8 miliona euro4. Na ten stan rzeczy wpływa 
kilka czynników: dywersyfikacji działalności, uzyskiwanie kwalifikacji do konkurowa-
nia na poziomie rozgrywek ogólnoeuropejskich, długość stażu w 1. Bundeslidze oraz 
umiejętności posiadane przez tamtejszy management.

Międzynarodowe znaczenie ekonomiczne i sportowe podmiotów z niemieckiej ligi 
obrazują rozmaite rankingi. Wśród 50 najbardziej wartościowych klubów na świecie 
według amerykańskiego miesięcznika „Forbes” na 7. miejscu znajdował się FC Bayern 
Monachium, który wyceniono na 1,85 miliarda euro5. W zestawieniu Deloitte pod wzglę-
dem osiągniętych obrotów za sezon 2012/2013 w grupie wiodących europejskich podmio-
tów piłkarskich na 3. miejscu znajdował FC Bayern, którego przychody wyniosły 368,4 
miliona euro6. Liderem wśród marek piłkarskich według raportu sporządzonego przez 
„Brand Finance” w 2014 roku został FC Bayern (wartość marki: 659 milionów euro), a na 
dalszych miejscach znalazło się siedem innych podmiotów z Niemiec7.

4  Report 2014. Die wirtschaftliche Situation im Lizenzfußball, Deutsche Fußball Liga GmbH (Hrsg.), 
Frankfurt am Main 2014, s. 32. 

5  K. Badenhausen, The World’s 50 Most Valuable Sports Teams, „Forbes”, 16.07.2014. 
6  All to Play For. Football Money League, Sport Business Group, Deloitte Manchester 2014, s. 8. 
7  The Brand Finance Football 50. The World’s Most Valuable Football Brands, London 2014, http://

www.brandfinance.com/images/upload/brandfinance_football_50_2014_web.pdf (2.03.2014).
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Funkcjonowanie w sektorze na przykładzie koncernu Borussia Dortmund 

Strategia koncernu Borussia Dortmund KgaA & GmbH (w skrócie BVB) jest zbu-
dowana na czterech filarach: 

1. długofalowym rozwoju sportowym; 
2. zintensyfikowanych działaniach wspierających rozwój drużyn młodzieżowych;
3. utrzymywaniu i pozyskiwaniu nowych klientów (fanów, kibiców); 
4. wzmacnianiu potencjału marki BVB na rynkach krajowym i zagranicznych8. 
Za realizację strategii odpowiedzialny przed stakeholders (struktura akcjonariatu: 

10,81% udziałów posiada Bernd Geseke, 9,06% Evonik Industries AG, 6,59% stowarzy-
szenie Borussia Dortmund, 4,60% Odey Asset Management LLP, a 68,94% akcji znaj-
duje się wolnym obrocie) jest dwuosobowy zarząd spółki Borussia Dortmund, któremu 
podlega pięć działów: sportowy, sprzedaży i marketingu, komunikacji, organizacyjny 
oraz finansowy. 

Tabela 2. Rozwój ekonomiczno-sportowy koncernu Borussia Dortmund w latach 2009–2014 

Sezon 1. Bundesliga* DFB-Pokal Europa Obroty ** Zysk/strata ***
2009/2010 5. 1/8 finału – 110,1 –6,1 
2010/2011 1. 2. runda faza grupowa EL 151,5 5,4
2011/2012 1. triumfator faza grupowa CL 215,2 27,5
2012/2013 2. ćwierćfinał finalista CL 305,0 51,2
2013/2014 2. finał ćwierćfinał CL 260,7 12,0 

* miejsce w klasyfikacji ligowej, ** dane wyrażone w milionach euro, *** wynik po opodatkowaniu wyrażony w milionach euro, CL – 
Champions League, EL – Europa League.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów koncernu Borussia Dortmund GmbH & Co. KgaA z lat 2010–2014. 

Sukcesy sportowe przedsiębiorstwa piłkarskiego są skorelowane dodatnio z wynika-
mi ekonomicznymi. Dowodem jest sytuacja z ostatnich czterech lat, kiedy dwukrotnie 
osiągnięcie pozycji najbardziej konkurencyjnego podmiotu sportowego w Bundeslidze 
i zdobycie Pucharu Niemiec w 2012 roku oraz dotarcie do finału Champions League 
w 2013 roku przyniosły: wzrost obrotów koncernu z 110 milionów euro do 305 milio-
nów euro i osiągnięcie najwyższego w historii zysku wśród przedsiębiorstw piłkarskich 
w RFN. Natomiast źródła finansowania działalności w sezonie 2013/2014 były nastę-
pujące: prawa medialne (81,4 miliona euro), sponsoring (73 miliony euro), organizacja 
meczów (40,5 miliona euro), merchandising (35 milionów euro), catering/pozostałe (26,3 
miliona euro), transfery pracowników, to jest zawodników (4,5 miliona euro)9. 

8  Borussia Dortmund GmbH & Co. KgaA, Geschäftsbericht 2012/2013, Dortmund 2013, s. 88. 
9  Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA komunikat prasowy z 14 sierpnia 2014 r. 
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Działalność ekonomiczna spółki jest skoncentrowana na trzech istotnych grupach: 
kibicach, członkach (osoby płacące składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia BVB) 
i partnerach handlowych. Współpraca z tymi ostatnimi jest niezwykle istotna, gdyż po-
siadanie długoletnich umów sponsorskich ułatwia tworzenie planu finansowego. Stąd 
też w ostatnich dwóch latach przedłużono umowy z czterema podmiotami: sponsorem 
strategicznym – Evonik Industries – do 2016 roku, dostarczycielem sprzętu sportowego 
– Pumą i wyłącznym dostawcą piwa – browarem Brinkhoff’s – do 2020 roku oraz wła-
ścicielem mającym prawo używania nazwy stadionu – Signal Iduna – do 2021 roku. Bo-
russia Dortmund również współpracuje z zagranicznymi przedsiębiorstwami takimi, jak: 
Hankook z Korei Południowej, Oknoplast z Polski, Turkish Airlines i Yanmar z Japonii. 

Kolejnym ważnym obszarem działaniem było rozszerzenie sprzedaży produktów 
z logo BVB na rynki w Azji (Indie, Indonezja, Malezja, Tajlandia), Afryce (RPA, Tunezja) 
i Ameryce Południowej (Chile, Meksyk)10. Sprzedaż na rynku niemieckim odbywa się 
głównie poprzez sklep internetowy (55,28% towarów zostało zamówionych w ten sposób), 
własne sklepy (28,91% obrotów generowało pięć sklepów w Dortmundzie i jeden w Obe-
rhausen) oraz partnerów handlowych (na przykład w Karstadt Sports). Oprócz tego od 
początku sezonu 2014/2015 zostanie otwarte przedstawicielstwo BVB w Singapurze. 

Prowadzenie działalności w tej branży jest związane z rozmaitym ryzykiem. Koncern 
BVB sformułował pięć rodzajów ryzyka: 1) strategiczne (utrzymanie wysokiego poziomu 
w rywalizacji sportowej); 2) osobowe (wydajność i stabilność zdrowotna pracowników 
pionu sportowego, a także zatrudnianie nowego personelu, który podnosi jakość kadry); 
3) makroekonomiczne (wartość przyszłych umów sponsorskich, sytuacja sektora MŚP, 
różnice w interpretacji przepisów przez urzędy podatkowe i urzędy ds. ubezpieczeń spo-
łecznych); 4) konkurencji (dostosowanie do wymogów tak zwanego Financial Fair Play 
– przepisów licencyjnych UEFA); 5) finansowe (zmiany stopy procentowej, kredytowe, 
płynności)11. 

Podsumowanie 

W okresie 50 lat istnienia 1. Bundesliga przeszła liczne przemiany, których efekty na 
początku roku 2014 przedstawiały się następująco: 

1. Pod względem obrotów jest to druga co do wielkości liga piłki nożnej w Europie.
2. Większość z podmiotów wchodzących w jej skład osiągnęła pozytywny wynik 

finansowy, a średnia widzów i stopień zapełniania stadionów podczas rozgrywek 
sportowych nie ma sobie równych na Starym Kontynencie.

10  Tamże, s. 80. 
11  Tamże, s. 99–102.
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3. Postępująca profesjonalizacja, komercjalizacja i globalizacja, przyczyniły się do 
napływu inwestycji z wiodących przedsiębiorstw niemieckich, ale także ze strony 
zagranicznych koncernów. Jednocześnie przedsiębiorstwa sportowe z Niemiec 
uczestniczą w międzynarodowych procesach wymiany towarów i usług, prowa-
dzą ekspansję na nowe rynki (w szczególności Azji), gdzie podjęły rywalizację 
z aktywnymi na tym rynku konkurentami z Anglii i Hiszpanii. 

4. Działalność sportowa i ekonomiczna niemieckich podmiotów piłkarskich przynosi 
efekty, czego dowodem jest chociażby uzyskanie przez FC Bayern Monachium 
w 2013 roku UEFA Champions League i FIFA Club World Cup, co jeszcze bar-
dziej wzmocniło globalne postrzeganie niemieckiej Bundesligi jako nowoczesne-
go i ciągle rozwijającego się sektora.

Literatura

All to Play For. Football Money League, Sport Business Group, Deloitte Manchester 2014. 
Badenhausen K., The World’s 50 Most Valuable Sports Teams, „Forbes”, 16.07.2014. 
Borussia Dortmund Gmbh & Co. KgaA, Geschäftsbericht 2012/2013, Dortmund 2013. 
Borussia Dortmund GmbH& Co. KGaA komunikat prasowy z 14 sierpnia 2014 r. 
Bühler A.W., Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung des Fussballs in England und 

Deutschland, w: Fußball in Geschichte und Gesellschaft, Hrsg. M. Krüger, B. Schulze, 
Czwalina Verlag, Hamburg 2006.

Bundesliga 2011. Die wirtschaftliche Situation im Lizenzfußball, Deutsche Fußball Liga GmbH 
(Hrsg.), Frankfurt am Main 2011. 

Report 2013. Die wirtschaftliche Situation im Lizenzfußball, Deutsche Fußball Liga GmbH 
(Hrsg.), Frankfurt am Main 2013.

Report 2014. Die wirtschaftliche Situation im Lizenzfußball, Deutsche Fußball Liga GmbH 
(Hrsg.), Frankfurt am Main 2014. 

The Brand Finance Football 50. The World‘S Most Valuable Football Brands, London 2014, 
http://www.brandfinance.com/images/upload/brandfinance_football_50_2014_web.pdf 
(2.03.2014).

Woratschek H., Theoretische Elemente einer ökonomischen Betrachtung von Sportdienstleistun-
gen, „Zeitschrift für Betriebswirtschaft” 2002, nr 4 (Ergänzungsheft). 

Streszczenie

Komercjalizacja i globalizacja miały istotny wpływ na rozwój sektora sportu. Systematyczna praca niemie-
ckich podmiotów sportowych tworzących profesjonalną ligę piłki nożnej przynosi efekty. Funkcjonując w warunkach 
niepewności i ryzyka, zwiększają one swoją siłę ekonomiczną i potencjał sportowy. Niemiecka 1. Bundesliga to obecnie 
wiodący sektor wśród lig piłki nożnej w Europie. 
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Introduction to Analysis of the Sector of Professional German Soccer League

Commercialization and globalization had a significant impact on the development of the sports industry. Sys-
tematic work of German sport enterprises forming a professional soccer league brings results. Functioning under 
uncertainty and risk, those enterprises increase their economic strength and sports potential. Nowadays, German  
1. Bundesliga is the leading sector among football leagues in Europe.

Translated by Artur Grabowski 
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Wprowadzenie

Metodyka pomiaru poziomu życia stanowi zespół instrumentów wykorzystywa-
nych do określenia stopnia zaspokojenia potrzeb ludności ogółem, jej grup społeczno-
-ekonomicznych lub poszczególnych gospodarstw domowych. Pomiar poziomu życia 
ma charakter skomplikowany, co wynika z wielości obszarów badań oraz tego, co się 
mierzy. Mierzy się zdarzenia, obiekty oraz zjawiska. W wyniku pomiaru uzyskuje się 
konkretne liczby, które mogą przyjmować postać mierników bądź wskaźników poziomu 
życia. Liczby te wyrażają zmiany w stopniu zaspokojenia potrzeb podmiotów w różnych 
przekrojach, w tym w przekroju czasowym i przestrzennym. Pozwalają ocenić między 
innymi efektywność prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej państwa, a także 
zdolność podmiotów do przystosowywania się do nowych warunków panujących na 
rynku. 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił znaczny wzrost zainteresowania 
badaniami warunków i poziomu życia ludności. Był on efektem stosowania w zakre-
sie używanych miar rozwiązań niezadowalających i nieadekwatnych do współczesnych 
warunków społeczno-gospodarczych świata. Powodowało to konieczność nowego po-
dejścia do badań, a w ślad za tym – zastosowania nowych narzędzi pomiaru. Wśród 

* Doktor habilitowana Urszula Grzega jest zatrudniona na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Badań 
Konsumpcji) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. E-mail: ugrzega@ue.katowice.pl.
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dodatkowych przyczyn wzrostu zainteresowania badaniami warunków, poziomu 
i jakości życia ludności można wymienić tak zwane nowe cele rozwoju społeczeństw, 
w tym zrównoważony rozwój i spójność społeczna, a także procesy globalizacji i in-
ternacjonalizacji, popularność benchmarkingu, nowe modele zarządzania, tendencję 
do prowadzenia polityki opartej na faktach oraz zmiany klimatyczne1.

Wszystkie te czynniki, ze szczególnym uwzględnieniem postępujących procesów 
globalizacyjnych, a także demograficznych, stały się inspiracją do opracowywania coraz 
to nowszych, stale udoskonalanych miar poziomu i jakości życia ludności. Pomysły doty-
czące metod badania były i są stale rozwijane w różnych ośrodkach akademickich oraz 
centrach polityki społeczno-gospodarczej. Najnowsze tendencje w zakresie pomiaru 
poziomu życia obejmują korzystanie z wielu różnych rozwiązań metodycznych i od-
powiednio dobranych do celów badania zróżnicowanych źródeł informacji. Obser-
wuje się rosnący nacisk z jednej strony na badania lokalne, z drugiej – na badania 
na poziomie ponadnarodowym oraz w poszczególnych grupach konsumentów. Dodać 
jednocześnie należy, że równolegle z rozwojem badań w zakresie stosowania wskaźni-
ków społecznych, ekonomicznych i subiektywnych obserwuje się rozwój innych, alter-
natywnych miar poziomu życia ludności. 

Celem opracowania jest próba usystematyzowania mierników i wskaźników poziomu 
życia ludności ze szczególnym uwzględnieniem ich podziału na miary tradycyjne i al-
ternatywne.

Pomiar poziomu życia ludności – podstawowe pojęcia i założenia

Przez poziom życia można rozumieć stopień zaspokojenia potrzeb ludzkich wynika-
jący z konsumpcji dóbr materialnych i usług oraz z wykorzystania walorów środowisk 
naturalnego i społecznego2. Oznacza to, iż badając poziom życia ludności, w istocie anali-
zujemy stopień zaspokojenia potrzeb ludzkich. Potrzeby stanowią rdzeń pojęcia „poziom 
życia”, a stopień ich odczuwania i zaspokojenia wpływa na zróżnicowanie poziomu życia 
podmiotów badań. 

Podstawowymi podmiotami badań poziomu życia są następujące zbiorowości: 
 – ludność, inaczej mieszkańcy danej jednostki terytorialnej (ludność kraju ogółem 

i inne wspólnoty terytorialne, na przykład regionalne), 
 – gospodarstwa domowe.

1  R. Berger-Schmitt, B. Jankowitsch, Systems of Social Indicators and Social Reporting, The State of 
the Art. EuReporting, Working Paper no. 1, Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA), Social 
Indicators Department, Mannheim 1999, s. 9–11.

2  C. Bywalec, S. Wydymus, Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspól-
noty Gospodarczej, „Ekonomista” 1992, nr 5/6, s. 669.
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W przypadku gdy badania stopnia zaspokojenia potrzeb są prowadzone za pomocą 
subiektywnych ocen, podmiotem badań może być także osoba, czyli konsument indywi-
dualny3. W zależności od rodzaju podmiotu przyjętego do badań możemy mówić o ba-
daniach poziomu życia w skali makro- i mikroekonomicznej. 

Wśród naukowców i badaczy problemu poziomu i jakości życia istnieje po-
wszechna zgoda, że metodyczne i teoretyczne podejście do badanych kwestii może być 
analizowane z trzech punktów widzenia: gospodarczego, społecznego oraz subiek-
tywnego4. 

W podejściu ekonomicznym uwzględnia się zwykle kryterium maksymalizacji uży-
teczności ekonomicznej5. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do dochodów i ich pochod-
nych (na przykład wydatków konsumpcyjnych), które umożliwiają pomiar badanego 
zjawiska w kategoriach liczbowych. Niestety, tego typu podejście prezentuje tylko czę-
ściowy obraz poziomu życia. Nie bierze się pod uwagę takich kwestii jak na przykład: 
zdrowie, długość życia, edukacja, więzi społeczne, warunki środowiska. 

W podejściu społecznym wykorzystuje się szeroką gamę wskaźników społecznych. 
Wypełniają one luki w tych wymiarach życia, które są „zaniedbane” przez wskaźni-
ki ekonomiczne, zachowując przy tym obiektywny charakter. Według Organizacji 
Narodów Zjednoczonych wskaźniki społeczne wykorzystuje się do opisu i monitoro-
wania tendencji społecznych oraz identyfikowania problemów, ustalania priorytetów 
i oceny polityki społecznej państw6. 

W podejściu subiektywnym badania poziomu życia odnoszą się do doświadczeń 
konsumentów indywidualnych w zakresie osiągnięć natury ekonomicznej i pozaekono-
micznej wyrażonych w formie subiektywnych opinii. Wskaźniki subiektywne dostarcza-
ją szczegółowych i wiarygodnych informacji na temat tych aspektów życia, których nie 
sposób zbadać przy użyciu wcześniej wspomnianych miar, zachowując przy tym równie 
„naukowy” charakter7.

3  Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, SGH, Warsza-
wa 2006, s. 108–109.

4  M. Sirgy, A. Michalos, A. Ferriss, R. Easterlin, D. Patrick, W. Pavot, The Quality of Life (QOL) Re-
search Movement. Past, Present, and Future, „Social Indicators Research” 2006, no. 76, s. 343.

5  P. Dasgupta, Human Well Being and the Natural Environment, Oxford University Press, Oxford 2001, 
s. 149.

6  H. Noll, Social Indicators and Quality of Life Research. Background, Achievements and Current 
Trend, w: Advances in Sociological Knowledge over Half a Century, red. N. Genov, VS Verlag fur Sozial-
wissenschaften, Wiesbaden 2004, s. 151.

7  U. Grzega, Poziom życia ludności w Polsce – determinanty i zróżnicowania, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 77–78.
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Tradycyjne mierniki poziomu życia ludności 

Do mierzenia poziomu życia ludności wykorzystuje się różnego typu mierniki 
i wskaźniki pomiaru. W literaturze przedmiotu nie spotyka się powszechnie przyjętej 
i obowiązującej definicji wskaźnika czy miernika. Różnica pomiędzy pojęciami „wskaź-
nik” a „miernik” poziomu życia sprowadza się do charakteru funkcji informacyjnej, jaką 
pełnią te pojęcia. Wskaźnik spełnia funkcję informacyjną pośrednią, miernik zaś - bezpo-
średnią, informuje konkretnie o tym, do czego się odnosi. Mierniki poziomu życia mogą 
opierać się na wskaźnikach. Mierniki to inaczej oceny liczbowe stopnia zaspokojenia 
podstawowych grup potrzeb materialnych i kulturalnych, szczególnie potrzeb: żywienio-
wych, mieszkaniowych, zdrowotnych, oświatowych, rekreacyjnych, zabezpieczenia spo-
łecznego oraz zagospodarowania materialnego8. Wskaźniki natomiast, pełniąc funkcję 
pośrednią, wiążą badany problem z szerszym tłem. Umożliwiają ocenę warunków życia 
ludności oraz monitorowanie trendów w różnych dziedzinach życia społeczno-go-
spodarczego oraz w różnych przekrojach czasowych i przestrzennych9. Mimo różnic 
w obu pojęciach bardzo często używane są one zamiennie, także w tym opracowaniu10. 

Poziom życia ludności można mierzyć, używając wielu rozmaitych mierników, które 
najogólniej rzecz ujmując, mogą mieć charakter tradycyjnie stosowanych miar lub miar 
alternatywnych.

Mierniki tradycyjne to stosowane od lat i uznane przez badaczy miary konwencjo-
nalne, standardowe czy inaczej zwyczajowe lub klasyczne o charakterze obiektywnym 
lub subiektywnym. 

Mierniki obiektywne określają poziom zjawisk i procesów przebiegających poza 
samym człowiekiem, natomiast mierniki subiektywne charakteryzują odczucia ludzi 
wyrażone przez nich samych11. 

Wśród obiektywnych mierników poziomu życia wyróżnia się mierniki wyrażane 
wartościowo, czyli w jednostkach pieniężnych (na przykład poziom dochodów rozporzą- 
dzalnych na 1 osobę) oraz mierniki ilościowe, czyli wyrażone w jednostkach naturalnych 
(na przykład spożycie wybranych artykułów żywnościowych na 1 osobę w kilogramach). 

8  A. Luszniewicz, Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 1982, s. 12.
9  M. McEwin, Social Indicators and Social Statistics in Australia, „Statistical Journal of the United 

Nations” 1995, no. 2, s. 314–315.
10  Jako synonimu używa się także najbardziej ogólnego określenia, jakim jest „miara poziomu życia”. 

Stosowanie tych pojęć zamiennie nie powoduje różnic interpretacyjnych. Ważne jest natomiast rozróżnie-
nie kategorii wskaźnika i parametru. Parametr to wartość, którą można obserwować i mierzyć, natomiast 
wskaźnik jest wartością otrzymaną na podstawie parametru, opisującą wybrane zjawisko ekonomiczne czy 
społeczne o znaczeniu wychodzącym poza samą wartość parametru. T. Borys, B. Fiedor, Operacjonalizacja 
i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju – przyczynek do dyskusji, w: Rachunki narodowe. Wybrane 
problemy i przykłady zastosowań, red. M. Plich, GUS, Warszawa 2011, s. 118. 

11  M. Fronczek, Mierniki i metody pomiaru poziomu życia, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach 1990, nr 119, s. 101.
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Wśród obiektywnych mierników wartościowych i ilościowych wyróżnia się:
a) mierniki cząstkowe, inaczej jednostkowe, specjalistyczne lub szczegółowe – 

służące do oceny jednego, wąskiego elementu poziomu życia lub konkretnej grupy 
potrzeb (na przykład przeciętna liczba osób na 1 izbę);

b) mierniki syntetyczne – służące do oceny szerszej grupy potrzeb lub ogólnych wa-
runków życia ludności (na przykład wskaźnik HDI – Human Development Index); 
w tej grupie wyróżnia się dodatkowo mierniki globalne (na przykład wskaźnik 
przeciętnego dalszego trwania życia) oraz kompozytowe (na przykład syntetyczny 
wskaźnik poziomu życia liczony metodą genewską).

Mierniki cząstkowe informują o stanie danego zjawiska z punktu widzenia określonej 
cechy. Często są one wyrazem kompromisu pomiędzy dążeniem do posiadania ważnego, 
z naukowego punktu widzenia, adekwatnego do pomiaru danej cechy wskaźnika a dostęp-
nością informacji, na podstawie której można dokonywać jej aproksymacji. Każda z dzie-
dzin życia jest opisana różnorodnymi wskaźnikami cząstkowymi12. Główną cechą tych 
wskaźników jest ich zdolność do streszczania, uwypuklania istotnych cech badanego zja-
wiska. Mierniki cząstkowe najczęściej należą do grupy mierników naturalnych. Dobierane 
są do badania w sposób celowy, tak aby reprezentowały różne dziedziny życia i w sposób 
możliwie wierny odzwierciedlały poziom życia ludności. Wybór poszczególnych mierni-
ków zależy w dużej mierze od preferencji badacza, a także podaży informacji statystycznej. 
Liczba obiektywnych mierników jednostkowych jest bardzo duża, a ich zestawy przyjęte do 
badań – praktycznie nieograniczone. Oceniając poziom życia ludności za pomocą mierni-
ków cząstkowych, odnosi się je najczęściej do poszczególnych grup potrzeb. Rozbudowany 
zestaw mierników cząstkowych nie jest w żadnym stopniu sprzeczny z opracowaniami syn-
tetycznymi wskaźnika poziomu życia. Może on stanowić z jednej strony zestaw informacji 
wyjściowych do budowy wskaźnika syntetycznego, a z drugiej – rozwinięcie informacji 
zawartych we wskaźniku. System jednostkowych mierników poziomu życia daje mniej 
syntetyczny obraz poziomu życia społeczeństwa, co stanowi wadę tej grupy mierników. 
Niemniej informacje uzyskane dzięki ich wykorzystaniu są bardziej szczegółowe i intere-
sujące oraz ważne z punktu widzenia decyzji podejmowanych w danej dziedzinie13. 

O ile wskaźnik cząstkowy przedstawia liczbę wyrażającą poziom konkretnej badanej 
cechy (jakiś wąski element rzeczywistości), o tyle wskaźnik syntetyczny przedstawia 
liczbę wyrażającą wynik wpływu wielu zmiennych (różnych elementów badanej rzeczy-
wistości). Wskaźniki syntetyczne mogą mieć charakter obiektywny (na przykład wskaź-
nik globalnej wielkości spożycia) lub subiektywny (na przykład wskaźnik subiektywnej 
oceny dobrobytu). 

12  W. Florczak, Pomiar gospodarki opartej na wiedzy w badaniach międzynarodowych, „Wiadomości 
Statystyczne” 2010, nr 2, s. 79.

13  U. Grzega, Poziom życia ludności..., s. 81–82.
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Obiektywne wskaźniki syntetyczne dzieli się dodatkowo na wskaźniki uwzględnia-
jące mierniki ilościowe (na przykład wskaźnik liczony według metody genewskiej czy 
HDI) oraz wskaźniki oparte na kategoriach wartościowych. W tej ostatniej grupie wy-
różnia się dodatkowo tak zwane podstawowe wskaźniki systemu rachunków narodowych 
(na przykład PKB czy DN per capita) oraz zmodyfikowane mierniki systemu rachunków 
narodowych (na przykład miernik dobrobytu ekonomicznego MEW czy miernik krajo-
wego dobrobytu NNW). 

Najbardziej ogólnym podziałem mierników syntetycznych jest podział na mierniki 
globalne i kompozytowe.

Miernikiem globalnym jest jednoliczbowy wskaźnik stanowiący wypadkową różnych 
wymiarów życia społeczeństwa. W odróżnieniu od miernika kompozytowego miernik 
globalny nie składa się z zestawu wskaźników cząstkowych, w związku z czym bardzo 
trudno określić wpływ poszczególnych elementów kształtujących jego ostateczną wartość. 

Miary powstałe w wyniku agregacji wskaźników cząstkowych są określane mianem 
mierników lub indeksów kompozytowych, przez które rozumieć należy miary rozwoju 
społeczno-gospodarczego uzyskane poprzez empiryczne sumowanie pewnej liczby 
zmiennych (wskaźników cząstkowych) ekonomicznych, społecznych i innych. Wskaź-
nik kompozytowy powstaje w wyniku przekształcenia wskaźników cząstkowych, które 
nie mogą być wyrażone we wspólnych jednostkach miary oraz dla których nie istnieje 
jedyny, obiektywny sposób agregacji.

Do głównych zalet mierników kompozytowych zalicza się przede wszystkim ich 
jednowymiarowy sposób przedstawiania zjawiska wielowymiarowego, jak również ela-
styczność. Przy konstrukcji takiej miary stosunkowo łatwo można dokonywać zmian 
w doborze zmiennych do badań, skalowaniu, nadawaniu wag, agregacji (tego typu 
zabiegi odbywają się jednak zwykle kosztem ich porównywalności w czasie i w prze-
strzeni)14. Oprócz łatwiejszego sposobu interpretowania złożonych zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych zaletą stosowania mierników syntetycznych jest ich przydat-
ność i użyteczność w kontekście oceny rozbieżności istniejącego stanu rzeczy od wzorca, 
czyli stanu pożądanego, pełnienia funkcji ostrzegawczej, informowania opinii publicznej 
i podmiotów decyzyjnych o historycznych, bieżących i przewidywanych tendencjach 
zmian w dziedzinie, której dotyczy indeks kompozytowy15. Przy założeniu niezmiennej 
metodologii badań w długim odcinku czasu oraz w odniesieniu do wielu obiektów badań 
kompozytowe wskaźniki rozwoju znacznie ułatwiają porównania międzynarodowe lub 
badania rozwoju jednego kraju w czasie. Wśród wad mierników kompozytowych wymie-
nia się przede wszystkim uznaniowy dobór wskaźników cząstkowych oraz arbitralność 

14  Tamże, s. 83.
15  W. Florczak, Pomiar gospodarki..., s. 79.
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przy ustalaniu wag. Za minus uznaje się także wyższy stopień skomplikowania metod 
i technik wykorzystywanych do konstrukcji wskaźników16.

Wskaźniki kompozytowe można klasyfikować według różnych kryteriów, wśród 
których wymienia się między innymi:

 – treść badania (chodzi o to, jakie aspekty rozwoju będzie mierzył wskaźnik),
 – rodzaj pomiaru (czy wskaźnik mierzy aspekty ilościowe, czy jakościowe, w sposób 

obiektywny czy subiektywny, jedno- czy wielowymiarowo),
 – wymiar oraz zakresy porównań (czy wskaźnik porównuje poziom rozwoju w prze-

strzeni, czy w czasie, w sposób bezwzględny czy względny),
 – stopień skomplikowania wskaźnika (jaki jest stopień metodologicznego skompli-

kowania wskaźnika przyjętego do badań),
 – dostępność danych (jaka jest dostępność danych w czasie i przestrzeni),
 – elastyczność (czy daje możliwość zmian w doborze zmiennych, celach, metodach, 

aplikacjach)17.
Tworzenie miar kompozytowych odbywa się etapami i dotyczy jasnych decyzji 

badacza w zakresie wyboru: skalowania, ustalenia wag, agregacji, a także weryfi-
kacji zmiennych. Kończąc tę część, dodać należy, że zdecydowana większość badaczy 
opowiada się za łączeniem wskaźników cząstkowych ze wskaźnikami syntetycznymi18.

Mierniki biologiczne i antropometryczne jako alternatywne miary poziomu życia 
ludności 

Miary alternatywne rozumiane są jako miary uzupełniające (czasami przeciwstawne) 
w stosunku do miar tradycyjnych i oficjalnie uznanych. Najczęściej są to miary oparte 
na kategoriach niewartościowych. 

Idea ich wykorzystania zrodziła się z przedkładania wartości niematerialnych nad 
wartości materialne19. 

Przykładem miar alternatywnych są mierniki biologiczne i antropometryczne. 
Wykorzystuje się w nich cechy fizyczne ludzkiego organizmu, takie jak na przykład: 
wzrost, ciężar ciała i masę. Przez wielu naukowców miary te są uznawane za wskaź-

16  H. Thiessen, Measuring the Real World. A Textbook of Applied Statistical Methods, John  
Wiley & Sons, Chichester 1997, s. 13. 

17  F. Booysen, An Overview and Evaluation of Composite Indices of Developmen, „Social Indicators 
Research” 2002, no. 59, s. 115–151.

18  U. Grzega, Poziom życia ludności..., s. 83–86.
19  Z założenia propagatorów stosowania miar alternatywnych, ludzie pragną czegoś więcej niż 

dobra materialne i często byliby oni skłonni do tego, by zamienić posiadane bogactwo na lepsze 
zdrowie fizyczne lub psychiczne. R. Steckel, Biological Measures of the Standard of Living, „Journal of 
Economic Perspective” 2008, no. 1, vol. 22, s. 129.
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niki dobrobytu i tak zwanego biologicznego standardu życia ludności. Cechy te nie są 
bowiem tylko wynikiem genów i przypadku, ale w znacznej mierze są skutkiem indy-
widualnych wyborów ludzi związanych między innymi z odpowiednią dietą, wysiłkiem 
fizycznym i intelektualnym. Wynikają one również z czynników zewnętrznych (jako 
przykład można podać choroby środowiskowe). Wysokość i masa ciała odzwierciedlają 
stan odżywiania ludności w okresie dzieciństwa, dorastania i w dorosłym życiu. Podej-
ście takie jest inne od tradycyjnych miar koncentrujących się na środkach mone-
tarnych20. Niemniej, miary tradycyjne i biologiczne często są ze sobą pozytywnie 
skorelowane. I tak, w krajach uprzemysłowionych wzrost dochodów wiąże się zwykle 
z poprawą sposobu wyżywienia, zmniejszeniem obciążeń fizycznych w pracy i lepszą 
opieką zdrowotną, co przekłada się na korzystniejsze wartości mierników biologicznych. 
Spadek dochodów sprzyja zaś niewłaściwej diecie, może powodować niedożywienie, 
a w ślad za tym opóźniony wzrost, zahamowanie rozwoju organizmu oraz różnego typu 
choroby21. Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której konwencjonalne środki pomiaru 
poziomu życia ludności, na przykład tempo wzrostu PKB i konsumpcja gospodarstw 
domowych, wskazują na poprawę i tak zwaną „długą, systematyczną wspinaczkę 
w górę”, natomiast analiza miar alternatywnych prowadzi do odmiennych wniosków, 
i odwrotnie22. Jako przykład można podać sytuację panującą w Afryce Subsaharyj-
skiej, gdzie w ciągu ostatniego pół wieku odnotowano wzrost średniej długości życia 
pomimo powolnego lub ujemnego tempa wzrostu gospodarczego. 

Najstarszą i najczęściej używaną miarą biologiczną jest oczekiwana długość życia 
w chwili urodzenia. Miara ta wyraża średnią liczbę lat, jaką ma do przeżycia osoba 
w chwili narodzin. Jest ona odzwierciedleniem całokształtu warunków życia społe-
czeństwa, w tym warunków: pracy, społecznych i środowiskowych, mieszkaniowych, 
edukacyjnych i innych warunków osobistych, w tym sposobu odżywiania się. Ocena 
poziomu życia za pomocą wskaźnika przeciętnego dalszego trwania życia służy przede 
wszystkim do oceny stanu zdrowia ludności, efektów działań w zakresie zdrowia oraz 
oceny poziomu rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, szczególnie w długim przedziale 
czasu23. Analiza miary długości życia powinna być uzupełniana, w miarę możliwo-
ści, analizami danych na temat zgonów według wieku, płci oraz przyczyn. W popula-

20  A. Kues, Taller – Healthier – More Equal? The Biological Standard of Living in Switzerland  
in the Second Half of the 20th Century, „Economics and Human Biology” 2010, no. 8, s. 67–79; J. Komlos,  
B. Snowdon, Measures of Progress and Other Tall Stories. From Income to Anthropometrics, „World Eco-
nomics” 2005, no. 6, s. 87–136; J. Komlos, M. Baur, From the Tallest to (One of) the Fattest: The Enigmatic 
Fate of the Size of the American Population in the Twentieth Century, „Economics and Human Biology” 
2004, no. 2, s. 57–74.

21  R. Steckel, Biological Measures..., s. 136.
22  E. Brainerd, Reassessing the Standard of Living in the Soviet Union. An Analysis Using Archival and 

Anthropometric Data, „The Journal of Economic History” 2009, no. 1, vol. 70, s. 112.
23  Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004, s. 233.



Urszula Grzega 
Tradycyjne i alternatywne mierniki poziomu życia ludności w ujęciu teoretycznym  

85

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

cjach starzejących się bardzo ważne są także miary uzupełniające, obrazujące tak zwaną 
utratę zdolności wysiłkowych24.

Do alternatywnych, biologicznych mierników poziomu życia ludności często zalicza 
się wzrost dorosłych i umieralność niemowląt. Miary te obrazują przede wszystkim 
stopień zaspokojenia potrzeb danej populacji w zakresie żywienia i stanu zdrowia. 

Istnieje wiele propozycji zestawów mierników biologicznych, o czym świadczą 
liczne publikacje poświęcone temu problemowi. I tak, średnią długość życia, zachoro-
walność, posturę ciała oraz wybrane cechy szkieletowe w swych badaniach wykorzystał 
R. Steckel25, wzrost dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych, wzrost 
dorosłych oraz śmiertelność niemowląt – E. Brainerd26, wzrost dorosłych – S. Choi,  
D. Schwekendiek27, wskaźniki proporcji ciała, w tym wysokość, obwód klatki piersiowej 
i górnego ramienia – T. Schoch, K. Staub, Ch. Pfister28, wskaźniki masy ciała i wzrostu 
– K. Olds29. Wkład do badań nad poziomem życia za pomocą mierników biologicznych 
wnieśli szczególnie tacy badacze, jak: R.W. Fogel, J. Komlos, R. Steckel, J. Komlos  
i J. Baten, J. Komlos i T. Cuff30.

Biologiczne wskaźniki poziomu życia ludności są użytecznym dodatkiem do trady-
cyjnie stosowanych miar, takich jak na przykład dochody czy konsumpcja, zwłaszcza 
w przypadku niepełnych szeregów czasowych dotyczących miar wartościowych31.

Podsumowanie

Na fali dyskusji zmierzających do identyfikacji skutków globalizacji oraz starzenia 
się społeczeństw, jak też opracowania nowych mierników odpowiadających potrzebom 
oceny trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, pomyślności i dobrobytu ludności, 
stale pojawiają się nowe opracowania zawierające propozycje mierzenia zmieniającej 
się rzeczywistości gospodarczej. Coraz częściej podkreśla się, że publikowane przez 
statystykę mierniki ekonomiczne, pokazujące na przykład wzrost gospodarczy, nie 

24  R. Steckel, Biological Measures..., s. 132.
25  Tamże, s. 129–152.
26  E. Brainerd, Reassessing the Standard..., s. 83–117.
27  S. Choi, D. Schwekendiek, The Biological Standard of Living in Colonial Korea, 1910–1945, „Econom-

ics and Human Biology” 2009, no. 1, s. 259–264.
28  T. Schoch, K. Staub, Ch. Pfister, Social Inequality and the Biological Standard of Living. An An-

thropometric Analysis of Swiss Conscription Data, 1875–1950, „Economics and Human Biology” 2012,  
no. 10(2), s. 154–173.

29  K. Olds, The Biological Standard of Living in Taiwan under Japanese Occupation, „Economics  
and Human Biology” 2003, no. 1, s. 187–206.

30  J. Baten, D. Ma, S. Morgan, Q. Wang, Evolution of Living Standards and Human Capital in China  
in the 18–20th Centuries. Evidences From Real Wages, Age-Heaping, and Anthropometrics, „Explorations 
in Economic History” 2010, no. 47, s. 347–359.

31  E. Brainerd, Reassessing the Standard..., s. 84.
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znajdują zrozumienia w opinii społecznej wielu krajów i nie do końca odzwierciedlają 
poziom postępu społecznego. Oficjalnym statystykom niezmiennie od wielu lat towa-
rzyszy znaczny sceptycyzm. Na podstawie literatury przedmiotu wiemy, że poszczegól-
ne rozwiązania metodologiczne dotyczące pomiaru poziomu życia przechodziły różne 
fazy wzrostu i spadku uwagi badaczy. W ciągu ostatnich kilkunastu lat osiągnięto jed-
nakże niespotykany wcześniej postęp w badaniach tego zjawiska. Nastąpiła widoczna 
poprawa w zakresie dokładności pomiarów oraz poszerzyła się ogólna wiedza o elemen-
tach warunków życia ludności i ich determinantach. Stosowanie wskaźników obiek-
tywnych i subiektywnych, jak też cząstkowych i syntetycznych w badaniach poziomu 
życia jest współcześnie bezsporne. Jednak pomimo bogactwa źródeł i metod pomiaru 
poziomu życia wciąż istnieje wyraźne zapotrzebowanie na nowe, uzupełniające narzę-
dzia pomiaru. Grupę takich narzędzi stanowią między innymi biologiczne i antropome-
tryczne miary dobrobytu. Przedstawiają one postępy w wielu obszarach życia, zwłaszcza 
w sferze zdrowia, badają bowiem długość życia, zachorowalność na wybrane choroby 
i stan odżywienia społeczeństwa, zachowując przy tym obiektywny charakter pomiaru. 
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Streszczenie

W ciągu ostatnich kilku dekad osiągnięto bardzo duży postęp w rozwoju metodologii pomiaru poziomu życia 
ludności. Stosowanie wskaźników obiektywnych i subiektywnych, cząstkowych i syntetycznych stało się bezsporne. 
Mimo to wciąż istnieje wyraźne zapotrzebowanie na nowe, uzupełniające narzędzia pomiaru. Grupę takich narzędzi 
stanowią między innymi biologiczne i antropometryczne miary dobrobytu. Przedstawiają one postępy w wielu niez-
badanych przy użyciu tradycyjnych miar obszarach życia (zwłaszcza w sferze zdrowia), zachowując przy tym obiek-
tywny charakter pomiaru. 

Traditional and Alternative Measures of Standards of Living in Theory

Within the last several decades the advancement of the methodology of measuring standards of living in the world 
has been tremendous. The use of objective and subjective, partial and synthetic indicators has become undisputed. 
Nonetheless, there is still a clear demand for new, supplementary tools of measurement. To this new group of tools 
belong, among others, biological and anthropometric measures of wellbeing. They show the advancement in many, so 
far unexplored by traditional tools of measure, areas of life (especially when it comes to health) while maintaining the 
objective measurement.

Translated by Urszula Grzega
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Wprowadzenie

W walce o nabywcę dóbr (o konsumenta) ekologiczne gospodarstwa rolne działające 
w Polsce konkurują nie tylko pomiędzy sobą, ale również z podobnymi podmiotami go-
spodarczymi z innych państw, w tym przede wszystkim z Unii Europejskiej. W związku 
z tym gospodarze z ekologicznych gospodarstw rolnych, by skutecznie rywalizować 
z konkurentami, powinni dysponować gruntowną wiedzą na temat czynników, które 
mają szczególny wpływ na konkurencyjność ich gospodarstw. W skali mezoekono-
micznej istotne było także rozpoznanie, jak rolnicy oceniają znaczenie poszczególnych 
czynników w prowadzonej przez siebie codziennej działalności. W tym celu, dążąc do 
określenia zbioru zmiennych, mających wpływ na konkurencyjność ekologicznych go-
spodarstw rolnych z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, 
pod koniec roku 2012 przeprowadzono badania ankietowe. Realizując program badaw-
czy, wyłoniono spośród wówczas działających w województwie zachodniopomorskim 
3,5 tysiąca ekologicznych gospodarstw rolnych próbę losową w liczbie 320 podmiotów. 
W trakcie czynności przygotowawczych ustalono, że zachowana zostanie charaktery-

* Doktor Jolanta Kondartowicz-Pozorska jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
(Katedra Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: jolanta.pozorska@wzieu.pl.
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styka gospodarstw, to jest ich struktura pod względem prowadzonej działalności i po-
wierzchni. W związku z tym losowanie miało charakter warstwowy bez powtórzeń.

Głównym celem badań – a także celem niniejszej pracy – jest scharakteryzowanie 
zmiennych mających wpływ na zdolność do konkurowania ekologicznych gospodarstw 
rolnych działających w Polsce. Kolejnym krokiem jest porównanie uzyskanego zbioru 
danych z rozkładem praktyk stosowanych przez zachodniopomorskich ekorolników 
w kierunku podniesienia konkurencyjności ich podmiotów.

Ekologiczne gospodarstwa rolne w województwie zachodniopomorskim w 2012 roku

W Polsce na koniec grudnia 2012 roku działało ponad 26,5 tysiąca producentów 
ekologicznych z certyfikatem. Wśród nich zdecydowaną większość stanowili rolnicy  
(25 944 gospodarstwa rolne). W stosunku do 2011 roku powierzchnia i liczba gospo-
darstw zwiększyła się o około 10%. Całkowita powierzchnia certyfikowanych gospo-
darstw ekologicznych obejmowała 661 687 hektarów i stanowiła około 3,4% całej po-
wierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce. W okresie od 2003 do 2012 roku powierzchnia 
przeznaczona pod uprawy ekologiczne wzrosła prawie 11-krotnie2.

W województwie zachodniopomorskim funkcjonowało w badanym okresie ponad 
3,5 tysiąca gospodarstw (to jest około 14% wszystkich gospodarstw ekologicznych 
w Polsce) zajmujących powierzchnię około 135 tysięcy hektarów (to jest ponad 1/5 po-
wierzchni przeznaczonej na rolnictwo ekologiczne w kraju). Szczegółowy rozkład liczby 
gospodarstw i odpowiadających im powierzchni w poszczególnych województwach 
przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Powierzchnia upraw rolnych, liczba gospodarstw oraz przetwórni ekologicznych znajdujących 
się w systemie rolnictwa ekologicznego w podziale na województwa na koniec 2012 roku

Województwo Powierzchnia 
upraw rolnych [ha]

Liczba ekologicznych 
gospodarstw rolnych

Liczba przetwórni 
ekologicznych

1 2 3 4
Dolnośląskie 44 304,12 1 312 13 
Kujawsko-pomorskie 8 812,35 390 15 
Lubelskie 37 466,45 2 174 36 
Lubuskie 52 580,52 1 356 6 
Łódzkie 9 908,72 518 15 
Małopolskie 21 049,73 2 103 24 
Mazowieckie 55 804,15 2 373 59 
Opolskie 2 930,26 90 2 
Podkarpackie 30 381,46 1 940 18 

2  https://www.biokurier.pl/aktualnosci/2287-polski-rynek-zywnosci-ekologicznej-w-liczbach 
(31.03.2014).
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1 2 3 4
Podlaskie 56 367,30 2 924 5 
Pomorskie 30 615,70 894 17 
Śląskie 7 124,97 236 16 
Świętokrzyskie 14 550,84 1 288 10 
Warmińsko-mazurskie 112 945,30 3 793 10 
Wielkopolskie 41 478,58 974 42 
Zachodniopomorskie 135 366,80 3 579 24 
Razem 661 687,30 25 944 312

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-w-Polsce (31.03.2014).

Średnia wielkość ekogospodarstwa w Polsce jest i była wysoka, wynosiła bowiem 
25,5 hektara przy średniej krajowej dla gospodarstwa konwencjonalnego – 10 hektarów. 
Na tak dużą przeciętną powierzchnię mają wpływ przede wszystkim rozmiary gospo-
darstwa z województwa warmińsko-mazurskiego (średnia powierzchnia gospodarstwa 
to 29,78 hektara) oraz zachodniopomorskiego (37,82 hektara). Szczegółową strukturę 
wielkości gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim przedsta-
wiono w tabeli 2.

Tabela 2. Struktura wielkości gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim w 2012 
roku (%)

Wielkość 
gospodarstwa (ha) do 5 5–10 10–20 20–50 50–100 Powyżej 

100
Procent gospodarstw 11,1 16,9 24,1 23,6 15,4 8,9

Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012, IJHARS, Warszawa 2013, s. 87.

Prawie 50% zachodniopomorskich ekorolników prowadzi działalność w podmiotach 
średniej wielkości (to znaczy o powierzchni od 10 do 50 ha), 80% wszystkich gospo-
darstw to jednostki produkcyjne, pozostałe prowadzą działalność usługowo-produkcyjną.

Do badań empirycznych wylosowano 320 podmiotów, jednakże w rzeczywistości 
współpracę podjęło ostatecznie 288 gospodarstw. Rozkład jednostek według wielkości 
powierzchni i prowadzonej działalności przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Struktura gospodarstw ekologicznych według powierzchni i charakteru prowadzonej działalno-
ści w województwie zachodniopomorskim w 2012 roku (wyniki z próby)

Wielkość gospodarstwa (ha) do 5 5–10 10–20 20–50 50–100 Powyżej 
100

Liczba gospodarstw 26 43 69 69 49 32
– w tym działalność produkcyjna 20 35 56 60 30 29

Źródło: opracowanie własne.
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Rozkład danych empirycznych zawartych w tabeli 3 jest zgodny z rozkładem liczby 
gospodarstw ekologicznych pod względem powierzchni i charakteru produkcji w całym 
województwie zachodniopomorskim. 

Konkurencyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność ekologicznych gospodarstw 
rolnych

Mimo ciągłego wzrostu zainteresowania problemem konkurencyjności przedsię-
biorstw w literaturze ekonomicznej wciąż jest pewnego rodzaju niedobór definicji, które 
precyzyjnie tłumaczą, a równocześnie wyczerpująco opisują złożoność tego tematu. 
Konkurencyjność odnoszona do przedsiębiorstwa jest postrzegana głównie jako3:

1. Zdolność określonego podmiotu do konkurowania i przeciwstawiania się konku-
rencji. Stanowisko to prezentuje między innymi W. Mantura4, a także M. Noga 
i M.K. Stawicka. Uważają oni, że im większa konkurencyjność przedsiębiorstwa, 
tym jego pozycja na rynku jest pewniejsza, a funkcjonowanie mniej narażone na 
bodźce zewnętrzne i niepomyślną koniunkturę5.

2. Działania przedsiębiorstwa zmierzające do tego, by być konkurencyjnym ze 
względu na cechy swoich wyrobów, na przykład cenę, jakość, dobrą opinię. Pogląd 
ten wyrażają J. Bremondt i M.M. Salort6, W. Pomykało i inni7.

3. Pojęcie wartościujące, określające pewien stan pożądany. M. Lubiński za stan ten 
uważa na przykład: sprzedaż wyrobów z zyskiem, zdolność do utrzymywania 
i powiększania udziałów rynkowych oraz zdolność do zrównoważonego rozwoju 
w długim okresie8.

4. Proces, w którym uczestnicy rynku dążą do realizacji swych interesów. Zwolenni-
kiem takiego określania konkurencyjności jest między innymi E. Cyrson9. Należy 
zwrócić uwagę, że owa „dążność” jest pojmowana jako próba przedstawienia  
 

3  J. Kondratowicz-Pozorska, Ekonomiczno-organizacyjne determinanty konkurencyjności ekologicz-
nych gospodarstw rolnych w Polsce, PTE o. Szczecin, Szczecin 2013, s. 86–87.

4  W. Mantura, Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu, w: Problemy wdra-
żania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. E. Skawińska, PTE o. Poznań, Poznań 2002,  
s. 87.

5  Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu.pl, 
Warszawa 2008, s. 14.

6  J. Bremondt, M.M. Salort, Odkrywanie ekonomii, PWN, Warszawa 1994, s. 176.
7  Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, s. 117.
8  M. Lubiński, Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 1995,  

nr 6, s. 10–11.
9  E. Cyrson, Kompedium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 

2000, s. 35.
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korzystniejszych od innych ofert ceny, jakości lub innych cech wpływających na 
decyzję zawarcia transakcji w celu umocnienia i poprawy swej pozycji na rynku.

5. Umiejętność osiągania i/lub utrzymywania przewagi konkurencyjnej; inaczej 
umiejętność ta jest postrzegana jako suma zdolności do: rozwoju, osiągania ko-
rzyści, zysków i przewagi konkurencyjnej10. W licznych pracach pogląd ten pre-
zentują M. Godynia, B. Dobiegała-Korona i S. Kasiewicz.

I. Bilski konkurencyjność przedsiębiorstwa upatruje z kolei w zdolnościach do prze-
widywania, obserwowania i szybkiego wykorzystywania zmian zachodzących w środo-
wisku dla realizacji swoich celów11. 

W literaturze ekonomicznej coraz częściej kwestie gospodarki rozpatruje się w kon-
tekście zrównoważonego rozwoju. W takim ujęciu zrównoważoną konkurencyjność 
przedsiębiorstwa powinno się wiązać ze stałym dostosowaniem produktu do wymogów 
rynku (poprzez dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań konsumentów) oraz konku-
rencji, zwłaszcza pod względem asortymentu, jakości, ceny, jak i wykorzystania opty-
malnych kanałów sprzedaży i metod promocji, ale przestrzegając zasad etyki biznesu, 
najlepszego wykorzystania warunków ekonomicznych, ekologicznych i energetycznych, 
tak by zachować warunki do rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości12. 

Z punktu widzenia mezoekonomicznego gospodarstwa ekologiczne będą konkuren-
cyjne wówczas, jeżeli potencjał, jakim jest czysta ziemia, powietrze, woda i kapitał ludzki 
(wiedza i umiejętności), będzie wykorzystany do produkcji dóbr, które odznaczać się 
będą specyficznymi walorami, niemożliwymi do uzyskania przez konkurentów (przewa-
ga). Cechy produktu, jak i etyczne zachowania podmiotu wobec otoczenia (środowisko 
i społeczeństwo) znajdą uznanie u nabywców, wyrażające się w akcie kupna dobra po 
cenie, która zapewni dalsze sprawne i długotrwałe funkcjonowanie gospodarstwa13.

Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw rolnych można zatem wyrazić jako 
umiejętność dążenia do osiągnięcia najlepszej pozycji na wybranym rynku produktów 
rolnych poprzez zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego wykorzystanie wszystkich 
zdolności konkurencyjnych gospodarstwa i stworzenie takich dóbr rzeczowych i usług, 
które zaspokoją potrzeby konsumentów. Oznacza to, że być konkurencyjnym to14:

a) znaleźć drogę postępowania, która umożliwia korzystanie z potencjału gospo-
darstwa z poszanowaniem zasad natury, które z jednej strony zapewniają zdrowe 

10  B. Dobiegała-Korona, S. Kasiewicz, Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Uwa-
runkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, „Materiały i Prace IFGN” 2000, t. LXXIX, SGH, 
Warszawa, s. 89.

11  I. Bilski, Marketing w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie efektywności, Oficyna Wydawnicza Ośrodka 
Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2003, s. 204–205.

12  J. Kondratowicz-Pozorska, Ekonomiczno-organizacyjne determinanty..., s. 87.
13  Tamże, s. 104.
14  Tamże, s. 112.
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środowisko następnym pokoleniom, a z drugiej pozwalają na uzyskanie wolnego 
od zanieczyszczeń produktu rolnego;

b) tworzyć przewagę zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, w którym na plan 
pierwszy wysuwa się powiązanie wymagań środowiska naturalnego z potrzebami 
gospodarki;

c) kreować czystą wartość dla klienta i przyczyniać się do jej tworzenia we wszyst-
kich ogniwach łańcucha wartości rolnictwa ekologicznego;

d) stosować instrumenty, które pozwolą na pełne, zgodne z ekologicznym podej-
ściem wykorzystanie zdolności produkcyjnych gospodarstwa oraz przyczynią się 
do uzyskania przewagi w stosunku do innych producentów produktów ekologicz-
nych, jak i producentów rolnych produktów konwencjonalnych.

Czynniki determinujące konkurencyjność ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce

J.M. Stankiewicz konkurencyjność przedsiębiorstwa uzależnia od czterech czynni-
ków, które układają się w pewnym porządku hierarchicznym (rysunek 1). Z przyjętego 
założenia wynika, że posiadany przez przedsiębiorstwo potencjał warunkuje uzyskanie 
określonej przewagi konkurencyjnej. Ta z kolei daje podstawy do kreowania i zastoso-
wania określonych instrumentów konkurowania. Po zastosowaniu instrumentów kon-
kurowania na rynku i zmierzeniu się z konkurentami możliwe jest osiągnięcie określo-
nej pozycji konkurencyjnej15. Przy czym M.J. Stankiewicz zaproponował, by rozumieć 
poprzez:

a) potencjał – ogół zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa nie-
zbędnych do tego, aby mogło ono funkcjonować na rynkowej arenie konkurencji;

b) przewagę konkurencyjną – efekt takiego wykorzystania potencjału konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa (uwzględniającego uwarunkowania otoczenia), które 
umożliwia na tyle efektywne generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej i skutecz-
nych instrumentów konkurowania, że zapewnia to powstanie wartości dodanej;

c) instrumenty konkurowania – środki świadomie kreowane przez przedsiębiorstwo 
w celu pozyskania kontrahentów dla przedstawionej lub projektowanej (przyszłej) 
oferty;

d) pozycję konkurencyjną – osiągnięte przez przedsiębiorstwo wyniki konkurowania 
w danym sektorze, rozpatrywane w świetle wyników konkurentów.

15  M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa 
w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”, Toruń 
2005, s. 87.
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Rysunek 1. Struktura konkurencyjności przedsiębiorstwa

Źródło: M.J. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 7–8, s. 97.

Na konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych mają wpływ przede wszystkim 
trzy czynniki: 

a) rynkowe, przez które rozumie się na przykład zmiany w strukturze popytu 
i podaży, warunki konkurowania, zmiany poziomu i struktury cen na rynkach 
międzynarodowych;

b) strukturalne, wśród których należy podkreślić rolę nowych technik i technologii, 
zmiany struktury gospodarstw, wpływ globalizacji i integracji regionalnych na 
warunki i zasady funkcjonowania polskich gospodarstw i tym podobne;

c) postęp ekonomiczny, czyli wzrost efektywności, wzrost wydajności pracy, reduk-
cja kosztów jednostkowych, wdrażanie innowacji i tym podobne.

Podział czynników wpływających na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa jest 
punktem wyjścia dla określenia grupy czynników wpływających na pozycję konku-
rencyjną ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce. Charakterystyczne jest jednak 
odwrócenie roli czynników w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej omawianego go-
spodarstwa w stosunku do roli tych czynników w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa nieekologicznego (rysunek 2).
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Rysunek 2. Hierarchia czynników wpływających na kształtowanie pozycji konkurencyjnej ekologicznych 
gospodarstw rolnych

C z y n n i k i  ś r o d o w i s k o w e

C z y n n i k i  s p o ł e c z n e

Czynniki 
 rynkowe

Czynniki  
konkurencji

Czynniki 
ekonomiczne

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszą grupą czynników są czynniki rynkowe, wśród których ważne miejsce 
zajmują te, które przyczyniają się do wzrostu sprzedaży produktów ekologicznych, zwięk-
szenia siły przetargowej gospodarstw ekologicznych czy większego udział w rynku. 
Z czynnikami rynkowymi korespondują czynniki konkurencji i ekonomiczne. Wobec 
tego wybór efektywniejszego sposobu konkurowania, umacnianie przewagi konkuren-
cyjnej czy poziomu integracji gospodarstw ekologicznych pozwala na zwiększenie skali 
działania gospodarstw ekologicznych, zmniejszenie kosztów działalności i poprawę po-
tencjału finansowego gospodarstw. Kolejną grupą czynników są czynniki społeczne, do 
których zalicza się budowanie dobrych relacji gospodarstw ekologicznych z otoczeniem. 
Trudno bowiem uzyskać długoletnią pozycję rynkową i dobre wyniki finansowe bez 
akceptacji społecznej okolicznej ludności, władz regionu i innych podmiotów gospodar-
czych działających w terenie.

Ze względu na funkcję, jaką pełnią ekologiczne gospodarstwa rolne w gospodarce 
i środowisku, wyróżnia się dodatkową kategorię czynników wpływających na pozycję 
konkurencyjną tych gospodarstw – są to czynniki środowiskowe, które determinują po-
tencjał tych podmiotów, pozwalają na uzyskanie unikatowej wartości produktów rolnych, 
to jest ich ekologiczny charakter, a także determinują zestaw możliwych do wykorzy-
stania w praktyce instrumentów konkurowania. Należą do nich: czyste środowisko na-
turalne – gleba, woda i powietrze – oraz „czyste” techniki upraw i hodowli, to znaczy 
wykluczające stosowanie chemii i ingerencji o podłożu genetycznym. Grupa czynników 
środowiskowych wydaje się odgrywać nadrzędną rolę w stosunku do pozostałych grup 
czynników. Narzucają one bowiem prowadzenie takiej działalności, która wpisuje się 
w możliwości naturalne środowiska przyrodniczego. Czynniki środowiskowe sprawiają, 
że rola czynników technologicznych w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej ekologicz-
nych gospodarstw rolnych traci znaczenie na rzecz działań zmierzających do poszano-
wania środowiska naturalnego i realizacji założeń zrównoważonego rozwoju terenów 
wiejskich. Czynniki środowiskowe zawężają także gamę dostępnych instrumentów dzia-
łania w ramach czynników rynkowych, konkurencyjnych i ekonomicznych, a wymuszają 
poszerzenie roli czynników społecznych. Umiejętne wykorzystanie walorów środowiska 
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i dobre relacje z otoczeniem zapewniają ekologicznym gospodarstwom rolnym długo-
trwałe, zgodne z wymogami rolnictwa ekologicznego funkcjonowanie w określonych 
przestrzeni i czasie. 

Wyniki empiryczne

Wśród przebadanych ekogospodarzy zdecydowana większość stwierdziła, że w prak-
tyce o konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych decydują przede wszystkim 
takie czynniki, jak: położenie (mała odległość od dużych aglomeracji miejskich, ukształ-
towanie terenu, warunki glebowo-wodne i tym podobne) i warunki sprzedaży. W tabeli 
4 przedstawiono szczegółową strukturę uzyskanych odpowiedzi.

Tabela 4. Czynniki decydujące o konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w województwie 
zachodniopomorskim (udział procentowy uzyskanych odpowiedzi w wybranych grupach gospo-
darstw)

Charakter 
gospodarstwa (liczba 
podmiotów = 100%):

Produkcyjne Produkcyjno-usługowe

<10 ha

(55 = 100%)

10–50 ha

(116 = 100%)

>50 ha

(59 = 100%)

<10 ha

(14 = 100%)

10–50 ha

(22 = 100%)

>50 ha

(22 = 100%)

Czynniki: (%)

odległość od miasta 
< 100 km 100 75 60 95 85 35

urozmaicone 
ukształtowanie 
terenu

5 25 40 60 60 96

dobre warunki 
glebowo-wodne 100 100 100 100 100 100

rezygnacja 
z pośredników 89 75 40 55 30 30

sprzedaż gotowych 
produktów 
z surowców rolnych

100 80 30 7 9 0

zwiększenie 
wydajności pracy 10 50 75 20 55 58

poprawa warunków 
dystrybucji 16 65 73 12 34 42

dofinansowanie z UE 100 100 100 100 100 100

dobre relacje 
z przedstawicielami 
władzy

51 60 75 90 84 90

dobre relacje 
z mieszkańcami wsi 40 56 33 87 83 82

inne 16 29 18 23 21 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranego materiału empirycznego.
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Rolnicy z gospodarstw produkcyjnych w „uwagach dodatkowych” bardzo często 
wpisywali, że konieczna jest zmiana przepisów prawa, która zliberalizuje warunki sprze-
daży płodów rolnych i gotowych produktów. Teraz ekoproducenci mogą sprzedawać 
tylko produkty nieprzetworzone, a jedynie podmioty, które mają zarejestrowaną działal-
ność przetwórczo-handlową, mogą oferować produkty półprzetworzone i przetworzone. 
W rzeczywistości często nie przestrzega się tych zapisów i w gospodarstwach dostarcza-
jących („produkujących”) na przykład mleko można także nabyć śmietanę, masło i inne 
produkty mleczne własnej produkcji.

Większość przebadanych stwierdziła również, że pośrednicy uczestniczący w drodze 
od rolnika do konsumenta zabierają należny im dochód. Dlatego też za ważny czynnik 
konkurencyjności uznają oni rezygnację z pośredników i preferowanie bezpośrednich 
metod sprzedaży, które nie tylko dają większy efekt ze sprzedaży, ale równocześnie stałą 
kontrolę rynku i preferencji konsumentów.

Z tabeli 4 wynika jednoznacznie, że wszyscy respondenci opowiedzieli się za dofi-
nansowaniem rolnictwa ekologicznego ze środków Unii Europejskiej. Według rolników 
dofinansowanie gwarantuje wyższą zdolność konkurencyjną poprzez podniesienie po-
tencjału konkurencyjnego gospodarstw i rozszerzenie gamy instrumentów umożliwiają-
cych efektywną rywalizację. 

Z przedstawionego materiału wynika, że w praktyce rolnicy nie doceniają czynników 
społecznych. Szczególny brak zainteresowania tymi zmiennymi wykazują gospodarze 
z jednostek produkcyjnych, natomiast ci, którzy prowadzą działalność mieszaną, zdążyli 
już zauważyć, że budowanie dobrego wizerunku i atmosfery przychylności otoczenia 
przekłada się na korzyści ekonomiczne.

Podsumowanie

W literaturze z zakresu ekonomiki rolnictwa czynniki środowiskowe uznaje się za 
nadrzędne w stosunku do pozostałych czynników konkurencyjności ekologicznych go-
spodarstw rolnych. W drugiej kolejności wymienia się czynniki społeczne, a następ-
nie pozostałe przedstawione na rysunku 2. W praktyce rolnicy pokazali, że doceniają 
warunki glebowo-wodne (100% zgodności), a gospodarze produkcyjno-usługowi wysoko 
ocenią także urozmaicone ukształtowanie terenu. Jednakże analizując zmienne społecz-
ne, takie jak na przykład dobre relacje z przedstawicielami władzy i mieszkańcami wsi, 
trudno jest potwierdzić ich wysoką notę. Z całą pewnością rolnicy nie lekceważą dobrych 
relacji partnerskich z władzami i mieszkańcami okolicznych terenów, ale nie uważają, by 
szczególnie trzeba było o to zabiegać. Wśród postaw badanych rysują się dwie tendencje: 
właściciele gospodarstw produkcyjno-usługowych dbają o dobre kontakty z otoczeniem 
(udział procentowy odpowiedzi w tej grupie waha się od 82 od 90%), natomiast właścicie-
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le gospodarstw produkcyjnych nie oszacowali jeszcze poprawnie ważności tej zmiennej 
(procent pozytywnych odpowiedzi: 33–75%).

Szczególną uwagę respondenci przypisują czynnikom ze sfery podażowej i po-
pytowej, chociaż i w tym przypadku nie ma jednomyślności. Na przykład położenie 
gospodarstwa w odległości nie dalszej niż 100 kilometrów od miasta uważają za po-
żądane przede wszystkim ekorolnicy z małych gospodarstw (produkcyjnych – 100% 
odpowiedzi, produkcyjno-usługowych – 95%), którzy jednocześnie preferują sprzedaż 
bezpośrednią (odpowiednio: 89% i 55%). Uważają, że w ten sposób mają niższe koszty 
transportu, skracają czas dostawy, czyli oferują świeższy produkt, a ostatecznie mogą 
także obniżyć cenę towaru. Bliska odległość ekogospodarstwa od miejsca zamieszkania 
klienta daje także możliwość odwiedzenia producenta i zbudowania nowych relacji na 
polu sprzedawca–nabywca.

Na efekty rywalizacji ekologicznych gospodarstw rolnych w rzeczywistości go-
spodarczej mają wpływ także inne zmienne, jak: poprawa warunków dystrybucji i jed-
nocześnie poluzowanie przepisów prawa w zakresie sprzedaży przetworzonych i/lub 
półprzetworzonych produktów. Pierwszym przypadkiem szczególnie zainteresowane 
są jednostki o charakterze produkcyjnym średnie (65%) i duże (73%), zaś w drugim 
przypadku: małe (100%) i średnie (80%). Znamienne jest, że w wyniku prowadzonej 
wzajemnej walki gospodarstwa produkcyjno-usługowe prawie nie są zainteresowane 
zliberalizowaniem prawa.

Chociaż w literaturze podkreśla się, że wydajność pracy w ekologicznych gospo-
darstwach rolnych jest niska, to ekorolnicy się nie poddali. W codziennych działaniach 
podjęli oni starania o obniżenie kosztów jednostkowych produkcji właśnie poprzez pod-
niesienie wydajności pracy, ale z poszanowaniem wymogów rolnictwa ekologicznego. 
Szczególnie zależy na tym średnim i dużym gospodarstwom bez względu na charakter 
prowadzonej działalności (produkcyjne: średnie – 50%, duże – 75%; produkcyjno-usłu-
gowe: średnie – 55%, duże – 58%).

Literatura

Bilski I., Marketing w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie efektywności, Oficyna Wydawnicza 
Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2003.

Bremondt J., Salort M.M., Odkrywanie ekonomii, PWN, Warszawa 1994.
Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu.

pl, Warszawa 2008.
Cyrson E., Kompedium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 

2000.
Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S., Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Uwa-

runkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, „Materiały i Prace IFGN” 2000, 
t. LXXIX, SGH, Warszawa.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 10 (2015)

100

L
ib

e
r
a

li
z

a
c

ja

Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-

-w-Polsce (31.03.2014).
https://www.biokurier.pl/aktualnosci/2287-polski-rynek-zywnosci-ekologicznej-w-liczbach 

(31.03.2014).
Kondratowicz-Pozorska J., Ekonomiczno-organizacyjne determinanty konkurencyjności ekolo-

gicznych gospodarstw rolnych w Polsce, PTE o. Szczecin, Szczecin 2013.
Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 1995, 

nr 6.
Mantura W., Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu, w: Proble-

my wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. E. Skawińska, PTE  
o. Poznań, Poznań 2002.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012, IJHARS, Warszawa 2013.
Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Na-

rodowa” 2000, nr 7–8.
Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsię-

biorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania 
„Dom Organizatora”, Toruń 2005.

Streszczenie

Głównym celem badań – a także celem niniejszej pracy – jest scharakteryzowanie zmiennych mających wpływ 
na zdolność do konkurowania ekologicznych gospodarstw rolnych działających w Polsce. Kolejnym krokiem jest porów-
nanie uzyskanego zbioru danych z rozkładem praktyk stosowanych przez zachodniopomorskich rolników w kierunku 
podniesienia konkurencyjności ich podmiotów. W tym celu wyłoniono próbę losową o n = 320 gospodarstw (charakter 
warstwowy bez powtórzeń).

Factors of competitiveness of Ecological farms in Poland 
(on the example of the West Pomeranian region)

Aim of this paper is to characterize the variables which are having impact on the ability to compete organic 
farms operating in Poland. The next step is to compare the theoretical data set with the distribution of empiri-
cal data (in West Pomeranian farmers) in the direction of increasing the competitiveness of their farms. For this 
purpose, were selected random sample of farms (stratified nature without repetitions).

Translated by Jolanta Kondratowicz-Pozorska
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Wprowadzenie

Jednym z obszarów wymagających rozważenia na szczeblu Unii Europejskiej (UE) 
są porozumienia i konwencje dotyczące spraw środowiska. Kluczowe wydaje się spo-
strzeżenie, iż wzrost dobrobytu nie powinien odbywać się kosztem środowiska natural-
nego oraz zdrowia ludzkiego. Z drugiej strony, to czynnik ludzki jest odpowiedzialny 
za ingerencję w obszar środowiska naturalnego i w głównej mierze od ludzi zależy pro-
pagowanie koniecznych zmian w tym zakresie. UE i państwa członkowskie wspólnie 
ponoszą odpowiedzialność za realizację celów związanych z ochroną środowiska i klima-
tem. Istotne znaczenie przypisuje się transformacji polityki ochrony środowiska w gospo-
darkę zasobooszczędną oraz niskoemisyjną, w której kapitał naturalny jest wzmacniany, 
a zdrowie i dobrostan obywateli chronione1.

Komisja Europejska podkreśla, że transport to swoisty fundament społeczeństwa 
i gospodarki, umożliwiający wzrost gospodarczy oraz tworzenie miejsc pracy, przy czym 
niebagatelne znaczenie dla jakości życia obywateli ma mobilność. Istotne jest spostrzeże-
nie, że sektor transportu stanowi rosnące źródło emisji gazów cieplarnianych; niezbędne 

* Magister Katarzyna Kozłowska jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: katarzyna.kozlowska@wzieu.pl.

1  Komisja Europejska, Wniosek Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego 
programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety”, Brukse-
la, 29.11.2012 COM(2012) 710 final, http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP_Proposal/pl.pdf 
(10.03.2014).
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jest ograniczenie ich emisji do 2050 roku o 80–90% w porównaniu z rokiem 19902. 
Korzyści społeczne, takie jak: ograniczenie zależności od ropy, korzyści zdrowotne spo-
łeczeństwa, wzrost konkurencyjności europejskiego przemysłu samochodowego oraz 
lepsza jakość powietrza, stanowią asumpt do promowania użytkowania ekologicznych 
pojazdów.

Instytucje publiczne mogą wspierać gospodarkę bardziej przyjazną środowisku, 
dlatego celem niniejszego opracowania jest ukazanie możliwości wynikających ze sto-
sowania zielonych zamówień publicznych (GPP) w realizacji unijnych priorytetów, do-
tyczących ochrony środowiska w sektorze transportu. Ponadto, zamierzeniem artykułu 
jest zaakcentowanie idei, w myśl której dobór procedur i metod udzielania zamówień 
publicznych powinien być ukierunkowany na osiąganie proekologicznych rozwiązań. 
Autorka opracowania opowiada się za tym, aby przy wydatkowaniu środków publicznych 
propagowano postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. W artykule podjęto 
próbę scharakteryzowania kategorii zielonych zamówień publicznych (GPP) ze szczegól-
nym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej oraz wskazano rozwiązania zamówień 
publicznych, które minimalizują negatywny wpływ szkodliwych czynników na środo-
wisko w sektorze transportu.

Aspekty środowiskowe zamówień publicznych w transporcie

Wzajemne relacje między ekonomią i ochroną środowiska, z uwagi na rosnący 
poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa, stają się coraz bardziej dostrzegalne 
i uwypuklane w przedsięwzięciach społecznych i gospodarczych. W literaturze przed-
miotu podkreśla się, że ekonomii i ochrony środowiska nie należy rozpatrywać jako 
dwóch obcych sobie płaszczyzn nauki i praktyki gospodarczej3. Przykładem jest tu sektor 
transportu, który jednocześnie umożliwia wzrost gospodarczy, a zarazem stanowi jedną 
z najbardziej kosztownych usług publicznych. Emisja spalin jest głównym czynnikiem 
wpływu pojazdów na środowisko, a w szczególności przyczyną problemów zdrowotnych 
społeczeństwa oraz zagrożenia bioróżnorodności ekosystemu. Główne obszary wpływu 
transportu na środowisko oraz metody jego ograniczania przedstawiono na rysunku 1.

2  Komisja Europejska, Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru tran-
sportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela, 
28.3.2011 KOM(2011) 144 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO-
M:2011:0144:FIN:PL:PDF (10.03.2014).

3  P. Szczypa, Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw 
w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 18.
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Rysunek 1. Wpływ transportu na środowisko i metody jego ograniczania 
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emisją zanieczyszczeń gazowych, cząstek stałych, 

pyłów i ozonu przyziemnego 
 

Szkody dla środowiska spowodowane 
zakwaszeniem, eutrofizacją i ozonem przyziemnym 

 
Powstawanie gazów cieplarnianych związanych ze 
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METODY OGRANICZANIA 
WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Praktyczny podręcznik dla beneficjentów funduszy 
europejskich. Zielone Zamówienia Publiczne, http://popt.gov.pl (11.03.2014).

Mając na celu osiągnięcie konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu 
w Europie, należy rozważyć oddziaływanie na takie czynniki, jak4: 

a) sprawność pojazdów dzięki zastosowaniu nowych silników, materiałów i kon-
strukcji;

b) wykorzystywanie bardziej ekologicznej energii dzięki zastosowaniu nowych paliw 
i układów napędowych;

c) lepsze wykorzystanie sieci oraz bezpieczniejszą i pewniejszą eksploatacją dzięki 
zastosowaniu systemów informacyjnych i komunikacyjnych.

Wobec powyższego nie bez znaczenia jest, że zamówienia publiczne stanowią ważny 
element wyznaczania trendów ochrony środowiska oraz tworzą podstawę kreowania poli-
tyki wydatkowania środków publicznych. „Odpowiednio ukierunkowanymi zamówienia-
mi publicznymi można oddziaływać na określone gałęzie gospodarki, podnosząc popyt 
na dobra i usługi w nich wytwarzane i wprowadzając kapitał inwestycyjny“5. Ponadto, 
służą one jako element polityki ekonomicznej, dzięki któremu państwo ma możliwości 
interwencji w dysponowanie środkami publicznymi6.

Proces, w którym instytucje publiczne zabiegają o przedmiot zamówienia, cha-
rakteryzujący się przez cały cykl życia zminimalizowanym negatywnym wpływem 
na środowisko, w porównaniu do przedmiotu zamówienia o identycznym przeznacze-
niu uzyskanym w innym przypadku, określany jest mianem zielonych zamówień pu-

4  Komisja Europejska, Biała Księga…
5  Zarys ekonomii sektora publicznego, red. M. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 146.
6  J. Pieróg, Kryteria oceny ofert jako jeden z instrumentów realizacji polityki sektora publicznego, 

w: Zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego 
rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne. IV Konferencja Naukowa Urzędu Zamówień Publicznych, 
red. J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek, Urząd Zamówień Publicznych, Kazimierz Dolny 2011, s. 153.
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blicznych (z ang. green public procurement – GPP). GPP stanowią skuteczne narzędzie 
w promowaniu przyjaznych środowisku produktów i usług, a tym samym przyczyniają 
się do zrównoważonego rozwoju7. Zapotrzebowanie ze strony władz publicznych na 
zielone zamówienia publiczne umożliwia zatem stworzenie lub powiększenie rynków 
produktów i usług przyjaznych środowisku. Innymi słowy, dyfuzja GPP może sku-
tecznie przyczynić się do zmniejszenia presji na środowisko wywołanej stosowa-
niem niezrównoważonych wzorców konsumpcji oraz może pomóc w stymulowaniu 
popytu na bardziej zrównoważonych rynkach towarów i usług8. Stosowanie GPP 
przez instytucje publiczne jako głównego konsumenta, uważa się za dobry przykład 
oddziaływania na rynek. Rysunek 2 ilustruje zamówienia publiczne, które określa się 
mianem zielonych (GPP).

Rysunek 2. Zielone zamówienia publiczne (GPP)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_pl.pdf (10.03.2014).

Komisja Europejska podkreśla, że GPP mogą zapewnić instytucjom zamawiającym 
oszczędności finansowe w zakresie kosztów zamówionych produktów lub usług w całym 
cyklu ich życia, a nie tylko ceny nabycia.

 Sektor transportu i usług transportowych jest jednym z najbardziej odpowiednich 
obszarów do wdrożenia zielonych zamówień publicznych. W przedmiotowym aspekcie 
celem GPP jest zatem promowanie i pobudzanie udziału sektora transportowego w rea-

7  http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/mi0002_en.htm 
(11.03.2014).

8  F. Testa, F. Iraldo, M. Frey, T. Daddi, What Factors Influence the Uptake of GPP (Green Public Pro-
curement) Oractices? New Evidence From Italian Survey, „Ecological Economics” 2012, no. 82, s. 88.
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lizacji polityki dotyczącej środowiska, klimatu i energii. Niewątpliwie, instytucje zama-
wiające, które realizują zielone zamówienia publiczne, są lepiej przygotowane do sprosta-
nia zmieniającym się wyzwaniom w dziedzinie środowiska, jak również do osiągniecia 
politycznych i wiążących celów w zakresie redukcji emisji CO2

9. Zamówienia publiczne 
kształtujące trendy produkcyjne i konsumpcyjne mogą tym samym stanowić wyzwa-
nie dla innowacji ekologicznych w sektorze transportu.

Aspekt środowiskowy zamówień publicznych w regulacjach prawnych

Do podstawowych aktów prawnych przyjętych na szczeblu UE 11 lutego 2014 roku 
dotyczących zamówień publicznych zalicza się10:

 – Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 roku 
w sprawie zamówień publicznych,

 – Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26 lutego 2014 roku 
w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodar-
ki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,

 – Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26 lutego 2014 roku 
w sprawie udzielania koncesji.

Uregulowania prawne UE związane z zielonymi zamówieniami publicznymi zostały 
przedstawione w tabeli 1. 

Wymogi w zakresie ochrony środowiska w kontekście prawa zamówień publicznych 
UE zostały po raz pierwszy określone w dyrektywie w sprawie ekologicznie czystych 
pojazdów. Dyrektywa 2009/33/WE z 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania 
ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego11 w głównej 
mierze reguluje kwestie dotyczące zaaktywizowania rynku w obszarach zamówień 
publicznych i transportu. Zgodnie z wymogami wymienionego aktu prawnego, przy 
zakupie środków transportu instytucje zamawiające powinny uwzględniać zużycie 
energii podczas całego cyklu użytkowania pojazdu, emisję dwutlenku węgla (CO2), 
a także emisję tlenków azotu (NOx), węglowodorów niemetanowych (NMHC) i cząstek 
stałych (PM). Określone zostały dwie opcje umożliwiające uwzględnienie oddziaływania 
na zużycie energii i na środowisko. Pierwsza z nich to określenie wymogów technicznych 
dotyczących parametrów pojazdów w odniesieniu do oddziaływania na zużycie energii 
i na środowisko. Druga opcja umożliwia potraktowanie tych oddziaływań jako kryte-

9  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_pl.pdf (11.03.2014).
10  http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2890 (19.03.2014).
11  Dyrektywa 2009/33/WE Parlamentu Europejdkiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ekolo-

gicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, Dz.Urz. 120/5, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:en:pdf (19.03.2014).
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riów udzielania zamówień. Ponadto, dyrektywa zawiera metodologie obliczania kosztów 
całego cyklu użytkowania w odniesieniu do zużycia energii, emisji CO2 oraz emisji za-
nieczyszczeń z pojazdów. Podejście to, oparte na określeniu wartości pieniężnej, pozwala 
zinternalizować zewnętrzne koszty transportu, co stanowi długofalowy cel polityki UE. 
Zapewnia ono przewagę bardziej energooszczędnym i ekologicznie czystszym pojazdom 
oraz przyspiesza ich penetrację rynkową, zarówno w segmencie pojazdów z konwencjo-
nalnymi silnikami spalinowymi wewnętrznego spalania, jak i pojazdów napędzanych 
paliwami alternatywnymi12. 

Tabela 1. Prawo UE regulujące problematykę zielonych zamówień publicznych

ROZPORZĄDZENIA DYREKTYWY

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 106/2008 z 15 stycznia 2008 roku w sprawie 
wspólnotowego programu znakowania efektywności 

energetycznej urządzeń biurowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/32/WE  
z 5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektywności końcowego 

wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 93/79/EWG

Wniosek – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie programu znakowania efektywności 
energetycznej urządzeń biurowych w Unii Europejskiej 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 106/2008 
w sprawie wspólnotowego programu znakowania 

efektywności energetycznej urządzeń biurowych – 
KOM (2012) 109

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE  
z 25 października 2012 roku w sprawie efektywności 

energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE 
oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 66/2010 z 25 listopada 2009 roku w sprawie 

unijnego oznakowania ekologicznego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/33/WE 
z 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania ekologicznie 

czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 roku w sprawie 
dobrowolnego udziału organizacji w systemie 

ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz 

decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE  
z 19 maja 2010 roku w sprawie wskazania poprzez 

etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, 
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane 

z energią

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE  
z 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1564 (19.03.2014).

Przebieg procesu transpozycji Dyrektywy 2009/33/WE z 23 kwietnia 2009 roku 
w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu 
drogowego przez państwa członkowskie UE ilustruje tabela 2.

12  Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące Stosowania Dyrektywy 2009/33/WE 
w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, Bruk-
sela, 18.4.2013 COM(2013) 214 final, www.uzp.gov.pl (18.03.2014).
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Tabela 2. Przebieg procesu transpozycji Dyrektywy 2009/33/WE z 23 kwietnia 2009 roku w sprawie 
promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego przez 
państwa członkowskie UE

Da
ta

 ok
re

ślo
na

 w
 dy

re
kty

wi
e

20
10

 ro
k Państwo członkowskie Transpozycja krajowa Działanie podjęte  

przez Komisję Europejską

Czechy, Dania, Portugalia
grudzień 2010 roku
wrzesień 2010 roku

nie dotyczy

20
11

 ro
k

Litwa

Bułgaria, Cypr,
Węgry, Włochy,

Hiszpania

Rumunia

Francja, Niemcy,
Polska, Malta

luty 2011 roku

marzec 2011 roku

kwiecień 2011 roku

maj 2011 roku

27 stycznia 2011 roku: ze względu na 
nieprzekazanie informacji o środkach 

krajowych wezwanie do usunięcia 
uchybienia przekazano 13 państwom 

członkowskim UE (są to: Belgia, 
Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Francja, 

Włochy, Cypr, Litwa, Węgry, Malta, 
Holandia,, Polska i Rumunia)

Grecja, Irlandia,
Luksemburg,

Holandia, Słowacja,

Szwecja, Wielka Brytania

Belgia, Estonia

czerwiec 2011 roku

lipiec 2011 roku

październik 2011 roku

16 czerwca 2011 roku 10 państwom 
członkowskim (Austrii, Bułgarii, Estonii, 

Grecji, Irlandii, Luksemburgowi, 
Słowenii, Słowacji, Szwecji i Wielkiej 
Brytanii) przekazano uzasadnioną 

opinię;
 25 listopada 2011 roku; ze względu na 

brak środków dotyczących prowincji 
Åland uzasadnioną opinię przekazano 

Finlandii

20
12

 ro
k

Austria

Słowenia

Finlandia

Łotwa

luty 2012 roku

marzec 2012 roku

kwiecień 2012 roku

2013 rok (planowana)

22 marca 2012 roku: decyzja Komisji 
o wniesieniu do Trybunału 

Sprawiedliwości UE pozwu przeciwko 
Finlandii (cofnięta po przekazaniu przez 
Finlandię powiadomienia o integralnej 

transpozycji)

Źródło: Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego i Komitetu Regionów dotyczące stosowania Dyrektywy 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czy-
stych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, Bruksela, 18.4.2013 COM(2013) 214 final, www.uzp.gov.pl 
(19.03.2014).

W związku z procesem transpozycji omawianej dyrektywy większość państw człon-
kowskich UE nie przyjmowała nowych przepisów, a jedynie dostosowała wewnętrznie 
obowiązujące akty prawne z zakresu zamówień publicznych. Mając na uwadze opóźnie-
nia transpozycji prawa unijnego u większości państw członkowskich w przedmiotowym 
zakresie, Komisja Europejska podkreśla, iż ocena stosowania wspomnianej dyrektywy 
jest ograniczona.
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Rozwiązania zamówień publicznych minimalizujące negatywny wpływ szkodliwych 
czynników na środowisko 

Stosowanie kryteriów środowiskowych w procedurach zamówień publicznych jest 
możliwe na kilku etapach postępowania. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że 
największe korzyści odnosi się jednak, uwzględniając wspomniane kryteria przy opisie 
przedmiotu lub ocenie ofert13. Instytucje zamawiające powinny udzielać zamówienia 
na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia zamawiające-
go. Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie może natomiast obejmować najlepszą relację 
jakości do ceny, którą ocenia się na podstawie kryteriów obejmujących aspekty jako-
ściowe, ekologiczne lub społeczne, związane z przedmiotem zamówienia. Podejmując 
decyzję odnośnie wyboru najlepszej oferty, przy ocenie jakości złożonych ofert stosuje 
się wcześniej ustalone i opublikowane kryteria udzielenia zamówienia. Możliwe do zasto-
sowania kryteria oceny ofert w kwestii zielonych zamówień publicznych ustalone zostały 
dla następujących trzech grup produktów14:

 – samochodów osobowych i pojazdów dostawczych nabywanych bezpośrednio lub 
leasingowanych/wynajmowanych,

 – pojazdów i usług transportu publicznego,
 – pojazdów do zbiórki odpadów i usług w tym zakresie.

Podstawową charakterystykę kryteriów w obszarze zielonych zamówień publicznych 
w transporcie ilustruje tabela 3.

Tabela 3.  Charakterystyka kryteriów zielonych zamówień publicznych w transporcie

Kryteria podstawowe Kryteria kompleksowe
Samochody osobowe i pojazdy dostawcze nabywane bezpośrednio lub leasingowane/wynajmowane 

koncentrują się na emisjach CO2 i innych zanieczyszczeń 
oraz na emisjach hałasu

obejmują elementy, które mogą wpłynąć na zużycie 
paliwa; uwzględniają aspekty środowiskowe, polegające 
na tym, że czynności związane z konserwacją pojazdów 

realizują oferenci; opracowane kryteria mają na celu 
zachęcenie do wprowadzania udoskonaleń

Pojazdy i usługi transportu publicznego

au
to

bu
sy koncentrują się na określeniu parametrów 

technicznych autobusów, związanych ze 
środowiskiem i zdrowiem, w tym na emisjach 

gazów spalinowych i hałasu 

uwzględnią elementy, które pomogą w ograniczeniu 
czynników oddziaływania na środowisko

13  N. Miłostan, Zielone zamówienia publiczne jako polityka stosowana przy wyborze oferty, w: Zamó-
wienia publiczne – stan obecny i perspektywy, red. T. Kocowski, J. Kaspryszyn, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 96–97. 

14  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_pl.pdf (14.03.2014).
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us
ług

i 
pr

ze
wo

zó
w 

au
to

bu
so

wy
ch koncentrują się na emisjach gazów spalinowych 

i hałasu, szkoleniach w zakresie ekologicznego 
sposobu prowadzenia pojazdów dla kierowców 
autobusów w celu zmniejszenia zużycia paliwa

uwzględniają aspekty uzupełniające,  
takie jak wyposażenie dodatkowe  

służące zmniejszeniu zużycia paliwa

Pojazdy do zbiórki odpadów i usług w tym zakresie

opracowane kryteria są zbliżone do kryteriów odnoszących się do autobusów; kryteria dotyczące emisji gazów 
spalinowych oparte są na normach EURO; zgodnie z dyrektywą w sprawie ekologicznie czystych pojazdów organy 

publiczne powinny uwzględnić zużycie energii i emisje CO2 w całym cyklu życia poszczególnych pojazdów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_pl.pdf (14.03.2014).

Określenie opisu przedmiotu zamówienia oraz wyznaczenie odpowiednich kryte-
riów oceny ofert zależy jedynie od instytucji zamawiającej. Mimo swobody i dowolności 
w tej materii należy zaznaczyć, iż wyznaczone kryteria oceny ofert nie mogą wykra-
czać poza zakres przedmiotu zamówienia, a tym samym całego postępowania. Muszą 
zapewnić obiektywizm i mieć odpowiedni poziom szczegółowości. Powinny być sfor-
mułowane w sposób umożliwiający wszystkim potencjalnym wykonawcom jednakową 
interpretację.

Podsumowanie

Prawo unijne określa sposób, w jaki instytucje zamawiające mogą przyczynić się do 
ochrony środowiska oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Stosowanie zielonych 
zamówień publicznych w sektorze w transportu świadczy nie tylko o wysokiej kulturze 
organizacji instytucji zamawiających, ale przede wszystkim przesądza o świadomości 
w kontekście odpowiedzialności za środowisko naturalne. Wykorzystanie potencjału, 
jaki niosą zamówienia publiczne, do wspierania gospodarki efektywniej korzystającej 
z zasobów i przyjaznej środowisku postrzega się jako zadanie trudne. Ograniczenie ros-
nącej emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu, przy uwzględnieniu możliwo-
ści zamówień publicznych, to podstawa i szansa realizacji unijnych priorytetów dotyczą-
cych ochrony środowiska naturalnego.
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Streszczenie

Instytucje publiczne jako główny konsument mogą w istotny sposób przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, 
promując, a tym samym wspierając gospodarkę efektywniej korzystającą z zasobów, bardziej przyjazną środowisku 
i bardziej konkurencyjną. Jednym z sektorów gospodarczych, który ma wpływ na poprawę stanu środowiska, jest 
transport. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywają zamówienia publiczne.

Public Procurement in the Context of Supporting Ecology in Transport

Public institutions as the main consumer can make an important contribution to promoting sustainable develop-
ment, thereby supporting the economy more resource efficient, greener and more competitive. One of the sectors of 
the economy, which is characterized by the possibilities of improving the environment is transportation. A key role in 
this respect plays public procurement.

Translated by Katarzyna Kozłowska
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Wprowadzenie

Rynek pracy jest jednym z najważniejszych i zarazem jednym z najbardziej specy-
ficznych rynków funkcjonujących we współczesnej gospodarce, z którym nieodzownie 
związane jest zjawisko bezrobocia, stanowiące jeden z najpoważniejszych problemów 
współczesnych społeczeństw. Powoduje ono wiele negatywnych skutków, zarówno 
w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym i w związku z tym stało się przedmiotem 
wielu analiz i teorii ekonomicznych.

Uwarunkowania panujące na rynku pracy w dużej mierze uzależnione są od struk-
tury podaży pracy oraz popytu na pracę. Analiza tych zagadnień, jak również mechani-
zmów funkcjonowania i regulacji obejmujących rynek zatrudnienia ma fundamentalne 
znaczenie dla prowadzenia właściwej polityki społeczno-gospodarczej. W związku z tym 
istotne wydaje się zwrócenie szczególnej uwagi na złożoność gospodarstw domowych 
skłonnych do podjęcia pracy na rynku zatrudnienia w aspekcie stopnia wykształcenia. 
Poziom edukacji bowiem w dużej mierze stwarza szanse na podjęcie pracy, jak również 
wpływa na jej atrakcyjność, szczególnie w wymiarze wynagrodzenia i stabilności za-
trudnienia.

* Magister Agnieszka Łopatka jest asystentem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra 
Ekonomii) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: agnieszka.lopatka@onet.pl.
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Celem podjętych rozważań jest diagnoza zależności występującej pomiędzy pozio-
mem wykształcenia a natężeniem bezrobocia w Polsce i państwach Unii Europejskiej. 
Ponadto, eksploracja ta ma na celu wskazanie kierunków działań, które mają prowadzić 
do ograniczenia zjawiska bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem. 

Stan i struktura bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej

Jednym z głównych problemów ekonomicznych, z którym zmaga się współczesna go-
spodarka, jest zjawisko bezrobocia. Utrata pracy lub jej brak stanowi czynnik ograniczający 
popyt wewnętrzny, jak również prowadzi do wielu negatywnych zjawisk społecznych. Do-
świadczenia niemal wszystkich krajów, gdzie występuje gospodarka rynkowa, wskazują, iż 
rynek pracy oparty na automatyzmie swoich mechanizmów sam nie jest w stanie skutecz-
nie przeciwdziałać bezrobociu2. Jego złożoność i waga stanowi poważną barierę rozwoju 
zarówno dla Polski, jak i pozostałych państw należących do Unii Europejskiej (UE). 

Skutki światowego kryzysu doprowadziły do destabilizacji rynków pracy w całej 
Unii Europejskiej. W poszczególnych państwach wzrost zatrudnienia miał charakter ko-
niunkturalny. W 2008 roku miało miejsce znaczące spowolnienie gospodarcze, którego 
skutki odczuły wszystkie kraje członkowskie3. Liczne bankructwa przedsiębiorstw oraz 
związane z tym masowe zwolnienia doprowadziły do wzrostu stopy bezrobocia wśród 
osób w różnym wieku i o zróżnicowanym wykształceniu i kwalifikacjach. Kształtowa-
nie się stopy bezrobocia na terenie całej Unii Europejskiej przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w latach 2003–2012 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

2  M. Wojdyło-Preisner, Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu 
bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 5.

3  A. Grynia, Funkcjonowanie i finansowanie europejskiej polityki rynku pracy w czasach światowego 
kryzysu gospodarczego, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 2012, nr 2(10), s. 206.
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Na podstawie rysunku 1 można zauważyć, iż w badanym okrasie stopa bezrobocia 
sukcesywnie malała aż do roku 2008, w którym to osiągnęła najniższy poziom – 7,1%. Na 
przełomie lat 2007–2011 stopa ta obniżyła się zaledwie o 0,1 punktu procentowego, czyli 
można uznać, iż pozostała na tym samym poziomie. W wyniku kryzysu w roku 2009 na-
stąpił gwałtowny wzrost omawianego wskaźnika o blisko 2 punkty procentowe do poziomu 
9%. W roku 2010 stopa bezrobocia wzrosła do 9,7% i był to najwyższy odnotowany poziom 
w minionym dziesięcioleciu. Według danych raportu Zatrudnienie w Europie 2009, od 
momentu pojawienia się niekorzystnych działań kryzysowych w UE zlikwidowano  
4 miliony miejsc pracy, a w całej Europie w tym okresie pracy pozbawionych zostało ponad 
20 milionów osób, co oznacza, że ich liczba podczas trwającego kryzysu wzrosła o 21%4.

W zależności od poziomu rozwoju gospodarczego negatywne zjawisko bezrobocia 
z różnym natężeniem dotyka poszczególne państwa Unii Europejskiej. Dynamikę kształ-
towania się stopy bezrobocia w poszczególnych państwach UE zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Stopa bezrobocia w poszczególnych państwach Unii Europejskiej (w %)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Austria 4,3 4,9 5,2 4,8 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4,3
Belgia 8,2 8,4 8,5 8,3 7,5 7,0 7,9 8,3 7,2 7,6
Bułgaria 13,7 12,1 10,1 9,0 6,9 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3
Cypr 4,1 4,6 5,3 4,6 3,9 3,7 5,4 6,3 7,9 11,9
Czechy 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0
Dania 5,4 5,5 4,8 3,9 3,8 3,4 6,0 7,5 7,6 7,5
Estonia 10,1 9,7 7,9 5,9 4,6 5,5 13,8 16,9 12,5 10,2
Finlandia 9,0 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7
Francja 8,9 9,3 9,3 9,2 8,4 7,8 9,5 9,7 9,6 10,2
Grecja 9,7 10,5 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 12,6 17,7 24,3
Hiszpania 11,4 10,9 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1 21,7 25,0
Holandia 4,2 5,1 5,3 4,4 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3
Irlandia 4,6 4,5 4,4 4,5 4,7 6,4 12,0 13,9 14,7 14,7
Litwa 12,4 11,3 8,0 5,2 3,8 5,3 13,6 18,0 15,3 13,3
Luksemburg 3,8 5,0 4,6 4,6 5,2 4,9 5,1 4,6 4,8 5,1
Łotwa 11,3 11,2 9,6 7,3 6,5 8,0 18,2 19,8 16,2 14,9
Malta 7,7 7,2 7,3 6,9 6,5 6,0 6,9 6,9 6,5 6,4
Niemcy 5,4 5,5 4,8 3,9 3,8 3,4 6,0 7,5 7,6 7,5
Polska 19,8 19,1 17,9 13,9 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1
Portugalia 7,1 7,5 8,6 8,6 8,9 8,5 10,6 12,0 12,9 15,9
Rumunia 6,8 8,0 7,2 7,3 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4 7,0
Słowacja 17,7 18,4 16,4 13,5 11,2 9,6 12,1 14,5 13,6 14,0
Słowenia 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9
Szwecja 6,6 7,4 7,7 7,1 6,1 6,2 8,3 8,6 7,8 8,0
Węgry 5,8 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 10,9 10,9
Wielka  Brytania 5,0 4,7 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 8,0 7,9
Włochy 8,4 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu.

4  Employment in Europe report 2009, www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=en 
(24.02.2014).
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W przeważającej części krajów UE do momentu pojawienia się pierwszych 
zjawisk kryzysowych poziom bezrobocia sukcesywnie spadał. W badanym okresie 
najbardziej znaczący wzrost odnotowano na Litwie na przełomie lat 2008–2009, 
bowiem aż o 8,3 punkty procentowe. Pomimo korzystnych wyników gospodar-
czych notowanych w tym państwie w okresie przedkryzysowym nagły odpływ 
kapitału, którego skutki widoczne były już w 2008 roku, doprowadził między 
innymi do destabilizacji na rynku pracy5. W 2012 roku, stopa bezrobocia w 12 krajach 
członkowskich była wyższa w porównaniu z całą UE, ponadto w okresie tym najniższy 
poziom badanego wskaźnika odnotowano w Austrii, która utrzymuje się na ścieżce per-
manentnego wzrostu gospodarczego.

Z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską wynika, iż pod koniec 2012 
roku utrzymała się trudna sytuacja na rynku pracy w państwach UE. Odnotowano ogólny 
spadek zatrudnienia i postępujący wzrost bezrobocia. Te negatywne skutki są wynikiem 
cięć budżetowych oraz nieustających podwyżek podatków w państwach członkowskich. 
Ograniczenie budżetów publicznych miało niekorzystny wpływ na zatrudnienie, zarówno 
w sposób pośredni przejawiający się zmniejszeniem zatrudnienia w sektorze publicznym, 
jak i bezpośrednio w wyniku obniżenia zagregowanego popytu makroekonomicznego6. 

W Polsce na początku XXI wieku poziom bezrobocia był silnie zróżnicowany pod 
względem geograficznym. Od roku 1998, kiedy tempo rozwoju gospodarczego zaczęło 
spadać, odnotowano wzrost bezrobocia. Tendencja ta utrzymywała się aż do roku 2003, 
w którym to poziom bezrobocia rejestrowanego stanowił 20%. Po 2003 roku bezrobocie 
zaczęło się obniżać, osiągając w 2008 roku najniższy średni pułap – 10,56%. Od roku 
2008 zauważalny jest sukcesywny wzrost stopy bezrobocia, przy czym różnice utrzymu-
ją się na zbliżonym poziomie7. Stopa bezrobocia rejestrowanego nadal charakteryzuje się 
intensywnym natężeniem, osiągając coraz wyższe wartości przy uwzględnieniu wahań 
sezonowych. 

W polskiej praktyce wyróżnia się dwa źródła prezentujące dane dotyczące stopy bez-
robocia. Pierwsze z nich jest ściśle powiązane z rejestracją osób bezrobotnych w powia-
towych urzędach pracy i nosi nazwę bezrobocia rejestrowanego. Drugim zaś są wyniki 
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), na podstawie których określa się 
wielkość i strukturę osób czynnych zawodowo. Porównując wartości stopy bezrobocia 
rejestrowanego i stopy bezrobocia obliczanej na podstawie BAEL, zaobserwować można 

5  Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, Raport Ministerstwa 
Gospodarki, Warszawa 2011, s. 30. 

6  www.europa.eu/rapid/press-release_IP-13-282_pl.htm (25.02.2014).
7  J. Wojnar, Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998–2011, „Nierówności Spo-

łeczne a Wzrost Gospodarczy. Modernizacja dla Spójności Społeczno-Ekonomicznej w Czasach Kryzysu” 
2012, nr 24, s. 405.
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pewne rozbieżności występujące pomiędzy nimi8. Różnice te wynikają z zastosowania 
odmiennych metodologii w przypadku obu tych źródeł.

Ze względu na różnice metodologiczne występują pewne nieścisłości w poziomach 
stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce w poszczególnych latach i obliczanej na pod-
stawie BAEL. Pod koniec roku 2012 stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,4% 
i była o 0,9 punktu procentowego wyższa niż w roku 2011 (12,5%). Po okresie względ-
nej stabilizacji odnotowano dość znaczący wzrost wskaźnika bezrobocia, choć nie tak 
wysoki, jak w roku 2009, kiedy to stopa ta zwiększyła się o 2,6 punktu procentowego 
w stosunku do roku poprzedniego9. Poziom bezrobocia w Polsce w latach 2003–2012 
przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Poziom bezrobocia w Polsce w latach 2003–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rynek pracy w Polsce. 2012 rok, Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Warszawa 2013. 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zaczęła systematycz-
nie spadać, począwszy od 2003 roku. Do końca 2007 roku zarówno liczba bezrobotnych, 
jak i stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszały się w coraz szybszym tempie. Jednak 
od roku 2009 wskaźnik ten zwiększał się z roku na rok, przy czym najwyższy wzrost od-
notowano w tymże właśnie roku, bowiem bezrobocie wyniosło wówczas 1892,7 tysiąca 
osób, czyli o 28,4% więcej niż w roku poprzednim. W kolejnych dwóch latach dynamika 
wzrostu uległa osłabieniu. W 2010 roku wzrost bezrobocia w skali roku wyniósł 3,3%, 
zaś w roku 2011 – 1,4%. Pod koniec 2012 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 
2 136 815 osób, czyli o 154,1 tysiąca więcej niż przed rokiem10. 

W Polsce na wysokim poziomie utrzymuje się terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. 
Wynika to zarówno z nierównomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, jak 

8 P. Janukowicz, Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL, „Polityka Społeczna” 2010, nr 1, 
s. 18.

9 Rynek pracy w Polsce. 2012 rok, Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013, s. 6.
10 Tamże.
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i ich położenia geograficznego. Jeśli chodzi o poziom bezrobocia w odniesieniu do poszcze-
gólnych województw, to w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011 zarówno stopa bezrobo-
cia, jak i poziom bezrobocia rejestrowanego uległy podwyższeniu we wszystkich wojewódz-
twach. Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowano w województwie małopolskim (11,1%), 
zaś najwyższy wzrost stopy bezrobocia wystąpił w województwach dolnośląskim i łódzkim11.

Jedną z głównych przyczyn wzrostu poziomu bezrobocia na polskim rynku pracy 
jest sezonowość przejawiająca się jego wzrostem w miesiącach rozpoczynających i koń-
czących rok. Drugi i trzeci kwartał każdego roku są okresami spadku liczby zarejestro-
wanych bezrobotnych, czego powodem są prace sezonowe w budownictwie i rolnictwie, 
a także trwający sezon turystyczny. Czwarty kwartał natomiast charakteryzuje się na-
pływem do urzędów pracy osób bezrobotnych, którym wygasają umowy o pracę, oraz 
osób wykonujących tak zwane prace interwencyjne i roboty publiczne12.

Oddziaływanie poziomu wykształcenia na stan bezrobocia w Polsce i państwach 
Unii Europejskiej

Jednym z głównych czynników wpływających na wielkość bezrobocia jest poziom 
wykształcenia. W poszczególnych krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, grupą 
szczególnie narażoną na brak pracy są osoby z najniższym wykształceniem. W porówna-
niu do lat dziewięćdziesiątych XX wieku w wyniku wzrastającej liczby nowych uczelni 
wyższych oraz rozszerzania oferty edukacyjnej i jednoczesnego łatwiejszego dostępu 
do edukacji, wzrosła liczba studentów uczelni wyższych, jak również absolwentów po-
siadających wyższe wykształcenie. Wśród ogółu społeczeństwa systematycznie rośnie 
odsetek osób legitymujących się dyplomami uczelni wyższych. Powszechnie uważa się 
jednak, że wyższe wykształcenie w coraz mniejszym stopniu chroni przed bezrobociem. 

Dokonując analizy zależności pomiędzy stopą bezrobocia a poziomem wykształcenia 
na szczeblu państw Unii Europejskich, należy zwrócić uwagę na istniejący podział pozio-
mów edukacji zawarty w Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacji (ISCED), 
będącej narzędziem do opracowywania statystyk edukacyjnych porównywalnych w skali 
międzynarodowej. Klasyfikacja ta obejmuje poziomy i dziedziny kształcenia oraz ogólne 
kierunki. Wersja ISCED 97 obejmuje siedem następujących poziomów edukacji13:

a) poziom 0: edukacja przedszkolna – wstępny etap zorganizowanego kształcenia;
b) poziom 1: szkoła podstawowa – początek edukacji obowiązkowej, obejmującej 

dzieci w wieku od 5 do 7 lat;

11  Tamże.
12  Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy z załącznikami. 
13 www.epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:International_standard_clas-

sification_of_education_(ISCED) (26.02.2014).
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c) poziom 2: szkolnictwo średnie I stopnia – obejmuje dalsze programy kształcenia 
podstawowego, zbiega się z końcem kształcenia obowiązkowego;

d) poziom 3: szkolnictwo średnie II stopnia – rozpoczynające się po ukończeniu 
kształcenia obowiązkowego;

e) poziom 4: kształcenie policealne – pomiędzy wykształceniem ponadgimnazjal-
nym i wyższym, obejmujące programy bezpośrednio przygotowujące uczniów do 
wejścia na rynek pracy;

f) poziom 5: szkolnictwo wyższe (pierwszy etap) – studia o profilu akademickim, 
będące w dużej mierze teoretyczne;

g) poziom 6: szkolnictwo wyższe (drugi etap) – prowadzą do kwalifikacji naukowych 
na zaawansowanym poziomie – stopień doktora.

Kształtowanie się stopy bezrobocia w Unii Europejskiej na poszczególnych pozio-
mach wykształcenia przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Zależność stopy bezrobocia od poziomu wykształcenia w państwach Unii Europejskiej 
w latach 2003–2012 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu.

Wskaźniki zatrudnienia w UE różnią się w zależności od poziomu wykształcenia 
ludności. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż na poziomie państw członkowskich 
wspólnoty zatrudnienie opiera się na grupie wiekowej od 25 do 64 lat, a nie od 15 do 64. 
Na podstawie analizy rysunku 3 można zauważyć, iż w badanym okresie najniższą stopą 
bezrobocia w całej UE charakteryzuje się grupa obejmująca osoby z wykształceniem 
wyższym obejmującym zarówno pierwszy, jak i drugi etap. Stopa bezrobocia w badanym 
okresie dotycząca tej grupy nie ulega nadmiernym wahaniom i utrzymuje się na sta-
bilnym poziomie. Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast wysoki poziom bezrobocia 
wśród osób z wykształceniem podstawowym. Pośród tej zbiorowości nastąpił wyraźny 
przyrost tego wskaźnika w okresie kryzysu i zjawisko to permanentnie wzrasta z roku 
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na rok – w 2012 roku osiągnęło najwyższe stadium w ciągu ostatnich 10 lat. Podobna 
sytuacja ma miejsce na polskim rynku pracy. Wpływ poziomu wykształcenia na stopę 
bezrobocia w Polsce zaprezentowano na rysunku 4.

Rysunek 4. Zależność stopy bezrobocia od poziomu wykształcenia w Polsce w latach 2003–2012 (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu.

Na rysunku 4 można zaobserwować, iż w Polsce, podobnie jak w UE, bezrobotnych 
z wykształceniem wyższym we wszystkich latach było relatywnie najmniej. Udział tej 
grupy w zbiorowości bezrobotnych sukcesywnie spadał, aż do roku 2008, po którym to 
w wyniku niekorzystnych działań kryzysowych nastąpił nieznaczny jego wzrost postę-
pujący aż do roku 2012. Powszechnie uznaje się, iż wyższe wykształcenie daje relatywnie 
większą szanse na zatrudnienie, lecz nie daje ono gwarancji, ponieważ obok poziomu 
wykształcenia coraz większego znaczenia nabiera wyuczony zawód, dodatkowe umiejęt-
ności i mobilność, czego nie uwzględniają powyższe statystyki14. Największą grupą bez-
robotnych są natomiast osoby w wykształceniem podstawowym. Ponadto, w porównaniu 
do UE w przypadku osób z wykształceniem na poziomie 0–2 i 3–4 Polska charakteryzuje 
się wyższą stopą bezrobocia odpowiednio o 1 punkt procentowy i 1,1 punktu procentowe-
go. Należy również zaznaczyć, iż oprócz wykształcenia, istotne znacznie dla pozycji na 
rynku pracy ma zawód wykonywany przez pracobiorcę. Można zatem skonstatować, iż 
zaprezentowane analizy potwierdzają, że poziom wykształcenia i zdobyty zawód w dużej 
mierze decydują o zagrożeniu bezrobociem.

14  I. Ostoj, Wpływ wykształcenia na kształtowanie się bezrobocia, „Nierówności Społeczne a Wzrost 
Gospodarczy. Kapitał Ludzki i Intelektualny” 2006, cz. 1, nr 6, s. 304. 
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Podsumowanie

Zjawisko bezrobocia, zwłaszcza długotrwałego, jest jednym z najbardziej znamie-
nitych problemów społeczno-gospodarczych XXI wieku. Jest to problem szczególnie 
niepokojący zwłaszcza w państwach zachodnioeuropejskich, w których to od lat siedem-
dziesiątych XX wieku widoczna jest wyraźna histereza, przejawiająca się utrzymywa-
niem wysokiej stopy bezrobocia pomimo ożywienia gospodarczego. 

Rosnąca konkurencja pomiędzy krajami rozwiniętymi oraz nieustające przemiany 
zachodzące w gospodarce światowej sprawiły, że coraz większego znaczenia nabierają 
gospodarki oparte na wiedzy. Poziom wykształcenia społeczeństwa staje się czynni-
kiem przewagi komparatywnej. Nieustanne podwyższanie poziomu edukacji i jakości 
zasobów siły roboczej prowadzi do większej konkurencyjności pomiędzy państwami, 
a także szybszej dyfuzji nowych technologii i innowacji na rynki poszczególnych krajów. 

W Polsce, podobnie jak w innych państwach Unii Europejskiej, problem przeciw-
działania bezrobociu poprzez inwestycje w kapitał ludzki nabrał szczególnego znaczenia, 
o czym świadczą liczne zmiany w przepisach prawa, spośród których wiele ma swoje 
źródło w ustawodawstwie UE. 

Dokonując przeglądu wielu badań, przeprowadzonych zarówno na polskim rynku 
pracy, jak i rynkach państw Unii Europejskiej, można zaobserwować, iż wraz z pogłę-
biającym się problemem bezrobocia ma miejsce znaczący przyrost tego zjawiska we 
wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia.

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy zauważyć, iż pomimo że osoby 
z wyższym wykształceniem stanowią najmniejszy odsetek bezrobotnych pośród wszyst-
kich poziomów edukacji zarówno w Polsce, jak i UE, to jednak niepokojący jest fakt, 
iż absolwentów szkół wyższych również dotyka ten problem. Największy wpływ na tę 
sytuację ma brak przygotowania ludzi młodych do sytuacji panującej na obecnym rynku 
pracy oraz niewłaściwy wybór kierunków kształcenia. Ponadto, osoby legitymujące się 
wyższym wykształceniem bardzo często nie posiadają praktycznych umiejętności szcze-
gólnie cenionych przez pracodawców, a koszty związane z wdrożeniem nowych pra-
cowników przewyższają wydatki ponoszone na doszkolenie pracowników posiadających 
doświadczenie zawodowe. 

Dokonując syntetycznego podsumowania przedstawionych rozważań, należy sformu-
łować wniosek, iż aby inwestycje w kapitał ludzki mogły skutecznie ograniczać bezrobo-
cie, powinny być stosownie ukierunkowane i konsekwentnie realizowane. Ponadto, należy 
nieustanie obserwować transformacje zachodzące na rynku pracy, aby właściwie wdrażać 
zmiany w systemach edukacji zmierzające do jak najlepszego dopasowania do popytu na 
rynku pracy. Dlatego też bardzo istotne jest zdobywanie odpowiednich kwalifikacji już 
podczas nauki, co możliwe jest dzięki wykorzystaniu elastycznych form zatrudnienia.
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Streszczenie

W artykule dokonano analizy zjawiska bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2003–2012 oraz wpływu 
wykształcenia na poziom bezrobocia. W pierwszej części artykułu przedstawiono stan i strukturę bezrobocia w Polsce 
i całej Unii Europejskiej. Druga część opracowania ma natomiast charakter empiryczny i stanowi eksplorację znacz-
enia wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia na wskazanym obszarze. Celem artykułu jest diagnoza 
zależności panującej pomiędzy poziomem wykształcenia a natężeniem bezrobocia w Polsce i państwach Unii Europej-
skiej oraz wskazanie kierunków działań zmierzających do ograniczenia zjawiska bezrobocia wśród osób z wyższym 
wykształceniem.

Analysis of the Impact of Educational Attainment on the Level of Unemployment  
in Poland and the European Union

This article analyzes the phenomenon of unemployment in Poland and the European Union in the period 2003–
2012 and its impact on educational attainment. In the first part article contains condition and structure of unemploy-
ment in Poland and the European Union. The second part of the article is to however empirical and an analysis of the 
significance of the level of education on unemployment in the prescribed area. The aim of this article is to investigate 
the relationship between education level and the intensity of unemployment in Poland and European Union countries, 
and provide directions for action to reduce the level of unemployment among people with higher education.

Translated by Agnieszka Łopatka
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Wprowadzenie

Konieczność ograniczania importu ze względu na potrzebę ochrony nowo powsta-
łych gałęzi przemysłu jest podnoszona od ponad 200 lat i wciąż nie ma zgodności co do 
efektów ekonomicznych, społecznych oraz samej zasadności prowadzenia takiej polityki. 
Jednym z kontrowersyjnych narzędzi protekcjonizmu typowego dla początkowej fazy 
industrializacji, ale i obecnych krajów zacofanych gospodarczo jest polityka ochrony 
„raczkującego” rodzimego przemysłu (infant industry). 

Założona hipoteza badawcza brzmi: polityka infant industry, choć sprzeczna z ideą 
wolnego handlu, była i pozostaje ważnym etapem ochrony rodzimego przemysłu przed 
napływem obcych towarów. Prowadzona w umiejętny i przemyślany sposób umożliwia 
podniesienie konkurencyjności narodowych gałęzi gospodarki, aby w przyszłości stoso-
wać politykę liberalizacji ceł, w tym politykę wolnego handlu ( free trade).

W pracy zostały wykorzystane liczne dane statystyczne dotyczące wymiany handlo-
wej, stawek celnych w warunkach XIX i początkach XX wieku, a także często sprzecz-
ne poglądy ekonomistów, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku niemieckiej szkoły 
historycznej.

* Doktor Janusz Myszczyszyn jest adiunktem na Wydziale Ekonomicznym (Katedra Ekonomii) Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. E-mail: JMyszczyszyn@zut.edu.pl.
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Powstanie współczesnej teorii handlu – dorobek szkoły klasycznej w ekonomii

Klasyczna teoria handlu powstała pod koniec XVIII wieku. Jej prekursorem był 
„ojciec ekonomii” – A. Smith, a twórcą – D. Ricardo. Sama idea wolnego handlu poja-
wiła się po raz pierwszy w 1776 roku w dziele A. Smitha The Wealth of Nations2. Smith 
wskazał, że eliminacja barier handlowych pozwala na specjalizację w tych gałęziach 
produkcji, dla których występują w danym kraju najkorzystniejsze warunki. Podstawą 
teorii była analiza różnic w bezwzględnych kosztach produkcji danego dobra. Przewaga 
absolutna oznaczała zdolność kraju do wyprodukowania większej ilości dóbr z posiada-
nych zasobów wytwórczych w porównaniu do kraju konkurenta. Źródłami tej przewagi 
mogły być: powszechny dostęp do zaawansowanej technologii, większa efektywność 
zasobów, większa wydajność pracy i tak dalej3.

Sytuacja kraju, który nie ma przewagi absolutnej w produkcji żadnego dobra, za-
inspirowała D. Ricardo do badań kosztów względnych. W swoim dziele On the Princi-
ples of Political Economy and Taxation (1817 rok), zakładał, że w przypadku Portugalii 
względny koszt produkcji wina był niższy niż produkcji tkanin, stąd Portugalia powinna 
się specjalizować w produkcji wina, a importować tkaniny z Anglii4. Prawo korzyści 
komparatywnych opierało się na definicji przewagi komparatywnej i kosztu kompara-
tywnego. 

Zasada kosztów absolutnych i komparatywnych stały się fundamentami nowoczesnej 
teorii handlu międzynarodowego. 

Ekonomiści nurtu neoklasycznego (na przykład E. Heckscher, B. Ohlin) szukali 
źródeł kosztów komparatywnych w różnicach cen czynników produkcji (płace, renty, 
procenty). Stworzona przez nich teoria obfitości zasobów (model 2x2) zakłada, że kraj 
produkujący dwa dobra obok pracy używa względnie tańszego drugiego czynnika pro-
dukcji – kapitału lub ziemi5. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie, że kraje powinny 
eksportować te dobra, do produkcji których zużywa się czynnika obfitszego w danym 
kraju, a importować te, których produkcja wymaga zużycia czynnika mniej obfitego.

W teoriach neoczynnikowych analizuje się większą liczbę czynników produkcji 
(zasoby naturalne, praca złożona, praca prosta, kapitał rzeczowy, kapitał ludzki)6. 

2  A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1954.

3  T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany 
i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 63 i n.

4  D. Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, John Murray, London 1823.
5  E. Heckscher, The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income, „Ekonomisk Tidskrift” 1919, 

nr 21; B. Ohlin, Interregional and International Trade, Harvard University Press, Cambridge 1933.
6  P. Wahl, S. Flejterski, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003, s. 170–172.
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Cło wychowawcze – rola niemieckiej szkoły historycznej 

Jest mitem, że większość krajów wysoko rozwiniętych od początku budowy ładu 
kapitalistycznego propagowała wolną wymianę handlową. Każde z państw, które zano-
towało wczesny start swojej gospodarki (łącznie z Anglią), używało narzędzi ochrony 
rodzimych gałęzi gospodarki. 

Stąd w XIX wieku sformułowano, a w XX wieku rozwinięto wiele poglądów sprzecz-
nych z ideą wolnej wymiany handlowej sugerujących, że istnieją przyczyny ekonomicz-
ne, społeczne, polityczne, które uzasadniają stosowanie środków protekcji.

W Anglii – jedynym kraju, w którym u zarania XIX wieku triumfowała industriali-
zacja – mimo zniesienia w 1814 roku ostatnich pozostałości ustawodawstwa cechowego 
do systemu ceł ochronnych dotyczących wyrobów przemysłowych dołączono protekcjo-
nizm agrarny („ustawy zbożowe”, ang. corn-laws)7. W tym okresie średnie cła wynosiły 
w: USA – 35–45%, Danii – 25–35%, Prusach – 8–12%, Holandii i Belgii 6–8%8. Dopiero 
w 1846 roku w obliczu klęski nieurodzaju i śmierci głodowej wielu obywateli, w Anglii 
zniesiono „ustawy zbożowe”. 

Okres obowiązywania ochrony w formie cła wychowawczego w Anglii cechował 
się selektywnością – początkowo chroniono produkty wełniane, bawełniane, żelazo. Na-
stępnie wprowadzono cła na import innych metali, skór, statków, jedwabiu. Zbyt długie 
utrzymywanie ceł prowadziło do tego, że dopiero około połowy wieku XIX niektóre 
branże przemysłowe dojrzały do konkurencji na rynku krajowym i międzynarodowym. 
Anglia jest zatem przykładem stopniowego i selektywnego liberalizowania wymiany 
handlowej, zgodnego z koncepcją infant industry9.

Argumenty ochrony raczkujących branż przemysłowych zostały przedstawione 
niewiele później niż teoria A. Smith’a między innymi przez A. Hamiltona (1790 rok).  
A. Hamilton jako sekretarz stanu USA pragnął promować młody amerykański przemysł 
przetwórczy za pomocą wysokich ceł ochronnych. Kolejny ekonomista, F. List, rozwinął 
teorię wymiany w warunkach gospodarki krajów niemieckich.

F. List – profesor Uniwersytetu w Tybindze, który za głoszenie liberalnych haseł politycz-
nych, w tym podżeganie przeciwko istniejącym instytucjom państwowym został pozbawiony 
swojej katedry (1819) i zmuszony do emigracji (1822), a w końcu uwięziony w twierdzy Asberg, 
zwolniony po kilku miesiącach pod warunkiem zrzeczenia się obywatelstwa i emigracji (do 
USA) – był orędownikiem integracji politycznej i gospodarczej licznych państw niemieckich.

7  J. Kuliszer, Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 2, KiW, War-
szawa 1961, s. 429, 493.

8  P. Bairoch, Economics and World History – Myths and Paradoxes, Wheatheaf, Brighton 1993, s. 40.
9  S. McKee, Papers on Public Credit, Commerce and Finance, Colombia University Press, New York 

1934, s. 178–276.
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F. List opublikował swe dzieło Das nationale System der Politischen Oekonomie 
(1841), w którym zawarł między innymi ocenę i stosunek do założeń szkoły klasycznej 
w ekonomii, w tym także odniósł się do założeń wolnego handlu. 

W charakterystyczny dla siebie sposób określił, że podstawą stworzonego przez niego 
systemu ekonomicznego, w odróżnieniu od klasyków ekonomii, jest naród. Podkreślał, 
że natura, charakter nacji wypełnia lukę pomiędzy indywidualnością a całą ludzkością10.

F. List w rozdziale 32. (Das Tauschwertsystem Adam Smith) swojego dzieła podkre-
śla, że A. Smith, tworząc teorię wymiany, zignorował naturę narodów, niemal całkowicie 
pomijając politykę i władzę państwową, zakładał wieczny pokój i powszechną unię, nie 
docenił rozwoju krajowych mocy produkcyjnych, a jednocześnie domagał się wolnego 
handlu11. Ponadto, A. Smith stawiał na równi prywatną pomyślność z dobrobytem spo-
łecznym, natomiast F. List podkreślał, jak ważnym elementem jest naród.

W 34. rozdziale swojej pracy (Die Insularsuprematie und die deutsche Handelsunion) 
F. List przedkłada swoje argumenty dotyczące ochrony rodzimego rynku. Ukazuje jedno-
cześnie narodowy interes wynikający z powstania Niemieckiego Związku Celnego (1834) 
i stosowania polityki ochrony wewnętrznego rynku przed konkurencją (głównie angiel-
ską) przez system ceł. Przywołuje angielskiego ekonomistę J. Bowringa, głoszącego, 
że polityka wysokich ceł ochronnych dotycząca krajowych produktów przemysłowych 
jest właściwa, a same ceny chronionych towarów mogą być niższe niż zagranicznych. 
Podkreśla, że wewnętrzna konkurencja między krajowymi producentami, a w tym czasie 
ochrona przed konkurencją zagraniczną, może być czynnikiem prowadzącym do osią-
gnięcia cudu gospodarczego12.

Nie pozostawia złudzeń, że wymiana handlowa kraju opierająca się na eksporcie pro-
duktów rolnych i surowców nie zapewni siły, dobrobytu i znaczenia takiego kraju. Kraj 
taki musi zabiegać o rozwój i wzrost produkcji przemysłowej, w tym wzrost eksportu 
produktów przemysłowych, przy jednoczesnym wzroście importu surowców13.

F. List wyróżnił w rozwoju gospodarki narodowej dotyczącej handlu zagranicznego 
kilka stadiów, począwszy od najbardziej prymitywnych, skończywszy na najbardziej 
rozwiniętej (angielskiej) gospodarce:

a) rozwój kultury rolnej – w wyniku importu produktów przemysłowych i eksportu 
surowców i produktów rolnych;

b) rozwój własnego (narodowego) przemysłu obok importu towarów z zagranicy;

10  F. List, Das Nationale System der politischen Oekonomie, Zweite Auflage, Verlag von G. Fisher, 
Jena 1910, s. 40 („Als charakteristischen Unterschied des von mir aufgestellten Systems bezeichne ich die 
Nationalität. Auf die Natur der Nationalität als des Mittelgliedes zwischen Individualität und Menschheit 
ist mein ganzes Gebäude gegründet”).

11  Tamże, s. 454.
12  Tamże, s. 499–500.
13  Tamże, s. 70.
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c) ochrona własnego przemysłu i w znacznej części własnego rynku produktów prze-
mysłowych;

d) eksport znacznej części krajowych produktów przemysłowych oraz import surow-
ców i produktów rolnych. 

Jak dowodził F. List, kraje Niemieckiego Związku Celnego osiągnęły w połowie XIX 
wieku trzecie stadium, stąd postulat ochrony własnego przemysłu. Jednocześnie w wielu 
miejscach swojego dzieła wytyka Brytyjczykom ich politykę ochronną na przykładzie 
„ustaw zbożowych”, tak szkodliwą dla eksportu na przykład pruskiej pszenicy.

F. List zakładał, że w krótkim okresie rzeczywiście ceny chronionych krajowych dóbr 
mogą wzrosnąć, ale w interesie narodowym jest, aby w wyniku konkurencji wewnętrznej 
ceny obniżyły się i aby w przyszłości z powodzeniem móc prowadzić otwartą wymianę 
handlową ( free trade).

Ochrona narodowego przemysłu poprzez wprowadzenie taryfy celnej powinna się 
utrzymywać, dopóki rodzimy przemysł może być narażony na oddziaływanie zagranicz-
nej konkurencji. Stawki celne muszą wzrastać, jeśli krajowa konsumpcja obcych towarów 
przemysłowych będzie oparta w większości lub w zupełności na imporcie14. 

Jednym z najważniejszych sposobów ochrony rodzimego rynku było stworzenie do-
godnych warunków dla budowy i rozwoju nowych gałęzi przemysłu, zwłaszcza w krajach 
mniej i słabo rozwiniętych. Twórcy teorii zwracali uwagę, że nowe przedsiębiorstwa 
miały niewielkie szanse skutecznej konkurencji z firmami mającymi siedzibę w krajach 
rozwiniętych (na przykład w Wielkiej Brytanii). Firmy z krajów rozwiniętych działa-
ły dłużej, a z czasem udało się im obok wypracowania metod produkcji przemysłowej 
zwiększyć swoją efektywności produkcji. Miały one lepszą jakość informacji i wiedzy na 
temat procesu produkcji, lepiej znały rynek, w tym rynek pracy, a co najważniejsze – ich 
produkty mogły być relatywnie tańsze od „nowych przybyszów”. W efekcie istniejące 
firmy były w stanie sprzedawać swój towar po niższej cenie na rynkach międzynarodo-
wych i mieć nadal opłacalną produkcję.

Dla przykładu – rodzima podaż niezbędnych dla rozwoju pruskiego przemysłu arty-
kułów przemysłu hutniczego, w tym surówki żelaza, była niewystarczająca, stąd zgodnie 
z taryfą celną z 1818 roku i w latach kolejnych została zniesiona opłata celna. Dopiero 
w 1844 roku w obliczu rozwoju krajowego przemysłu i silnej konkurencji ze strony an-
gielskich produktów wprowadzono cło w wysokości 20 marek od każdej tony surówki. 
Ochrona celna umożliwiła rozwój i postęp w hutnictwie. Cło zostało obniżone dopiero 
w 1865 roku po podpisaniu umowy handlowej z Francją i wynosiło 15 marek, zaś po 
podpisaniu umowy handlowej z Austrią (1868) spadło do 10 marek. Nowa taryfa celna 
z 1870 roku, będąca efektem polityki wolnego handlu, zakładała spadek cła na surówkę 

14  Tamże, s. 73.
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żelaza do 5 marek za tonę. Od października 1873 roku taryfę celną zniesiono15.
Ekonomiczną ocenę efektów polityki infant industry prezentują dwa poniższe modele. 

Zakładamy, że krzywe popytu (D) i podaży (S) dotyczą krajowego rynku dobra X wy-
twarzanego przez przemysł (rysunek 1). Dla polityki free trade cena towaru X wynosi P1. 

Rysunek 1. Polityka wolnego handlu i infant industry – korzyści i koszty
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Popyt przy tej cenie wynosi D1 i jest 
całkowicie zaspakajany w wyniku 
importu. Krajowa produkcja dla ceny 
P1 wynosi 0 (zero). Cena światowa jest 
zbyt niska, aby pobudzić produkcję 
przemysłową w kraju. Rząd, posługu-
jąc się taryfą celną, chroniącą napływ 
towarów z zagranicy, jednocześnie 
wpływa na wzrost ceny krajowej  
do P2. Taryfa celna będzie równa 
różnicy: t = P2 – P1. 

Źródło: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/10khg10_Myszczyszyn_t.pdf (20.02.2014).

Ochrona celna prowadzi do wzrostu ceny krajowej i jest wystarczająca do pobu-
dzenia produkcji krajowej na poziomie S2. Wyższa cena P2 wpływa na spadek popytu 
krajowego z D1 do D2, spadek importu. Import wynosi D2 – S2. W rezultacie przy cenie P2:

a) konsumenci dobra uzyskują mniejszą nadwyżkę konsumenta z powodu wyższej 
ceny krajowej;

b) część konsumentów zrezygnuje z zakupu dobra (D1–D2);
c) tworzone są miejsca pracy w chronionym krajowym sektorze gospodarki;
d) rząd uzyskuje dochody z cła (import), które mogą przynosić korzyści innej części 

populacji.
Efekt netto wprowadzenia taryf celnych jest w rezultacie ujemny, bo konsumenci 

muszą płacić wyższą cenę rynkową, część konsumentów zrezygnuje z zakupu, a wolumen 
wymiany obniży się. 

Zwolennicy infant industry w XIX wieku, uważali, że poprzez stymulowanie pro-
dukcji krajowej i czasową ochronę celną krajowy przemysł zwiększy swą wydajność. 

15  F. Kestner, Die deutschen Eisenzölle 1879–1900, w: Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen, 
red. G. Schmoller, Druncker und Humblot, Leipzig 1902, s. 1–3.
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Rezygnacja z tego narzędzia, wobec braku stosowania znanych dziś innych mechani-
zmów wspierania rodzimej produkcji, jak na przykład polityka kredytowania firm, kwot 
ilościowych, mogłyby w rezultacie oznaczać „zdanie się” jedynie na wyroby przodują-
cych branż z innego kraju. 

Wobec kryzysu z lat siedemdziesiątych, mającego charakter kryzysu przemysłowe-
go, inwazji tanich zbóż, nacisków politycznych rząd na przykład Rzeszy Niemieckiej 
w 1879 roku przyjął nową taryfę celną, znaną jako „unia żyta i żelaza”16. 

Po czasowej ochronie celnej przesunięciu w prawo (wzrost) ulega krzywa podaży S  
krajowego przemysłu (rysunek 2). W rzeczywistości taka zmiana jest możliwa i dokony-
wać się będzie stopniowo w czasie w wyniku efektów uczenia się, zdobywania doświad-
czenia, a tym samym wzrostu efektywności.

Rysunek 2. Polityka wolnego handlu i infant industry – efekt wzrostu krajowej podaży
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Gdyby przyjąć, że przemysł krajowy jest 
objęty ochroną przez pewien okres, a w ko-
lejnym okresie taryfa celna jest w całości 
zlikwidowana, a chroniona gałąź przemysłu 
może produkować po cenie światowej P1, to:

a) gospodarstwa domowe osiągają taką 
samą nadwyżkę konsumenta, jak przed 
wprowadzeniem taryfy;

b) rząd nie uzyskuje środków z opłat 
celnych;

c) krajowi producenci przy cenie świa-
towej P1 wytworzą wielkość produkcji  
A = D1 – S1;

d) krajowi producenci (przy zmianie po-
łożenia krzywej podaży) uzyskują nad-
wyżkę producenta.

Źródło: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/10khg10_Myszczyszyn_t.pdf (20.02.2014).

Podsumowując, jeśli producenci po okresie obowiązywania ochrony celnej są 
w stanie dostosować się do niższych cen światowych, pożądany społeczne efekt dobro-
bytu może zostać osiągnięty.

Ochrona celna niejako pozwala rodzimemu przemysłowi „dorosnąć”, aby po zniesie-
niu taryf krajowi producenci konkurowali na równych prawach z krajami rozwiniętymi.

16  J. Myszczyszyn, Przesłanki i ekonomiczne konsekwencje polityki protekcjonistycznej na przykła-
dzie „unii żyta i żelaza”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, nr 246,  
s. 300–310.
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Kolejnym argumentem zwolenników ochrony przemysłu jest stymulowanie efektów 
uczenia się, które przyczyniają się do poprawy wydajności i efektywności. Skutki uczenia 
się mogą mieć przełożenie na pozostałe sektory gospodarki poprzez tak zwany efekt 
spill-over, czyli rozlewania się. Powstająca i rozwijająca się gałąź przemysłu urucha-
mia rozwój innych branż, na przykład rozbudowa kolei wzmagała popyt na stal, węgiel, 
maszyny (parowozy). Industrializacja i wzrost PKB tym samym są stymulowane przez 
początkową ochronę przemysłu krajowego.

Dowodzi to, że choć ochrona celna może być szkodliwa dla dobrobytu narodowego 
w krótkim okresie, to nie można wykluczyć, że pozytywne efekty przeważą w długim 
okresie.

Zagrożeniem w stosunku do tak prowadzonej polityki protekcjonizmu bywa upo-
litycznienie procesu ochrony, wywieranie wpływu na decydentów i podtrzymywanie 
wysokich taryf w dłuższym czasie (lobbing). W efekcie ochrona może okazać się trwała, 
a przemysły osłaniane murem protekcjonizmu rozwijają się w zdeformowanej i nieefek-
tywnej postaci i są skazane na bolesne dostosowania, gdy w końcu będą zmuszone kon-
kurować. W tym przypadku bardziej skuteczna byłaby na przykład dotacja produkcji 
skierowana do przedsiębiorstw, które generują pozytywne efekty uczenia się. 

Dla przykładu, w Niemczech unia celna (Deutscher Zollverein) zawarta w 1834 roku 
prowadziła do stopniowego znoszenia wewnętrznych barier między państwami niemiec-
kimi, a taryfa celna została obniżona po 1850 roku. Lata 1850–1870 to era wolnego 
handlu w Europie17. Analizując średni poziom stawek celnych w latach 1857–187318, 
można zauważyć, że Wielka Brytania posiadała najniższe cła na zboża i artykuły prze-
mysłowe – najczęściej była to stawka 0%, wyjątkiem były stawki celne na wino (inne 
wyroby spirytusowe), które choć wysokie, sięgające w 1857 roku 69,0%, spadły w 1873 
roku do 25,8%. W pozostałych podanych analizie gospodarkach krajów europejskich 
w ciągu 15 lat spadły stawki na artykuły przemysłowe; i tak na surówki żelaza stawki 
obniżono nawet z 23,0% do 4,0% (Niemcy), z 19,1% do 5,2% (Francja), przędzy baweł-
nianej z 36,1% do 7,3% (Francja), podobnie było w przypadku stali. W wielu przodują-
cych gospodarczo krajach europejskich stawki celne dla importu zbóż zostały niemal 
całkowicie zniesione. Średnie stawki celne w Europie wyraźnie obniżyły się, w latach 
siedemdziesiątych XIX wieku osiągając kilka procent19. W Rosji i Hiszpanii na artykuły 
przemysłowe taryfa celna była ciągle wysoka, wynosiła 15–20%20.

17  F. Capie, Tariffs and Growth: Some Illustrations From the World Economy, 1850–1940, Manchester 
University Press, Manchester 1994, s. 9.

18  Kraje europejskie: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Austro-Wegry oraz USA.
19  M. Lampe, Bilateral Trade Flows in Europe, 1857–1875. A New Dataset, w: Research in Economic 

History, red. A. Field, G. Clark, W. Sundstrom, JAI Press, Bingley 2008, s. 140.
20  P. Bairoch, Economics and World..., s. 40.
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Podsumowanie

Ochrona rodzimego przemysłu była stosowana przez wiele krajów świata w począt-
kowej fazie ich rozwoju, łącznie z Wielka Brytanią i USA. Mimo upływu wielu lat 
ochrona taka jest często praktykowana także dziś przez kraje słabo rozwinięte gospo-
darczo.

Ekonomiści nurtu liberalnego podkreślają, że w przypadku państw, które stosowały 
niegdyś protekcjonizm „wychowawczy”, do których należały między innymi Wielka 
Brytania, Niemcy, Francja, głównym źródłem sukcesu nie był raczej ten czynnik, ale 
także inne determinanty. 

W przypadku gospodarki Niemieckiego Związku Celnego mimo silnego naukowego 
wsparcia szkoły historycznej kraje członkowskie Związku (i zjednoczonych Niemiec) do 
końca lat siedemdziesiątych XIX wieku stosowały politykę dość umiarkowaną21. 

F. List dostrzegał znaczenie wymiany międzynarodowej, a w sytuacji biednych i za-
cofanych Niemiec, ze stosunkowo późnym take-off, dla raczkujących branż przemysło-
wych niezbędna stawała się ochrona przed zagraniczną konkurencją, głównie angiel-
ską. F. List postrzegał politykę handlu jako jeden z elementów całego zestawu działań 
uwzględniających politykę przemysłową, finansową, edukacyjną. Podsumowując, F. List 
podkreślał, jak ważna pozostaje świadomość narodowa – wówczas jeszcze państw nie-
mieckich – w budowie pomyślności i dobrobytu; po okresie wparcia rodzimej produkcji 
kraj powinien być uczestnikiem wolnej wymiany handlowej22.
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Streszczenie

W artykule przeanalizowano etapy rozwoju handlu światowego w XIX wieku i ukazano korzyści i koszty swo-
bodnego handlu oraz polityki handlu i przemysłu. Infant industry jest przykładem protekcjonizmu i był używany 
przez wiele krajów na świecie na wczesnym etapie rozwoju gospodarczego, w tym w Wielkiej Brytanii, USA, Francji 
i w Prusach. W pracy zostały wykorzystane liczne statystyki dotyczące handlu, ceł oraz – często sprzeczne – poglądy 
ekonomistów – A. Smitha (klasyczna ekonomia) i F. Lista (niemiecka szkoła historyczna).

Infant Industry Policy. Myths and Facts on The Example of Selected Countries

This paper explores the stages of development of world trade in the nineteenth century and shows the benefits and 
costs of free trade and infant industry policies. The infant industry argument is an example for protectionism and has 
been used by many countries in the world at an early stage of economic development, including the UK, USA, France, 
Prussia. The work has been used numerous statistics on trade, tariffs, and often conflicting views of economists as 
Adam Smith (classical economics) and Friedrich List (Historical school of economics). 

Translated by Janusz Myszczyszyn
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Wprowadzenie

Skutki masowego bezrobocia w danym kraju są dotkliwe nie tylko dla samych bezro-
botnych i ich rodzin, ale również całego społeczeństwa. Następstwem trudności finanso-
wych jest nie tylko obniżenie standardu życia, lecz także pozbawienie bezrobotnego moż-
liwości nabywania dóbr, które są symbolami statusu, co prowadzi zarówno do obniżenia 
samooceny, pozycji społecznej, jak i do postrzegania przez innych statusu bezrobotnego 
jako niższego. Są pewne dowody na to, że pracodawcy niechętnie zatrudniają bezrobot-
nych, chociaż w okresach wielkiego bezrobocia większość z nich stanowią zwolnieni 
grupowo lub tacy, którzy odeszli na własne żądanie, a nie ludzie usunięci z pracy za 
jakieś przewinienia. Mimo to pracodawcy utożsamiają bezrobotnych z niepunktualnymi, 
źle pracującymi i kłótliwymi pracownikami, bo takich sami najczęściej zwalniają.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań psychologiczno-
-ekonomicznych bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem wybranych teoretycznych 
koncepcji psychologii. Ze względu na wymogi formalne nie przedstawiono zjawiska 
szczegółowo, lecz tylko zasygnalizowano najważniejsze problemy.

* Doktor Karolina Drela jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra Gospo-
darki Światowej i Transportu Morskiego) Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: karolina.drela@wzieu.pl.
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Praca, bezrobocie i utrzymanie pracy

Definiując bezrobocie z perspektywy psychologicznej jako wymuszony brak ak-
tywności zawodowej człowieka, badacze odwołują się do funkcji, jakie spełnia praca 
i zatrudnienie, jako do podstawowych form aktywności życiowej osoby dorosłej1. Praca 
zawodowa zapewnia strukturalizację dnia i wymusza aktywność, dostarcza doświadczeń 
i zapewnia kontakty społeczne, stawiając cele i zadania, umożliwia jednostce wykracza-
nie poza siebie, jest wreszcie źródłem tożsamości i statusu społecznego. Stan psychiczny 
jednostki uzależniony jest zatem nie tylko od utraty źródła utrzymania, ale również od 
owych dodatkowych funkcji, które odpowiadają ważnym psychologicznie potrzebom 
współczesnego człowieka, choć nie zawsze jest on tego świadomy. Obecnie wydaje się 
już oczywiste, że wykonywanie pracy zapewnia człowiekowi realizację wielu warto-
ści, przede wszystkim podstawowej, jaką jest utrzymanie się przy życiu (funkcja jawna 
pracy), oraz zaspokaja potrzeby, na przykład potrzebę bezpieczeństwa, osiągnięć, kon-
taktów z innymi.

Bezrobocie należy ujmować także jako sytuację ograniczenia, a nawet utraty moż-
liwości wynikających z wykonywania pracy – możliwości wywierania wpływu na rze-
czywistość, na zachowanie się i w pewnym stopniu na losy innych ludzi, w konsekwencji 
czego znikają wszystkie możliwości pochodne – świat staje się dla bezrobotnego mniej 
dostępny i mniej podatny na jego oddziaływania2. W ten sposób prezentuje się on (bez-
robotny) jako człowiek nie tylko zagrożony, ale i bezsilny, a z czasem, gdy doświadcza 
niepowodzeń, bezradny i tracący zaufanie do społecznego otoczenia. 

Utrata pracy to zatem nie tylko utrata świadczeń. W następstwie konsekwencje bez-
robocia na poziomie społecznym to dezintegracja rodziny i wzrost liczby konfliktów 
w rodzinie i środowisku zamieszkania. Na poziomie indywidualnym bezrobocie pociąga 
za sobą między innymi brak zaufania we własne siły, wyuczoną bezradność, zanik go-
towości i chęci do pracy3. 

To, że człowiek nadaje pracy wartość w znaczeniu filozoficznym, oznacza, iż praca 
zaspokaja jego potrzeby psychiczne (samospełnienia się, kreacji wizji samego siebie, 
radości i satysfakcji z jej wykonywania, potrzeby kontaktu z ludźmi, osłony socjalnej 
i tym podobne). Jednak praca nie tylko zaspokaja potrzeby psychiczne jednostki, ale jed-
noczy ją także z innymi ludźmi w doniosłym akcie współtworzenia cywilizacji. Do aktu 

1  Z. Ratajczak, Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w sytuacji braku pracy, w: Człowiek 
w społecznej przestrzeni bezrobocia, red. T. Chirkowska-Smolak, A. Chudzicka, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, Poznań 2004, s. 11–18.

2  J. Koralewicz, M. Ziólkowski, Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu 
społecznym w końcu lat 80-tych, Nakom, Poznań 1990.

3  D.P. Schultz, S.E. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008.
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tego jednostka jest nieustannie, na wiele sposobów motywowana przez społeczeństwo. 
Stając się, z jednej strony, budowniczym zapewniającym ciągłość rozwoju cywilizacji, 
z drugiej zaś poszukującym w pracy sensu własnego istnienia – chce zyskać pewność 
pracy4.

Praca definiowana jest jako działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia okre-
ślonych dóbr materialnych lub kulturalnych, która stanowi podstawę i warunek istnienia 
oraz rozwoju społeczeństwa ludzkiego5. Charakterystyczne jest to, że do pracy ludzkiej 
jako wartości wielkie systemy religijne i społeczne odnoszą treści afirmatywne. Praca 
uszlachetnia, uczłowiecza, uspołecznia i wzbogaca. Znacznie rzadziej systemy te podno-
szą negatywne aspekty pracy: degradację człowieka w człowieku, alienację pracy, ucisk 
i wyzysk człowieka pracy oraz utratę sił życiowych.

Analizując historię, trzeba zauważyć, że w przeszłości istniały społeczności ograni-
czające wykonywanie jakiejkolwiek pracy, poza czynnościami wymagającymi zdobycia 
pożywienia. Od tego czasu człowiek zrobił mimo wszystko bardzo duże postępy. Uczył 
się pracować. Należy się jednak zastanowić, czy już się nauczył, czy też nauka pracy 
w skali ogólnoludzkiej jest procesem ciągłym, czy trwać będzie tak długo, jak długo 
trwać będzie ludzkość, czy jest ona na trwałe sprzężona z bytem człowieka na ziemi? 
Pytania te pozostawiam do przemyślenia czytającym, gdyż każdy może inaczej je inter-
pretować i rozumieć. Można tylko dodać, że bezrobocie jest sytuacją, która na pewno 
będzie istnieć w naszej rzeczywistości (na przykład naturalna stopa bezrobocia). Jak 
widać, wiąże się poprzez ważność tego pojęcia z różnymi dyscyplinami nauki, a wręcz 
razem z nimi ewoluuje.

Psychologiczne skutki bezrobocia

Bardziej niż inni na bezrobocie narażone grupy to: kobiety, młodzież, ludzie starsi, 
mniejszości etniczne i rasowe oraz emigranci, a także niepełnosprawni6. Wyjaśnień ich 
szczególnego zagrożenia bezrobociem dostarczają liczne teorie rynku pracy. Twierdzi 
się, że młodzieży brak doświadczenia zawodowego i wiedzy o sposobach poszukiwania 
pracy, ludzie starsi uważani są przez pracodawców za mniej wydajnych, a mniejszościom 
etnicznym przypisuje się niski poziom kwalifikacji i brak zdyscyplinowania. Wiek, płeć 
i przynależność rasowa czy etniczna oraz niepełnosprawność stanowią dla niektórych 
pracodawców kryteria selekcji osób ubiegających się o pracę. Należy na przykład zwrócić 

4  H. Jastrzębska-Smolaga, Praca – pewność czy jej brak? Studium analizy faktów, PWE, Warszawa 
1994, s. 16.

5  Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1993, s. 699. 
6  K. Drela, Zatrudnianie osób defaworyzowanych na rynku pracy, w: Formy zatrudnienia w małych 

i średnich przedsiębiorstwach. Jak zatrudniać?, red. K. Drela, A. Sokół, CeDeWu, Warszawa 2011.
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uwagę, że kobiety pracują w mniejszej liczbie zawodów niż mężczyźni i istnieje mniej 
stanowisk pracy dla kobiet niż dla mężczyzn. 

Bezrobocie z psychologicznego punktu widzenia związane jest z: utratą dochodów, 
utratą dobrowolnej wymiany przywilejów i zobowiązań, utratą zależności instytucjo-
nalnej, utratą pracy kontraktowej7. Dochody, jakie daje praca kontraktowa, chociaż się 
różnią, pozwalają jednak zachować wyższy standard życia niż państwowe zasiłki dla 
bezrobotnych. Bezrobocie jest zagrożeniem dla poczucia ludzi i wizji dobrobytu, zagro-
żeniem rozwoju zawodowego, założenia rodziny, życia towarzyskiego8. 

Oprócz bezpośrednich dochodów w postaci wynagrodzenia wielu pracowników 
czerpie z pracy także inne korzyści, takie jak na przykład deputaty węglowe, elektrycz-
ne, telefony komórkowe, komputery przenośne, samochody służbowe czy wynagrodzenie 
kafeteryjne. Dlatego efekty bycia bezrobotnym są dwojakie: materialne i psychologiczne. 
Pierwszy to konieczność nałożenia ilościowych i jakościowych ograniczeń w zakupach 
żywności, odzieży, w sposobie spędzenia czasu wolnego, pozbawienie deputatów i tym 
podobne. Psychologiczne reperkusje9 to przede wszystkim ostre ograniczenia niezależ-
ności i swobody działania: ostre rygory w dysponowaniu budżetem własnym i rodziny, 
wymuszone kontrolowanie priorytetów, czyli przymus stałego ustalania ważności, nie-
zbędności czy racjonalności zakupów z punktu widzenia zaistniałej sytuacji finansowej10. 
Często pobieranie zasiłku wzmacnia poczucie nieprzystosowania społecznego, bycia 
gorszym „elementem”11.

Wykonywanie pracy ma istotne znaczenie psychologiczne z wielu powodów: zaspo-
kaja potrzebę osiągnięć, ćwiczy zdolności jednostki, pobudza zainteresowania, stawia 
wymagania, których spełnianie podtrzymuje zdrowie psychologiczne osoby. Bezrobotny 
wraz z utratą pracy przestaje ćwiczyć swoje indywidualne i społeczne umiejętności, 
staje się apatyczny, nie spełnia żadnych sformalizowanych wymagań, co odbija się na 
jego inicjatywości czy autonomii12. Wyróżnia się trzy fazy psychologicznych reakcji na 
bezrobocie: szok albo optymizm, pesymizm, fatalizm.

7  Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, red. A. Bańka, PRINT-B, Poznań 1992, s. 22.
8  I. Reszke, Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, s. 23.
9  K. Balawajder, A. Bańka, Psychologiczne koszty aktywności człowieka, w: Psychologiczne koszty 

aktywności człowieka, red. Z. Ratajczak, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1989,  
nr 1067; A. Bańka, U źródeł psychopatologii pracy, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Poznańskiej, 
Poznań 1990; K. Otrębska-Popiołek, Psychologiczna charakterystyka dynamiki poszukiwania pomocy, 
„Przegląd Psychologiczny” 1991, nr 34, s. 79–90.

10  A. Bańka, Globalizacja pracy i kariery a procesy identyfikacji społecznej i indywidualnej, w: Per-
spektywy psychologii pracy, red. M. Górnik-Durose, B. Kożusznik, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach 2007, nr 2514, s. 53–81.

11  Bezrobocie. Podręcznik pomocy…, s. 23.
12  Tamże, s. 25.
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Wielu psychologów (na przykład B. Zawadzki i P. Lazarsfeld13) zaproponowało bar-
dziej szczegółowe rozwiązania, wyróżniające następujące reakcje na bezrobocie:

1. Emocjonalne reakcje na bezrobocie – bezrobotni doświadczają negatywnych 
napięć i emocji, mają niższy poziom poczucia szczęścia, niższy poziom zadowo-
lenia z życia niż porównywalne grupy ludzi zatrudnionych. Badania dowodzą, 
że wiele z tych symptomów ustępuje, gdy bezrobotni ponownie podejmą pracę.

2. Samoocena – jedne badania dowodzą, że samoocena ludzi pozostających bez 
pracy się pogarsza, a inne, że nie. Generalnie jednak zauważono, że osoby dłużej 
pozostające bez pracy nie rozdzielają w samoocenie „Ja” pozytywnego i „Ja” ne-
gatywnego. Z sytuacją bezrobocia osoby bez pracy łączą jedynie część swojego 
„Ja”, co oznacza, że mają one skłonność, bardziej od pracujących, do samooceny 
negatywnej. Samoocena pozytywna najczęściej nie ulega zmianie, gdyż wiąże 
się z tym „Ja”, którego bezrobotny nie wiąże z sytuacją bycia bezrobotnym 
i w związku z tym w niczym nie czuje się gorszy.

3. Zaburzenia zdrowia psychicznego – badania nad zaburzeniami psychicznymi 
są stosunkowo nowe i nie były one przedmiotem zainteresowania na przykład 
w okresie wielkiego kryzysu z 1929 roku. W pierwszym nurcie badań, opartych 
na metodach kwestionariuszowych, mierzono takie przejawy zaburzeń, jak symp-
tomy: lęku, depresji, dolegliwości psychosomatycznych (wysypki, anginy, wrzody, 
bóle w różnych częściach ciała i tym podobne). Badani bezrobotni mają nieco 
niższe wskaźniki zdrowia psychicznego w porównaniu z grupą osób mających 
pracę. W drugim nurcie badań przedmiotem oceny była wielkość ryzyka pojawie-
nia się zaburzeń psychicznych w wyniku utraty pracy i stania się bezrobotnym. 
Z badań tych wynika, że ryzyko, choć niewielkie, to jednak istnieje. W trzecim 
nurcie badań przedmiotem zainteresowania były tak zwane choroby psychoso-
matyczne, to jest takie, których objawy są zwyczajnie fizyczne, ale przyczyny 
(przynajmniej pośrednie) są w pewnym stopniu natury psychicznej. W tym za-
kresie dowiedziono większą podatność bezrobotnych na różnego rodzaju alergie, 
zaburzenia układu oddechowego (szczególnie bronchity), trawiennego i naczy-
niowo-sercowego.

13  Przytoczone spostrzeżenia psychologiczne pochodzą z badań nad bezrobociem z lat trzydziestych. 
Badania te przytoczono ze względu na istniejące duże podobieństwo obecnego charakteru bezrobocia 
w Polsce do tego z okresu „wielkiego kryzysu”. Po drugie, są to badania, które mimo postępu w nauce do 
dzisiaj uchodzą za najbardziej wszechstronne i obiektywne. Z wszechstronnych badań przeprowadzonych 
w Europie Środkowej, głównie w austriackim mieście Marienthall (M. Jahoda, H. Zeisel, Die Arbeit-
slosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkung langdauernder Arbeitslosigkeit, 
Verlag von S. Hirzel, Liepzig 1933; M. Jahoda, P. Lazarsfeld, H. Zeisel, Bezrobotni Marienthalu, Oficyna 
Naukowa, Warszawa 2007), Polsce (B. Zawadzki, P. Lazarsfeld, The Psychological Consequences of Unem-
ployment, „The Journal of Social Psychology” 1935, no. 6, s. 224–251; tenże, Psychologiczne konsekwencje 
bezrobocia, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 2) oraz w Anglii i w Stanach Zjednoczonych wynikają 
powyższe rozważania.
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4. Depresja – symptomy depresyjne pojawiają się wskutek bezrobocia rzadziej niż 
symptomy lęku, co tłumaczy się tym, iż ich efekt jest dla człowieka groźniejszy 
od lęku. Depresję wywołuje wiele czynników, ale dowiedzionym czynnikiem 
ryzyka pojawienia się tego stanu psychicznego jest bezrobocie. Konsekwencje dla 
bezrobotnych w stanie depresji są bardzo groźne, bowiem towarzyszą im myśli 
samobójcze.

5. Zaburzenia procesów poznawczych – bezrobocie ma silny związek nie tylko z za-
burzeniami emocjonalnymi, ale również z zaburzeniami odbioru wrażeń i ich 
przetwarzania w umyśle. Badania przeprowadzone w tym zakresie dowodzą, iż 
wraz z przedłużaniem się pozostawania bez pracy bezrobotni mają coraz większe 
trudności z koncentracją uwagi, gorszą orientację rzeczywistości oraz poczucie 
„zużycia”.

6. Samobójstwa – badania nad zależnością między bezrobociem a samobójstwami 
i tendencjami samobójczymi trwają już 150 lat. Potwierdzają one generalne przy-
puszczenie, że wśród bezrobotnych wskaźnik samobójstw jest większy, jednak 
badania te mimo wszystko nie rozstrzygają zasadniczego dylematu, czy utrata 
pracy prowadzi do samobójstw, czy też osoby z tendencjami do samobójstwa czę-
ściej tracą pracę14. 

Należy więc zauważyć, że psychologiczne skutki bycia bezrobotnym można ująć 
w następujący sposób:

a) bezrobocie „wpędza” ludzi w stan niezrównoważenia emocjonalnego w porówna-
niu z okresem zatrudnienia;

b) bezrobocie zmniejsza morale ludzi;
c) bezrobocie charakteryzuje się specyficznymi stadiami reakcji, począwszy od fazy 

szoku, poprzez fazę optymizmu przeplatanego z pesymizmem, a skończywszy 
na fazie fatalizmu lub rezygnacji w zależności od czasu pozostawania bez pracy.

Wybrane teorie psychologiczne a bezrobocie

Współczesne teorie psychologiczne zarzucają teistyczną optykę w wyjaśnianiu 
znaczenia pracy i niepracy dla człowieka, ale jednocześnie podtrzymują dawny wątek 
podkreślający rozwój człowieka. Pierwszy typ teorii reprezentuje teoria Z. Freuda – tu 
w pracy dostrzega się niezbędny warunek przeżycia człowieka i jego rozwoju osobistego 
(w terminologii Freuda – osobowość ego). Drugi typ teorii reprezentują teorie tak zwanej 
samoaktualizacji albo samorozwoju.

14  H. Jastrzębska-Smolaga, Praca – pewność czy jej brak?..., s. 9.
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Jako jedną z najważniejszych teorii psychologii dotyczących bezrobocia i pracy 
należy wyróżnić koncepcję Freuda15. Poglądy Freuda na naturę ludzką i istotę pracy są 
bardzo pesymistyczne. Według niego zatrudnienie odgrywa w życiu człowieka podwójną 
rolę: jest niezbędnym elementem przetrwania jednostki i społeczeństwa oraz stanowi dla 
człowieka aktywność zastępczą w zaspokajaniu instynktu seksualnego oraz tak zwanej 
potrzeby przyjemności. Formalna struktura pracy w społeczeństwie, oprócz roli ekono-
micznej Otrębska-Popiołek K., Psychologiczna charakterystyka dynamiki poszukiwania 
pomocy, „Przegląd Psychologiczny” 1991, nr 34, zaspokaja zastępczo instynkt seksualny 
i agresji. Freud stwierdził, że im więcej ludzie pracują, tym mniej energii kierują na seks, 
przyjemności, agresję i walkę.

Wywnioskować z tej teorii należy, że w życiu jednostki praca narzuca jej wymagania 
do życia w realnej rzeczywistości, w określonym środowisku fizycznym, a nie w świecie 
przyjemności. Niezależne przekształcenia rzeczywistości następują pod presją koniecz-
ności zewnętrznych, przez to są w sprzeczności z wewnętrznymi impulsami działania 
(instynktami). Z uwagi na zewnętrzne mechanizmy umiejscowienia kontroli, praca dla 
człowieka nie jest źródłem przyjemności ze względu na wrodzoną tendencję do swobody, 
autentyczności, nieskrępowania.

W myśl koncepcji Freuda bezrobocie należałoby interpretować jako położenie czło-
wieka, w którym pozbawiony jest on możliwości adaptowania się do realnej rzeczywisto-
ści i osiągania w ten sposób stanu dojrzałej osobowości (ego), która zdolna jest zaspokajać 
wrodzone instynkty (seksu i agresji) na drodze społecznie akceptowanej – czyli pracy.

Inną teorię przedstawił E. Fromm16. Porównując te dwie teorie, należy zaakcentować, 
że istotą koncepcji Freuda jest to, iż w psychologicznej roli pracy podkreśla on jedynie 
znaczenie struktury pracy, a pomija całkowicie funkcję treści pracy. Inaczej mówiąc, 
Freud wskazuje, co zyskuje bądź tarci człowiek dzięki pracy, a nie z jakiej pracy. Jego 
następcy lukę tę wypełniają. Znaczenie treści wykonywanych zadań podkreśla między 
innymi Fromm. Przypisuje on zadaniom pracy rolę wyznacznika autonomii (niezależ-
ności) i samoekspresji jednostki. Pod wpływem K. Marksa (z jednej strony) oraz Freuda 
(z drugiej strony) Fromm utrzymuje, iż zbyt wiele obowiązków w pracy nie dostarcza 
ich wykonawcom satysfakcji wewnętrznej w postaci zainteresowania. Oznacza to, że 
praca jest jedynie instrumentem w osiąganiu gratyfikacji finansowych i materialnych. 
Ludzie, którzy wykonują pracę pozbawioną autonomii, samoekspresji, traktują ją jako 
kontrakt, a następnie jako pewien prototyp więzi przenoszą ją na wszystkie inne sfery 
życia społecznego. Według Fromma współczesna ludzkość ma właśnie taki charakter 
kontraktowy, zimny, bezuczuciowy, bez autentycznych zależności. Praca powinna na-

15  Bezrobocie. Podręcznik pomocy…, s. 26.
16  Tamże.
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tomiast dostarczać sposobności do autoekspresji, autonomii i rozwoju, bowiem tylko 
myślący i samodzielnie podejmujący decyzje człowiek jest w pełni dojrzałą i odpowie-
dzialną osobą.

Między innymi wiek i płeć, czas pozostawania bez pracy, postawa wobec pracy, rola 
rodziny wpływają na sposób reagowania na utratę pracy przez człowieka. Dlatego na 
przykład płeć to znaczący czynnik w sposobie reagowania na bezrobocie. Reakcja na 
brak zatrudnienia nie zależy bezpośrednio od tak zwanych czynników biologicznych, ale 
od socjalizacji, która przypisuje role społeczne mężczyznom i kobietom17.

Co traci bezrobotny w myśl koncepcji Fromma? Osoba, która jest zwalniana, zostaje 
pozbawiona możliwości autoekspresji w autentycznej działalności, a tym samym spo-
sobności do rozwoju dojrzałej osobowości. W zamian człowiek bez pracy żyje w rzeczy-
wistości zdominowanej przez komercjalizację (kupno i sprzedaż). Istotnie, większość 
bezrobotnych jest szczególnie podatna na mechaniczne i nieabsorbujące rozrywki (gry 
komputerowe, oglądanie telewizji, a na Zachodzie w różnego rodzaju miasteczka rozryw-
ki). Bezrobotni częściej niż osoby zatrudnione dotknięci są alkoholizmem i narkomanią.

Kolejną ważną teorią w psychologii jest koncepcja Marii Jahody18. Jej koncepcja jest 
teorią pracy i bezrobocia w dużym stopniu zbieżną z koncepcją Freuda, chociaż w naj-
mniejszym stopniu nie odwołuje się do jego terminologii19. Została ona sformułowana 
na podstawie obserwacji zachowania się bezrobotnych, którą przeprowadzono podczas 
wielkiego kryzysu. Podobnie jak Freud podkreśla ona ekonomiczne i psychologiczne 
funkcje pracy. Ekonomiczne funkcje pracy są jawne, gdyż sprowadzają się do koniecz-
ności zdobycia obiektywnych środków do życia. Ich odpowiednikiem w teorii Freuda 
jest społeczny realizm. Psychologiczne funkcje pracy mają charakter ukryty, czyli nie są 
obserwowalne bezpośrednio, lecz można o nich wnioskować z obserwacji pośrednich20. 
Posiadanie pracy, zgodnie z tą koncepcją, prowadzi do: aktywności, odporności psy-
chicznej, optymizmu życiowego. Bezrobocie natomiast wywołuje: pasywność, dysstres 
(napięcia psychiczne wywołane niekorzystnym stresem), rezygnację. 

Manifestowaną (obiektywną) funkcją zatrudnienia jest płaca za wykonywaną pracę, 
a funkcjami ukrytymi są: struktura czasu (gorzej uświadamiana i wykorzystywana przez 

17  M. Śmilgin, Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji, „Nierówności Społeczne 
a Wzrost Gospodarczy” 2006, nr 8, s. 427–428.

18  Bezrobocie. Podręcznik pomocy…, s. 27.
19  M. Jahoda zaobserwowała jednak, że czas poświęcany przez bezrobotnych rodzinie był dłuższy aniżeli 

czas przeznaczony na inne formy aktywności, ale jednocześnie obniżało się morale rodzin, pogarszały się 
relacje rodzinne i częściej dochodziło do kłótni. Na początku lat osiemdziesiątych D. Foyer, współpracując 
z P. Warrem, odnotowali, że 37% badanych przez nich bezrobotnych dłużej wykonywało swe zwykle co-
dzienne czynności, niż robili to wcześniej, gdy mieli pracę, a kolejne 30% miało wrażenie, że opornie im 
idzie wykonywanie tego, w czym do tej pory byli dobrzy (D. Fryer, P. Warr, Unemployment and Cognitive 
Difficulties, „British Journal o f Clinical Psychology” 1984, no. 23, s. 67–68).

20  Bezrobocie. Podręcznik pomocy…; N. Chmiel, Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003.
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bezrobotnego), obfitość doświadczeń społecznych (uboższe u bezrobotnego), współ-
uczestnictwo we wspólnych programach społecznych (brak zaangażowania społecznego 
u bezrobotnych), status społeczno-zawodowy (bezrobotny pozbawiony jest statusu), utoż-
samianie (u bezrobotnego brak identyfikacji z zakładem pracy), regularne wykonywanie 
czynności (u bezrobotnych przypadkowe)21.

Wspomniane teorie samorealizacji (samoaktualizacji)22 opierają się na założeniu, iż 
człowieka stwarza jego własna praca, czyli ludzie są tym, co wykonują. Jeśli zatem praca 
zawodowa umożliwia wykorzystanie zdolności człowieka, pozwala na podejmowanie 
odpowiedzialnych decyzji, uczy nowych umiejętności, wtedy wzrastają możliwości in-
telektualne człowieka i jego satysfakcja z życia. Z kolei zadania powtarzalne, rutynowe, 
proste, o niskim stopniu odpowiedzialności i samodzielności powodują niezadowolenie 
z życia, sztywność intelektualną, niską samoocenę oraz poczucie braku kontroli nad 
przebiegiem własnego życia. Osoby z tego typu doświadczeniami czują się wyalienowane 
(wyobcowane) z pracy.

Najbardziej znaną teorią samorealizacji jest ta, którą zaproponował A.H. Maslow23. 
Zakłada ona istnienie hierarchicznej struktury potrzeb oraz hierarchicznej kolejności ich 
zaspokajania. Oznacza to, że w pierwszej kolejności zaspakajane są potrzeby podstawowe 
(niższego rzędu), a w drugiej kolejności – wyższego rzędu. Podstawowymi potrzebami 
człowieka są potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, miłości, oceny oraz samorealiza-
cji. Potrzebą wyższego rzędu jest potrzeba samorealizacji. Jest ona również definiowana 
jako potrzeba człowieka stawania się tym, kim potencjalnie może się stawać. Według 
A.H. Maslowa człowiek znajdujący się na drodze samorealizacji to osoba, która ma pracę 
wykorzystującą jej możliwości, jest zdrowa, ma w wystarczającym stopniu zaspokojone 
potrzeby elementarne (podstawowe), wyznaje system wartości takich, jak: prawda, cało-
ściowość, doskonałość, samowystarczalność.

W teorii pracy A.H. Maslowa występują przejawy „etyki protestanckiej” – w jego 
mniemaniu osoba samorealizująca się poprzez pracę traktuje ją jako powołanie lub misję, 
w której zaciera się granica między obowiązkiem a zabawą, przyjemnością i rozrywką. 
W myśl tej koncepcji bezrobocie jest formą blokady w realizacji potrzeb elementar-

21  Bezrobocie. Podręcznik pomocy…, s. 27; M. Jahoda, Work, Employment and Unemployment: Values, 
Theories, and Approaches in Social Research, „American Psychologist” 1981, no. 36, s. 184–191.

22  Samoaktualizacja to odniesienie do stanu obecnego, samorealizacja to spełnianie się, wykorzystanie 
swojego potencjału intelektualnego, zaspokajanie swoich potrzeb. A. Bańka pisze o tej teorii jako o teorii 
samoaktualizacji. Lepszym określeniem byłaby teoria samorealizacji, gdyż treść odnosi się właśnie do speł-
niania się, a nie do odnowienia do stanu obecnego. Chyba że należałoby przyjąć, iż pojęcie samoaktualizacji 
jest zbieżne z pojęciem samorealizacji i przez A. Bańkę traktowane jako teoria. Bezrobocie. Podręcznik 
pomocy…, s. 27.

23  A.H. Maslow, Teoria hierarchii potrzeb, w: Problemy osobowości i motywacji w psychologii amery-
kańskiej, red. J. Reykowski, Warszawa 1964; B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, 
Warszawa 2011, s. 51.
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nych (fizjologicznych, bezpieczeństwa i uznania) oraz czynnikiem uniemożliwiającym 
w jakimkolwiek stopniu samorealizację. Według badacza do pracy motywują głównie: 
konieczność zaspokajania potrzeb i w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo – czas 
wolny24.

Podsumowanie

Z przedstawionych psychologicznych teorii związanych z pracą i bezrobociem 
wysnuć można podstawowy wniosek: pewne elementy środowiska społecznego są ko-
nieczne dla zdrowia psychicznego. Brak tych elementów zarówno w miejscu pracy, jak 
i w sytuacji bezrobocia powoduje pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego. Do tych 
składników należą25:

 – możliwość kontroli,
 – możliwość wykorzystywania kwalifikacji,
 – urozmaicenie,
 – cele ustalone z zewnątrz,
 – przejrzystość środowiska,
 – fizyczne bezpieczeństwo,
 – dostępność pieniędzy,
 – możliwość kontaktów międzyludzkich,
 – ceniona pozycja społeczna.

Konkludując, należy stwierdzić, że bezrobocie jest to zjawisko negatywne, dlatego 
należy w jak największym stopniu starać się obniżać jego poziom, gdyż niestety całko-
wicie zlikwidować go nie można. Trzeba pomagać bezrobotnym we wszystkich dzie-
dzinach, w jakich potrzebują pomocy, między innymi ze względu na to, iż każdy może 
znaleźć się w tej grupie osób.

Trzeba też pamiętać, że pomoc o charakterze obiektywnym jest zjawiskiem racjo-
nalnym, które jako takie daje się zaplanować i wykonać. Zasiłki pieniężne, lekarstwa, 
pomoc medyczna czy nawet zorganizowanie nowych stanowisk pracy są tym wszystkim, 
co stanowi wymierny sposób zaspokojenia potrzeb, toteż pomoc, która się na nich opiera, 
jest również wymierna i logiczna. Niemniej jednak pomaganie nie ogranicza się wy-
łącznie do dostarczania, organizowania i dystrybucji wymiernych środków zaspokojenia 
potrzeb. Wynika to z faktu, że oprócz tak zwanych potrzeb obiektywnych ludzie mają 
mnóstwo potrzeb subiektywnych, takich jak potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, 
uznania czy kontaktu emocjonalnego. Człowiek, który traci pracę, pozbawiony zostaje 

24  H. Jastrzębska-Smolaga, Praca – pewność czy jej brak?..., s. 52.
25  I. Reszke, Wobec bezrobocia..., s. 24.
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nie tylko obiektywnych środków do życia, ale również całego szeregu subiektywnych 
wartości, jak poczucia stabilizacji, perspektyw życiowych, ładu w życiu osobistym i ro-
dzinnym.

W skali świata na plan pierwszy wysuwają się problemy ogromnego przyrostu 
zasobów pracy i ich wykorzystania. Konieczne staje się stworzenie wielu nowych miejsc 
pracy, poniesienie nakładów finansowych na przygotowanie zawodowe wkraczających 
na rynek kolejnych roczników młodzieży oraz uwzględnienie bliższych i dalszych per-
spektyw modernizacji produkcji i postępu technicznego. W tym kontekście za niezwy-
kle istotne uznać trzeba rozwiązanie problemów ograniczenia bezrobocia i zahamowa-
nia jego przyrostu, kształtowania zmian w strukturze zatrudnienia oraz reformowanie 
systemu edukacji zawodowej.

Szok spowodowany powstaniem tak dużego bezrobocia w Polsce ustąpił miejsca 
powszechnym staraniom zatrudnionych o zachowanie dla siebie pracy. Dążenia te są 
wyrazem chęci zapewnienia ciągłości dopływu środków finansowych niezbędnych do 
utrzymania rodziny. W wielu przypadkach starania zatrudnionych nie mogą przynieść 
pozytywnego dla nich rozwiązania (zostaną zwolnieni). W okresie licznych likwidacji 
i upadłości przedsiębiorstw państwowych i prywatnych utrzymanie dotychczasowego 
poziomu zatrudnienia jest niemożliwe. 

Skala problemu utrzymania pracy, rozmiary bezrobocia i negatywne skutki społecz-
no-gospodarcze mają jednak inny wymiar w Polsce niż w krajach wysoko rozwiniętych 
gospodarczo26. Człowiek we wszystkich systemach religijnych i społecznych widzi siebie 
jako podmiot każdej działalności. Jeżeli uzna, iż praca została mu „zadana”, to filozofia 
wartości pracy będzie wyrazem koniecznego i pokornego doskonalenia człowieczeństwa 
w człowieku. Jeśli natomiast uzna, iż praca została mu „dana”, wówczas stanowisko to 
może być wyrazem holistycznej inspiracji człowieka ku wolności zajęć.
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Streszczenie

Bezrobocie dotyka nie tylko tych, którzy tracą pracę. U byłych współpracowników, którzy nadal pracują, może 
wystąpić nadmierne obciążenie pracą i cierpienie z powodu lęku, że oni też wkrótce będą bezrobotni. Bezrobocie 
i niepełne zatrudnienie mają również wpływ na rodziny i społeczności. Z przedstawionych w artykule psycholo-
gicznych teorii związanych z pracą i bezrobociem wysnuć można podstawowy wniosek: pewne elementy środowiska 
społecznego są konieczne dla zdrowia psychicznego. Brak tych elementów zarówno w miejscu pracy, jak i w sytuacji 
bezrobocia powoduje pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego.
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Psychological-Economic Problems of Unemployment

Unemployment not only affects those who lose their jobs. Coworkers who are still employed may experience 
a heavier work load and suffer from anxiety that they too will soon be unemployed. Unemployment and underemploy-
ment also affect families and communities.

Presented in article psychological theory of work - related and unemployment can be derived from basic conclu-
sion: some elements of the social environment are necessary for mental health. None of these elements both in the 
workplace and in the case of unemployment causes deterioration of mental health. 

Translated by Karolina Drela
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Wprowadzenie

Celem pracy jest wskazanie, iż tak zwane miękkie, czy inaczej niematerialne, czyn-
niki wpływają na wymierne parametry rozwoju gospodarczego, ponieważ już nie tylko 
kapitał finansowy czy kapitał ludzki decydują o sukcesie jednostek i grup społecznych, 
ale na przykład nasze znajomości czy powiązania z innymi ludźmi. Wobec tego „w walce 
o sukces na pierwsze miejsce wysuwa się kapitał społeczny”1, który jako ważny czynnik 
wzrostu gospodarczego stanowi „spoistość relacji międzyludzkich”2.

Pojęcie kapitału społecznego

Najwięcej kontrowersji wokół pojęcia kapitału społecznego budzi kwestia jego 
genezy. Podobnie dzieje się w przypadku debaty nad konsekwencjami istnienia tego 
kapitału, jego wpływu na życie jednostek czy na funkcjonowanie wspólnot i instytucji 
społecznych3.

* Doktor Joanna Kenc jest adiunktem na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych (Zakład Nauk 
Ekonomicznych) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. E-mail: jkenc@wp.

1  B. Będzik, Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, 
„Oeconomia” 2008, nr 7(4), s. 27.

2  J.J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 26.

3  C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, Warszawa 2005, s. 47.
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Kapitał społeczny ma swoich klasyków, których prace zawierają podstawowe kon-
ceptualizacje tego pojęcia, wyznaczając kluczowe obszary studiów oraz badań. Wśród 
wspomnianych klasyków należy wymienić przede wszystkim takich jak: P. Bourdieu,  
J. Coleman i R. Putnam. Stanowiska dwóch pierwszych klasyków wydają się najbardziej 
cenione w literaturze, z kolei to właśnie ostatni z nich rozpowszechnił omawiane pojęcie, 
wskazując na jego nie tylko teoretyczną, lecz także praktyczną atrakcyjność4. Wyjaśnia-
jąc właściwości kapitału społecznego, nie można ominąć także tego, co ma w tej sprawie 
do powiedzenia F. Fukuyama, który podobnie jak R. Putnam, nawiązuje do koncepcji  
J. Colemana, wychodząc jednak w swych pracach poza zakreślony przez niego horyzont5.

Każdy, kto zajmował się teoriami kapitału społecznego, zgodzi się, że mają one po-
dejście interdyscyplinarne, gdyż łączą teoretyczne i empiryczne zainteresowania eko-
nomistów, politologów, socjologów, antropologów społecznych czy psychologów spo-
łecznych. Terminy, które zostały wykorzystane w koncepcjach kapitału społecznego, 
pochodzą z różnych dziedzin nauki, na przykład ekonomii (kapitał), socjologii (wzory 
i normy), psychologii (zaufanie), antropologii (zasada wzajemności) czy matematyki 
(teoria sieci czy teoria gier)6.

Granice omawianej kategorii są dość trudne do wyznaczenia, ponieważ niektóre de-
finicje wyjaśniają pojęcie kapitału społecznego w aspekcie okoliczności, jakie go kreują, 
inne koncentrują się na jego przejawach, a jeszcze inne ukazują go od strony skutków, 
jakie wywołuje. Z kolei same komponenty kapitału społecznego są elementami trudny-
mi do uchwycenia, a tym samym i zmierzenia. Chodzi tutaj o takie elementy kapitału 
społecznego, jak: zaufanie, wzajemność działań, powiązania, normy społeczne, zdolność 
do tworzenia i podtrzymywania kontaktów, współpraca czy zdolność do działania zbio-
rowego7. 

Wiadomo jednak, że brak jednej, akceptowanej przez wszystkich definicji wskazuje 
jedynie na złożoność i wieloaspektowość określonego zjawiska i nie oznacza, że w tej 
dziedzinie mamy do czynienia z niedostatkami metodologicznymi czy niedorozwojem 
samej dziedziny8.

4  T. Kaźmierczak, Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, w: Kapitał 
społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnictwo ISP, Warszawa 2007, s. 41.

5  J. Przybysz, J. Sauś, Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Politech-
niki Poznańskiej, Poznań 2004, s. 14–15.

6  K.J. Arrow, Observations on Social Capital, w: Social Capital: A Multifaceted Perspective, red.  
P. Dasgupta, I. Serageldin, The World Bank, Washington 2000, s. 3; J. Bartkowski, Kapitał społeczny i jego 
oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regional-
ny, red. M. Herbst, Scholar, Warszawa 2007, s. 55.

7  B. Będzik, Bariery i możliwości generowania..., s. 28.
8  J. Bartkowski, Kapitał społeczny..., s. 69.
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W podejściu ogólnym jako kapitał społeczny rozumie się „osadzony w międzyludz-
kich powiązaniach i społecznych normach potencjał współdziałania, który może przy-
nosić korzyści osobom, grupom i społeczeństwom”9. Według szerszej definicji kapitał 
społeczny może być analizowany jako zjawisko występujące na różnych poziomach, 
zarówno na poziomie mikro, mezo, jak i makro10.

Coraz częściej pojęcie kapitału społecznego rozpatruje się w kontekście lokalnym, 
gdzie lokalność przez różnych badaczy rozumiana jest różnie: jako najbliższe sąsiedztwo 
bądź miasto, dzielnicę albo wieś, małą ojczyznę albo nawet cały kraj11. 

Lokalny kapitał społeczny

Gdy kapitał społeczny rozważany jest w ramach lokalnych układów terytorialnych, 
które obejmują społeczność lokalną, instytucje lokalne, władze samorządowe oraz 
lokalne podmioty gospodarcze, to nie powinno koncentrować się wówczas na trudno-
ściach związanych ze zdefiniowaniem tego terminu. Z punktu widzenia rozwoju lokal-
nego, o wiele ważniejsze staje się bowiem zidentyfikowanie źródeł kapitału społecz-
nego oraz określenie sposobu, w jaki korzyści z interakcji społecznych przejawiają się 
w gminie w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych, gospodarczych czy 
też przestrzennych. Nie bez znaczenia pozostaje również identyfikacja mierników okre-
ślających zasób kapitału społecznego oraz rodzaj i skalę efektów ekonomicznych, które 
generowane są przez ten kapitał12.

Kapitał społeczny w wymiarze lokalnym obejmuje zarówno aktualne, jak i poten-
cjalne lokalne zasoby społeczne, na które składają się:

a) „trwały porządek (ład) społeczny, rozumiany jako zespół wartości, norm i postaw 
kształtujących lokalne interakcje społeczne;

b) trwała zinstytucjonalizowana sieć relacji, znajomości i wzajemnego uznania i za-
ufania – sieć taką tworzą instytucje samorządu lokalnego i gospodarczego oraz 
różnego rodzaju lokalne związki, stowarzyszenia, organizacje w społeczeństwie 
obywatelskim;

c) relacje społeczne, interakcje lokalne przebiegające między mieszkańcami lokalne-
go układu terytorialnego, między społecznością lokalną a instytucjami samorzą-
dowymi i pozarządowymi, a także w ramach tych instytucji i organizacji, które 

9  M. Theiss, Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 13.

10  M. Lissowska, Type and Role of Social Capital in Post-transition European Economies, „Gospodarka 
Narodowa” 2009, nr 3, s. 3.

11  J.J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy..., s. 26.
12  R. Brol, Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i prak-

tyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 317.
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są źródłem nowej wartości, spoiwa łączącego lokalnych aktorów społecznych, 
utrzymującego lokalną społeczność jako całość, tworząc społeczeństwo lokalne 
z jednostek”13.

Terminu lokalny kapitał społeczny nie można generalizować, ponieważ w różnych 
społecznościach lokalnych kapitał ten ma inną zawartość uwarunkowaną lokalnymi 
okolicznościami14. Wiadomo, że kapitał społeczny, w ujęciu R. Putnama, umożliwia 
„względnie łatwe rozwiązywanie społecznych problemów, współpracę w zróżnicowa-
nym wewnętrznie społeczeństwie”15. Jednak aktywność społeczna co innego oznaczać 
będzie w rozwiniętych demokracjach kapitalistycznych, a co innego w transformujących 
się gospodarkach i społeczeństwach postkomunistycznych. Inaczej pojmowana będzie 
w dużych metropoliach i rozwiniętych zurbanizowanych regionach, a inaczej w zacofa-
nych regionach rolniczych. Również inne znaczenie aktywność społeczna będzie miała 
w „gminie o bogatych korzeniach historycznych, kulturowych, zintegrowanej wspólno-
cie małej ojczyzny i gminie, gdzie zaufanie społeczne jest ograniczone w powiązaniach 
zarówno horyzontalnych (między grupami obywateli), jak i wertykalnych (w relacjach 
władza lokalna – potrzeby społeczności)”16. 

Jakości kapitału społecznego, takie jak: sieci, normy oraz zaufanie „umożliwia-
ją członkom danego społeczeństwa zwiększenie efektywności zbiorowego działania 
i sprawniejsze osiąganie podzielanych przez nich celów”17. Rozpatrując istnienie kapi-
tału społecznego w odniesieniu do celów zbiorowych, a nie jednostkowych, R. Putnam 
pisze, że: „wspólna praca jest łatwiejsza tam, gdzie istnieje znaczący poziom kapitału 
społecznego”18. Integrowanie społeczności lokalnej stanowi więc proces, który jest silnie 
uwarunkowany zdolnością do współpracy. Odnosząc ten fakt do koncepcji rozwoju lokal-
nego, można stwierdzić, że w modelowym ujęciu rozwój lokalny zależy od korzystnego 
układu działań w ramach komponentów przedstawionych na rysunku 119.

13  Tamże, s. 317–318.
14  R. Brol, Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych, w: Gospodarka lokalna i regionalna 

w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 
2009, s. 58.

15  P. Gliński, Przemiany sektora obywatelskiego po roku 2000 – analiza porównawcza wybranych 
wyników badań empirycznych, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne 
w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lebenstein i A. Siciński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 
2004, s. 65.

16  R. Brol, Kapitał społeczny…, s. 318.
17  Tamże.
18  M. Paldam, Social Capital: One or Many? Definition and Measurement, „Journal of Economic 

Surveys” 2000, vol. 14, no. 5, s. 630; C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny..., s. 61.
19  W. Toczyski, J. Lendzion, Lekcja z upadku Programu Inicjatyw Lokalnych w gminie Wicko, w: Kapitał 

społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnictwi ISP, Warszawa 2007, s. 253.
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Rysunek 1. Komponenty i siły społeczne rozwoju lokalnego
Idea  

dobra 
wspólnego 

Rozwój 
lokalny 

Społeczność 
lokalna 

Społeczność 
przedsiębiorców 

Lider  
lokalny 

Instytucje 
lokalne 

Lokalne  
elity  

działania 

Zdolności 
współpracy 

Źródło:  W. Toczyski, J. Lendzion, Lekcja z upadku Programu Inicjatyw Lokalnych w gminie Wicko, w: Kapitał społeczny. Ekonomia 
społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnictwo ISP, Warszawa 2007, s. 253.

Efekty generowane przez kapitał społeczny w wymiarze lokalnym mogą mieć cha-
rakter zarówno pozytywny, czyli stymulujący rozwój lokalny, jak i negatywny, czyli ogra-
niczający możliwości rozwoju lokalnego. Negatywne konsekwencje kapitału społecznego 
najłatwiej można zidentyfikować właśnie na szczeblu lokalnym. Ta sama bowiem siła 
społecznej więzi z jednej strony utrzymuje członków grupy w ścisłym związku, przy-
nosząc im korzyści, a z drugiej strony odpycha innych, którzy nie spełniają określonych 
kryteriów, co w rezultacie obniża aktywność społeczną oraz jakość i skalę interakcji 
społecznych w gminie20.

R. Putnam, badając negatywne konsekwencje, jakie może wywołać kapitał społecz-
ny, dokonał jego podziału na dwie grupy: 

 – kapitał wiążący (kontraktowy lub spajający), 
 – kapitał pomostowy21. 

Kapitał wiążący tworzy silne powiązania wśród ludzi, którzy się znają, a więc człon-
ków rodziny, przyjaciół i tym podobnych. Ma on jednak dwa oblicza. Z jednej strony 
przynosi korzyści jednostkom i grupom, dając im poczucie przynależności, zapewniając 
wsparcie oraz ułatwiając im radzenie sobie. Z drugiej strony może wymuszać lojalność 
wbrew woli niektórych osób i być źródłem szkodliwych dla społeczeństwa praktyk, jak 
na przykład nepotyzm, mafia, kumoterstwo22. 

Kapitał pomostowy oparty jest na powiązaniach wśród ludzi nieznających się oraz 
różniących się między sobą. Może on tworzyć więzi zarówno horyzontalne, łącząc osoby 
zajmujące podobne miejsce w strukturze społecznej, jak i wertykalne, łącząc osoby zaj-

20  R. Brol, Kapitał społeczny…, s. 318.
21  B. Klimczak, Kapitał społeczny a dobrobyt indywidualny i społeczny, w: Kapitał społeczny we 

wspólnotach, red. H. Januszka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 18;  
T. Kaźmierczak, Kapitał społeczny a rozwój..., s. 57.

22  T. Kaźmierczak, Kapitał społeczny a rozwój..., s. 57.
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mujące odmienne pozycje. „W odróżnieniu od kapitału wiążącego, który pełni raczej 
funkcje defensywne, kapitał pomostowy pozwala iść do przodu, rozszerzając możliwości 
dostępu do wymiany zasobów krążących po sieciach”23. Wśród wspomnianych zasobów 
wyróżnia się: symbole (normy, wartości, informacje, pomysły), zasoby materialne (pie-
niądze, rzeczy) oraz emocje (szacunek, sympatia, aprobata)24.

Kapitał społeczny może zostać utrwalony w postaci kapitału rzeczowego, kapitału 
ludzkiego albo innej formy kapitału społecznego, co stanowi potwierdzenie, iż jest on 
kapitałem w rozumieniu ekonomii, ponieważ jego efekty ekonomiczne są trwałe25. Przy-
kładowo, kapitał społeczny utrwala się jako:

a) kapitał rzeczowy, gdy na przykład społeczność lokalna organizuje się i wspólnym 
wysiłkiem buduje szkołę, albo

b) kapitał ludzki, gdy na przykład efekty działań społecznych powodują zwiększenie 
potencjału wiedzy i umiejętności, które następnie będą aktywnie wykorzystywane 
nawet wtedy, gdy ustaną relacje, które doprowadziły do jego uzyskania26.

Kapitał społeczny nie jest zmienną, którą można kształtować przy użyciu metod 
zakładających działania krótkoterminowe i wymaga on raczej zaplanowanych przed-
sięwzięć działających długofalowo27. Główną funkcją kapitału społecznego w wymia-
rze lokalnym jest zmniejszenie niepewności w życiu społecznym i gospodarczym oraz 
w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej28. Grupa ludzi, której „człon-
kowie wykazują, że są godni zaufania i ufają innym będzie w stanie osiągnąć znacznie 
więcej niż porównywalna grupa, w której brak jest zaufania”29. Istnienie bowiem obok  
sieci i norm uspołecznienia – zaufania społecznego – sprzyja koordynacji działań oraz 
wzajemnej współpracy30.

23  Tamże.
24  Tamże.
25  Współcześnie ekonomiści zaliczają kapitał społeczny do podstawowych czynników produkcji. Stanowi 

on bowiem uzupełnienie kapitału ludzkiego, który w latach sześćdziesiątych dołączył do takich czynników, 
jak: ziemia, praca, kapitał finansowy i kapitał fizyczny. „Najnowszy sprzęt i najbardziej innowacyjne idee 
w rękach lub w głowie najmądrzejszej osoby niewiele dadzą, o ile osoba ta nie będzie miała dostępu do 
innych”. Istotą kapitału społecznego, który stanowi uzupełnienie kapitału ludzkiego, jest to, że tkwi on 
w relacjach, a nie, jak kapitał ludzki, w jednostkach. Więcej na ten temat: tamże, s. 49.

26  R. Brol, Kapitał społeczny…, s. 319.
27  W. Goszczyński, Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidło-

wej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER+, w: Społeczne 
aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Pode-
dworna, P. Ruszkowski, Scholar, Warszawa 2008, s. 113.

28  R. Brol, Kapitał społeczny…, s. 319.
29  T. Szawiel, Społeczeństwo obywatelskie, w: Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie po-

lityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, red. M. Grabowska, T. Szawiel, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 132.

30  M. Kempny, Tradycje lokalne jako podstawa kapitału społecznego, w: Oblicza lokalności. Tradycja 
i współczesność, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 150. 
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Lokalny kapitał społeczny, zmniejszając występowanie niepewności, zastępuje lub 
ogranicza, zdaniem A. Matysiaka, materialne wydatki na:

a) „zabezpieczenie (ochronę) zasobów i dóbr podmiotów gospodarki lokalnej;
b) koszty transakcyjne związane z rozpoznaniem lokalnego otoczenia gospodarcze-

go, zgromadzenia informacji o potencjalnych partnerach, o lokalnym rynku pracy, 
społecznych usługach publicznych;

c) redukcję tzw. kosztów sygnalizacji, tj. promocji własnych cech budzących ufność 
otoczenia”31.

Lokalny kapitał społeczny, jako wolne dobro dostępne dla podmiotów gospodarki 
lokalnej, zdecydowanie stymuluje aktywność gospodarczą w gminie poprzez obniżanie 
kosztów działalności oraz tworzenie atmosfery ufności i partnerstwa. Realizacja tego 
typu funkcji umożliwia przeznaczenie wymienionych powyżej zmniejszonych wydatków 
na osiągnięcie innych celów rozwoju lokalnego32.

Wśród propozycji odnoszących się do identyfikacji i pomiaru poziomu lokalnego ka-
pitału społecznego, proponowanych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i przez takie 
instytucje, jak Bank Światowy czy OECD, można wymienić na przykład: 

a) przynależność do stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, związków zawodo-
wych czy grup religijnych;

b) przynależność do partii politycznych, udział w spotkaniach z politykami czy pracę 
na rzecz polityków i partii politycznych, zbieranie podpisów poparcia oraz fundu-
szy w kampaniach wyborczych oraz frekwencja wyborcza;

c) aktywne uczestnictwo w lokalnych mediach, władzach lokalnych, w akcjach na 
rzecz społeczności lokalnej czy też zabieganie o status lidera lokalnego33.

Nie bez znaczenia jest również klimat rozwoju lokalnego. Korzystnym klimatem 
tego rozwoju określa się taki stan warunków, w którym zasoby stają się aktywnymi 
czynnikami rozwoju, ponieważ występują realne możliwości (także konkretne zamiary) 
ich wykorzystania dla rozwoju lokalnego34.

Wśród elementarnych składników społecznego klimatu rozwoju lokalnego można 
wymienić:

 – struktury społeczne szczebla lokalnego zainteresowane rozwojem lokalnym i po-
pierające ten rozwój,

 – doświadczenie i wolę kreowania rozwoju przez samorząd terytorialny,
 – inicjatywność, aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców,

31  R. Brol, Kapitał społeczny…, s. 319.
32  Tamże.
33  Tamże, s. 320–321.
34  Tamże, s. 121.
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 – prawne, organizacyjne, techniczne i technologiczne wspieranie inicjatyw,
 – materialno-finansowe wspomaganie inicjatyw rozwoju lokalnego i inne35.

Warto również podkreślić, że w literaturze ekonomicznej coraz częściej akcentuje się 
znaczenie wartości niematerialnych przy określaniu czynników warunkujących rozwój 
lokalny, co stanowi odzwierciedlenie tendencji istniejących w ekonomii. Dość często 
zwraca się uwagę, że niezbędnym warunkiem rozwoju jest występowanie szeroko rozu-
mianej aktywności mieszkańców, a tym samym ich świadomości co do możliwości wpły-
wania na rzeczywistość. Przykładowo, I. Pietrzyk upatruje wśród endogennych zasobów 
„szczególną i kluczową rolę społeczności lokalnych, sieci powiązań ekonomicznych, 
reguł, norm zachowań, czyli elementów składających się na kapitał społeczny”36. Ponadto, 
I. Pietrzyk podkreśla, że „polityka regionalna coraz częściej nakierowana jest na otoczenie 
niematerialne, w którym zasadniczą rolę odgrywa środowisko społeczno-kulturowe”37.

Podsumowanie

Pojęcie kapitału społecznego ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. 
Zdaniem krytyków, popularność pojęcia kapitału społecznego jest mocno zwodnicza, po-
nieważ pomimo swej obecnej popularności termin ten nie reprezentuje żadnych idei, które 
mogłyby być nowe dla socjologów jak podkreśla A. Portes, oraz funkcjonuje ono jednocześnie 
jako nowa wersja odpowiedzi na dość klasyczne pytania dotyczące spójności społecznej38.

Mimo tych zarzutów, należy stwierdzić, że kapitał społeczny „pozwala zminimalizo-
wać zagrożenia płynące z podejmowanych akcji, umożliwia współpracę różnych aktorów 
oraz pełne synergiczne wykorzystanie zasobów i potencjału, który oni posiadają”39. Jego 
„siła” zawarta jest w sieciach stworzonych pomiędzy członkami wspólnoty, grupami 
i instytucjami. Kapitał społeczny, wyzwalając pozytywną energię w społeczeństwie, 
wpływa nie tylko na jakość norm, formalnych i nieformalnych instytucji, lecz także 
na funkcjonowanie jednostek w społeczeństwie. Gdy zaistnieją odpowiednie warunki, 
kapitał społeczny ułatwia koordynację i komunikację, wzmacniając przepływ informacji 
niezbędnych do utworzenia nowoczesnej, innowacyjnej i skutecznej strategii rozwoju40. 

35  Tamże.
36  A. Wojewódzka, Aktywność wyborcza mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin, w: Go-

spodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 348–349.

37  Tamże.
38  C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny..., s. 46–47. 
39  W. Goszczyński, Kształtowanie synergicznych form..., s. 109.
40  Tamże. 



Joanna Kenc 
Kapitał społeczny i jego rola w rozwoju lokalnym 

155

E
t
y

k
a

Literatura

Arrow K.J., Observations on Social Capital, w: Social Capital: A Multifaceted Perspective, red. 
P. Dasgupta, I. Serageldin, The World Bank, Washington 2000.

Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym,  
w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Scholar, War-
szawa 2007.

Będzik B., Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich 
w Polsce, „Oeconomia” 2008, nr 7(4).

Brol R., Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych, w: Gospodarka lokalna i regionalna 
w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, Wrocław 2009.

Brol R., Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii 
i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2008.

Gliński P., Przemiany sektora obywatelskiego po roku 2000 – analiza porównawcza wybranych 
wyników badań empirycznych, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor 
i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lebenstein i A. Siciński, 
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.

Goszczyński W., Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek pra-
widłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu 
LEADER+, w: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja 
lokalna i kapitał społeczny, red. H. Podedworna, P. Ruszkowski, Scholar, Warszawa 2008.

Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść,  
w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnic-
two ISP, Warszawa 2007.

Kempny M., Tradycje lokalne jako podstawa kapitału społecznego, w: Oblicza lokalności. Tra-
dycja i współczesność, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004. 

Klimczak B., Kapitał społeczny a dobrobyt indywidualny i społeczny, w: Kapitał społeczny 
we wspólnotach, red. H. Januszka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2005.

Lissowska M., Type and Role of Social Capital in Post-transition European Economies, „Gospo-
darka Narodowa” 2009, nr 3.

Paldam M., Social Capital: One or Many? Definition and Measurement, „Journal of Economic 
Surveys” 2000, vol. 14, no. 5.

Przybysz J., Sauś J., Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Poli-
techniki Poznańskiej, Poznań 2004.

Szawiel T., Społeczeństwo obywatelskie, w: Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie 
polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, red. M. Grabowska, 
T. Szawiel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Sztaudynger J.J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Theiss M., Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Toczyski W., Lendzion J., Lekcja z upadku Programu Inicjatyw Lokalnych w gminie Wicko,  
w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnic-
twi ISP, Warszawa 2007.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 10 (2015)

156

E
t
y

k
a

Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, Warszawa 2005.
Wojewódzka A., Aktywność wyborcza mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin,  

w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Streszczenie

W literaturze ekonomicznej coraz częściej akcentuje się znaczenie wartości niematerialnych przy określaniu 
czynników warunkujących rozwój lokalny, co stanowi odzwierciedlenie tendencji istniejących w ekonomii. Efekty ge-
nerowane przez kapitał społeczny w wymiarze lokalnym mogą mieć charakter zarówno pozytywny, czyli stymulujący 
rozwój lokalny, jak i negatywny, czyli ograniczający możliwości rozwoju lokalnego. Lokalny kapitał społeczny stymuluje 
aktywność gospodarczą w gminie poprzez obniżanie kosztów działalności oraz tworzenie atmosfery ufności i part-
nerstwa.

The Social Capital and Its Role in Local Development

The influence of non-material values on local development is very often underlined in the economic literature, 
which reflects the global tendencies in the economy. The effects of social capital in the local aspect can have both 
positive and negative influence on local development. The social capital on the local level stimutates the economic 
activity in certain municipalities through lowering the cost of running the business and creating the atmosphere of trust 
and partnership. 

Translated by Joanna Kenc
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Wprowadzenie

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw (z ang. corporate 
social responsibility – CSR) wyłoniła się na gruncie potrzeby wzmocnienia słabnącego 
zaufania do biznesu. Nazbyt „ekonomiczny” swego czasu biznes wytrącił z funkcjono-
wania zasady moralne, a konsekwencje braku odpowiedzialności w działaniach biznesu 
stawały się coraz dotkliwsze dla ogółu społeczeństwa. Można zatem pokusić się o stwier-
dzenie, że koncepcja CSR została zainicjowana, by propagować etyczne oblicze biznesu. 
Na przestrzeni czasu idea ta w swych wytycznych nie była trwała i niezmienna. Wręcz 
przeciwnie, ewoluowała i stale jest dyskutowana. Celem artykułu jest przede wszyst-
kim zaprezentowanie współczesnych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz wskazanie jej powiązań i odniesień do etyki biznesu. Zdaniem autorki 
bowiem z respektowania podstawowych przesłanek idei CSR wyłania się obraz etycznie 
postępującego przedsiębiorstwa. Zatem dostrzec można korelację między respektowa-
niem zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw a etycznym postrzeganiem 
biznesu.

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

Przechodząc do próby zaprezentowania szczegółów zawartych we współczesnym rozu-
mieniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, zauważyć należy, że w literaturze 
przedmiotu istnieje wiele jej definicji. Poszczególne określenia CSR zawierają jednak po-
wtarzalne elementy, które pozwalają wskazać między innymi jej etyczny charakter.

Według J. Klimka społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to „koncepcja, 
dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają 
interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariu-
szy”1. Bardzo podobne sformułowanie przedstawiła także K. Szczepańska, która określi-
ła CSR jako koncepcję „dobrowolnego uwzględniania przez przedsiębiorstwa aspektów 
społecznych i ekologicznych podczas realizacji działań rynkowych oraz w kontaktach 
z interesariuszami”2.

Z kolei G. Bartkowiak zauważyła, że „odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw 
lub nieco szerzej odpowiedzialność społeczna biznesu polega nie tylko na przynoszeniu 
zysku akcjonariuszom (właścicielom), ale pojęcie to dotyczy oddziaływania decyzji biz-
nesowych i wszelkich działań przedsiębiorstwa na wszystkie podmioty, mające z nimi do 
czynienia zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią”3. Również V.M. Reyes podkre-
ślił, że odpowiedzialność biznesu to coś więcej niż przynoszenie zysku akcjonariuszom 
(właścicielom). Pojęcie to według niego „dotyczy sposobu, w jaki decyzje biznesowe 
i działania przedsiębiorstwa wpływają na wszystkie podmioty, które mają z nim do czy-
nienia wewnątrz organizacji i poza nią”4. 

Swoistego określenia CSR dokonała także E. Mazur-Wierzbicka, stwierdzając, że 
najważniejsze w tej idei to to, że:

 – „wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu jest dobrowolne, 
 – społeczna odpowiedzialność biznesu to równoważenie trzech wymiarów: ekono-

micznego (gospodarczego), społecznego i środowiskowego, 
 – organizacje wdrażające założenia CSR w podejmowanych działaniach kierują się 

zasadami etycznymi, 
 – podejmowane działania w ramach CSR skierowane są do szerokiej grupy intere-

sariuszy”5.

1  J. Klimek, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa 2014, s. 270.
2  K. Szczepańska, Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 177. 
3  G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, 

Warszawa 2011, s. 15–16.
4  V.M. Reyes, Etyka biznesu – wybrane kwestie, w: K. Kietliński, V.M. Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biz-

nesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 132.
5  E. Mazur-Wierzbicka, CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, 

Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012, s. 29.
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Natomiast B. Rok, definiując odpowiedzialny biznes, przedstawił bardzo liczny 
zbiór określeń, które umownie można podzielić na dwie grupy. Rozdzielenie określeń 
zostało zaprezentowane w tabeli 1. W pierwszej grupie zapisane zostały te spośród nich, 
które akcentują odniesienie do znaczenia interesariuszy, a w drugiej grupie te, które 
ujmują w swej treści aspekty etyczne. Przy tym nie jest to podział idealny i jednoznaczny, 
bowiem przynajmniej kilka z nich stanowi określenia klasyfikujące je do jednej grupy 
i do drugiej.

Tabela 1. Określenia odpowiedzialnego biznesu

Podkreślające aspekt interesariuszy Podkreślające aspekt etyczny

Osiąganie trwałego zysku przy jednoczesnym mądrym 
kształtowaniu relacji ze wszystkimi interesariuszami.

Narzędzie zarządzania, które pozwala wykorzystać proces 
budowania dialogu z interesariuszami w celu doskonalenia 

strategii rozwoju firmy.

Filozofia prowadzenia działalności gospodarczej opierając 
się na budowaniu trwałych, przejrzystych relacjach ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami: między innymi 

z pracownikami, z klientami, z dostawcami, 
z akcjonariuszami, z konkurencją, ze społecznością 

lokalną.

Budowanie strategii przewagi konkurencyjnej na rynku 
opartej na zapewnieniu trwałej wartości zarówno dla 

udziałowców, jak i dla innych interesariuszy.

Wnoszenie wkładu do zrównoważonego rozwoju poprzez 
współpracę z pracownikami, społecznością lokalną 

i globalną, aby podnosić jakość życia wszystkich obywateli.

Dostarczanie usług i produktów w sposób niedegradujący 
środowiska przyrodniczego i społecznego. 

Prowadzenie biznesu w taki sposób, aby uwzględniać 
wartości etyczne, prawo, szacunek dla pracowników, 

społeczeństwa i środowiska przyrodniczego. 

Uczciwe wypełnianie zobowiązań.

Prowadzenie biznesu w zgodzie z oczekiwaniami 
społecznymi, które mają charakter etyczny, prawny, 

finansowy i obywatelski.

Budowanie i wdrażanie strategii zaangażowania 
społecznego, przekraczającego zobowiązania prawne, dla 

dobra wszystkich obywateli, zgodnie ze społecznie 
przyjętymi normami etycznymi. 

Prowadzenie firmy tak, aby efekty działalności 
gospodarczej były spójne z oczekiwaniami i wartościami 

społecznymi.

Poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, 
społeczeństwo, środowisko przyrodnicze, za sukces 

gospodarki.

Stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych opartych na 
szacunku dla pracowników, społeczności i środowiska.

Dobrowolne uwzględnianie społecznych, etycznych 
i ekologicznych aspektów w działalności gospodarczej oraz 

w kontaktach z interesariuszami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 18–19.

Każde z przytoczonych określeń odpowiedzialności biznesu ujętych w tabeli 1 
mogłoby właściwie stanowić albo jej odrębną definicję, albo przynajmniej jej część. 
Treści poszczególnych sformułowań ujmują i potwierdzają szeroki zakres działań przed-
siębiorstw ujmowanych pod hasłem CSR. Zanim jednak przedstawiona zostanie osta-
teczna konkluzja dociekań na temat definicji CSR, warto jeszcze dodać, w jaki sposób  
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odpowiedzialność przedsiębiorstw postrzega P. Pratley. Wskazał on bowiem trzy rodzaje 
podstawowej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Według niego są to6:

 – produkowanie towarów i świadczenie usług, które są funkcjonalne i bezpieczne 
dla każdego konsumenta,

 – troska o środowisko i wyczerpywanie się zasobów naturalnych,
 – jakość przedsiębiorstwa jako społeczności moralnej.

Przedsiębiorstwa powinny zatem, realizując swoją działalność, w ramach której re-
spektują zasady moralne, dbać o interesy konsumentów, uwzględniać problem rzadkości 
zasobów oraz podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wobec 
tego najogólniej stwierdzić można, że sednem jest ponoszenie odpowiedzialności za 
swoje czyny, a że aktywność przedsiębiorstw dotyczy szeregu sfer ich funkcjonowania, 
to obszarów tej odpowiedzialności jest bardzo wiele. Jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia 
pracowników, staje się za nich odpowiedzialne, jeśli produkuje określone dobro, musi 
przejąć odpowiedzialność za jego przydatność do konsumpcji, jeśli potrzebuje materia-
łów do produkcji, odpowiedzialnie współpracuje z dostawcami, jeśli jego działalność 
przysparza negatywnych efektów zewnętrznych, powinno przyjąć odpowiedzialność za 
straty wynikłe z tego powodu dla społeczeństwa i środowiska i tak dalej.

Podsumowując, wszystkie przedstawione dotychczas definicje sprowadzają się wła-
ściwie do propozycji A.B. Carrolla7, który wyróżnił cztery kategorie odpowiedzialności 
przedsiębiorstw: ekonomiczną, prawną, etyczną i filantropijną. Podkreślił on równocześ-
nie, że wypełniając społeczną odpowiedzialność, przedsiębiorstwa powinny być odpo-
wiedzialne w tych czterech zakresach. Współczesne przykłady działań przedsiębiorstw 
według poszczególnych kategorii odpowiedzialności A.B. Carrolla zaproponowała  
M. Krukowska. Zostały one przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Kategorie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Kategoria Przykłady
Ekonomiczna 
wymagana przez społeczeństwo

Osiąganie zysku, minimalizowanie kosztów i maksymalizowanie przychodów ze 
sprzedaży, racjonalne prowadzenie polityki dywidend

Prawna 
wymagana przez społeczeństwo

Przestrzeganie wszelkich obowiązujących firmę przepisów prawnych, praw 
konsumenckich, zasad ładu korporacyjnego, przestrzeganie zawartych umów

Etyczna 
oczekiwana przez społeczeństwo

Działanie zgodne z normami społecznymi, unikanie dwuznacznych moralnie praktyk, 
nawet jeśli są dozwolone przez prawo,

Filantropijna 
pożądana przez społeczeństwo

Działalność charytatywna, wolontariat, budowa obiektów rekreacyjnych dla pracowników 
i ich rodzin, wsparcie lokalnych społeczności, sponsoring sztuki, kultury i sportu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Krukowska, Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu, Wydawnictwo 
Naukowe Scriptorium, Opole 2012, s. 26.

6  P. Pratley, Etyka w biznesie, Gebethner i Ska, Warszawa 1998, s. 133.
7  A.B. Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, „The Academy of 

Management Review”1979, s. 499–500, http://www.jstor.org/stable/257850?seq=3 (11.06.2014).
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Obraz działań odpowiedzialnych społecznie przedstawiony w tabeli 2 pozwala wnio-
skować, że tradycyjne ujęcie celu funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest osiąganie 
zysku, wpisuje się w sens tej idei, ale nie pozostaje jedynym. Współczesny wymagany, 
oczekiwany i pożądany biznes to nadal biznes ekonomiczny i efektywny, ale uwzględ-
niający jednak konsekwencje podejmowanych decyzji, zarówno tych dotyczących sfery 
produkcyjnej, jak i społecznej. To biznes zwracający uwagę na różne aspekty swojej 
działalności i jej oddziaływanie na całe swoje otoczenie bliższe i dalsze, biorący pod 
rozwagę przy podejmowaniu decyzji racje wielu stron, z którymi jest w różnym stopniu 
powiązany i także niejednokrotnie od nich zależny. Zatem koncepcja CSR opiera się 
na poszanowaniu szeroko pojmowanego środowiska przedsiębiorstwa. Z tego względu 
w literaturze przedmiotu spotkać można rozpatrywanie społecznej odpowiedzialności 
w dwóch wymiarach: wewnętrznym i zewnętrznym. W wymiarze wewnętrznym poja-
wiają się następujące elementy:

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

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

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

W praktyce gospodarczej te dwa wymiary społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw, wewnętrzny i zewnętrzny, obejmują różne zagadnienia, które przedsiębiorstwa 
zobowiązane są podejmować i rozstrzygać. Przykłady takich zagadnień przedstawił  
B. Rok, a w niniejszym artykule zostały one ujęte w tabeli 3.

Zbiór przykładowych zagadnień ujętych w tabeli 3, podejmowanych przez przedsię-
biorstwa realizujące koncepcję CSR, stanowi niejednokrotnie bezpośrednie odniesienie 
do respektowania niezapisanych, niesformalizowanych zasad, którymi przedsiębiorstwo 
powinno się kierować w trakcie podejmowania aktywności w różnych wymiarach. Tym 
samym CSR odnosi się do etycznego wymiaru funkcjonowania przedsiębiorstwa.

8  G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu..., s. 25.
9  Tamże.
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Tabela 3. Zagadnienia z zakresu CSR najczęściej podejmowane przez przedsiębiorstwa

Wymiar wewnętrzny Wymiar zewnętrzny
Zarządzanie zasobami ludzkimi:

równouprawnienie pracowników, łatwy dostęp dla 
pracowników do informacji o zmianach w strategii firmy 

i generalnie lepsza wymiana informacji między 
pracownikami a kadrą zarządzającą, partycypacja 

pracownicza, czyli zaangażowanie pracowników w procesy 
decyzyjne, perspektywy rozwoju i doskonalenia kwalifikacji, 

sprawiedliwe płace, wsparcie pracowników w godzeniu 
obowiązków rodzinnych z pracą, szkolenia pracownicze.

Programy etyczne dla pracowników: 
kodeksy etyczne, szkolenia z zakresu etyki, powoływanie 

rzecznika firmy ds. etyki, procedury w przypadku 
naruszenia kodeksu etyki. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy:
dodatkowe – oprócz wymaganych przez prawo – zasady 
bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, różne formy 

opieki zdrowotnej dla pracowników.
Umiejętność dostosowywania się do zmian:

uwzględnienie interesów wszystkich stron w przypadku 
restrukturyzacji, tak aby minimalizować jej negatywne 
skutki, elastyczność zatrudnienia, zasady zwalniania 

pracowników (na przykład outplacement).
Zarządzanie ochroną środowiska:

redukcja zużycia energii, wody, zagospodarowanie 
odpadów, a przede wszystkim procedury pozwalające na 

systematyczne zmniejszanie negatywnego wpływu firmy na 
środowisko.

Zasady nadzoru korporacyjnego:
przejrzystość informacyjna, sposoby powoływania 

i wynagradzania członków rad nadzorczych, inwestycje na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, uwzględnianie polityki 

społecznej odpowiedzialności w procesie fuzji.

Społeczność lokalna:
zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi partnerami lokalnymi, wolontariat pracowniczy, 
zaangażowanie w działalność filantropijną, społeczne 

efekty działalności gospodarczej, stwarzanie miejsc pracy 
dla niepełnosprawnych, obywatelskie zaangażowanie, 

inwestycje społeczne.
Partnerzy handlowi, dostawcy i klienci:

zasady przestrzegania terminowości dostaw i płatności 
wobec kooperantów, monitoring jakości, sprawne 
reagowanie na skargi klientów i innych partnerów, 
określanie wymagań związanych ze stosowaniem 

systemów społecznej odpowiedzialności przez dostawców 
czy podwykonawców, uwzględnianie społecznych 

i ekologicznych aspektów w decyzjach handlowych, jak 
i dostarczaniu na rynek produktów i usług bezpiecznych dla 

środowiska i ludzi czy na przykład przeciwdziałanie 
korupcji.

Prawa człowieka:
dotyczy zobowiązania się firm do przestrzegania praw 

człowieka, czyli na przykład niezatrudniania dzieci, 
niestosowania pracy przymusowej, stwarzania równych 

szans, zasad sprawiedliwego handlu.
Globalne problemy ekologiczne:

troska o szeroko pojęte środowisko naturalne w zakresie na 
przykład efektu cieplarnianego, zmian klimatycznych, 

technologii zmniejszających zużycie zasobów 
nieodnawialnych, wykorzystania źródeł odnawialnych 

w zaspokajaniu potrzeb energetycznych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 20.

Zasady moralne w biznesie

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zawiera w sobie wiele przesłanek, 
jednak podstawowym założeniem tej idei jest zasada dobrowolności, która oznacza brak 
jakiegokolwiek przymusu wdrażania jej wytycznych przez poszczególne przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwa nie są zobowiązane prawnie wdrażać pryncypia CSR. Innymi słowy, nawet 
jeśli żadnych działań w tym kierunku nie podejmą, nie będą obarczone skutkami prawnymi. 
Warunkiem ich funkcjonowania w praktyce jest jedynie głęboka świadomość moralna, skła-
niająca do niewymuszonych działań. Ta szczególna charakterystyka wskazuje już pierwotny 
wysoki stopień etyczności tej idei. Zatem jedynie odpowiedzialne moralnie przedsiębiorstwo 
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będzie skutecznie zmotywowane, aby wprowadzić ideę CSR w czyn. Wydaje się nawet, że 
nie mogłoby być inaczej. Trudno jest bowiem zasady moralne narzucać odgórnie, a tym 
bardziej podejmować próby formułowania kanonów prawnych. Tym bardziej że moralność 
podmiotów zbiorowych, podobnie jak moralność indywidualna, zależy od bardzo wielu 
czynników. Jednak w odróżnieniu od moralności indywidualnej, moralność zbiorowa jest 
jeszcze bardziej złożona, bo reprezentowana przecież przez szereg czasem bardzo zróżnico-
wanych moralności indywidualnych. Zatem dobrowolność jako podstawowy kanon idei CSR 
ma rację bytu, stanowi punkt wyjścia dla jej adaptacji i niejako wyznacza jej etyczny aspekt.

Realizacja poszczególnych wytycznych ujmowanych w koncepcji społecznej odpowie-
dzialności biznesu stanowi swoistego rodzaju zobowiązanie moralne, którego podejmują się 
dobrowolnie przedsiębiorstwa. Na nich spoczywa bowiem ponoszenie odpowiedzialności 
za konsekwencje realizowanej działalności. Skala działań i oddziaływania przedsiębiorstw 
jest znacząca, toteż obszary odpowiedzialności są odpowiednio liczne. Pierwotnym jednak 
zakresem podlegającym zasadzie odpowiedzialności wydaje się „wnętrze” przedsiębiorstwa. 
Dlatego zazwyczaj wskazanym kierunkiem postępowania dla adaptacji założeń idei CSR 
jest rozpoczęcie od sprecyzowania wewnętrznych warunków co do stosowania wzajemnego 
poszanowania, ustalenia bądź utrwalenia wymagań i powinności. Relacje wewnątrz przed-
siębiorstwa stanowią o kulturze organizacyjnej, która stanowi wyznacznik norm i wartości 
organizacyjnych10. Z kolei wewnętrzna poprawność i spójność postępowania, rozumienia, 
co jest słuszne i wymagane, daje dopiero solidne podstawy to prawidłowego zarządzania 
zasobami ludzkimi oraz utworzenia właściwych interakcji z otoczeniem zewnętrznym.

Postępowanie wobec interesariuszy zewnętrznych jest nie mniej istotne. Niezależ-
nie od tego, czy dotyczy dostawców, klientów, czy konkurentów, opierać się powinno 
na szacunku, uczciwości i poszanowaniu reguł. Stanowi to także nieodzowny element 
stosowania etyki w biznesie. Partnerskie stosunki warunkują wzajemne relacje i nadają 
sens kooperacji. Przykłady konkretnych działań z tego obszaru w zakresie realizacji 
idei CSR wskazują jednoznaczne skupienie na wartościach moralnych, a czasem na tak 
zwanej zwykłej przyzwoitości, począwszy od właściwej jakości dostarczanych produk-
tów, poprzez sprawne reakcje na uwagi klientów, aż po dbałość o niwelowanie negatyw-
nych skutków wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Ten ostatni 
aspekt skłania dalej do rozważań na temat odpowiedzialności ekologicznej.

Zgodnie z podstawowym założeniem koncepcji CSR, przedsiębiorstwo przyjmu-
je odpowiedzialność także za środowisko przyrodnicze, zatem powinno postępować 
w sposób minimalizujący zagrożenia jego eksploatacji, degradacji i sprzyjać jego odbu-
dowie. Niezależnie od tego, czy będą to działania znaczące, mające swoje odzwierciedle-
nie w długoterminowych i wartościowych inwestycjach, czy jednorazowe akcje, istotne 

10  Szerzej na ten temat: M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 124 i następne.
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jest poczucie rozsądku i obowiązku kształtowane przez morale. I jeżeli przedsiębiorstwo 
podejmuje się takich aktywności, to przyjmuje na siebie zobowiązanie moralne.

Podobnie jest w przypadku podejmowania współpracy ze społecznością lokalną. 
Zapewne bardziej wartościowe są wypracowane i trwałe zaangażowanie i zharmonizowane 
działania, ale nawet niewielki zalążek podjęcia tego rodzaju zobowiązania może przyczynić 
się do pozytywnych wrażeń i otwarcia drzwi do kooperacji. Dlatego również tego rodzaju 
zobowiązanie jest niezwykle istotne. Nie ulega wątpliwości, iż w przypadku funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw niezmiernie ważna jest realizacja ich podstawowej funkcji ekonomicz-
nej, ale równie niebagatelne pozostają kwestie etyczne, środowiskowe, a także społeczne. 
Dlatego ważkie jest propagowanie idei CSR i idących za nią wartości moralnych. Korzyści 
z nich płynące, choć w krótkim czasie często wydają się nierentowne, w długim okresie 
procentują. Osobną kwestią związaną z krzewieniem wartościowych przesłanek koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu pozostają próby jej zapisów i standaryzacji. 

Podsumowanie

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw opiera się na podstawowych 
zasadach współżycia przedsiębiorstw w społeczeństwie i środowisku naturalnym. Przed-
siębiorstwo stanowi podmiot, który chcąc realizować swoje podstawowe zamierzenia eko-
nomiczne, musi liczyć się z całym otoczeniem. Sam fakt, że istnieje obok innych podmio-
tów, równie ważnych, także z punktu widzenia jego interesu, obliguje je do przestrzegania 
określonych zasad i reguł postępowania, w tym także podejmowania odpowiedzialności za 
swoje działania. Zatem wszystkie wyznaczniki idei CSR, takie jak: dobrowolny charakter, 
uwzględnianie relacji ze wszystkimi interesariuszmi, podejmowanie działań społecznych, 
jak również respektowanie nadrzędnego znaczenia środowiska naturalnego i jego ograni-
czeń wpisują się w moralne zobowiązanie biznesu. Można nawet pokusić się o wniosek, że 
właściwie idea CSR opiera się na respektowaniu zasad moralnych. Równoważenie trzech 
wymiarów działalności przedsiębiorstw: ekonomicznego, społecznego i środowiskowe-
go, na którym zasadza się idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, sprawia, 
że przedsiębiorstwa postępują bardziej właściwie – etycznie. Ich działania uwzględniają 
wówczas potrzeby zarówno teraźniejsze, jak i przyszłych pokoleń11. 

11  Działania takie wpisują się również w założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Definicja zrów-
noważonego rozwoju sformułowana została w ramach prac Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Komisja ta w roku 1987 opublikowała raport pod tytułem Nasza 
wspólna przyszłość (Our Common Future) potocznie nazywany „raportem Brundtland”, w którym określi-
ła, że rozwój zrównoważony to „rozwój, który zaspokaja obecne potrzeby bez ograniczenia możliwości ich 
zaspokajania przez przyszłe pokolenia. W swej istocie oznacza taki proces zmian, w którym eksploatacja 
zasobów, kierunki inwestowania i postępu technicznego oraz zmiany instytucjonalne pozostają w harmo-
nii i zachowują teraz i w przyszłości możliwość zaspokojenia ludzkich potrzeb i aspiracji”. http://www.
agenda21.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=7 (28.02.2014).
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Streszczenie

Współczesne postrzeganie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględnia szereg działań podej-
mowanych w praktyce przez przedsiębiorstwa, ale opiera się na niezmiennej zasadzie dobrowolności. Zatem sensem 
realizacji strategii CSR jest przede wszystkim poczucie moralnego obowiązku przyjmowania przez przedsiębiorstwa 
odpowiedzialności za prowadzone działania w ramach ich funkcjonowania. Idea ta rozumiana jest dlatego jako 
zobowiązanie moralne. Można więc uznać, że jeśli przedsiębiorstwa respektują zasady społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, postępują etycznie. Ich gospodarowanie jest wówczas uczciwe i charakteryzuje się poszanowaniem 
interesów szeroko ujętego otoczenia. Uwzględnianie zaangażowania społecznego podkreśla poważanie dla interesa-
riuszy zewnętrznych, a troska o środowisko naturalne atencję dla wszechobecnego problemu rzadkości.

CSR as a Moral Obligation of Business

The contemporary perceptions of the concept of Corporate Social Responsibility took into account a number of 
actions taken in practice by companies, but is based on an unchanging voluntary basis. Therefore meaning of CSR 
strategy is primarily a sense of moral obligation to take responsibility for the company’s the activities undertaken within 
their operation. This idea is therefore understood as a moral obligation. It can therefore be concluded that if companies 
respect the principles of corporate social responsibility behave ethically. Their management is then fair respecting the 
interests of broadly understood environment. Inclusion of social engagement additionally emphasizes respect and 
deference to external stakeholders and care for the environment respect for the ubiquitous problem of rarity.

Translated by Agnieszka Łopatka




