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WALDEMAR GRZYWACZ

Szczecin

Ewolucja suwerenności 
wynikająca ze wzrostu współzależności międzynarodowej

Suwerenność (zwierzchnictwo) jest atrybutem władzy państwowej, odróż-
niającym ją od innych systemów władzy publicznej i niepublicznej. W tym 

rozumieniu suwerenność została spopularyzowana przez J. Bodina (Sześć ksiąg 
o Rzeczpospolitej, 1576, wyd. polskie 1958), który defi niował ją jako „absolutną 
i nieustającą władzę Rzeczypospolitej”. Jest to władza nieograniczona, ciągła, 
niezbywalna, bezwarunkowa i niezależna.

Suwerenność państwa charakteryzuje się dwoma przymiotami: samowład-
nością i całowładnością. Samowładność oznacza, że państwo posiada wszystkie 
elementy konstytuujące pełną zdolność do działania w prawie międzynarodo-
wym i posiada zdolność do:
– nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych (prawo legacji),
– zawierania umów międzynarodowych (zdolność traktatowa),
– ponoszenia odpowiedzialności w zakresie prawa międzynarodowego i wystę-

powania z roszczeniami w tym zakresie,
– występowania w charakterze strony przed sądami międzynarodowymi orze-

kającymi na podstawie powszechnego prawa międzynarodowego (zdolność 
procesowa).

Całowładność oznacza zwierzchnictwo terytorialne państwa, jego pełną 
władzę nad wszystkimi osobami i rzeczami znajdującymi się na jego terytorium. 
Ze zwierzchnictwa terytorialnego państwa wypływa jego zwierzchnictwo per-
sonalne wobec obywateli państwa przebywających poza jego granicami.
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Suwerenność doktrynalnie do tej pory była uznawana za pojęcie integralne, 
a więc niepodzielne, w znaczeniu negowania suwerenności „niepełnej”, „ogra-
niczonej” lub „podzielnej”. Praktycznie doktryna ta przestaje być realizowana. 
Państwa na podstawie zawieranych pomiędzy sobą umów traktatowych ograni-
czają wykonywanie własnej, pełnej i nieograniczonej suwerenności, przekazując 
część swych kompetencji na rzecz organizacji międzynarodowej, albo na rzecz 
tworzonej lub już istniejącej federacji, do której zgłaszają akces.

Akademizmem jest rozważanie, czy jest możliwe przekazanie przez pań-
stwa części ich suwerennych kompetencji organizacji międzynarodowej (mię-
dzypaństwowej), która nie ma atrybutu państwa, jak się to dzieje w odniesieniu 
do Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej). Gdyby UE miała status państwa 
federalnego, wątpliwości prawnych w przekazywaniu jej przez państwa człon-
kowskie części ich suwerennych kompetencji nie byłoby. Realia są jednak inne. 
27 państw przekazało UE, która nie ma pełnej podmiotowości prawnej, część 
swoich kompetencji. Modyfi kacja międzynarodowego prawa doktrynalnego nie 
nadąża za rzeczywistością i będzie musiała ulec zmianie.

Wspólnota Europejska utożsamiane jest z ponadnarodowością i ponad-
państwowością. W jej ramach organizacyjno-funkcjonalnych wypracowane są 
mechanizmy podejmowania decyzji, wiążące państwa unijne. Organa i insty-
tucje Wspólnoty wchodzą w relacje z innymi państwami i organizacjami mię-
dzynarodowymi, a ponadto, w jej strukturach funkcjonują trybunały (sądy), 
mające kompetencje orzekania o ważności aktów prawnych Wspólnoty, które są 
nadrzędne wobec prawa państw członkowskich. Powstała nowa jakość w prawie 
międzynarodowym, która musi być skodyfi kowana, gdyż jest już aprobowana 
w świecie. Ponadnarodowość i ponadpaństwowość UE nie stoi w sprzeczności 
z suwerennością jej państw członkowskich, które zachowały również prawno-
teoretyczną możliwość wycofania się (wyjścia) ze Wspólnoty.

Cecha niezbywalności suwerenności ulega obecnie modyfi kacji. Była ona 
istotna w okresie kształtowania się państw narodowych, między innymi po Kon-
gresie Wiedeńskim oraz po pierwszej i drugiej wojnie światowej. W związku 
z powszechnym kształtowaniem się na świecie ugrupowań państwowych, unij-
nych i systemów federacyjnych krajów, państwa narodowe (unitarne, tj. jedno-
lite) cedują część swoich uprawnień i kompetencji władczych na organa władcze 
tworzonych wspólnot państwowych. Następuje odchodzenie od klasycznie 
rozumianej suwerenności państw. Nie była ona zresztą nigdy bezwzględna, 
gdyż nawet supermocarstwa (np. Cesarstwo Rzymskie, Imperium Brytyjskie, 
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Związek Radziecki, Stany Zjednoczone) z różnych powodów i w różnym stopniu 
uwzględniały interesy „państw wasalnych” w swych decyzjach wewnętrznych 
lub związanych z międzynarodowym zwierzchnictwem (np. odnośnie kwot 
pomocowych, dostaw zaopatrzeniowych, zezwoleń migracyjnych). „Państwa 
wasalne” w większym stopniu uwzględniały wpływ interesów supermocarstw 
w swych decyzjach władczych. Bezwzględna niezależność suwerennych decyzji 
władczych w praktyce nigdy nie była przestrzegana. 

Samowładność i całowładność suwerennej władzy państwowej również 
pozostaje w kolizji z istnieniem innych (zagranicznych) suwerennych podmiotów 
państwowych. Fakt ten jest podstawą prawa międzynarodowego, które stwier-
dza, że „każde państwo ma obowiązek szanowania osobowości innych państwa”, 
a także „obowiązek wypełniać całkowicie i w dobrej wierze swoje zobowiązania 
międzynarodowe oraz współżyć w pokoju z innymi państwami”.

We współczesnym świecie nie ma warunków ku temu, aby państwa były 
w pełni nieograniczone w swej zwierzchniej władzy. Wynika to z coraz bardziej 
utrwalającego się transnacjonalizmu i globalizmu. Transnacjonalizm przejawia 
się w fakcie, że indywidualne państwa są współuczestnikami stosunków mię-
dzynarodowych. Naczelną wartością w systemie międzynarodowym jest wspól-
nota ludzkości (the cosmopolitan community) a nie indywidualne państwa i ich 
społeczeństwa. Globalizm natomiast przejawia się tym, że świat jest społecz-
nością państw (the international society of states). Transnacjonalizm i globalizm 
powodują zacieranie się różnic między państwami narodowymi oraz ich polityką 
wewnętrzną i zewnętrzną. W następstwie państwa luźno i niesformalizowanie 
łączą się w jedną, zintegrowaną, funkcjonalną całość, przy świadomym ograni-
czaniu własnej suwerenności.

Już w XVII w. Francisco Juarez (1548–1617, hiszpański fi lozof i teolog, 
nawiązujący do św. Tomasza z Akwinu) stwierdzał, że aczkolwiek każde pań-
stwo samo w sobie stanowi społeczność doskonałą, to nie może być samowystar-
czalne w swym odosobnieniu i musi dla swojego dobra i rozwoju utrzymywać 
stosunki wzajemnej pomocy i społecznych powiązań z innymi państwami. Na 
skutek rozwoju stosunków międzynarodowych urzeczywistnia się społeczność 
międzynarodowa, a suwerenność państw musi ulegać ograniczaniu. Źródłem 
ograniczania suwerenności państw jest powstanie nowego, wyższego szczebla 
uspołecznienia ludzkości, społeczności międzynarodowej. Umożliwia ona naro-
dom i państwom podnieść standard życia obywateli dzięki szerszej wymianie 
społecznej, pomocy i współpracy gospodarczej, politycznej i kulturowej. Za te 
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uzyskiwane korzyści państwa rezygnują z pewnego zakresu swobody, autonomii 
i suwerenności. Powstaje bowiem dobro wyższej kategorii, społeczności mię-
dzynarodowej, któremu musi być poddane dobro wspólne niższych społeczności 
ludzkich, państwowych1.

Najwyższe zwierzchnictwo ustawodawcze i sądownicze, którym przypo-
rządkowana jest władza wykonawcza, w części zostało przesunięte (scedowane) 
na organy władzy ponadpaństwowej. Cesja ta jest regulowana konwencjami 
i traktatami ratyfi kowanymi przez organy władzy państwowej. Narodowe 
(państwowe) władze wykonawcze respektują przyjęte normy oraz orzeczenia 
sądowe organów ponadpaństwowych w zakresach ustanowionych konwencjami 
i traktatami.

Unia Europejska, a uprzednio Europejska Wspólnota Gospodarcza, działa 
na podstawie traktatów przyjętych przez państwa członkowskie. Postanowienia 
traktatów i wynikające z nich ustawodawstwo stają się częścią praw krajowych 
państw członkowskich. Traktaty uczyniły prawo Unii nadrzędnym w stosunku 
do praw krajowych. W przypadkach, w których ma zastosowanie prawo Unii, jej 
organ – Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu – jest sądem najwyższym 
dla państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej 
w swym orzeczeniu z 1963 roku stwierdził, że Wspólnota stanowi nowy porzą-
dek prawny prawa międzynarodowego na rzecz którego państwa ograniczyły, 
choć w niektórych tylko materiach, swe prawa suwerenne i którego podmiotami 
są nie tylko państwa członkowskie, lecz również ich obywatele.

Częściowa cesja suwerenności państwowej na rzecz organów ponadpań-
stwowych jest samoograniczeniem zwierzchnictwa państwowego na danym 
terytorium i wobec jego obywateli. Ograniczenia suwerenności, zarówno 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne, powodują, że we współczesnym świecie nie ist-
nieje absolutna suwerenność lecz jedynie pewne stopnie suwerenności, większe 
lub mniejsze. Zresztą nigdy żadne państwo nie miało absolutnej suwerenności, 
o czym już wcześniej wspomniano. Jedynie formalnie państwa twierdziły, że 
mają pełną suwerenność lub do niej dążą.

Suwerenność pozostaje w kolizji ze współzależnościami, które są coraz 
silniejsze w procesach transnacjonalistycznych i globalistycznych. Cechy 
suwerenności i współzależności scharakteryzowano w tabeli 1. Suwerenność 

1 Por. C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Spo-
łecznych, Warszawa 1985, s. 543.
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w warunkach XXI wieku jest przede wszystkim suwerennością udziału w euro-
pejskim (światowym) systemie decyzyjnym.

Tabela 1 

Cechy suwerenności i współzależności

Suwerenność Współzależność

– obrona odrębności
– obrona tradycyjnych narodowych wartości
– obrona tradycyjnych instytucji i organów 

władzy oraz ich kompetencji
– nadrzędność interesu państwa i narodu

– poszukiwanie rozwiązań unifi kujących
– działania nowatorskie, kształtowanie nowych 

wartości
– działania przystosowujące sfery 

wewnątrzpaństwowe do standardów 
międzynarodowych

– nadrzędność interesów wspólnot pań-
stwowych, regionów i całej społeczności 
międzynarodowej

Źródło: opracowanie własne.

Utrata części suwerenności państwowej na rzecz określonej wspólnoty ma 
również inny wymiar, rozszerza suwerenność pojedynczego państwa wobec 
wspólnoty. Państwo, członek wspólnoty, nabywa prawo współdecydowania 
o sprawach dotyczących wszystkich państw członkowskich wspólnoty. Polska, 
po przyjęciu do UE, przekazała część swych uprawnień decyzyjnych na rzecz 
organów unijnych, a równocześnie, wchodąc w struktury Unii, uzyskaliśmy 
prawo współdecydowania o polityce gospodarczej Niemiec, Francji i innych 
państw Wspólnoty.

Przystąpienie Polski do Wspólnot Europejskich wywołało skrajne opinie 
reprezentowane z jednej strony przez euroentuzjastów, a z drugiej strony przez 
eurosceptyków. Rząd polski, który na początku sierpnia 2000 roku opublikował 
raport o korzyściach i kosztach integracji z Unią Europejską, przedstawił ocenę 
spodziewanych korzyści i możliwych zagrożeń. Wniosek z raportu można spro-
wadzić do stwierdzenia, że integracja Polski z UE jest „grą” o wyniku dodatnim. 
Każda ze stron skorzysta na przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, szczegól-
nie w długim okresie, chociaż korzyści nie muszą być symetryczne. Najwięcej 
zyskają obywatele polscy dzięki możliwości korzystania z dobrodziejstw rynku 
unijnego oraz rozwoju intelektualnego. Układ stowarzyszeniowy jest więc nie 
tylko ekonomicznie, ale i społecznie zasadny. Według powszechnych ocen Pol-
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ska nie ma obecnie żadnej innej korzystniejszej możliwości rozwoju społeczno-
gospodarczego, jak w ramach integracji zachodnioeuropejskiej.

Rachunek korzyści i zagrożeń oraz kosztów wynikających z gospodar-
czych współzależności międzynarodowych, a także przynależności do gospo-
darczych ugrupowań międzypaństwowych czy międzynarodowych, nie jest ani 
tradycyjnym rachunkiem ekonomicznym, ani rachunkiem zysków i strat. Jest 
to rachunek bardziej skomplikowany. Należy jednak a priori stwierdzić, że jest 
on korzystny. Gdyby tak nie było, to nie funkcjonowałyby organizacje między-
narodowe, nie tworzono by ugrupowań państwowych, nie byłoby światowego 
podziału pracy itd. Jest to rachunek długoterminowy, trudny do pełnego skwan-
tyfi kowania (enumeracji oraz wymierzenia korzyści i zagrożeń), a tym bardziej 
do pełnego zwaloryzowania, obliczenia w określonej walucie. Ekonomia nie jest 
nauką ścisłą z możliwością bezproblemowego stosowania działań arytmetycz-
nych. Ocena korzyści lub kosztów działań związanych ze zintegrowaniem się 
państwa z okreś lonym ugrupowaniem państw, w krótkim okresie może być inna 
niż w długim przedziale czasu. Przykładowo, zniesienie ceł w związku z wej-
ściem do określonej strefy wolnego handlu lub unii celnej w krótkim okresie 
czasu może spowodować w państwie upadek niektórych gałęzi wytwórczości, 
które nie sprostają konkurencji w danym ugrupowaniu państw. W średnim lub 
długim okresie efekty tych zmian mogą być pozytywne, gdy państwo przeniesie 
zasoby z wytwórczości nieefektywnej do sfer efektywnych, uzyskując z tego 
korzyści. W rachunku korzyści wynikających z przynależności do ugrupowa-
nia państw, trudności sprawia również określenie efektów lub strat (kosztów) 
mnożnikowych. Najczęściej są one dodatnie, np. zanik działalności sfer nieefek-
tywnych (ich upadek) powoduje, że państwo nie musi świadczyć wobec nich 
pomocy publicznej (dotacje, ulgi podatkowe, kredyty preferencyjne itp.), a tym 
samym zaoszczędzone środki budżetowe można przeznaczyć na inne cele, np. 
rozwój nauki, oświaty czy sfer efektywnych, przyczyniając się do dynamicznego 
rozwoju kraju. Efekty mnożnikowe mogą być oczywiście i ujemne, np. upadek 
jakiegoś sektora przemysłu, tradycyjnie zatrudniającego ludzi w starszym wieku 
może spowodować, że nie uda się ich przekwalifi kować zawodowo i zasilą oni 
grupę „wczesnych” emerytów, wymagających budżetowej pomocy socjalnej.

Oprócz korzyści i zagrożeń, względnie kosztów bezpośrednich, które są 
następstwem przynależności Polski do UE, kraj nasz, podobnie jak i inne pań-
stwa, poniesie koszty i uzyska wymierne korzyści wynikające z koniecznego 
podniesienia kwalifi kacji i mobilności polskich pracowników, którzy będą 



W. Grzywacz: Ewolucja suwerenności... 11

musieli dostosować się do zmodernizowanej gospodarki. Koszty tej operacji 
będą ponoszone w krótkim okresie czasu, a zwielokrotnione korzyści mnożni-
kowe będą uzyskiwane à la longue.

Do korzyści trudno wymiernych lub na obecnym poziomie poznania nie-
wymiernych (bez ich hierarchizowania) można zaliczyć:
– import (przenikanie) wiedzy i doświadczeń z państw unijnych w zakresach 

transformacyjnych i restrukturyzacyjnych, dotyczący między innymi wpro-
wadzenia elementów wolnego rynku wraz z instytucjami i działalnością 
w ochronie konsumentów, cywilizowania konkurencji, rozwoju innowacyj-
ności, poprawy sprawności funkcjonowania gospodarki i wzrostu jej efek-
tywności, przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, dynamizowania 
działalności rozwojowej oraz eliminowania działalności schyłkowej, urynko-
wiania sfery społecznej, przy zachowaniu niezbędnej opiekuńczości państwa 
itp. (jest to wiedza oparta na długoletnich doświadczeniach i pozytywnych 
rezultatach tychże państw, co pozwoli polskim politykom, instytucjom i przed-
siębiorstwom uniknąć określonych błędów oraz przyspieszyć i zdynamizować 
wymienione procesy; jest to korzyść wysoce przydatna, niemożliwia jednak 
do zwaloryzowania),

– kontrolowanie przez organa (instytucje) unijne systemu gospodarczego kraju, 
w tym dyscypliny budżetowej, świadczonej nadmiernie pomocy publicznej 
(dotowania nierentownej działalności) oraz wydatkowania środków unijnych,

– wzrost zaufania do państwa na arenie międzynarodowej i mnożnikowe z tego 
korzyści (dopływ kapitału, dostęp do tanich kredytów itp.), przechodzenie na 
wyższy poziom rozwoju państwa i jego gospodarki,

– międzynarodową specjalizację produkcji, likwidację zacofania regionów, 
branż i gałęzi gospodarczych, alternatywne wykorzystanie zwolnionego 
potencjału produkcyjnego na skutek restrukturyzacji,

– niwelowanie różnic cywilizacyjnych i technologicznych między Polską a wy-
żej rozwiniętymi krajami UE, wzrost adaptywności siły roboczej,

– poprawę struktury zatrudnienia i wytwarzania PKB,
– uzyskanie dostępu do wyników badań naukowych, know-how, nowych tech-

nologii, systemów organizacyjnych, zarządczych i innych informacji,
– poszerzenie rynków zbytu i zaopatrzenia,
– liberalizację gospodarki, w tym handlu zagranicznego, ograniczenie inter-

wencjonizmu i protekcjonizmu państwowego (jest to wymóg przynależności 
do organizacji międzynarodowych),
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– wzrost rozwoju społecznego, kulturowego, turystyki itp.,
– uzyskanie różnorodnych doświadczeń,
– pozyskanie wsparcia międzynarodowego.

Najważniejszą i największą korzyścią z przynależności Polski do UE jest 
otwarcie się polskiej gospodarki na wszystkie kraje członkowskie, a pośrednio 
na cały świat. Następstwem jest wzrost standardów cywilizacyjnych w polskiej 
gospodarce, dostosowanych do najwyższych, „złotych standardów kapitalizmu” 
występujących w krajach Wspólnoty. Korzyści te są większe od transferów środ-
ków fi nansowych z budżetu unijnego dla Polski. Dzięki podnoszeniu standardów 
gospodarczych w Polsce, dostosowywania ich do poziomu rozwiniętych krajów 
UE, nasz kraj ma szansę na duże przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodar-
czego i awans cywilizacyjny. Ma także szansę na szybkie zmniejszenie dystansu 
do społeczeństw i państw wyżej rozwiniętych, na modernizację gospodarki 
i poprawę warunków życia społeczeństwa polskiego. Polska staje się gospodarką 
opartą na wiedzy (GOW), a instytucje unijne wspomagają i dyscyplinują w tym 
zakresie nasz kraj. Pomimo że dyscyplinowanie naszego państwa w zakresie 
rozwoju GOW ma niekiedy zbiurokratyzowany i przeregulowany charakter, jest 
dobrodziejstwem dla Polski, jej elit politycznych i menadżerów, często kunkta-
torskich i reakcyjnych, przeciwstawiających się postępowym zmianom społecz-
nym, gospodarczym i politycznym. Mają oni przy tym często poglądy skrajnie 
nacjonalistycznie, nastawieni są na realizację polityki bieżącej lub osiągnięcie 
krótkookresowych korzyści, bez wizji przyszłości.

The evolution of sovereignty resulting 
from the increase of international interdependence  

Summary

The traditional state sovereignty understood as self-ruling and whole-ruling is 
being redefi ned at present. The globalization and integration processes between the sta-
tes that form common economic organizations (ex. UE, NAFTA) result in the transfer 
of a part of traditional state sovereignty to the interstate level of the organization of 
a specifi c state union. It is an evolutional transfer of a part of national sovereignty to the 
international level. It creates favourable conditions to the harmonization of socio-econo-
mic development in a holistic perspective. 

Translated by Waldemar Grzywacz
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Besonderheiten des politischen Systems der Schweiz: 
Föderalismus und direkte Demokratie

Einführung

Die Schweiz verfügt weder über eine rein parlamentarische, noch über eine 
präsidiale Demokratie, sondern hat ein politisches System weitgehend 

eigener Prägung entwickelt. Darin sind neben 26 Kantonen, einem nationalen 
Zweikammerparlament und einer einzigartig konzipierten Bundesregierung 
– dem Bundesrat mit 7 Ministern – vor allem zwei Besonderheiten enthalten:
– Der weitgehende dezentralistische Föderalismus: Die Schweiz ist ein Bundes-

staat mit einer stark betonten Autonomie ihrer Kantone und Gemeinden und 
deren Beteiligung in allen Phasen der politischen Willensbildung.

– Die Ausprägung der direkten Demokratie: Durch die Volksinitiative und das 
Referendum können die Bürger über alle wichtigen Prozesse und Entschei-
dungen auf die politische Tätigkeit direkten Einfl uss nehmen. Zudem gilt der 
Grundsatz, möglichst alle Teile der Bevölkerung ständig in den politischen 
Prozess mit einzubeziehen und angemessen zu berücksichtigen.

Dieser Prozess wird nach dem Motto des Subsidiaritäts- und Kollegialitäts-
prinzips einerseits und des Konkordanzprinzips andererseits verwirklicht. Die 
Gründe für dieses dezentralistisch-föderalistische Staatsverständnis liegt vor 
allem in der Entstehung und Zusammensetzung der schweizerischen Nation, die 
sehr oft als Willensnation bezeichnet wird.1 Es ist zu betonen, dass die Schweiz 

1 Vgl. J.M. Gabriel, Das politische System der Schweiz, Bern 1997, S. 27–28.
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weder ethnisch noch sprachlich, kulturell oder konfessionell eine Einheit ist, 
sondern versteht sich als ein aus dem freien Willen ihrer Bürger zusammenge-
schlossenes politisches Gemeinwesen.2 Der Föderalismus ist einer der Grund-
prinzipien des Schweizer Bundesstaates seit der Gründung im Jahre 1848 und ist 
entsprechend in der Verfassung verankert.

1.  Idee des schweizerischen Föderalismus

Unter dem Begriff „Föderalismus“ versteht man ein staatliches Organisations-
prinzip, bei welchem jedes einzelne Mitglied über eine gewisse Selbstständig-
keit verfügt. Darunter kann Verschiedenes verstanden werden: Ein staatliches 
Organisationsprinzip, ein politischer Handlungsstil oder auch ein politisches 
Programm.

Wichtig dabei ist, dass die Verantwortung auf die lokalen Strukturen über-
tragen und nicht von einer Zentrale aus gesteuert wird. Föderalismus ist – poli-
tikwissenschaftlich betrachtet – Voraussetzung des Subsidiaritätsprinzips, d.h., 
dass die Entscheide tendenziell auf kleinster politischer Ebene gefällt werden, die 
näher bei den Menschen steht. In der Schweiz entsteht eine unmittelbare Verant-
wortlichkeit der Gemeinden und Kantone für mehrere Politikbereiche und Ent-
scheide werden dadurch tendenziell den lokalen Verhältnissen gerecht und damit 
auch auf diesen Ebenen besser akzeptiert. Insbesondere die Kantone verfügen 
– als unabhängige Gliedstaaten – über eine grosse Selbständigkeit verfügen.

So überträgt der Bund in der Schweiz gewisse Kompetenzen den Kantonen 
und die Kantone delegieren Kompetenzen an die Gemeinden.3

Die Schweizer Föderation entstand aus dem Zusammenschluss von Städten 
und Landschaften im 14. und 15. Jh. Mit dem Bundesvertrag von 1815 wurde 
das einheitsstaatliche Element sehr weit zurückgedrängt.4 Eine Verfassungs- und 
Föderalismusdiskussion setzte verstärkt erst wieder in den 1830er Jahren ein, 
in der man zu klären versuchte, ob die Schweiz ein Bundesstaat oder ein Staa-
tenbund wird. Berücksichtigt wird die Tradition der alten Schweiz vor 1848 als 
heterogenes Bündnis unanhängiger Kleinrepubliken, den Vorläufern der heuti-
gen Kantone. Historisch betrachtet ist der Föderalismus schweizerischer Prägung 

2 Vgl. L. Neidhart, Die politische Schweiz. Fundamente und Institutionen, Zürich 2002.
3 Vgl. O. Sigg, Die politische Schweiz, Zürich 1996, S. 14 ff.
4 Vgl. S. Moeckli, Das politische System der Schweiz verstehen, Altstätten 2007, S. 31–39.
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das Ergebnis der Konfl ikte, die der Gründung des Bundesstaates 1848 voraus 
gingen. Die liberaleren Kantone, die eine stärkere Zentralisierung wünschten, 
setzten sich in einem Bürgerkrieg gegen die katholisch-konservativen Kantone 
durch, welche die Souveränität der Kantone verteidigten.

Die Bundesverfassung von 1848 war kein politisches Diktat, sondern ein 
notwendiger Ausgleich zwischen zentralistischen und föderalen Bestrebungen, 
der gerade die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Kantone betonte.

Die Verfassung wurde im Laufe der Zeit ständig überarbeitet, sowie 1874 
und 1999 vollständig erneuert wurde. Vor allem die Totalrevision der Bundesver-
fassung von 1999 legt das Schwergewicht verstärkt auf dezentralistischen Föde-
ralismus und Zusammenarbeit zwischen dem Bund und Kantonen und zwischen 
den verschiedenen Ebenen des Bundes.5 Der diesem Prinzip zugrundeliegende 
Artikel 3 der Bundesverfassung lautet: Die Kantone sind souverän, soweit ihre 
Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle 
Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.

Der Begriff „Föderalismus“ selbst wird in der Verfassung jedoch nicht expli-
zit erwähnt. Nach diesem Prinzip des Föderalismus verfügen Gemeinden und 
Kantone eine hohe Eigenverantwortlichkeit. Nur jene Aufgaben, die Gemeinden 
und Kantone nicht selbst erledigen können, werden an die nächst höhere Ebene 
delegiert.

In seinen Grundfesten ist der Föderalismus in der Schweiz von grosser 
Bedeutung – und die Kantone kümmern sich darum, dass ihre Freiheiten so 
wenig wie möglich beschnitten werden.

Auch wenn das Grundprinzip unantastbar ist, gibt es Unklarheiten über die 
konkrete Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen, die immer wieder 
Anlass zu Diskussionen bringen.

2. Direkte Demokratie

Das Prinzip der Demokratie geht davon aus, dass alle Menschen gleichwertig 
sind und demzufolge auch dasselbe politische Gewicht haben. In den meisten 
demokratischen Ländern sind die Mitwirkungsrechte des Volkes auf die Wahl 
des Parlamentes und allenfalls des Staatsoberhauptes beschränkt. Man spricht 

5 Vgl. Sigg, Oswald: a.a.O., S. 7–8.
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in diesem Fall von indirekter oder repräsentativer Demokratie.6 In der Schweiz 
ist dagegen die Rede von direkter bzw. halbdirekter Demokratie.7 Dies bedeutet, 
dass das Mitspracherecht des Volkes in der Schweiz weit entwickelt ist; man 
muss zwei Formen der direkten Demokratie unterscheiden: die Versammlungs-
demokratie und die Abstimmungsdemokratie.8 Die Versammlungsdemokratie 
ist auf dem Land verbreitet, vor allem in den Gemeinden mit meist unter 5000 
Einwohnern, und sie existiert in Form der Landesgemeinde in einzelnen klei-
nen Kantonen. Die Abstimmungsdemokratie gibt es auf Bundes- wie auch auf 
Kantons- und Gemeindeebene.9 Dank der direkter Demokratie hat das Volk bei 
Änderungen der Verfassung in jedem Fall das letzte Wort, Gesetze unterstehen 
je nach Tragweite dem obligatorischen oder dem fakultativen Referendum. Neue 
Gesetze können vom Volk über das Instrument der Initiative vorgeschlagen und 
– wenn das Gesetz in der anschliessenden Volksabstimmung angenommen wird 
– warden sie in die Verfassung und in Bundesgesetze eingebrach.

Im Gegensatz zu anderen Ländern werden die sieben Minister in der Regie-
rung und der Bundespräsident nicht vom Volk, sondern vom Bundesparlament 
gewählt.10 Der Bundespräsident hat sein Amt jeweils für ein Jahr inne. Auf 
Kantonsebene werden die Mitglieder der Regierung in Volkswahlen bestimmt. 
Eine eigentliche Gesetzesinitiative gibt es auf Bundesebene nicht, dafür ist 
sie in den meisten Kantonen bestimmend für die politischen Entscheidungen. 
Neben dem Parlament kann auch die Bevölkerung aktiv Verfassung und Gesetze 
mitgestalten. 

Mehrmals pro Jahr erhalten die stimmberechtigten Schweizer Bürger Post 
von der Konföderation, Kantonen und Gemeinden. Darin werden sie aufgefordert, 
sich politisch zu artikulieren und ihre Meinung äussern. Anders als in typischen 
repräsentativen Demokratien werden die Staatsangehörigen der Schweiz nicht 
nur alle paar Jahre zu Wahlen aufgeboten, regelmässig kann sich das Volk als 
letzte politische Instanz auch zu Sachfragen in den Abstimmungen äussern. Das 
geschieht meist mittels geheimer Abstimmungen an der Urne, in den kleinen 
Kantonen sowie manchen Gemeinden fi nden auch noch öffentliche Versamm-
lungen statt. Worüber das Volk entscheiden soll, können Bürgerinnen und Bür-

6 Vgl. T. Meyer, Was ist Demokratie, Wiesbaden 2009.
7 Vgl. M. Fenner, R. Hadorn, R.H. Strahm, Politszene Schweiz, Basel 2000, S. 194 ff.
8 Vgl. J.M. Gabriel, a.a.O., S. 126 ff.
9 Vgl. O. Sigg, a.a.O., S. 18–24.

10 Vgl. S. Moeckli, a.a.O., S. 63–68.
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gern selbst Vorschläge vorbringen. Bei der Revision der Bundesverfassung 1874 
wurden die politischen Rechte um das Gesetzesreferendum erweitert. 1891 folgte 
das Initiativrecht auf Teilrevision der Verfassung auf Bundesebene.11

Mit ihrer Unterschrift können 100 000 Stimmberechtigte verlangen, dass 
die Verfassung in einzelnen Punkten geändert oder sogar als Gesamtes revidiert 
wird. Bevor die geforderten Änderungen in Kraft treten, durchläuft jede Volks-
initiative einen mehrstufi gen Prozess. Nachdem die Gültigkeit der Unterschriften 
überprüft und das Begehren für gültig erklärt wurde, berät zuerst der Bundes-
rat über dessen Inhalt, danach beraten die eidgenössischen Räte. Zuhanden der 
Stimmberechtigten empfi ehlt das Parlament die Initiative anzunehmen oder 
abzulehnen. In manchen Fällen erarbeiten die Räte einen Gegenvorschlag aus, 
der dann als Alternative zur ursprünglichen Forderung der Initiative zur Abstim-
mung gelangt. So vergehen meist mehrere Jahre vom Zeitpunkt der Einreichung 
der Unterschriften bis zum Gang an die Urne. Der ganze Prozess ist langwierig 
und kompliziert. Zwischen 1891 und 2007 wurden lediglich 15 Initiativen ange-
nommen und somit Verfassungsänderungen beschlossen worden. Diese Zahl 
spricht aber nicht dafür, dass die Initiative als Instrument der direkten Demo-
kratie unfähig ist. Oft wird ein Diskussionsprozess erst mit einer Volksinitiative 
angestossen und es kommt im Endeffekt zu einer Kompromisslösung. Mit dem 
Referendum steht den Stimmberechtigten ein Instrument zur Verfügung, das den 
Bürgern erlaubt, aktiv in den Gesetzgebungsprozess einzugreifen. Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger haben das verfassungsmässig garantierte Recht, über 
Parlamentsbeschlüsse nachträglich abstimmen zu können.

Ein Teil der Entscheide muss automatisch zur Abstimmung vorgelegt wer-
den, d.h. es kommt zu einem  obligatorischen Referendum. In anderen Fällen 
wiederum können 50 000 Personen mit ihrer Unterschrift verlangen, dass ein 
Entscheid des Parlaments nachträglich vom Volk genehmigt wird. In diesem Fall 
spricht man von einem fakultativen Referendum. Referendum, als direkt-demo-
kratisches Instrument, bedeutet, dass das Parlament in jedem Fall mit einem Nein 
des Volks zu seiner Arbeit rechnen muss. Das hat bei den parlamentarischen 
Beratungen zur Folge, dass die Interessen jener Parteien, Wirtschaftsverbände 
und gesellschaftlicher Institutionen erfolgreich das Referendum ergreifen könn-
ten, immer ausreichend berücksichtigt werden müssen. Deshalb ist die Suche 
nach Kompromissen und nach der Anerkennung gegenseitiger Rücksichtnahme 

11 Vgl. A. Kost, Direkte Demokratie, Wiesbaden 2008, S. 73.
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vor dem Referendum sehr gefragt. Diese Verhaltensmuster haben den Begriff der 
Konkordanz bzw. der Konkordanzdemokratie hervorgebracht.12 Initiative und 
Referendum kennt die Schweiz nicht nur auf Bundesebene. Auch in Kantonen 
und Gemeinden können die Stimmberechtigten mit diesen Mitteln Einfl uss auf 
den Gesetzgebungsprozess nehmen.

Direkte Demokratie in der Schweiz ist weltweit einmalig in ihrer Art. 
Nun ist immer mehr festzustellen, dass das Interesse der Bevölkerung, diese 
Rechte zu nutzen, laufend kleiner wird. Dies zeigt sich in niedrigen Stimm- und 
Wahlbeteiligungen in gewisser Gleichgültigkeit der Bürger der Politik gegen-
über. Auch die Tendenz der letzten Jahre zur Polarisierung in der Politik deutet 
darauf hin, dass viele Bürger den Aufwand scheuen sich intensiver mit einem 
politischen Thema auseinander zu setzen und deshalb dankbar sind für einfache, 
plakative „Pseudolösungen“. Die Bevölkerung ist zufrieden, wie die Politik läuft 
oder zumindest akzeptiert die aktuelle Situation soweit, dass sie nicht bereit ist, 
sich aktiver zu engagieren, um neue Akzente zu setzen. Das zeigen auch die 
Statistiken deutlich. Mit rund 7.5 Millionen Einwohnern, einem guten Promille 
der Weltbevölkerung, erwirtschaftet die Schweiz rund 1% des weltweiten Brut-
tosozialproduktes, also rund 10 mal mehr als der durchschnittliche Weltbürger. 
In den Ranglisten der höchsten Bruttosozialprodukte pro Kopf ist die Schweiz 
regelmässig in den Toprängen zu fi nden.13 Die direkte Demokratie schafft gera-
dezu ideale Voraussetzungen, ausgewogene Lösungen unter Berücksichtigung 
der verschiedensten Interessen zu erarbeiten. Oft sind diese weder spektakulär 
noch revolutionär, und der Prozess braucht seine Zeit. Aber die Lösungen sind 
dafür grösstenteils mehrheitsfähig, deshalb auch sichern sie vielen Einwohnern 
der Schweiz eine hohe Lebensqualität, und die Wirtschaft profi tiert von stabilen, 
klaren Rahmenbedingungen.

Während das Referendum ein eher bremsender Charakter zugeschrieben 
wird, gilt die Volksinitiative als aktivierendes Element in der helvetischen Poli-
tik. Beide Instrumente müssen aber in ihrer Wirkungsweise zusammengesehen 
werden.14

12 Vgl. L. Neidhart, a.a.O., Zürich 2002, S. 351–352.
13 Vgl. Ch. Schulte, R. Warnke, Direkte und indirekte Demokratie, Berlin 2004, S. 45–47.
14 Vgl. A. Kost, a.a.O., Wiesbaden, S. 71–76.
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3. Die föderalistische Schweiz und europäische Integration

Die europäische Integration stellt eine besondere Aufgabe für den Schweizer 
Föderalismus dar. Je mehr Entscheide auf internationaler Ebene getroffen wer-
den, desto grösser ist die Gefahr, dass die Kantone an Einfl uss verlieren. Der 
Föderalismus als Ausdruck der Vielfalt in der Einheit  ist damit potenziell gefähr-
det.15 Damit das nicht geschieht, hat die Schweiz Mechanismen entwickelt, die 
es den Kantonen ermöglichen, an den Verhandlungen mitzuwirken. Eine zentral 
gelenkte Aussenpolitik hat sich in der Schweiz nie durchgesetzt. Den Kantonen 
blieb stets die “kleine Aussenpolitik“ vorbehalten und sie beteiligten sich an den 
Verhandlungen mit der EU um eine engere Zusammenarbeit, z.B. bei der Umset-
zung und bei der Weiterentwicklung der Bilateralen Abkommen I und II. In dieser 
bilateralen Zusammenarbeit mit der EU hat die Schweiz zwar aufwändige, aber 
wirkungsvolle Informations-, Kommunikations- und Mitwirkungsstrukturen 
aufgebaut, sowohl auf der politischen als auch auf der fachlichen Ebene. Bund 
und Kantone engagieren sich gemeinsam in der Umsetzung des komplexen und 
einschneidenden Vertragswerks. Da in fast allen Dossiers, die im Rahmen der 
Bilateralen Abkommen umzusetzen sind oder bei welchen Vorgespräche mit der 
EU erfolgen, die Kantone betroffen sind, ist es selbstverständlich, dass sie früh-
zeitig informiert, konsultiert und in die Verhandlungs- und Umsetzungsprozesse 
einbezogen werden. Nötig ist vor allem konsequentes und unauffälliges Arbeiten 
– auf Ebene Bund und Kantone – um den gegenseitigen Informationsfl uss sicher-
zustellen, Chancen und Risiken von Vorschlägen und Optionen abzuschätzen 
und Stellungnahmen einzuholen. Nur so ist es möglich, die schweizerische Hal-
tung klar und effektvoll in die europäischen Gremien einzubringen. 

4.  Vor- und Nachteile des Föderalismus und direkter Demokratie 
in der Schweiz

Kein anderes Land in Europa verfügt über eine derart ausgeprägt fragmentierte 
politische Unterteilung wie die Schweiz, insbesondere wenn man auch noch die 
im internationalen Vergleich relativ grosse Autonomie der Schweizer Kantone 
und ihre Kleinheit berücksichtigt. Die Frage, ob der Föderalismus der Schweiz 
mehr Vor- oder Nachteile bringt, führt fast zwangsläufi g zu ideologischen Dis-

15 Vgl. M. Fenner, R. Hadorn, R.H. Strahm, a.a.O., S. 200.
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kussionen, da direkte Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Der Föderalismus hat 
Auswirkungen, die je nach Standpunkt als Vor- oder als Nachteil angesehen 
werden.16

Angesichts der Vielfalt von Kulturen, die sich nicht nur bezüglich Sprache, 
sondern auch geografi sch  und bezüglich Religionen unterscheiden, wäre es bei 
vielen zentralen Aufgaben schwierig, eine Mehrheit für eine gemeinsame Posi-
tion zu fi nden. 

Dank dem Föderalismus fühlen sich Minderheiten weniger durch den Staat 
übergangen oder in ihren Interessen verletzt. Andererseits können sich Bewoh-
ner eines Kantons benachteiligt und ungleich behandelt fühlen, wenn sie nicht 
die gleichen Möglichkeiten wie die gleichen Gruppierungen in anderen Kanto-
nen haben. Viele Aufgaben des Staates werden näher beim Bürger gelöst, was die 
Macht des Staatea vermindert. Zu den Nachteilen gehört die Kostspieligkeit des 
schweizerischen Föderalismus: 26 kantonale Regierungen, öffentliche Verwal-
tungen, rechtliche Regelungen usw. Dies bewirkt Kosten nicht nur für den Staat, 
sondern auch für die gesamte Volkswirtschaft. 

Es entstehen kostspielige und unnötige Mehrfachspurigkeiten in der kanto-
nalen Verwaltung. Dies führt dazu, dass die öffentliche Verwaltung oft zu klein 
und zu wenig spezialisiert ist und auch wenig Ressourcen für effi zient durchge-
führte Reformen der kantonalen Verwaltung aufbringen kann. Erst in jüngster 
Zeit wächst die Bereitschaft, bestimmte Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
insbesondere in neuen Aufgabenbereichen nicht mehr von einzelnen Kantonen 
im Alleingang, sondern von mehreren Kantonen gemeinsam zu erbringen. Die 
Zusammenarbeit basiert im Wesentlichen auf vertraglichen Abmachungen zwi-
schen Gemeinwesen. Da wird das Konkordanzprinzip direkt angesprochen.

Eine weitere Auswirkung der föderalen Strukturen schweizerischer Aus-
prägung mit teilweise sehr kleinen Kantonen besteht in der Tatsache, dass die 
politische Mitbestimmungsmöglichkeit einer stimm- und wahlberechtigten Per-
son in einem sehr kleinen Kanton auch auf Bundesebene erheblich grösser ist als 
die politische Mitbestimmungsmöglichkeit einer stimm- und wahlberechtigten 
Person in einem der grossen Kantone.

Es gibt durchaus kritische Stimmen, die den föderalistischen und direkt-
demokratischen Prozess in der Schweiz als zu wenig transparent und unfair 
bezeichnen. Aber festzustellen bleibt, dass sonst keine Demokratie weltweit dem 

16 Vgl. R.L. Frey, Föderalismus – Zukunftstauglich?!, Zürich 2005.
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Volk ein solches Ausmass an Kontroll- und Mitbestimmungsbefugnissen ermög-
licht. Aus diesem Grund lässt sich das Schweizer Modell nicht ohne genauere 
Analyse der Voraussetzungen auf andere Staaten übertragen.

Anhang

Liste der Schweizer Kantone mit ihren Eckdaten

Kanton Kür-
zel Hauptort Grossregion

Eintritt 
in den 
Bund

Einwohner Fläche 
km2

Aargau AG Aarau Nordwestschweiz 1803 544 306 1404
Appenzell 
Ausserrhoden AR Herisau Ostschweiz 1513 53 515 243

Appenzell 
Innerrhoden AI Appenzell Ostschweiz 1513 15 021 173

Basel 
Landschaft BL Liestal Nordwestschweiz 1501 260 036 518

Basel Stadt BS Basel Nordwestschweiz 1501 187 667 37
Bern BE Bern Espace Mittelland 1353 943 696 5959
Fribourg FR Fribourg Espace Mittelland 1481 236 339 1671
Genève GE Genève Région lémanique 1815 408 820 282
Glarus GL Glarus Ostschweiz 1352 38 546 685
Graubünden GR Chur Ostschweiz 1803 186 744 7105
Jura JU Delémont Espace Mittelland 1979 68 794 839
Luzern LU Luzern Zentralschweiz 1332 347 209 1494
Neuchâtel NE Neuchâtel Espace Mittelland 1815 165 731 803
Nidwalden NW Stans Zentralschweiz 1291 38 000 276
Obwalden OW Sarnen Zentralschweiz 1291 32 414 491
Sankt Gallen SG Sankt Gallen Ostschweiz 1803 449 399 2026
Schaffhausen SH Schaffhausen Ostschweiz 1501 73 305 299
Schwyz SZ Schwyz Zentralschweiz 1291 130 232 908
Solothurn SO Solothurn Espace Mittelland 1481 244 015 791
Thurgau TG Frauenfeld Ostschweiz 1803 227 306 991
Ticino TI Bellinzona Ticino 1803 310 215 2812
Uri UR Altdorf Zentralschweiz 1291 35 246 1077
Valais VS Sion Région lémanique 1815 276 170 5225
Vaud VD Lausanne Région lémanique 1803 620 294 3212
Zug ZG Zug Zentralschweiz 1352 99 388 239
Zürich ZH Zürich Zürich 1351 1 211 647 1729

Quelle: http://www.ch.ch, http://www.gov.ch.
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Osobliwości systemu politycznego Szwajcarii: 
federacyjność i demokracja

Streszczenie

Dla pełnego zobrazowania szwajcarskiego systemu politycznego, niezbędne jest 
przypomnienie, iż funkcjonuje on w specyfi cznych warunkach geopolitycznych, w ob-
szarze kształtowanej przez stulecia, a dyktowanej koniecznością, tradycji sprawowania 
bezpośrednich form władzy.

Jest to rodzaj zdecentralizowanego federalizmu, opartego na zasadzie subsydiar-
ności. Oznacza to, iż wszelkiego rodzaju decyzje podejmowane są oddolnie, z bezpo-
średnim udziałem obywateli. Decyzje, które nie mogą być podjęte na szczeblu gminy, 
podejmowane są przez władze kantonalne. W wielu dziedzinach regułą jest, że rząd 
federalny tworzy prawo, ale jego wdrożenie pozostawia kantonom, które dokonują tego 
w stosowny do swoich wymogów sposób.

Wyrazem szwajcarskiego federalizmu jest demokracja bezpośrednia, której pod-
stawowymi narzędziami są referendum i inicjatywa ludowa. Praktycznie każda ustawa 
federalna i lokalna może zostać poddana pod referendum, które pozwala obywatelom 
zweryfi kować decyzje państwowe i zmusić instytucje ustawodawcze do modyfi kacji 
danej ustawy. Dzięki temu naród jest prawdziwym suwerenem, mającym głos praktycz-
nie w każdej istotnej sprawie: od poziomu gminy do inicjowania zmian konstytucji na 
poziomie federacji. 

Nowym wyzwaniem dla szwajcarskiego federalizmu i demokracji bezpośredniej 
jest proces integracji europejskiej. Im więcej decyzji zapada na szczeblu UE, które 
pośrednio mają również wpływ na sytuacje polityczno-ekonomiczna w Szwajcarii, tym 
większe jest ryzyko utraty politycznego wpływu przez kantony, a tym samym przez 
obywateli tego kraju. Pytanie, czy system federalny Szwajcarii, z całą jego komplek-
sowością, posiada więcej wad czy zalet, pociąga za sobą dyskusję ideologiczną, gdyż 
brakuje tu bezpośrednich porównań z systemami politycznymi innych krajów.

Tłumaczył Mirosław Matyja
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Inf luence of European integration process 
on social and economic performance in Iberian Peninsula

Introduction 

T he full accession of Spain and Portugal to European Community in the 
middle of 80’s has opened up new opportunities for both Iberian countries. 

However this fi rst twenty years since the integration can be viewed as a success 
story in Spain, meanwhile there are numerous problems with taking advantage 
of accession in Portugal. Spain has achieved high level of economic development 
and now is an important part of European Union. From the perspective of new 
Member States, adjustments which took place in Portugal and Spain are impor-
tant, because necessity of structural changes lies ahead of them. 

The paper provides general ideas of social and economic progress, which 
has taken place in Portuguese and Spanish regions since accession. The objective 
of the research is to present the impact of Portuguese and Spanish integration 
with European Community structures upon their regions.

This article focuses on territorial units, regarded in the European statistical 
nomenclature as NUTS 2 level. Research is based on the analysis of reports pre-
pared by the European Commission, as well as national studies. Data collected or 
estimated by the Spanish Instituto National de Estadistica and National Statistics 
Institutes of Portugal. EUROSTAT and OECD data has also been used.

The fi rst part of the paper demonstrates economic changes in Spain and 
Portugal, second is focused on adjustments taking place on regional level in 
Iberian Peninsula and the last one stresses the role of structural funds in both 
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countries development. The chronological range covers period from 1986 – the 
year of both countries integration with the European Community – till the end of 
last programming period, ending in 2006.

1. Two decades after accession 
– Iberian Peninsula current situation

Spain covers just about 80% of the Iberian Peninsula area. The population resi-
dent in January 2006 was higher than 43.7 million inhabitants.1 Spain is divided 
into 17 regions called Autonomous Communities (Comunidades Autonomas) and 
two autonomous cities located in Africa – Melilla and Ceuta.2

Since the year 1986, Spain’s economy has managed signifi cant achieve-
ments in terms of growth and employment. The accession has started a process 
of adjustments. Entry to the European Union has also brought many economic 
advantages, especially those resulting from EU structural funds. Other aspects 
of integration are also important, such as expansion of Spanish trade with the 
Community and infl ow of FDI into Iberian Peninsula. Real GDP growth has 
reached average value of approximately 3.4% a year since 1986 and has been 
appreciably above the euro-area results (Table 1). Spain also experienced stron-
ger private consumption and investment growth.3 Employment rates and gross 
national income per capita have increased considerably since integration with the 
European Union. These positive changes, however, are limited by weaknesses 
in certain areas: infl ation rate is still high, unemployment exceed 8% of labour 
force and labour productivity is lower than average level in euro area.

1 OECD Factbook 2008. Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publications, 
Paris.

2 Autonomic Communities – the Spanish regions – were established after the death of Fran-
cisco Franco and the restoration of democracy. This administrative system was created on the 
strength of democratic Constitution in 1978, as a result of general public demand. After four 
decades of dictatorship, the process of democratization had to be combined with the process of 
central government power devolution, driven by the fact that Spanish regions and their communi-
ties are varied in many aspects including history, culture and language. These dissimilarities have 
had a great infl uence on differences in economic and social conditions between regions.

3 European Commission, The 2006 EU Economy Review: adjustment dynamics in the euro 
area experiences and challenges, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brus-
sels, s. 204–210.
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Table 1

Spanish economy main indicators (1986–2006)

 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Total population (1000) 38,537 38,717 38,851 39,069 39,296 39,479 39,722 40,264 41,314 42,692 43,696
Population growth rates 0.31 0.22 0.15 0.33 0.27 0.23 0.35 0.84 1.46 1.64 1.13
Employment ratesa 46.5 49.6 51.8 50.5 47.4 49.3 52.4 57.4 59.5 62.0 65.7
Unemployment rates 17.5 15.8 13.0 14.7 19.5 17.8 15.0 11.1 11.1 10.6 8.5
Gross domestic expenditure 
on R&Db 0.58 0.68 0.80 0.86 0.79 0.81 0.87 0.91 0.99 1.07 –

Infl ows of foreign direct 
investmentc – – – 13,351 9,276 6,821 11,798 39,582 39,249 24,775 20,027

GDP defl atord 10.9 5.9 7.3 6.7 3.9 3.5 2.5 3.5 4.3 4.0 4.0
Government defi cite – – –3.9 –3.7 –6.5 –4.7 –3.0 –0.9 –0.3 –0.2 1.8
Gross national income 
per capitaf 9,594 11,243 13,178 14,371 15,012 16,536 18,338 20,909 23,403 25,672 28,882

Real GDP growth (%) 3.3 5.1 3.8 0.9 2.4 2.4 4.5 5.1 2.7 3.2 3.9
GDP per hour worked7) – – –0.1 2.8 2.9 1.0 –0.2 0.1 0.6 0.7 1.3

a Share of persons of working age (15 to 64 years) in employment
b As a percentage of GDP
c Millions of US dollars
d Annual growth in percentage
e As a percentage of GDP
f US dollars, current prices and PPPs
g Annual growth in percentage

Source:  OECD Factbook 2008. Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publica-
tions, Paris.

Second analyzing country – Portugal – is located in the Western part of the 
Iberian Peninsula and covers approximately 20 percent of its area. In the year 
2006 Portugal had a population of about 10.6 million inhabitants. The economic 
situation of Portugal is much more complicated than in Spain. Nowadays this 
country is the least developed economy among all former fi fteen Members States. 
Over the last two decades, Portuguese’s economy hasn’t achieved considerable 
success in terms of growth and employment (Table 2). During the second half 
of the 1990s, GDP growth clearly exceeded the EU average and thus allowed for 
a catching-up towards income and welfare levels of more advanced EU econo-
mies, however from the beginning of the XXI century growth declined notice-
ably. Portugal, for the period of last fi ve years, was in terms of GDP growth, 
one of the slowest countries in the euro area and the whole European Commu-
nity.4 Location outside European main economic centers and lack of structural 

4 European Commission, European Economy. The 2006 EU Economy. Review, Directorate-
General for Economic and Financial Affairs, No 6/2006, p. 273.
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reforms cause considerable problems with reducing development gap between 
Portugal and group of former European Community members. Real GDP growth 
has reached average value of approximately 3% a year since 1986. Even though 
employment rates was high before accession and reached 63% of all persons of 
working age, increased to 67.9% in the year 2005 (Table 2).

2. Social and economic evolution of Spanish regions 

Spanish accession to the EU was an accurate step on the road to well developed 
and competitive economy. Spain, formerly economically lagging behind, with 
high level of unemployment, turned into a modern state. Integration with the 
European Union structures forced this country to restructure and liberalize its 
economy. This success is noticeable not only on the state but also on the regional 
level. The bases of today’s Spanish regions´ success are strongly connected with 
creating the administrative system on the strength of democratic Constitution in 

Table 2

Portuguese economy main indicators (1986–2006)

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Total population (1000) 10,007 9,955 9,873 9,833 9,840 9,866 10,129 10,229 10,380 10,509 10,578
Population growth rates –0.07 –0.26 –0.47 –0.27 – 0.19 – 0.58 0.73 0.57 0.28
Employment ratesa 63 65.9 67.4 66.5 64.0 63.6 66.8 68.3 68.1 67.8 67.9
Unemployment rates 8.8 5.8 4.8 4.3 6.9 7.3 5.1 4.0 5.0 6.7 7.7
Gross domestic expendi-
ture on R&Db 0.38 0.41 0.51 0.61 0.59 0.60 0.69 0.80 0.80 – –

Infl ows of foreign direct 
investmentc – – 1 904 1 255 1 344 3 005 6 637 1 801 2 368 7 375

GDP defl atord 20.5 11.2 13.1 11.4 7.3 2.6 3.7 3.0 3.9 3.1 2.9
Government defi cite – – –6.3 –4.5 –7.4 –4.5 –3.0 –3.0 –2.9 –3.2 –3.9
Gross national income 
per capitaf 7,417 9,221 11,208 12,648 12,976 14,299 15,986 17,906 19,500 19,029 20,170

Real GDP growth (%) 4.1 7.5 4 1.1 1.0 3.6 4.8 3.9 0.8 1.2 1.2
GDP per hour workedg – – –1.7 4.4 1.8 4.6 2.2 4.2 0.1 –0.7 0.2

a Share of persons of working age (15 to 64 years) in employment
b As a percentage of GDP
c Millions of US dollars
d Annual growth in percentage
e As a percentage of GDP
f US dollars, current prices and PPPs
g Annual growth in percentage 

Source:  OECD Factbook 2008. Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publica-
tions, Paris.
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1978, which speeded up the acquisition of governing skills and helped to improve 
methods of spending European structural funds.5

Other important aspect of Spanish regions economic expansion was con-
nected with the existence of certain well developed industrial areas, which, in 
fact, had been highly developed even before the integration with the EU. Moreo-
ver, Spain shares a border with a highly developed economy – France – and 
those better developed areas, namely the Basque Country, Navarra, Catalonia, 
and Aragon, were located close to that border (Table 3). It is highly possible that 
these well-developed Spanish Autonomous Communities were the main source 
of structural changes, and of speeding up the process of economic development.

Table 3

Evolution of GDP per capita rate in Spanish regions (1986–2004)

Regions
Years

1986 1990 1994 1997 2000 2004
Spain 69.8 74.1 76.1 79.3 83.9 89.0
Andalusia 52.8 57.0 56.7 58.8 61.8 68.6
Aragon 75.9 83.0 84.8 85.8 87.7 94.9
Asturias 70.4 70.0 71.7 67.9 70.1 76.9
Balearic Islands 90.4 97.0 97.5 97.5 103.4 101.0
Basque Country 89.5 90.0 90.9 95.3 102.8 110.8
Canary Islands 69.3 76.0 75.3 75.5 79.6 82.0
Cantabria 67.0 74.0 74.6 73.3 78.4 86.7
Castile and León 65.0 67.0 70.8 74.3 76.0 83.8
Castile-La Mancha 54.5 63.0 64.1 64.7 65.9 69.9
Catalonia 82.3 92.0 93.1 96.8 102.2 106.4
Extremadura 44.2 49.0 53.6 50.7 53.4 59.3
Galicia 55.0 58.0 59.3 64.5 65.2 71.6
La Rioja 83.3 83.0 87.2 91.0 95.5 96.6
Madrid 85.9 96.0 95.2 104.2 114.0 116.7
Murcia 67.3 74.0 67.6 65.8 70.4 74.6
Navarra 84.8 98.0 91.2 100.6 106.8 111.9
Valencia 70.9 74.0 73.5 76.3 81.0 83.0
EU 15 = 100

Source:  EUROSTAT, European Commission, Sixth periodic report on the social and economic 
situation and development regions in the European Union, Brussels–Luxembourg 
1998.

5 J. Piecuch, Regional decentralization in Spain. A way to increase dynamics of economic 
growth, International Scientifi c Conference: Modern Organizational Interaction Forms in Public 
Sector, Mykolo Romerio Universitetas, Vilna, 2006, pp. 24–30.
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Conversion of Spanish economy is closely connected with the situation 
in the labor market. This factor leads to large disparities in unemployment 
rates between Spanish regions (Table 4). For example well developed regions, 
located close to the French border, have nowadays only minor problems with 
unemployment.6

Table 4

Evolution of labor market indicators in Spanish regions (1985–2005)

Regions
Unemployment rate Unemployment rate

Young (15–24)
Long term

unemployment
Employment

rate
1985 1997 2005 1997 2005 1997 2005 1997 2005

Spain 21.0 21.1 9.2 39.8 19.7 51.5 24.5 48.3 63.3
Andalusia 30.1 32.0 13.8 50.8 24.5 47.3 25.3 39.5 55.4
Aragon 16.0 14.4 5.8 30.0 12.8 44.5 16.9 54.0 68.2
Asturias 18.6 21.2 10.2 50.3 24.4 65.6 39.8 43.2 55.8
Balearic Islands 14.2 12.2 7.2 26.5 17.7 39.4 13.2 58.5 67.9
Basque Country 23.2 18.8 7.3 39.4 19.1 61.2 24.8 49.7 65.5
Canary Islands 25.7 20.9 11.7 39.0 24.3 48.9 26.1 47.6 59.7
Cantabria 17.7 21.1 8.5 45.1 18.0 64.3 28.3 45.9 62.0
Castile and León 18.0 19.9 8.7 43.8 19.4 52.5 24.9 47.7 62.7
Castile-La Mancha 15.2 19.1 9.2 37.8 18.4 40.9 25.4 47.8 61.4
Catalonia 21.2 17.4 7.0 33.3 15.9 57.7 21.4 55.3 69.3
Extremadura 27.4 29.5 15.8 43.9 28.3 41.9 28.0 41.8 54.4
Galicia 13.5 19.2 9.8 37.1 21.0 58.7 32.0 49.9 61.1
La Rioja 15.9 11.8 6.2 26.5 14.2 52.0 22.6 54.0 69.1
Madrid 19.4 18.4 6.8 36.8 16.5 57.5 21.8 49.4 68.5
Murcia 19.6 18.3 8.0 28.6 15.6 46.2 25.3 48.6 62.8
Navarra 18.1 10.0 6.2 29.9 14.8 42.0 17.7 56.1 69.1
Valencia 19.5 21.4 8.8 40.4 19.4 44.1 22.4 49.4 64.5

Source:  EUROSTAT, European Commission, Fourth report on economic and social cohesion. 
Growing regions, growing Europe, Luxembourg 2007.

Despite the improvements in competition level of the Spanish economy in 
many Spanish regions unemployment rate remains very high. Moreover, long 
term unemployment concerns 1/3 of total number of the unemployed persons. On 
the other hand, with the economic expansion in the Basque Country, Catalonia, 
Madrid, Balearic Islands and Navarra, the number of jobs is on the boost up. 

6 J. Piecuch, Infl uence of Spanish integration with European Union upon regional labor mar-
kets, Economic Growth and the Development of Regions, University of Hradec Králové, Hradec 
Králové 2006.



J. Piecuch: Infl uence of European integration process... 31

Differences in unemployment rate between Autonomous Communities 
since the year of integration with the European Union have remained consider-
able. In northern regions – namely Navarra, La Rioja, Madrid Catalonia and 
Aragon – unemployment rate doesn’t exceed 7% of all labour force, while in 
southern Spain – in Extremadura – it reaches as much as 16%. 

Signifi cant level of unemployment rate in two Autonomous Communities, 
Andalusia and Extremadura, is connected with the necessity of regional economy 
restructuring, especially in the agriculture sector. In mid-1990s unemployment 
rate in those two regions reached the highest level 32% and 29.5% of all labour 
force respectively, but currently is two times lower.

3. Economic and social changes in Portuguese regions

Portuguese regions make up an individual area in the European Community. 
Majority of them can be described as less developed economies with strong 
dependence on agricultural production. In most cases these regions are considered 
to be areas, in which traditional economy is not adapted to market conditions. 

There is a signifi cant gap in GDP per capita terms between regions of this 
country and regions in others Member States.

Table 5

Evolution of GDP per capita rate in Portuguese regions (1988–2003)

Region 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Alentejo 39.0 54.0 50.0 56.0 61.4 63.1 63.1 65.0 62.1
Algarve 56.0 63.0 69.0 70.0 69.2 71.4 75.1 77.7 68.1
Centro 45.0 48.0 52.0 55.0 57.4 59.2 61.6 61.2 56.8
Norte 54.0 52.0 56.0 62.0 57.5 58.3 58.8 58.0 51.9
Açores 43.0 43.0 46.0 50.0 52.7 53.6 58.1 60.7 58.2
Madera 43.0 41.0 47.0 52.0 67.0 75.7 85.0 87.0 80.2
Lisbon 84.0 78.0 81.0 89.0 95.9 102.2 105.6 103.7 93.5
Portugal 61.0 60.0 63.0 69.5 68.2 71.0 73.1 72.7 66.1
EU15 = 100

Source:  European Commission, Sixth periodic report on the social and economic situation and 
development regions in the European Union, Brussels–Luxembourg 1998; European 
Communities, Regions: Statistical yearbook 2006. Data 2000–2004, Luxembourg 2006; 
European Commission, Third report on economic and social cohesion. A new partner-
ship for cohesion. Convergence, competitiveness, cooperation, Luxembourg 2004.
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However European structural funds helped to accelerate economic per-
formances all over Portuguese territory, only in capital region, Lisboa e Vale do 
Tejo and Madera rate of GDP per capita exceeded 75% of Community average. 
Available data illustrated how well developed capital region is (Table 5). In all 
remaining regions GDP per capita rate is less than 75% of Community average. 

Table 6

Evolution of labor market indicators in Portuguese regions (1987–2005)

Regions
Unemployment rate Unemployment rate

Young (15–24)
Long term

unemployment
Employment

rate

1987 1997 2005 1997 2005 1997 2005 1997 2005

Portugal 7.0 6.7 7.6 14.5 16.1 52.5 48.2 67.4 67.5

Alentejo 11.9 10.4 9.1 22.5 20.4 38.6 40.8 62.5 67.0

Algarve – 8.2 6.2 17.1 – 53.5 32.7 64.7 68.0

Centro 5.5 3.4 5.2 12.2 14.6 46.6 45.2 81.4 71.4

Norte 4,9 6.9 8.8 11.7 15.9 54.9 52.1 66.7 65.9

Açores 3.7 5.4 – 16.5 – 61.4 39.7 58.5 63.0

Madera 4.5 5.4 4.5 14.3 – 54.3 51.2 63.3 67.6

Lisbon 9.7 7.9 8.6 17.6 18.3 53.7 48.2 63.5 66.8

Source:  EUROSTAT, European Commission, Fourth report on economic and social cohesion. 
Growing regions, growing Europe, Luxembourg 2007.

A growing inequity between the Portuguese regions can be observed despite 
European structural aid7. On the other hand, the situation on Portuguese labor 
market is still better than in other European countries. The unemployment rate 
remains below 7% for the whole country, and only in the capital region exceeds 
this level. It means that unemployment rate in Portugal is below the EU average 
(Table 6). However, from the beginning of this century the rate of unemployment 
almost doubled (from 4.0% in 2001 to 7.6% of workforce in the year 2005). The 
cause of the unemployment rate increase is a slow pace of economic development 
and lack of structural changes. Another unfavorable factor is long-term unem-
ployment, which has started to increase over the last few years.

7 European Commission, Second report on economic and social cohesion. Unity, solidarity, 
diversity for Europe, its people and its territory, Luxembourg 2001, pp. 4–6.
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4. The role of structural funds in Iberian Peninsula development

Many of positive changes in Spain and Portugal were possible particularly due 
to European Structural Funds. European fi nancial aid for less developed regions 
has a signifi cant effect in reducing disparities in economic performance across 
the Union and in narrowing the gap in GDP per capita between them and the rest 
of the Union.

Table 7

Structural Funds and Cohesion Fund in Spain and Portugal during 2007–2013 
programming period (million EUR, in 2004 prices)

Member 
Countries

Convergence Objective Regional Competitiveness 
and Employment Objective

European 
Territorial 

Cooperation 
Objective

Total

Cohesion 
Fund Convergence “Phasing-out” Competitiveness “Phasing-in” Mln euro %

Spain 3,543 21,054 1,583 3,522 4,955 559 35,217 10.1
Portugal 3,060 17,133 280 490 448 99 21,511 6.2
UE27 69,578 199,322 13,955 43,556 11,409 8,723 347,410 100.0

Source:  Factsheet October 2006, Directorate-General for Regional Policy, Luxembourg 2006; 
European Commission, Cohesion policy 2007–2013. Commentaries and offi cial texts, 
Luxembourg 2007.

For the duration of next period 2007–2013, the Structural Funds (ERDF, 
ESF) and the Cohesion Fund will contribute to three objectives: Convergence, 
Regional Competitiveness and Employment and European Territorial Coopera-
tion.8 As before, regions with a regional GDP below 75% of the EU average are 
eligible for the Convergence objective. The main aim of the Convergence objec-
tive is to improve growth conditions and factors, which impact real convergence 
in less developed regions and all Member States. The regions eligible for fund-
ing from the Structural Funds under the Convergence objective in Portugal are 
Norte, Centro, Alentejo, and Açores. Algarve is another Portuguese region eligi-
ble for funding under the Convergence objective, but only on a transitional basis.9 

8 European Commission, Cohesion policy 2007–2013. Commentaries and offi cial texts, Lux-
embourg 2007, pp. 13–25.

9 According to Article 8 Council Regulation (EC) No 1083/2006 the regions which lose eli-
gibility for Convergence objective because of statistical effect (their nominal GDP per capita rate 
exceed 75% of the average GDP of the EU-25) are eligible, on a transitional basis, for fi nancing by 
the Structural Funds under the Convergence objective.
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Also four Spanish Autonomous Communities – Galicia, Castilla-La Mancha, 
Extremadura and Andalusia – will receive structural aid under the Convergence 
objective, while Asturias and Murcia are eligible for funds on a transitional basis. 
Portugal – with GNP per capita less than 90% of EU average – is also eligible for 
means from the Cohesion Fund, whereas Spain will received funds on a transi-
tional basis.

The fi nancial resources for the three objectives in Portugal and Spain are 
shown in table 7. For the fi rst time Spain will not be the main recipient of struc-
tural means, as a result of the latest enlargement processes of 2004 and 2007. In 
the 2007–2013 programming period, a new Member Country – Poland – became 
the major benefi ciary of European Cohesion Policy. 

Conclusions

Unquestionably Spanish and Portuguese accession to the European Communi-
ties was an appropriate step on the road to highly developed and competitive 
economy. Spain, the fi rst analyzing country, being in past years peripheral and 
economically undeveloped, became a modern state. Integration with EU struc-
tures forced this country to restructure and liberalize its economy. Meanwhile 
situation in second Iberian country – Portugal – seems to be completely dif-
ferent. Slow speed of structural changes causes growth rates to be much lower 
than in the Spanish case. Another disadvantageous aspect, caused by ineffective 
economy in last few years, has been not the increase of workplaces but a reverse 
effect – growth of unemployment rate. These problems are connected with tradi-
tional structure of Portuguese economy, which narrowed possibilities of speed-
ing up economic growth and creating new jobs. Therefore Portugal is the fi rst of 
the “old” European Union countries overtaken – in terms of GDP per capita – by 
new Member States – Czech Republic, Slovenia and Cyprus.

Central and East European countries are facing the same choices as Spain 
and Portugal had to confront twenty years ago.  Similarly to the two Iberian 
Countries, New Member States integrated with the European Union in 2004 and 
2007 have huge amount of unresolved economic and social problems. From the 
perspective of new Member States, economic changes which took place in the 
Iberian Peninsula are of great signifi cance; its situation back then is comparable 
to Central and East Countries’ situation today. Just like Spain and Portugal in the 
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fi rst years after accession, New Member States participate in a signifi cant part of 
community structural funds. The years to follow will show whether structural 
evolution follows a path similar to that undertaken in Spain, allowing this coun-
try to be prosperous, or a path similar to the Portuguese one, with stagnation and 
lack of structural changes. 
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Wpływ procesu integracji europejskiej 
na społeczne i ekonomiczne przemiany 

w państwach Półwyspu Iberyjskiego

Streszczenie

Jednym z najważniejszych wydarzeń w rozwoju Unii Europejskiej ostatnich lat 
stała się akcesja 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej. Przystąpienie do Wspól-
noty Europejskiej nowych państw, w większości słabiej rozwiniętych gospodarczo niż 
dotychczasowe kraje członkowskie spowodowało znaczący wzrost dysproporcji w roz-
woju ekonomicznym i społecznym pomiędzy krajami Unii. Podobna sytuacja miała 
miejsce w momencie integracji z UE Hiszpanii i Portugalii. Półwysep Iberyjski stał 
się więc punktem odniesienia dla dokonań nowych państwach członkowskich, a także 
źródłem inspiracji i bogatych doświadczeń.  

W artykule analizie poddane zostały ekonomiczne i społeczne konsekwencje inte-
gracji Hiszpanii i Portugalii ze strukturami unijnymi oraz znaczenie funduszy struktu-
ralnych w rozwoju regionalnym obu państw. Okazuje się, że państwa te nie osiągnęły 
identycznych sukcesów w sferze gospodarczej, czy też w tworzeniu nowych miejsc pracy 
i walce z bezrobociem. W Hiszpanii w efekcie szybkiego tempa rozwoju gospodarczego 
i skutecznych przemian strukturalnych nastąpił dynamiczny spadek stopy bezrobocia. 
Natomiast wolne tempo dostosowania gospodarki portugalskiej do wymogów współ-
czesnego rynku ogranicza gospodarcze i społeczne korzyści płynące z członkostwa 
w Unii Europejskiej.

Tłumaczył Jakub Piecuch
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economic co-operation 

Introduction

T he system of economic relations between countries has spatially geographi-
cal features and multilevel structure: level of international, regional and 

local co-operation. The each of levels and sublevel appears specifi c mechanisms 
of self-organization and development of economic relations during development 
of economic integration. An economic crisis make actual sources of revival eco-
nomic activity. The economic system must be used possibility of self-organiza-
tion for the acceleration of socio-economic development on regional and local 
level of economic system.

Research of the noted problem  requires the analysis of determining lines of 
economic model of collaboration, features of their display at different levels of 
the economic system. The aim of this article is to present an empirical analysis of 
changes in the level co-operation between Ukraine and the EU and to defi ne the 
pre-conditions of its deepening. This goal foresees the next research objectives: 
study of current status of co-operation between Ukraine and the EU at different 
levels of the economic system; determination of factors which affect; determina-
tion of perspective for development regional and local levels of co-operation.
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1.  Ukraine/EU relations at levels of the economic system 
of the period 2000–2007

The wide spectrum of connections with the the EU countries was formed at 
international, regional and local level of the Ukraine economic system during 
years of independences. At all levels showed a highly dynamics of traditional 
forms of international connections – trading and investment collaboration. 
An ending transitional crisis 90-th and development of export potential was fac-
tors of increase of value of the Ukraine/EU trade turnover. At the same time the 
structural defects of trade stipulated a highly dynamic growth of negative trade 
balance. It was expressly outlined during 2005–2007 (see Fig. 1).
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Fig. 1.  Volumes of trading by goods between Ukraine and the EU, 2000–2007 ($ bln) 

Source:  data State Statistics Committee of Ukraine.

The volume of negative trade balance attained $ 5.1 bln  already at half-year 
2008 and twice exceeded the indexes of similar period last year from data State 
Statistics Committee of Ukraine. The commodity structure of foreign trading 
has insignifi cant rates of diversifi cation and demonstrates the proof prevailing 
in energo- and labour-intencive commodities an Ukraine export to the EU and  
capital-intencive commodities in import from the EU. Development of crises 
processes in world and regional economic spaces in 2008 showed impression-
ability of model of international relations between Ukraine and the EU, which 
was folded during the last decade.
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The regional and local level of Ukraine-EU connections demonstrates con-
siderable spatial imbalanced. The Ukraine regions are very differentiated into 
network relations with the EU. It is predefi ned the level of development of eco-
nomic potential of region, his economic, export potential and infrastructure. On 
the volumes of commodities trading with the countries of the EU to the fi rst fi ve 
belong Donetsk, Dnepropetrovsk, Zaporozhia, Zakarpatie and Lviv regions from 
data State Statistics Committee of Ukraine. At the same time, more than 50% 
international trade turnover of the Zakarpatie regions, Ivano-Francovsk, Ter-
nopil and Lvov regions connected with the EU countries.1 The western regions of 
Ukraine were able to use potential of connections with the EU for stimulation of 
business activity, not having such considerable export potential, as east regions. 

The co-operation in western regions will be realized through a cross-border 
economic co-operation. Cross-border  economic co-operation Ukraine and the 
European Union (through his states-members) gradually acquires the ramifi ed 
network of institutional forms: the euroregions, programs of neighbourhood, 
international regional organizations and associations, activity within the limits 
of agreements about a cross-border  co-operation and programs of boundary co-
operation within the framework of the European instrument of neighbourhood 
and partnership. After the EU enlargement cross-border co-operation purchased 
new quality in investigation of approaching of boundary territories of Ukraine to 
the EU. For example, the volume international trade turnover of the Zakarpatskiy 
region grew in 4 times, the EU’s share in one grew from 25.5% to 33.8% during 
2000–2005.

The indexes of dynamics of trade turnover show absence of high-quality 
changes of trade relations at local level. It is confi rmed by the indexes of the trade 
Volin region/Poland (Table 1).

Commodity turnover between the Volin region and nearby regions of 
Republic Poland made $ 183.4 mln (11% the combined volumes of trading) for 
10 months of 2008. Poland takes 1 seat among other 95 countries with which 
a region have trade. At the same time, growth of volumes of the Volin region/
Poland mutual trading is not accompanied growth of local level share and deep-
ening industrial co-operations (stability of IIT Index [Grubel-Lloyd] shows it).

1 Регіони України. Статистичний збірник. Держкомстат України, К., Техніка, 2005.
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Table 1

Volin region/Poland trade turnover within 2002–2006 ($ mln)

Indexes trade turnover 2002 2003 2004 2005 2006

International trade turnover of Volin region 288.8 406.2 537.1 718.2 982.2
Export to Poland 20.4 17.6 21.2 28.6 30.6
Import from Poland 22.4 31.5 41.9 63.2 73.5
Polish share in Volin’s international trade turnover (%) 14.8 12.1 11.7 12.7 10.5
IIT Index (Grubel-Lloyd) Volin region with Poland (%) 0.53 0.71 0.67 0.62 0.58

Source:  author’s calculations according to data State Statistics Committee of Ukraine.

Important part in development of relations is acted by a fi nancial constitu-
ent. The fi nancial market of the EU grows into the powerful generator of inter-
national fi nancial streams in a national economy during the period of research. 
Intensifi cation of Ukraine/EU investment co-operation played the role of fac-
tor of the fi nancial providing of the economy growing. The volumes of mutual 
streams the EU’s FDI fl ows to Ukraine grow after 2004 (Fig. 2).
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Fig. 2. EU-Ukraine FDI fl ows to 2004–2007 ($ mln, on the beginning of the year)

Source:  data State Statistics Committee of Ukraine.

Accelerated dynamic of the development of Central and Eastern Europe 
(CEE) countries the new the EU Members, which have mutual border with 
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Ukraine, as a result of realization of medium-term strategies of their adaptation 
to the economic space of the EU, allowed, without taking into account a low 
quality of the investment climate in Ukraine, to provide dynamic development of 
the investment co-operation – the volumes of FDI grew three times during 2004–
2008 (Fig. 3). Foreign investors are inlay $ 6.8 bln FDI in I half-year 2008 into 
the Ukraine economy – $ 5.6 bln entered from the EU (83.5% general volume).2 
In 2004 only 55% FDI entered economy from the EU. The European investments 
sectoral structure demonstrated a swift wave in a fi nancial sector and instability 
of investments in industry during 2004–2007, that allowed to draw conclusion 
about low level of intra-industrial co-operations. 
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Fig. 3. CEE-Ukraine FDI fl ows to 2004–2007 ($ mln, on the beginning of the year)

Source:  author’s calculations according to data State Statistics Committee of Ukraine.

The regional level of the investment co-operating with the European 
partners testify considerable unbalanced. Its characteristic is a superconcen-
tration its into separate regions (Kyiv, Kharkov, Dnepropetrovsk and Donetsk 
regions) export potential of which is made mainly by lowtech industries during 
the research period. Such division of FDI testifi es to low level fi nancing of this 
level the Ukrainian economy, insolvency to attract meaningful the EU fi nancial 
streams of most regions.

2 Прямі іноземні інвестиції в Україну з країн ЄС. Держкомстат України, 2008, www.
ukrstat.gov.ua.
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2.  Problems of co-operation at regional and local levels

According to the Ukraine Law “About a cross-border co-operation”, develop-
ment of international contacts on local level is certain important priority and 
effective mechanism from strengthening of international connections and work-
ing out regional problems.3 

Ukraine and partners from the countries of the EU took certain pains for 
activation of connections at regional and local level during the noted period. On 
bilateral basis the legislative base of such co-operation was developed – bilat-
eral Agreements from regulation of cross-border co-operation are made between 
Ukraine and Poland, Ukraine and Hungary.4 Ukraine-Poland Intergovernmental 
Coordinating Council from questions interregional co-operation was created and 
Ukraine-Poland Strategy interregional cross-border co-operation was developed. 
On a present tense 6 areas, 100 districts, 109 cities of Ukraine, where every its 
fi fth habitant, involved in work of the euroregions, lives almost “Bug”, „Verhniy 
Prut”, “Karpaty”, “Nizhniy Dunay”, which are the form of collaboration between 
boundary administrative-territorial units. In September in 2008 regulation is 
signed it one euroregions – “Black Sea”, the participants of which must be seven 
areas of Ukraine. He is determined regulation of the euroregions as nonbusiness 
organization for an assistance a collaboration between regions and municipalities 
of countries of pool of the Black sea area. 

At the same time, of their functioning allows to select the row of factors of 
brakes, which diminish possibility to fi nancial absorption of facilities of the EU. 
It is necessary to consider by importance of institutional factor of strengthening 
of unbalance: centralization of jurisdictions in the organs of central power of 
Ukraine, braking of administrative reform in relation to differentiating of ple-
nary powers different levels of power, institutional and legal incompatibility of 
partners. The euroregions in Ukraine do not have status of artifi cial person, as in 
the EU. At the same time, exactly this status will enable the euroregion directly 
to be a declarant in the projects of international help, will allow to develop a joint 
enterprise, intensify all forms of co-operation. Under right the Ukrainian legis-

3 Закон України “Про транскордонне співробітництво”, № 1861 – ІV від 24.06.2004, 
www.kmu.gov.ua.

4 Закон України “Про транскордонне співробітництво”, № 1861 – ІV  від 24.06.2004, www.
kmu.gov.ua; Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польщі про міжрегіональне 
співробітництво, www.rada.kiev.ua/ cgibin/putfi le/cgi/.
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lation territorial societies, local self-government has no the authority indepen-
dently to sign agreements about a cross-border co-operation, as it is certain in 
ratifi ed Ukraine to European scope convention “About a cross-border co-opera-
tion between territorial societies or authority” (1993).

There are experience of co-operation Ukraine/EU at regional and local level 
within of the European regional policy framework and European policy of neigh-
bourhood on a present tense. Such fi nancial instruments of the EU structural 
funds as INTERREG and TASIC/CBC (Cross-Border Co-operation) were used 
within framework of European regional policy. The EC was given 45.8 million 
euro for fi nancing Program Poland-Belorussia-Ukraine by INTERREG III A/
TASIC CBC during 2004–2006 (Tаble 2).

Тable 2

Cross-Border Co-operation Poland-Belorussia-Ukraine Financing in 2004–2006 
within the limits of INTERREG III A/TASIC CBC (million euro)

Priorities Financing 
ERDF

Financing 
TASIC

Strengthening of competitiveness is due to modernization 
and development of cross-border infrastructure 21.1 –

Development of human capital and cross-border co-operation 
in an institutional sphere 14.1 –

Technical assistance 2.6 –
Together 37.8 8.0

Source:  http://www.delukr.cec.eu.int.

However, much actual prohibition of the investment use of facilities was the 
considerable defect of the system of the programmatic fi nancing of cross-border 
co-operation within framework the Programs 2004–2006. Thus, the projects to 
development of infrastructure prevail above by projects which foresee creation of 
new workplaces and diffusion of modern technologies.

Effective use of the EU funds depends on professionalism and political 
maturity and culture of local administration. At the same time, the considerable 
problem of realization of possibilities of deepening of integration is fi nancial 
possibility of local administration to provide high-quality changes. At a present 
time, the problem of defi cit of local budgets and dependence of the fi nancial 
providing of local self-government from the central government is a very impo-
tent for Ukraine. Imperfection of the system of interbudgetary relations results 
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in sharpening of contradiction between the subjects of entrepreneurial activity 
and organs of power. An exception from the processes of system transformation 
of complex reformation of the system of local self-government and its fi nancial 
providing is one of factors deformations of network of communications Ukraine 
and the EU. Absence of plenary powers and fi nancial possibilities substantially 
brakes not only the economic forms of collaboration at regional level but also 
contacts on the sphere of cultural exchange, safety of environment. As a result, 
potential of international co-operation can not to a full degree be used for provid-
ing of development at local level.

According to the study Uzhgorod department of Institute of world econ-
omy and international relations of the Ukraine National academy of sciences 
existence numerous institutional and economic factors inhibiting the economic 
co-operation at regional and local level. The institutional factors it is possible 
to select imperfection of the institutional providing of cross-border co-opera-
tion and inconsistency between the levels of realization of Ukrainian regional 
policy. Economic factors it is a low level of connections of co-operations, low 
level fi nancing of cross-border co-operation by government, low level develop-
ment of the regional marketing.5  

Thus, unbalance of the levels co-operation between Ukraine  and the EU 
is testifi ed to unused of potential of international connections as a factor of the 
balanced development of economy, that strengthened impressionability of the 
Ukrainian economy subject to the condition its openness and deepening of global 
and regional instability. Modern calls do extraordinarily actual the question of 
alteration of new model of relations Ukraine and the EU, determining descrip-
tions of which there must be achieving the new level of balanced in the system 
of relations.

3.  Equation the levels of co-operation as factor creation 
the new model of Ukraine-EU economic relations

The author’s opinion, strengthening of Ukraine adaptive capacity impossible 
without the use of potential of deepening economic integration Ukraine-EU in 

5 Транскордонне співробітництво як альтернатива новій „залізній завісі” та конфлік-
там: Комплексне дослідження (українською, російською та англійською мовами), Кер.
авторського колективу Устич С.І. – Ужгород: Карпати, 2007.
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the conditions of modern crisis and overcoming recession. The role of catalyst in 
this sphere can play creation of deep FTA Ukraine-EU, which foresees approach-
ing of legislation in an economic sphere, subsequent diminishing of amount of 
barriers of trades, multiplying an investment which will stimulate the economy 
growing.

At the same time, the processes the EU enlargement resulted to displace-
ment of priorities of his regional policy in behalf of those countries-neighbours of 
Ukraine. New countries-members of the EU are territorial close to Ukraine and 
they are basic countries-recipients within framework of the EU Regional Policy. 
Development of the EU Structural policy and Cohesion policy creates foundation 
of subsequent convergence, growth of competitiveness and activation of cross-
border co-operation, gives to Ukraine and it by partners along a border new pos-
sibilities. This new possibilities will connection with synergy effect that allow to 
create the cross-border labours markets, support of administrative reforms and 
development infrastructure, improvement of investment climate. 

The EU formed new approaches to the territorial collaboration after the last 
enlargement – its fi nancing, according to the articles of fi nancing of structural 
funds, are foreseen in accordance with status of countries. Status of Ukraine is 
certain as countries of neighbour at the present time. That, the possibilities of 
participation regional and local level in the EU programs are determined by the 
European instrument of neighbourhood and partnership (ENPI).6 On the other 
hand, it is possible within framework Cohesion policy. Cross-border co-operation 
along the EU external borders is certain key priority for the ENP. The programs of 
cross-border co-operation between the nearby regions of countries-neighbours of 
the EU and EU countries-members are 4.6% from of budget ENPI. In accordance 
with the budget of EU in 2007–2013 on cross-border, interregional and interna-
tional collaboration will be spent  € 8,6 bln of Cohesion fund. Financing of real-
ization of measures of the Ukraine National indicative program was increased 
twice – to € 494 millions against € 212 millions gave during 2004–2006.7

6 Інструмент європейського сусідства і партнерства – нові можливості для України, Під 
ред. Н. Андрусевич, Львів, Ресурсно–аналітичний центр “СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ”, 
2008.

7 Commission (2006) European Neighborhood and Partnership Instrument/Ukraine/Country 
Strategy Paper 2007–2013, http://europa.eu.int/rapid/.
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Ukraine National indicative program certainly by the key spheres of fi nanc-
ing those which provide upgrading human capital and institutional possibility.8  
Thus, possibility of increase of effectiveness of the state adjusting is created 
in the conditions of hard constraints of budgets. The prospects of activation of 
self-organization processes are related to such of principles moments. Programs 
2007–2013 overcome limitation in investment relation use of facilities and appli-
cation of principle is foreseen “the neighbours of our neighbours” in mastering 
of facilities. The last opens possibility of accumulation of facilities and use of 
possibilities for fi nancing of the programs at local level not only in regions which 
have border with the EU.

According to new approaches of the EU help is sent in accordance with pro-
grammatic having a special purpose approach on the basis of Strategic a docu-
ment Ukraine-EU on 2007–2013, which was accepted Commission on March, 7, 
2007. Within the framework of the National indicative program on 2007–2010 in 
detail determines the orientation of actions pursuant to the national package of 
new Instrument of European neighbourhood and partnership (ENPI). In particu-
lar, it is foreseen to realize the programs cross-border co-operation (Programs of 
neighbourhood) of founded before and new on more pragmatic and protracted 
basis. On a present tense Ukraine is the participant of four Programs (three Pro-
grams of land border and one Programs of sea border), fi nancing of which is 
considerably multiplied (Table 3).

The Programs operates on the basis of common management, that allows to 
pass experience, competition of projects and general process of selection, cover-
ing both sides of border. It will be instrumental in the increase of effi ciency of 
the use of facilities for both sides common borders. Coming from this approach, 
individual projects for fi nancing will be determined through the mechanism of 
division of grants. At the same time, in condition of the limited possibilities of 
budgets of all levels, realization of principle of the common fi nancing requires 
bringing in of partners of the certain priorities of Programs interested in realiza-
tion local authority. 

The prospects of activation of connections at local level depend on a suc-
cessful decision complex of tasks: organization and conducting of information 
work in region, to participating in preparation and management of projects. Prob-

8 Інструмент Європейського Сусідства і Партнерства: Україна. Національна індикати-
вна програма 2007–2010, http://www.delukr.cec.eu.int/site/page1139.html.
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lems are related also to providing of organs of local administration by the neces-
sary shots of the proper qualifi cation in the sphere of planning and fi nancing of 
preparation of projects. It is “entry barriers” for more effective realizing regional 
policy both Ukraine and the EU.

Conclusions

The analysis has revealed that economic relation between Ukraine and EU had 
different intensity on international, regional and local level of co-operation in the 
period of 2000–2007. The imbalance between of the co-operation levels with the 
EU is barrier for deepening economical convergences. This problem testifi ed to 
unused of potential of international relations as a factor of the balanced develop-
ment of  economy, that impressionability of the Ukrainian economy subject to the 
condition its openness and strengthening of global and regional instability. 

The author’s opinion, achievement advanced level of equation relations 
Ukraine-EU is critical characteristic the new model of Ukraine-the EU relations. 
Creation of the balanced model of mutual relations needs activation of co-opera-
tion at local level through the use of potential of cross-border co-operation.

Table 3

The Programs cross-border co-operation 

Programs cross-border 
co-operation

Ukraine Regions –
participants of the programs

Common 
fi nancing 

2004–2006
(mln €)

Reference 
budget

2007–2013
(mln €)

Poland – Byelorussia 
– Ukraine

Volin, Zakarpat, Lvov, Rovny, Ternopil, 
Ivanofrankivsk region 38.0 186,201

Ukraine – Hungary 
–  Slovakia – Romania

Zakarpat, Ivanofrankivsk, 
Chernivtsy region 27.0 68,638

Ukraine –  Romania 
– Moldova

Odessa, Ivanofrankivsk, Chernivtsy, 
Winnitca, Ternopil, Khmelnitsk  region 35.5 126,718

„Black Sea” Odessa, Mikolaiv, Zaporozhia, Kherson, 
Donetsk region, ARC, Sevastopol  – 17,306

Source: author’s calculations according to data „Інструмент європейського сусідства 
і партнерства – нові можливості для України /Під ред. Н. Андрусевич. – Львів, 
Ресурсно–аналітичний центр “СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ”, 2008. 
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Problemy nierównowagi 
we współpracy gospodarczej Ukrainy i Unii Europejskiej

Streszczenie

Przeprowadzone badania pokazują, że brak równowagi w kontaktach gospodar-
czych Ukrainy i Unii Europejskiej. Dysproporcje widoczne są w wielu dziedzinach, 
np. w handlu czy inwestycjach. Ta nierównowaga w znacznym stopniu hamuje mię-
dzynarodowe współdziałanie, utrudnia rozwój ekonomiczny państw członkowskich 
i aktywność społeczeństw na poziomie regionalnym i lokalnym. Mimo wprowadzenia 
różnych instytucjonalnych form wzmacniania współpracy między Ukrainą i krajami 
europejskimi, nie osiągnięto zamierzonego efektu. UE szuka więc nowych możliwości 
współdziałania na poziomie regionalnym z krajami sąsiednimi poprzez wspólne inwe-
stycje i przedsięwzięcia. Europejska polityka regionalna i polityka sąsiedztwa powinny 
wspierać procesy integracyjne w regionach i małych społecznościach lokalnych. Należy 
skupić wysiłki na przezwyciężeniu barier uwarunkowanych odmiennością instytucjo-
nalnego środowiska krajów-partnerów i ograniczeniami fi nansowymi.

Translated by Irina Sophischenko
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Chancen des EU-Binnenmarktes 
zur internationalen Kooperation 

durch KMU stärker nutzen

D ie Kooperationen zwischen Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) 
auf dem EU-Binnenmarkt über Ländergrenzen hinweg, insbesondere 

im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen, können für die nachhaltige 
Entwicklung der Unternehmen beiderseits der Grenze eine wichtige Rolle spie-
len. Für viele kleine Firmen beginnen grenzüberschreitende Geschäfte bereits 
ein paar Kilometer von ihrer Haustür entfernt. Der Aufbau von internationalen 
Kooperationsbeziehungen, verstanden als Zusammenschluss wirtschaftlich und 
rechtlich selbständiger Unternehmen: 
– zur gemeinsamen Durchführung von Aufträgen in verschiedenen Ländern, 
– zur Führung eines gemeinsamen Unternehmens oder 
– bei der Übernahme von Außenhandelsfunktionen, 
dient der gemeinsamen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU über Län-
dergrenzen hinweg. Diese sind ein probates Instrument, den Herausforderungen 
der Internationalisierung und dem verstärkten Wettbewerbsdruck durch Nut-
zung von Synergieeffekten der beteiligten KMU zu begegnen, wirtschaftliche  
Chancen der Partnerschaft zu nutzen und die Risiken von Projekte zwischen 
den  Partnern gemeinsam zu tragen. Dennoch sind  63% der KMU noch immer 
ausschließlich in ihrem Heimatland tätig. Nur 8% der europäischen KMU expor-
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tieren und ein durchschnittliches KMU kauft nur 12% seiner Vorprodukte im 
Ausland ein.1

Die Ursachen dafür sind vielschichtig. Zum Teil liegt es daran, dass KMU 
manchmal nicht genügend informiert sind und nicht wissen, welche Möglich-
keiten es für grenzüberschreitende Geschäfte gibt und welche Spielregeln gelten. 
Die Kommission fördert daher Unterstützungs- und Beratungszentren, damit 
KMU lernen, wie sie bestmöglich vom Binnenmarkt profi tieren können.2

Noch zu wenig werden hierfür auch  Fördermittel der EU genutzt. In einer  
Analyse heißt es, dass 47 Prozent der Klein un ter nehmer wissen, dass es öffent-
liche Förder mittel gibt, die sie für Ihr Unter nehmen bean tragen könnten. Doch 
nur 24 Prozent haben bereits schon einmal staat liche Förder gelder etwa bei der 
Euro päi schen Union (EU) oder der Kredit an stalt für Wieder aufbau (KfW) 
bean tragt.3 

Nach unseren Erfahrungen besteht das Dilemma darin, dass viele KMU 
z.B.  in Deutschland durchaus erkennen und verstehen, dass die Prozesse der 
Globalisierung und Internationalisierung der Wirtschaft auch vor ihren Unter-
nehmen nicht halt machen und daher vielfältige Gedanken und Anregungen für 
eine effektive internationale Kooperation diskutieren. Der rege Zuspruch zu von 
uns organisierten Unternehmertreffen z.B. zwischen polnischen und deutschen 
Unternehmen oder Anfragen nach einer Förderung von Joint-Venture-Grün-
dungen in der EU belegen dies nachhaltig. Andererseits sind Kooperationen über 
die Ländergrenzen hinweg, bei Unternehmen infolge von Ressourcen- und Know-
how-Defi ziten nicht unbedingt beliebt. Vielen KMU mangelt es an dem nötigen 
Kapital, um international tätig zu werden. Aus Untersuchungen in Deutschland 
und Erfahrungen des Bundesverbandes der Wirtschaftsberater geht hervor, dass 
KMU bei Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung ihrer Wettbewerbspo-
sitionen neben der Qualifi zierung der Mitarbeiter und der Nutzung der neuen 
Medien zunächst allenfalls auf die Kooperation im eigenen Lande setzen ehe sie 
internationale Aktivitäten priorisieren. 

Vielfach ist hier die Unterstützung durch kompetente Beratung erforder-
lich, um die konkreten Voraussetzungen und Möglichkeiten im Unternehmen 
zur internationalen Kooperation zu identifi zieren, ein Kooperationskonzept zu 

1 Europäische Union.
2 Europäische Union.
3 Vgl. www.kleineUnternehmen.de, 2006.
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erarbeiten und dann mit ausgewählten Partnern zu präzisieren und  umzuset-
zen. Dazu sollten durch Nutzung eines kompetenten Intermediär (Vermittler) 
die dafür vorgesehenen Fördermittel der Europäischen Union mit herangezogen 
werden, um eine sorgsame Finanzierung des Projektes aufzubauen. 

Außer der Analyse der Rahmenbedingungen sind für die Machbarkeit eines 
solches Projekts  insbesondere folgende Voraussetzungen im Unternehmen wich-
tig, die hier kurz dargestellt werden:

Internationale Kooperationen benötigen mutige Unternehmer 
mit interkulturellem Verständnis

In Analysen werden oft Informationsdefi zite und das Fehlen geeigneter Koope-
rationspartner im anderen Land als die häufi gsten Defi zite für den Aufbau einer 
internationalen Kooperation genannt. Das ist nur die halbe Wahrheit. Neben die-
sen Defi ziten gehören aus unserer Sicht Kompetenzen im Bereich der interkul-
turellen Kommunikation einschließlich Sprache, Erfahrungen der betrieblichen 
Wirklichkeit im Nachbarland und bei praktischen internationalen Kooperationen 
u.a. dazu. Es sind aber nicht zuerst und allein ökonomische sondern viel mehr 
psychologische Gründe und fehlende Qualifi kationen, die eine zögerliche Hal-
tung zur internationalen Kooperation hervorbringen. Zudem ist stets zu beden-
ken: Internationale Kooperation bedeutet oft auch die Aufl ösung von klassischen 
Arbeitsmodellen in vielen Unternehmerfamilien, auf diese sind sie nur selten 
vorbereitet sind. Veränderte sprachliche Kommunikation, andere nationale Tra-
ditionen und Mentalitäten, andere wirtschaftliche Verhaltensweisen sind hier nur 
Stichworte, die bei solchen Projekten zu berücksichtigen sind. 

Das Entscheidende bleibt die persönliche Einstellung der Unternehmer zur 
internationalen Kooperationen. In vielen wird diese Einstellung direkt durch die  
Qualifi kation der Unternehmer für diese Aufgabenstellung beeinfl usst. Viele 
Unternehmer haben manchmal Angst davor, ihre einmal errungene Unabhängig-
keit des meist erst seit wenigen Jahren existierenden Unternehmens durch einen 
kooperativen Zusammenschluss wieder zu verlieren.4 Oft fehlt es an Mut neue 
Wege zu gehen, insbesondere wenn kulturelle Unterschiede wie z.B. zwischen 
der Bundesrepublik und den angrenzenden EU-Ländern zu bedenken sind. Hier 

4 E. Drechsel, Die Kooperation zwischen polnischen und deutschen KMU in den Grenzregion 
verstärken, in: Universität Szczecin 2001, S. 155 ff.
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setzte z.B. das ARGE 28-Programm der EU zur Förderung des Aufbaues von 
internationalen Kooperationen durch KMU in grenznahen Gebieten an (2002–
2006)  indem  es in einem 3-stufi gen Vorgehen diese Defi zite und fehlende 
Erfahrungen abzubauen und notwendige Kompetenzen zu entwickeln half.

In der ersten Stufe wurden in sechs Seminaren theoretisches Wissen vermit-
telt und praktische Erfahrungen ausgetauscht über das Management zum Koo-
perationsaufbau mit Unternehmen im Nachbarland, in der zweiten Stufe wurden 
die für das jeweilige Unternehmen wichtigsten Problemfelder identifi ziert und 
bestehende Fragen vertiefend erörtert. In der dritten Stufe erfolgte die konkrete 
Beratung der Unternehmen auf der Grundlage eines mit dem Intermediär für die 
Fördermittel und dem Berater erarbeiteten Pfl ichtenheftes. 

Inhaltliche Schwerpunkte waren dabei:
– Diagnose der Unternehmens und Analyse deren Möglichkeiten zu grenzüber-

schreitenden Marktaktivitäten,
– Ausarbeitung und Umsetzung einer entsprechenden Strategie und des 

Geschäftsplanes einschließlich der Finanzierung,
– Entwicklung von Auslandsaktivitäten (Partnergewinnung, Beschaffung und 

Absatz, Fördermitteleinwerbung u.ä.).
Eines der wichtigsten Diagnoseelemente erweist sich dabei die klare Ein-

schätzung der Chancen und Risiken des Unternehmens auf der Grundlage der 
jeweils internen Stärken und Schwächen für das Kooperationsprojekt. Erst damit 
kann eine verantwortbare Entscheidung unterstützt  werden.

Es sind die  Chancen und Risiken für eine grenzüberschreitende 
Kooperation zu identifizieren

Dabei kann zur Abarbeitung folgendes Schemas hilfreich sein.

Grundsätzliche Chancen Grundsätzliche Risiken
1 2

Marktvorteile
– Verbesserter Marktzugang über denn 

Partner
– Geringere Markteinstiegskosten
– Erweiterung der Märkte durch offensivere 

Akquisitionen des Partners vor Ort

Marktrisiken
– Unklare Marktentwicklung in bestimm-

ten Branchen und Regionen infolge der 
Einkommensentwicklung 

– Märkte in der Regel verteilt 
– Hohe Wettbewerberdichte
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1 2

Kostenvorteile
– Kostensenkung z.B, durch niedrigere 

Lohnkosten
– Kostendegression durch gemeinsame 

Produktion (Produktivität)  bei größerer 
Produktvielfalt

Kostennachteile
– Gründungskosten
– Koordinationskosten – zusätzliche 

Managementkosten
– Reise- und Transportkosten
– Qualifi zierungskosten

Potentialvorteile
– Verstärkung des Finanzpotentials, ein-

schließ-lich EU-Fördermittel
– Verbesserte Sachmittelausstattung
– Erhöhung des Qualitätsniveaus 
– Ergänzung des Know-how
– Management-Know-how im Partnerland

Abhängigkeitsnachteile
– Verringerung der Eigenständigkeit
– Mögliche Flexibilitätseinbußen durch län-

gere Entscheidungswege,
– Teilweise Offenlegung von 

Betriebsgeheimnissen
– Know-how-Abfl uss

Ergebnisvorteile
– Schnellere Markterschließung durch Know-

how des Partners im anderen Land
– Ausgestaltung der Wertschöpfungskette
– Stärkere Positionierung im geografi schen 

Raum und Einbindung in Netzwerke

Ergebnisnachteile
– Verschienen Gewinnbesteuerung 
– Längere Einlaufkurve 

Risikovorteile
– Risikominimierung durch Investitionsauf-

teilung zwischen den Partnern

Qualitätsnachteile
– Geringerer Technisierungsgrad der Produk-

tion beim Partner

Erst nach der konkreten Abarbeitung solcher Fragen und der Abwägung 
der einzelnen Vor- und Nachteile für das Unternehmen, kann eine Strategie für 
den Aufbau einer Kooperation gefunden werden. Unsere Erfahrungen besagen, 
wenn eine Entscheidung für eine internationale Kooperation des Unternehmens 
getroffen werden kann, wird es in der Regel  zu einer qualitativen Bereicherung 
der Unternehmenskultur und Stärkung im Wettbewerbkommen.

Kooperieren heißt eine ausgewogene Balance zwischen 
den Partnern herzustellen und nach Grundsätzen zu arbeiten, 
die beide Partner akzeptieren 

Eine internationale Kooperation funktioniert nur, wenn jeder Partner von der 
Kooperation profi tieren kann, eine Gewinner-Gewinner-Situation die Partner-
schaft trägt. Das ist anscheinend klar, aber in der Praxis mit vielen Wenn und 
Aber verbunden. Ohne Kompromissbereitschaft ist dies mit dem jeweiligen 
Partner kaum lösbar. Eine unserer wichtigsten Erfahrungen besteht darin, wenn 
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dieser Grundsatz nicht am Beginn ausgiebig diskutiert und geklärt wird, dann 
stolpern die Unternehmen bei jedem weiteren Schritt und neu zu lösenden Auf-
gaben immer wieder an dieser grundsätzliche Frage. Konfl ikte sind dann vorpro-
grammiert und die Kooperation wird kaum gelingen. Andererseits, je größer die 
Klarheit in diesem Grundsatz ist, desto erfolgreicher kann eine solche Koopera-
tion aufgebaut werden.

Kooperieren heißt verschiedene Synergien zwischen den Geschäftsprozes-
sen der Unternehmen zu nutzen. Es setzt zunächst aber die Synergie der Unter-
nehmer voraus. Wenn diese nicht zu erreichen ist, bleiben auch die ökonomischen 
Effekte nur eine vielbeschworene Illusion. So manche begonnene Kooperation 
zwischen deutschen und polnischen KMU blieb auf der Strecke, weil diese Frage 
zunächst psychologische Frage nicht eindeutig geklärt war. Kooperieren ist die 
Chance der Bewahrung der eigenen Kompetenzen und Erfahrungen und ihrer 
Aufhebung auf einem höheren Niveau durch die geschickten Synthese der Vor-
teile von den an der Kooperation beteiligten Unternehmen über Ländergrenzen 
hinweg. Das erfordert in der Regel Innovation sowie ein dafür geeignetes Füh-
rungssystem im Unternehmen.

Internationale Kooperation setzt auf die Bereitschaft 
zu Veränderungen in den einzelnen Unternehmen 

Eine internationale Kooperation führt stets auch zu Veränderungen in den ein-
zelnen Bereichen und im Unternehmen insgesamt nach sich, die nicht ohne eine 
verstärkte Integration und Weiterbildung der Mitarbeiter durchführbar sind. 
In Deutschland zeigen Studien, dass über die Hälfte der Mitarbeiter Kooperati-
onspartnern misstrauen, in vielen Fällen ein Freund-Feind Denken nicht abgelegt 
ist, und immerhin ein Viertel der Unternehmen Ängste vor Macht- bzw.  Kon-
trollverlust haben. Positive wie negative Erfahrungen bei dem Aufbau von inter-
nationalen Kooperationen bestätigen gleichermaßen, dass ohne die gleichzeitige 
Bereitschaft zu Veränderungen und zur Entwicklung im eigenen Unternehmen 
solche Kooperationen kaum erfolgreich tätig sein können. Zudem sollten solche 
Kooperationen wie eigenständige Unternehmen oder strategische Geschäftsein-
heiten geführt werden. Die Bereitschaft zur Veränderung ist erforderlich, weil 
stets Erwartungen und Zielvorstellungen der verschiedenen Partner nicht gleich 
sind und auf einen Nenner gebracht werden müssen. Es sind  die Kooperations-
maßnahmen hinsichtlich Ergebnis- und Kostenverteilung, Termine, Aufgaben 
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und Kompetenzen klar zuregeln sowie auch Zeit und Personalkapazität dafür 
bereitzustellen. Das geht nicht ohne Kompromissfähigkeit des Unternehmers. 
Auf einseitigen Abhängigkeiten kann keine Kooperation entstehen. Die genann-
ten Voraussetzungen sind die Grundlage für die konkrete Gestaltung der Koo-
peration mit ausländischen Partnern. Internationale Kooperationen zwischen 
KMU sind nicht mit technokratischem Mechanismen lebensfähig zu gestalten. 
Vielmehr setzen diese eine beständige Lernbereitschaft und Qualifi zierung jedes 
einzelnen Unternehmers  und im Unternehmen zum Nutzen ihrer Kooperation 
voraus.

Der Gestaltung einer einzugehende Kooperation zwischen KMU 
ist eine originäre Leistung der beteiligten Unternehmen

Bei einer internationalen Kooperation werden Kernkompetenzen und Ressourcen 
der jeweils beteiligten KMU aus verschiednen Ländern synergetisch mit einer 
ganz bestimmten Zielrichtung zusammengeführt. Dies ist ein sehr komplexer 
Prozess, in dem sich  ökonomische, politische, interkulturelle, psychologische, 
rechtliche u.a. Aspekte mit den betrieblichen Belangen unterschiedlicher Unter-
nehmen auf ganz bestimmte Weise verbinden. Unsere Erfahrungen bestätigen, 
dass jede gelungene Kooperation in der Regel inhaltlich und organisatorisch 
eine innovative und originäre Leistung der beteiligten Unternehmen darstellt, 
die genau auf den vorhandenen Zielen, Bedingungen, technisches Know-how, 
der Unternehmenskultur u.ä. aufbaut. Dabei wurde in den Unternehmen oft ein 
zweckmäßiges Kooperationsmanagement entwickelt. Bei länderübergreifenden 
Kooperationen zwischen KMU gibt es kaum vergleichbare Gestaltungen der 
Inhalte und Formen.

Bei aller Unterschiedlichkeit der vielen Wege und Formen zur Koopera-
tion, ihrer Führung und Organisation gibt es aber dennoch einige typische nach-
einander ablaufende Phasen, die sich zum Teil überlagern, mit entsprechenden 
Entwicklungsaufgaben sowie wichtige Querschnittsaufgaben, die mehr oder 
weniger bei allen Kooperationsgründungen prozessual auf jeweils geeignete 
Weise zu bewältigen sind. Das komplexe Wissen darüber wird umfangreich im 
Internet dargestellt.5 

5 Siehe hierzu: www.Koperationswissen.de
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Bei der Beratung der Unternehmen zur Gestaltung des Kooperationspro-
zesses sind in den jeweiligen Phasen insbesondere folgende Aufgaben zu bewäl-
tigen, die vereinfacht wie folgt dargestellt werden können:

Die Gestaltung einer grenzüberschreitenden Kooperation

Vorbereitung              Anbahnung    Umsetzung 

Strategiephase               Initiierungsphase   Betriebsphase 
Verhandlungsphase    

Schwerpunkte in den Phasen: 

außenwirtschaftliche       Partnersuche       Gründungsprozess 
Strategie                  Partnerauswahl   Organisation 

Kooperationsvertrag   Geschäftsführung 

Inhaltliche Aufgaben: 

Check zur Kooperationsfähigkeit 
Zielbestimmung für      Projektangebot    Personal/Investitionen 
Kooperation/Alternativen    Kooperationsfelder   Know-how-Transfer 
Profile für internationale Kommunikation      Gestaltung Anlauf 

Das alles wird widerspiegelt auch der gemeinsamer Businessplan, der von 
den beteiligten Unternehmen zu erarbeiten und umzusetzen ist. 

Querschnittsaufgaben zur Gestaltung der Kooperation

Interkulturelle Zusammenarbeit – Vertrauensbildende Maßnahmen
Überprüfung der Grundsätze der Kooperation

Informationsstrategie/ IT-Verbindungen
Ständige Risikoanalyse

Finanzierung des Projektes – Nutzung der verschiedenen Fördermittel der EU
Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Unternehmen

Qualifi zierung des Kooperationsmanagements im Unternehmen

Vorbereitung einer internationalen Kooperation

Die Vorbereitung auf eine internationale Kooperation ist oft entscheidend für 
den Erfolg der Gründung und umfasst vor allem solche Aufgaben wie: 
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– die Analyse der eigenen Kooperationsvoraussetzungen und Potentiale, 
– die Erarbeitung eines Kooperationsangebotes (Produkte, Dienstleistungen) 

und die Festlegung der Ziele für die künftige Kooperation (Markteinstieg, 
Kostensenkung, Produktionserweiterung u.a.), 

– des weiteren sind die Richtung der Kooperation (horizontal, vertikal), 
– die Bereiche der Kooperation (Zulieferung, gemeinsame Produktion, Absatz, 

Technologie-Transfer u.ä.) sowi,e 
– die mögliche juristische Form (Joint-Venture, gemeinsame Absatzorganisation 

u.a.) für eine solche Kooperation zu bestimmen. 
– Nicht zuletzt ist eine Übersicht über die Zeiträume für den Aufbau einer 

Kooperation und mögliche Kosten und Investitionen, die bereitgestellt wer-
den können, zu erarbeiten sowie das Anforderungsprofi l  an einen möglichen 
Kooperationspartner.

Aus unserer Erfahrung gehören zu den besonders neuralgischen Punkten 
bei der Vorbereitung einer Kooperation: 
– die eigene kritische Analyse über die Kooperationsbereitschaft und -fähig-

keit des Unternehmers bzw. des Unternehmens. Hierfür gibt es verschiedene 
Methoden und Verfahren. Die eigene Fähigkeit des Unternehmers bzw. des 
Unternehmens zur Kooperation wird nach unseren Beratungserfahrungen 
oft überschätzt. Wir benutzen ein über Jahre erprobtes computergestütztes 
Expertensystem, über welches wir den Grad der Kooperationsfähigkeit eines 
Unternehmers fast exakt einschätzen können. Aus diesem Wissen werden 
gegebenenfalls Maßnahmen für die Stärkung dieser Fähigkeit abgeleitet, wie 
auch manchmal der Vorschlag begründet, den Kooperationsgedanken vorläu-
fi g nicht weiter zu verfolgen. 

In die Analyse sind auch solche Fragen einzubeziehen, welche Unterneh-
menskultur herrscht im Unternehmen, ist der Führungsstil und das Engagement 
des Unternehmers sowie der Führungskräfte einschließlich ihr Qualifi zie-
rungsstand für eine grenzüberschreitende Kooperation tragfähig, was ist über 
Qualifi zierungsmaßnahmen zu verändern? Diese Analyse dient zunächst der 
strategische Ausrichtung und Zielsetzung des eigenen Unternehmens für die 
einzugehende Kooperation mit einem anderen Partner. Zudem werden damit 
zugleich erste Anforderungen an das Profi l des möglichen Partners festgelegt. 
– die Klärung der Geschäftsfelder (F&E, Produktion, Zulieferung, Absatz u.a.), 

auf denen mit einem ausländischen Partner in einem bestimmten EU-Land  
mit einem bestimmten Effekt (Markterweiterung, Kostensenkung, Erweite-
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rung der Produktionspalette) zusammengearbeitet werden soll. Diese Fragen 
zu beantworten verlangen eine tiefere Kenntnis über die wirtschaftliche Lage 
und die Marktkräfte in dem ausgewählten Land des Kooperationspartners. 
Dies geht kaum ohne sachkundiger Beratung. Damit werden zugleich die 
möglichen Formen der Kooperation berührt.

Unsere Erfahrungen besagen, dass zum einen Produkte und Dienstleis-
tungen für den konkreten Markt vielfach angepasst und z.T. auch bestimmte 
Maschinen und Ausrüstungen mit beigestellt werden müssen. Zum anderen 
kommen durch einen Partner in der Regel auch weitere zusätzliche Anregungen 
und innovative Überlegungen für Kooperationsfelder und die Art und Weise der 
Zusammenarbeit, die bisher weniger bedacht wurden, aber für die Gestaltung 
wesentlich werden können. 

Es ist festzustellen, dass deutsche KMU darauf vielfach wenig eingestellt 
sind,  weil sie zunächst ein bestimmtes Konzept realisieren möchten. Dennoch 
dürfen die eigenen Konzepte von vornherein nicht zu starr gesehen werden 
sondern stets ist auch eine fl exible und iterative Veränderung und Umsetzung 
vorzusehen.
– die Bestimmung des Profi ls des möglichen Partners, der Wege seiner Suche 

und seiner Auswahl bis hin zu Kontaktaufnahme. Es sind die Anforderungen 
hinsichtlich der Eigenschaften und Qualitäten an den zu suchenden Partner 
festzulegen, aber auch Alternativen festzuhalten, weil in der Regel der ideale 
Partner – wie die Praxis belegt – nicht zu fi nden ist. Wichtige Kriterien für 
die Suche und Auswahl sind hier die Firmenphilosophie des Partners, seine 
Produktions- und Absatzpotentiale, die Größenverhältnisse der Firma, die Art 
des Denkens, seine Managementerfahrungen am Markt u.ä. Diese Anforde-
rungskriterien sind auch die Vergleichsmaßstäbe für die Auswahl aus mehre-
ren Interessenten.

Anbahnung von Kooperationen zielorientiert vorbereiten

Nach den Vorarbeiten kann die Anbahnung zur Gewinnung von ausländischen 
Kooperationspartner initiiert werden. Dafür gibt es vielfältige Möglichkeiten 
und Netzwerke. Diese Anbahnung funktioniert am besten durch persönliche 
Kontakte des Unternehmers bzw. über Unternehmensnetzwerke oder Netzwerke 
der Unternehmensberater, die dafür spezialisiert sind und die Risiken mit tra-
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gen. Unterstützung bieten hierzu auch die Anlaufstellen des Enterprise Europe 
Network der EU. Andere Suchhilfen wie Internetplattformen, Informationen und 
Börsen der Industrie- und Handelskammern, Messenbesuche, Auslandsvertre-
tungen u.a. können dafür ebenfalls sinnvoll  genutzt werden. Für die deutsch-
polnische Zusammenarbeit hat sich die Kooperationsbörse des Hauses der 
Wirtschaft in Szczecin sehr bewährt.

Letztlich muss aber jedes Unternehmen selbst, gegebenenfalls auch mit 
Hilfe seines Beraters tätig werden und den ausgewählten Kandidaten sehr sorg-
fältig unter die Lupe nehmen. Vor allem ist zu sondieren, wie vertrauenswürdig 
der potentielle Partner ist. Denn mit den Kooperationsgesprächen werden auch 
Kooperationsideen und eigenen Geschäftsabsichten offengelegt. 

Spätestens mit Beginn des Suchprozesses gewinnen vertrauensbildende 
Maßnahmen des Initiators eine entscheidende Bedeutung für den Verlauf des 
Gesamtprozesses. Diese bleiben eine dauernde Aufgabe im Kooperationspro-
zess, weil ohne Vertrauen nichts bewegt werden kann. Dazu gehören auch solche 
Verhalten und Maßnahmen, die Vertrauen schaffen helfen, wie offen sein für die 
Meinung des potentiellen Partners, regelmäßige Treffen und Kontaktpfl ege auch 
mit der Familien, Verständnis für mentale Besonderheiten der Partner, Eingeste-
hen von Fehleinschätzungen, diskrete Behandlung von Wünschen des Partners 
u.ä. 

Um soweit wie möglich Missverständnissen und Unstimmigkeiten oder 
Störungen vorzubeugen ist darauf zu achten, dass: 
– die Absprachen hinsichtlich Termin und Inhalt eingehalten und 
– offene Fragen fair genannt werden sowie 
– für den Partner mit gedacht wird und vor allem 
– für eine regelmäßige Kommunikation und Information gesorgt wird. 

Dies verlangt eine interkulturelle Kommunikationsfähigkeit der Partner. 
Es sind neben einer verständlichen Übersetzung die kulturellen und mentalen 
Unterschiede im unternehmerischen Bereich zu beachten, wie Arbeitsethik, 
Führungs- und Kommunikationsstil, Problemlösungsverhalten und Denk-
muster, Argumentations-verhalten und nicht zuletzt Sitten und Gebräuche des 
Partners und des Landes des Partners. Unsere Erfahrungen bestätigen, dass der 
„Wunsch“- Partner in einer vertretbaren Zeit nur sehr selten gefunden wird, 
dafür aber andere durchaus geeignete Partner gewonnen werden können, wenn 
die Vertrauensbildung stimmt und wenn man die notwendige Kompromissbe-
reitschaft mitbringt. 
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Neben der Auswahl der Partner werden dann die Gespräche je nach Ziel-
richtung  über Inhalt, Form, Führung  und Wirtschaftlichkeit der beabsichtigten 
Partnerschaft geführt. Es ist eine bewährte Methode, wenn der die Kooperation 
initiierende Partner zunächst einen Entwurf für die Partnerschaft vorstellt, über 
die dann ausführlich und zeitlich nicht eng begrenzt diskutiert werden kann. 
In diese Diskussion  fl ießen dann andererseits auch die Vorstellungen des Part-
ners ein. Erst daraus wird in der Regel das eigentliche Kooperationsprojekt abge-
stimmt entstehen und ein Kooperationsvertrag geschlossen werden. 

Unsere Erfahrungen bestätigen, dass um die technischen Probleme der 
Kooperation relativ schnell Einigkeit errungen wird. Immer wieder werden jene 
Fragen der Vertrauensbildung berührt, oftmals werden infolge der Interkulturali-
tät des Projektes für die Beseitigung von Missverständnissen Berater notwendig, 
die das Vertrauen von beiden Seiten und die Fähigkeit besitzen interkulturelle 
Missverständnisse aufzuklären und  Lösungen für beide Seiten zu bieten. Nach 
unseren Erfahrungen kann bis zum Abschluss eines solchen Kooperationsver-
trages durchaus ein Zeitrahmen von ca. 1 bis 1!/2 Jahr notwendig sein.

Querschnittsaufgaben zweckmäßig realisieren

Die im Überblick genanten Querschnittsaufgaben können direkt keiner Phase zuge-
ordnet werden, sondern sind übergreifend und immer wieder in den Blickpunkt der 
Führung zu rücken. Diese sind immer wieder mit den Erfahrungen aus dem ablau-
fenden Kooperationsprozess inhaltlich und organisatorisch zu präzisieren.

Für KMU ist dabei besonders zu beachten, dass ein solcher Kooperations-
prozess über Ländergrenzen einen zusätzlichen Koordinierungsaufwand erfor-
dert, der je nach Größe des Projektes recht beachtlich sein kann. Dieser ist je 
nach Größe des Projektes ein wichtiges Element bei der Kosten-Nutzens-Ana-
lyse für den Aufbau einer Kooperation. Dieser Aufwand wird oft aus fehlender 
Erfahrung unterschätzt. Zudem erfordert eine grenzüberschreitende Kooperation 
in der Regel den Aufbau eines eigenen Kooperationsmanagements im Unter-
nehmen. Es hat sich als zweckmäßig herausgestellt, dass für die Führung eines 
Kooperationsaufbaus je nach Größe des Projektes neben dem Geschäftsführer 
eine verantwortliche Stelle auf Arbeitsebene im Unternehmen zu schaffen ist, 
die diese Koordination wahrnimmt. Eine entscheidende Querschnittsaufgabe ist 
und bleibt die Finanzierung einzugehenden Kooperation.
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EU-Fördermittel gezielter für die Finanzierung 
von internationalen Kooperationen gezielter  nutzen

Für das Gelingen einer internationalen Kooperation zwischen KMU ist die 
Finanzierung eine entscheidende Frage. Zur Finanzierung gehört neben der 
Eigenfi nanzierung und Kreditfi nanzierung auch immer mehr die gezielte  Inan-
spruchnahme von Fördermitteln der EU. 

Das Ausschöpfen dieser bisher oft ungenutzten Potentiale erfordert ein 
neues Verständnis im Umgang mit den Fördermitteln. Während KMU beispiels-
weise oft Rechts-, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerangelegenheiten aufgrund 
der wahrgenommenen Komplexität und Bedeutung dieser Themen bereits häufi g 
professionell in Fremdregie managen lassen, gilt dies für den Umgang mit För-
dermitteln bisher nur selten. Dies liegt u.a. daran, dass Fördermittel in der Vor-
stellungswelt der Nachfragen mehr Arbeit machen und mehr Kosten verursachen 
(beispielsweise bei Fremdvergabe der Fördermitteleinwerbung) als diese nutzen. 
Andererseits erreichen KMU oftmals nicht die kritische Masse um eigene perso-
nalintensive Fördermittel-Management Ressourcen aufzubauen.

Die Europäische Union bietet für europäische KMU eine breite Unter-
stützung.  Die Grundlage dafür bildet der 25. Juni 2008 durch die Europäische 
Kommission angenommene „Small Business Act“ (SBA) für Europa, der damit 
zum ersten Mal ein umfangreiches Rahmenwerk für die EU und die Mitglied-
staaten eingeführt, das sich den Interessen der KMU annimmt. Der SMA für 
Europa wendet sich an alle Unternehmen die wirtschaftlich unabhängig sind und 
weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen: damit können 99% aller europäischen 
Unternehmen vom SBA profi tieren.

Dieser SBA hilft den KMU, in dem z.B.: 
– ein gesellschaftliches Umfeld geschaffen wird, in dem ein Unternehmer erfolg-

reich tätig sein kann und in dem das Prinzip des Unternehmertums anerkannt 
wird,

– Vorschriften am Prinzip „Vorfahrt für KMU“ ausgerichtet werden,
– die öffentliche Verwaltung auf die Bedürfnisse des Mittelstandes eingescho-

ren wird, 
– der Zugang der KMU zur Finanzierung von Projekten verbessern wird und 

neben vielen anderen nicht zuletzt auch, 
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– die staatliche Förderung auf die Bedürfnisse des Mittelstandes zugeschnitten 
wird.6 

Diese Förderung wird in verschiedenen Formen wie Zuschüssen, Darlehen 
und in einigen Fällen als Bürgschaften angeboten. Die Gewährung der Unter-
stützung erfolgt entweder direkt oder über Programme, die wie die Struktur-
fonds der Europäischen Union national oder regional verwaltet werden. Die 
Strukturfonds (der Europäische Fonds für regionale Entwicklung – EFRE – und 
der Europäische Sozialfonds – ESF) sind übrigens mit ihren verschiedenen the-
menbezogenen Programmen und Gemeinschaftsinitiativen, die in den Regionen 
durchgeführt werden, die bedeutendsten Gemeinschaftsinstrumente zur KMU-
Förderung. Die Begünstigten der Strukturfonds erhalten einen direkten Beitrag 
zur Finanzierung ihrer Projekte. Die Verwaltung der Programme und die Aus-
wahl der Projekte auf nationaler und regionaler Ebene erfolgen. Darüber hinaus 
können KMU dazu ebenfalls verschiedene nicht fi nanzielle Unterstützungsmaß-
nahmen in Form von Programmen und Dienstleistungen zur Unterstützung ihrer 
Unternehmen in Anspruch nehmen. 

Nach Einstellung des oben erwähnten ARGE 28-Programms (2002–2005/06) 
wird damit die Förderung und Finanzierung der grenzüberschreitenden Akti-
vitäten der KMU über das neue Rahmenförderprogramm 2007–2013 als  wei-
terführendes Programm der EU auch für die Entwicklung von internationalen 
Kooperationen gesteuert. Wenngleich es kein explizites selbständiges Programm 
für die Förderung von internationalen Kooperationen in der EU mehr  gibt, so 
sind doch viele Aufgaben aus den Vorläuferprogrammen in den einzelnen kon-
kreten Programmen auf regionaler Ebene enthalten.

Für Mecklenburg-Vorpommern gilt z.B. die Richtlinie zur Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Beratungen für KMU vom 06.07.2007, wobei 
hier auf Mittel des Europäischen Sozialfonds zurückgegriffen wird. Diese För-
dermaßnahme dient insbesondere auch der externen Beratung von KMU zur 
Vorbereitung der Einführung von Produkten und Dienstleistungen auf dem pol-
nischen Markt. Hierbei ist die Einbeziehung von polnischen Unternehmen in die 
Aufgabe möglich. Je nach Projekt können später zudem auch andere Fördermittel 
im Zuge der Realisierung  eingeworben werden. Intermediar ist das Landesför-
derinstitut des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin.

6 Vorrang für den Mittelstand, 2008 Ausgabe; Europäische Kommission, Unternehmen und 
Industrie
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Hilfe und Unterstützung für die Inanspruchnahme von Fördermitteln erhal-
ten die Unternehmen auch über das „Enterprise Europe Network“ der EU. Es ist 
das größte europäische Netzwerk zur Unternehmensförderung und Innovation. 
Es bietet hochwertige integrierte Dienste zum Nutzen der KMU. Seine Aufgabe 
ist das Angebot von integrierten Informationen und Unternehmenskooperationen 
sowie von Dienstleistungen im Hinblick auf den Innovations- und Technologie-
transfer, um Kleinunternehmen und innovative KMU zu unterstützen.

Zu den wichtigsten Tätigkeitsfeldern des Netzwerks gehört es, Unterneh-
men über EU-Angelegenheiten zu informieren und den Informationsrückfl uss 
von KMU an die Kommission weiterzuleiten, um sicherzustellen, dass zukünf-
tige Rechtsvorschriften den Bedürfnissen von KMU gerecht werden. Die 
Mitglieder des Netzwerks bieten Fachkompetenz in Bereichen, die für KMU 
von besonderem Interesse sind, wie z.B. öffentliches Auftragswesen, Unter-
nehmenskooperation, Finanzierung, Innovation, Technologietransfer, Markt-
forschung und europäische Rechtsvorschriften. Sie unterstützen Unternehmen 
auch bei der Antragstellung für Projekte der Kommission und der Erledigung 
verwaltungstechnischer Formalitäten. Sie haben direkten Zugang zur Europä-
ischen Kommission und werden von einem Expertenteam der Exekutivagentur 
für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in Brüssel unterstützt, das ihnen bei 
der Beantwortung selbst kompliziertester Fragen zur Seite steht.

Informationen werden ebenfalls über Sensibilisierungsaktivitäten (Beteili-
gung an Messen, Durchführung von Seminaren, Vorlesungen, Workshops usw.) 
und eine Reihe von Veröffentlichungen in den lokalen Sprachen (Anleitungen, 
Newsletters, Websites usw.) an die Unternehmen weitergegeben. Das „Enterprise 
Europe Network“ fördert Innovation auch durch das Angebot von Vermittlungs-
diensten für den Technologie- und Wissenstransfer, sowie auch den Aufbau von 
Partnerschaften zwischen den verschiedenartigsten Akteuren der Innovation. 
Es ist zudem an der Verbreitung von Informationen zu Innovationsthemen und 
der Nutzung von auf Forschung basierenden Technologien beteiligt.  Das „Enter-
prise Europe Network“ kann, unabhängig von der Phase des Geschäftszyklus, 
in der sich ein Unternehmen gerade befi ndet, oder inwieweit es mit den europä-
ischen Angelegenheiten vertraut ist, Hilfe leisten. Es unterstützt Unternehmen 
dabei, Geschäftsmöglichkeiten besser zu nutzen und kann durch seine Partner 
in über 40 Ländern den Kontakt zu europäischen und internationalen Märkten 
herstellen. Das „Enterprise Europe Network“ verfügt über mehr als 500 Büros 
in ganz Europa und Drittstaaten. Dazu gehören sämtliche EU-Mitgliedstaaten, 
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EU-Beitrittsländer, die dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation angeschlossenen Länder, die Mitgliedstaaten des Europäischen Mit-
gliedsraums, die Länder der Europäischen Nachbarschaftspolitik, usw.7  

Das Management für internationale Kooperationen ist über 
begleitende Qualifizierung in den Unternehmen zu entwickeln

Zum strategischen Ansatz zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU 
durch grenzüberschreitende Kooperation gehört die systematische Weiterbildung 
und Qualifi zierung der Beschäftigten und des Managements. Diese ist wohl nicht 
nur als ein Engpass z.B. in den deutschen Grenzregionen nach Osteuropa vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie identifi ziert worden.8 Dieser 
gilt wohl auch für viele Unternehmen in  Polen. 

Das Ziel solcher Qualifi zierung ist es, das erforderliche Know-how sowie 
Managementpraktiken und – Erfahrungen für eine solche gleichsam interkultu-
relle (internationale) und wirtschaftliche Aufgabe wie die internationale Koope-
ration  zu entwickeln und zu vermitteln. In diesem Prozess können Vorbehalte 
der Mitarbeiter gegen eine internationale Kooperation schrittweise abgebaut und 
eine stärkere engagiertere Beteiligung der Unternehmen an der grenzüberschrei-
tenden Kooperation aufgebaut werden. Es ist dies eine Qualifi zierung, die wir im 
weiteren als Kooperationsmanagement bezeichnen.

In Erkenntnis der Tragweite dieser Problemstellung für schwach entwickelte 
Regionen an den deutschen Ostgrenzen hat z.B. die Euro-Region Pomerania auf 
deutscher Seite in Mecklenburg-Vorpommern ein entsprechendes mittelfristiges 
Programm  bis 2007 aufgelegt, das wohl eines der empfi ndlichsten Defi zite bei 
der Unterstützung von KMU zur Belebung der  grenzüberschreitenden Koope-
ration mit abbauen sollte. Mit dem neuen Programm bis 2013 wird dies weiter-
geführt.  Dabei geht es sowohl um die Qualifi zierung der Unternehmer als auch 
der Führungskräfte über entsprechende Workshops und Coaching-Maßnahmen.  
Diese Qualifi zierung wird  praktisch begleitend zur Kooperationsvorbereitung 
und Aufnahme der Kooperation angeboten. Das bedeutet, es geht hier um eine 
schrittweise Entwicklung des Management am konkreten praktischen Beispiel 

7  http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=support.
8 Förderung der Grenzregionen zu den Beitrittsländern, Dokumentation des BMWi 2002, 

Nr. 502
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der Unternehmen, untersetzt mit der Auswertung anderer praktischer Beispiele 
und vergleichende Untersuchungen durch erfahrene Berater aus Deutschland 
und Polen. Aussprachen zu speziellen Fragen mit Entscheidungsträgern vor Ort 
ergänzen diese Art der Qualifi zierung „on the job“.

Wykorzystanie szans rynku wewnętrznego UE
poprzez współpracę międzynarodową MiŚP

Streszczenie

Współpraca między MiŚP na rynku wewnętrznym UE, szczególnie w obszarze 
granicznym Polski i Niemiec, może odegrać dużą rolę w rozwoju tych przedsiębiorstw. 
Dzięki kooperacji transgranicznej i efektowi synergii może nastąpić wzrost konkuren-
cyjności przedsiębiorstw obu krajów, lepsze wykorzystanie możliwości oraz wspólne 
ponoszenie ryzyka w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych. Autorzy analizują 
przyczyny słabej współpracy między polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami. 
Akcentują rolę profesjonalnych pośredników, znających problemy różnic międzykul-
turowych, a zwłaszcza zorientowanych w procedurach pozyskiwania środków pomoco-
wych z Unii Europejskiej. 

Tłumaczył Stanisław Flejterski
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Kierunki internacjonalizacji przedsiębiorstw 
handlu detalicznego

Wprowadzenie

I nternacjonalizacja działalności jest jedną z podstawowych cech współczes-
nych przedsiębiorstw, niezależnie od przynależności sektorowej. Przyczyn 

takiego stanu rzeczy należy upatrywać w nasilającej się globalizacji, czyli zjawi-
sku zasadniczo zmieniającym perspektywę działania przedsiębiorstwa w wielu 
wymiarach; od zwiększenia zasięgu makrouwarunkowań (ekonomicznych, 
technologicznych, społecznych i politycznych), poprzez zmianę konfi guracji 
uwarunkowań sektorowych (mezouwarunkowań), aż do zmian dotyczących 
wewnętrznej konfi guracji przedsiębiorstwa i sposobu realizacji modelu biznesu 
(mikrouwarunkowań). Globalizacja oznacza proces likwidacji granic narodo-
wych i powstawania powiązań między różnymi krajami, których efektem jest 
nowoczesne, kapitalistyczne społeczeństwo światowe1.

W przeciwieństwie do przedsiębiorstw produkcyjnych, które mają wielolet-
nie doświadczenia w internacjonalizacji, przedsiębiorstwa handlowe (a szczegól-
nie przedsiębiorstwa handlu detalicznego) przez wiele lat były uważane za fi rmy 
zorientowane na obsługę danych rynków narodowych. Prawdopodobnie najważ-

1 W przedstawionej defi nicji globalizacja jest zjawiskiem makroekonomicznym. W innym 
podejściu może mieć także znaczenie mikroekonomiczne i oznaczać wyższy etap umiędzynaro-
dowienia przedsiębiorstwa polegający na traktowaniu świata jako jednego rynku. Por. J. Rymar-
czyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s. 19.
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niejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest miejsce detalistów w kanale dystry-
bucji: obsługa klientów indywidualnych wymaga dobrej znajomości lokalnych 
warunków społeczno-demografi cznych, ekonomicznych, polityczno-prawnych. 
Proces internacjonalizacji w handlu, któremu tradycyjnie przypisywano lokalny 
charakter, rozpoczął się na przełomie XIX i XX w., czyli krótko po tym, jak 
przedsiębiorstwa handlowe zaczęły prowadzić działalność poprzez sieć punktów 
sprzedaży2. Za prekursora internacjonalizacji handlu uznawana jest amerykań-
ska fi rma Woolworth, która zorganizowała sieci sklepów w Wielkiej Brytanii 
i Niemczech na początku XX w. Z kolei Julius Meinl otworzył swój pierwszy 
sklep w Wiedniu w 1862 roku, a do 1939 roku miał sklepy w Niemczech, Polsce, 
Czechosłowacji, na Węgrzech, w Jugosławii, Rumunii, Bułgarii i we Włoszech3. 
Uważa się jednak, że nowa era w internacjonalizacji rozpoczęła się od końca lat 
sześćdziesiątych XX w., a nabrała szczególnie szybkiego tempa od lat osiem-
dziesiątych poprzedniego stulecia4.

1. Istota internacjonalizacji w sektorze handlu detalicznego

W literaturze przedmiotu proponowane są różne podejścia do internacjonaliza-
cji, co skutkuje wieloma defi nicjami tego zjawiska. Liczne sposoby interpretacji 
umiędzynarodowienia można zestawić w dwie główne grupy, wyodrębniając 
podejście statyczne i dynamiczne. Ujęcie statyczne oznacza koncentrację na ele-
mencie instytucjonalnym i polega na ocenie poziomu internacjonalizacji przed-
siębiorstw przy pomocy określonych wskaźników. W ujęciu dynamicznym 
umiędzynarodowienie jest traktowane jako proces charakteryzujący się sekwen-
cyjnością; fazowym układem działań internacjonalizacyjnych5. 

Zdefi niowanie pojęcia internacjonalizacji przedsiębiorstwa handlowego 
wymaga uwzględnienia szczególnych cech sektora. S.C. Hollander, który jest 
uważany za pioniera badań nad zjawiskiem internacjonalizacji w handlu twier-

2 B. Borusiak, Przyczyny niepowodzenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlu 
detalicznego, „Handel Wewnętrzny” 2006, nr 1, s. 14.

3 J.A. Dawson, Internationalization of Retailing Operations, „Journal of Marketing Manage-
ment” 1994, no. 10, s. 267.

4 M. Sławińska, Procesy internacjonalizacji w handlu detalicznym, „Handel Wewnętrzny” 
2004, nr 4–5, s. 16.

5 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, 
s. 20–24.
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dził, iż warunkiem przyjęcia, że przedsiębiorstwo handlowe ma charakter mię-
dzynarodowy jest prowadzenie sprzedaży w dwóch lub większej liczbie krajów6. 
Ogólnie można stwierdzić, że istnieje kilka elementów konstytuujących interna-
cjonalizację przedsiębiorstw handlowych:
– transfer działań operacyjnych w zakresie sprzedaży (w niektórych przy-

padkach, np. w systemach franchisingowych, realizowany przez przedsię-
biorstwa współpracujące na zasadzie eksternalizacji – wyjaśnienie można 
znaleźć na gruncie teorii kosztów transakcyjnych i pochodnej do niej teorii 
internalizacji),

– transfer technologii w zakresie formatu handlu i zarządzania nim,
–  występowanie zróżnicowanych warunków działania, co umownie wynika 

z przebiegu granic państw, choć w wielu przypadkach zróżnicowanie w sfe-
rach innych niż prawnych jest silniejsze w obrębie jednego państwa, niż mię-
dzy różnymi krajami.

2. Analiza geograficznych kierunków internacjonalizacji

Jeśli chodzi o geografi czne kierunki ekspansji, to w ujęciu zagregowanym (czyli 
w odniesieniu do wszystkich największych detalistów), w przekroju kontynen-
tów kształtowały się jak na rysunku 1. Preferowanym kierunkiem była Europa, 
następnie Ameryka Północna, w dalszej kolejności Azja. W tabeli 1 zestawiono 
wyniki analizy wejść (a także wyjść) europejskich przedsiębiorstw handlu 
detalicznego działających w branży artykułów spożywczych. Na ich podstawie 
można określić preferowane kierunki geografi czne oraz pośrednio poziom ryzyka 
(poprzez wskazanie na liczbę wyjść z danego obszaru). Jak wynika z danych 
zawartych z tabeli 1 najbardziej preferowanym kierunkiem inwestycji europej-
skich przedsiębiorstw handlu detalicznego była Europa (na którą przypadało aż 
70,35% wejść na rynki zagraniczne). W obrębie Europy najwięcej wejść doko-
nano w krajach Europy Południowej i Centralnej. Znacznie mniej – 9,55% – wejść 
odnotowano do krajów azjatyckich, po 5,56% do krajów obu Ameryk. Analiza 
danych zawartych w tabeli wskazuje także na silne zróżnicowanie ryzyka wejść 
na nowe rynki w poszczególnych regionach. Obszarem najtrudniejszym dla 

6 S.C. Hollander, Multinational Retailing, Michigan State University, 1970, s. 1. Rozważania, 
jakie prowadzi Hollander dotyczą kwestii granicy państwa jako czynnika różnicującego warunki 
działania. W wielu sytuacjach odrębności między różnymi regionami jednego kraju mogą być 
większe niż zróżnicowanie warunków w kilku krajach.
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Rys. 1. Kierunki ekspansji największych detalistów świata

Źródło:  opracowanie własne według pomysłu grafi cznego J. Pindakiewicza, Międzynarodowe 
sieci przedsiębiorstw handlowych, w: Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji 
do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, SGH, Warszawa 2005, s. 228.

Tabela 1
Wskaźnik wejść i wyjść przedsiębiorstw handlu detalicznego 

na i z rynków zagranicznych dla poszczególnych regionów świata

Region Liczba wejść Liczba wyjść Wskaźnik wyjść (%)

Europa Północna 69 26 37,7
Europa Południowa 86 49 57,0
Europa Centralna 87 30 34,5
Europa Wschodnia 11 3 27,3
Europa Zachodnia 27 14 51,9
Azja 38 15 39,5
Ameryka Południowa 22 9 40,9
Ameryka Północna 22 15 68,2
Inne 36 16 44,4
Ogółem 398 177 44,5
Źródło:  S. Burt, J. Dawson, L. Sparks, European Grocery Retailers: International Divestment 

Activities, „European Retail Digest”, Winter 2004, issue 44, s. 67.
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nowych uczestników sektora handlu detalicznego żywnością okazał się rynek 
północnoamerykański (głównie Stany Zjednoczone), wysokim ryzykiem niepo-
wodzenia obarczone były także wejścia na rynek Europy Południowej (w tej gru-
pie nieprzyjazny z powodu regulacji prawnych rynek włoski i konsolidujący się 
rynek hiszpański) oraz Europy Zachodniej. Większość z wymienionych rynków 
charakteryzuje się, co zrozumiałe, bardzo dużym natężeniem walki konkuren-
cyjnej. Badania wykazały także, że do rynków w najmniejszym stopniu zagro-
żonych ryzykiem wyjścia należą rynki krajów Europy Centralnej i Wschodniej 
(wziąć pod uwagę jednak należy, że wiele przedsiębiorstw handlowych, które 
rozpoczęły działalność w krajach tego regionu, uczyniło to stosunkowo nie-
dawno, co oznacza, że minęło zbyt mało czasu, żeby podjąć decyzję dotyczącą 
ewentualnego wyjścia lub pozostania na rynku; należy się jednak spodziewać, 
że w nieodległej przyszłości skala wyjść także w tym regionie wzrośnie).

Badając internacjonalizację w ujęciu rynków narodowych, na których 
działalność prowadziło 200 największych przedsiębiorstw handlu detalicznego 
(w 2005 r.), można dodatkowo stwierdzić, że były one obecne aż w 145 kra-
jach świata, co może świadczyć o relatywnie dużym rozproszeniu kierunków 
inwestowania. W pierwszej dziesiątce krajów najbardziej preferowanych przez 
zagraniczne podmioty handlu detalicznego znalazło się w 2005 roku 8 krajów 
europejskich (potwierdza to wspomniany wcześniej prymat Europy w zakresie 
zagranicznych inwestycji przedsiębiorstw handlowych), są to: Hiszpania, Wielka 
Brytania, Polska, Czechy, Francja, Włochy, Belgia, Portugalia, a także Kanada 
(na 5. miejscu ex aequo z Francją) i Chiny (na miejscu 7. ex aequo z Belgią 
i Portugalią). Należy zadać pytanie o ewentualne podobieństwa rynków wymie-
nionych krajów. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ w tym zestawieniu 
znalazły się rynki bardzo duże (brytyjski, chiński), jak i małe (belgijski, portu-
galski), rynki w stadium dojrzałości strukturalnej (Francja, Kanada), jak i rynki 
rosnące (Polska, Czechy), rynki charakteryzujące się relatywnie liberalnym usta-
wodawstwem (Kanada), jak i takie, na których występują liczne ograniczenia 
(Francja, Chiny). Można jednak stwierdzić, że w wymienionej grupie znajdują 
się rynki duże albo rynki niespełniające tego warunku, ale położone w bezpo-
średnim sąsiedztwie (vide Kanada) lub bliskości krajów, z których wywodzą się 
największe przedsiębiorstwa handlu detalicznego (Belgia, Polska, Czechy).
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3.  Problem wyboru nowych rynków 

Zagadnienie kryteriów wyboru kolejnych nowych rynków przez przedsiębior-
stwo handlu detalicznego (czyli badanie sekwencji wyboru) jest w literaturze 
słabo opisane7. Istnieje pogląd, że przedsiębiorstwo wyodrębnia grupy rynków, 
na które będzie wchodzić uwzględniając dwa kryteria: atrakcyjność rynku 
i ryzyko związane z inwestowaniem. Pierwszą grupę tworzą rynki, na które 
przedsiębiorstwo wejdzie w pierwszej kolejności, druga i trzecia grupa to rynki 
rozpatrywane poniżej, po wyczerpaniu możliwości danego zasięgu przestrzen-
nego. Proces ten został przedstawiony na rysunku 2.

Dzia alno  na rynku macierzystym

Przewaga konkurencyjna

Ekspansja na rynki zagraniczne 
(pierwszej grupy)

Ekspansja na rynki zagraniczne 
(drugiej grupy)

Ekspansja na rynki zagraniczne 
(trzeciej grupy)

Uczenie
si

Wzrost 
zasobów

Czynniki 
otoczenia

Rys. 2. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa handlu detalicznego – ujęcie procesowe

Źródło:  opracowanie własne na podstawie N. Alexander, H. Myers, The Retail Internationalisa-
tion Process, „ International Marketing Review” 2000, vol. 17, no. 4–5, s. 345.

Punktem wyjścia w procesie internacjonalizacji jest działalność na rynku 
macierzystym, w efekcie której przedsiębiorstwo osiąga taki stan zasobów 
i kompetencji, który stwarza przesłankę uzyskania przewagi konkurencyjnej. 

7 Por. B. Swoboda, S. Schwarz, F. Halsig, Towards a Conceptual Model of Country Market 
Selection: Selection Processes of Retailers and C&C Wholesalers, „International Review of Re-
tail, Distribution and Consumer Research” 2007, vol. 17, no. 3, s. 253–254. 
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Wobec oddziaływania czynników otoczenia wymuszających wzrost, przedsię-
biorstwo podejmuje ekspansję na nowe rynki. Aby jednak ograniczyć ryzyko, 
w pierwszej kolejności podejmuje działalność na rynkach podobnych (umow-
nie nazywanych rynkami pierwszej grupy). Podobieństwo może dotyczyć sfery 
społeczno-kulturowej (szczególnie istotnej wobec konieczności konfrontacji 
z klientami indywidualnymi), politycznej i ekonomicznej. Rynki podobne stają 
się jakby naturalnym przedłużeniem rynku macierzystego. Dodatkowym czyn-
nikiem predestynującym kraj do pierwszej grupy jest bliskość geografi czna8, 
która ma wpływ na koszty logistyczne oraz koszty zarządu. W efekcie procesu 
ekspansji następuje akumulacja wiedzy, przedsiębiorstwo dysponując większym 
potencjałem przystępuje do dalszej ekspansji, w drugiej kolejności do krajów, 
których podobieństwo do kraju macierzystego jest mniejsze – przyjęto zatem 
założenie, że podobieństwo jest stopniowalne. Wreszcie w dalszej kolejności 
przedsiębiorstwo podejmuje działalność na terenie krajów, które są w niewielkim 
stopniu podobne lub niepodobne, ale przedsiębiorstwo, dysponując znacznymi 
kompetencjami i zasobami, jest w stanie ten etap zrealizować. Takie podejście 
wskazuje na zastosowanie w ocenie potencjalnych nowych rynków analizy opcji 
rzeczywistych. Opcje te to unikatowe prawa lub możliwości, będące w posiada-
niu przedsiębiorstwa, zapewniające elastyczność działania i lepsze dopasowanie 
do niepewności, a wynikające z możliwości inwestowania i wchodzenia na nowe 
rynki9. Analiza opcji rzeczywistych jest metodą, w której rozważa się i wycenia 
wszystkie przyszłe możliwości, powstające w łańcuchu wartości, a wynikające 
z danej inwestycji. W przeciwieństwie do oceny projektów inwestycyjnych meto-
dami zdyskontowanymi, gdzie decyzje mają charakter binarny (inwestować – nie 
inwestować), podejście opcyjne pozwala na uszeregowanie projektów (w tym 
przypadku wejść na kolejne nowe rynki) według ich atrakcyjności w czasie (przy 
dodatkowym założeniu, że upływ czasu ma wpływ na ocenę atrakcyjności).

W celu weryfi kacji przedstawionych prawidłowości przeanalizowano kie-
runki ekspansji największych przedsiębiorstw handlowych – najpierw biorąc pod 
uwagę te przedsiębiorstwa, w których proces internacjonalizacji jest na etapie 

8 I. Vida, An Empirical Inquiry into International Expansion of US Retailers, „International 
Marketing Review” 2000, vol. 17, no. 4–5, s. 468 oraz S. Burt, K. Davies, A. McAuley, L. Sparks, 
Retail Internationalisation: From Formats to Implants, „European Management Journal” 2005, 
vol. 23, no. 2, s. 196.

9 T. Wiśniewski, Wycena przedsiębiorstw z opcjami wzrostu, w: Wartość przedsiębiorstwa 
– z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, NOVUM, Płock–Łódź 2002, s. 268.



Europa Regionum XII (2009)74

początkowym, czyli prowadzą działalność w dwóch krajach (z których jeden jest 
krajem macierzystym), a następnie także podmioty najbardziej w tym zakresie 
zaawansowane, czyli prowadzące działalność w wielu krajach. Do oceny podo-
bieństwa krajów zastosowano hierarchiczną analizę skupień, metodę Warda. 
Przyjęto pięć zmiennych: PKB per capita (dane z 2005 r.) – zmienna ilustrująca 
w sposób zagregowany czynnik ekonomiczny oraz cztery zmienne kulturowe, 
wyróżnione i skwantyfi kowane przez G. Hofstede10, które silnie determinują 
zachowania poszczególnych jednostek w zakresie sposobu funkcjonowania we 
wszystkich możliwych rolach społecznych: dystans władzy, indywidualizm, 
męskość, unikanie niepewności. Dystans władzy to zakres oczekiwań i akcepta-
cji dla nierównego rozkładu władzy wyrażany przez mniej wpływowych miesz-
kańców kraju. Indywidualizm jest właściwy społeczeństwom, w których więzy 
między jednostkami są luźne i w których jednostka ma na uwadze głównie siebie 
i swoją najbliższą rodzinę. Antonimiczny kolektywizm jest, z kolei, właściwy 
społeczeństwom, w których ludzie przez całe życie należą do silnych, spójnych 
grup. Męskość to cecha społeczeństw, w których role społeczne związane z płcią 
są ściśle określone; od mężczyzn oczekuje się asertywności, twardości i nakiero-
wania na sukces materialny, od kobiet – skromności, czułości i troskliwości o ja-
kość życia. Kobiecość charakteryzuje te społeczeństwa, w których role społeczne 
obu płci wzajemnie się przenikają, tzn. zarówno od mężczyzn, jak i od kobiet 
oczekuje się skromności, czułości i troski o jakość życia. Unikanie niepewności 
to stopień zagrożenia odczuwany przez członków danej społeczności w obliczu 
sytuacji nowych, nieznanych lub niepewnych. Uczucie to wyraża się między 
innymi stresem i potrzebą przewidywalności, która może być zaspokojona przez 
wszelkiego rodzaju prawa, przepisy i zwyczaje. Założono, że wszystkie zmienne 
są równoważne, głównie ze względu na dominujący przedmiot obrotu badanych 
przedsiębiorstw; są to przede wszystkim dobra codziennego użytku, których 
zakupy są mniej skorelowane z poziomem zamożności danego kraju i docho-
dów gospodarstw domowych niż zakupy dóbr luksusowych. Różnice pomiędzy 
zmiennymi (podobieństwo krajów) zostały zmierzone kwadratami odległości 
euklidesowych (im mniejsza wartość, tym większe podobieństwo). W procedu-
rze oceny podobieństwa zastosowano standaryzację danych z użyciem średniej. 
Uwzględniono 53 kraje świata (skwantyfi kowane zmienne kulturowe są rezulta-

10 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, PWE, War-
szawa 2007, s. 59–223.
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tem badań empirycznych i dostępne są tylko dla wybranych krajów) i określono 
podobieństwo każdego kraju z każdym. Najmniej podobnymi krajami spośród 
badanych okazały się Luksemburg i Wietnam (kwadrat odległości euklideso-
wej = 10,28803). Na podstawie wyników analizy została przeprowadzona ocena 
podobieństwa kolejnych krajów inwestowania do rynku macierzystego wybra-
nych przedsiębiorstw handlu detalicznego.

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa będące na początku procesu internacjo-
nalizacji, czyli obecne w dwóch krajach, w grupie 200 największych przedsię-
biorstw handlu detalicznego w 2005 roku zidentyfi kowano 31 takich podmiotów 
(tabela 2).

Tabela 2
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dwóch krajach (2005)

Przedsiębiorstwo Miejsce 
w rankingu Kraj macierzysty Kraj wejścia Podobień-

stwo krajów
1 2 3 4 5

Walgreen Co. 14 USA Puerto Rico b.d.
Safeway, Inc. 18 USA Kanada 0,183981
Best Buy Co. Inc. 25 USA Kanada 0,183981
Woolworths Ltd. 29 Australia Nowa Zelandia 0,183590
Coles Myer Ltd. 30 Australia Nowa Zelandia 0,183590
JC Penney Company, Inc. 36 USA Puerto Rico b.d.
El Corte Inglés, S.A. 43 Hiszpania Portugalia 0,447299
Coop Italia 49 Włochy Chorwacja 1,750495
Circuit City Stores, Inc. 58 USA Kanada 0,183981
H.E. Butt Grocery 
Company 63 USA Meksyk 4,120679

Uny Co. Ltd. 67 Japonia Hongkong 1,680348
GUS plc 71 Wielka Brytania Irlandia 0,353396
The Jean Coutu Group Inc. 73 Kanada USA 0,183981
S Group 93 Finlandia Estonia 0,436933
Shinsegae Co. Ltd. 98 Korea Pd. Chiny 1,488696
Winn-Dixie Stores, Inc. 101 USA Bahamy b.d.
Grupo Eroski 104 Hiszpania Francja 0,211059
Metcash Group 110 Australia Nowa Zelandia 0,183590
Ross Stores, Inc. 135 USA Guam b.d.
CompUSA Inc. 143 USA Puerto Rico b.d.
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1 2 3 4 5

Globus Holding 
Gmbh&Co. 147 Niemcy Czechy 0,515321

Jerinimo Martins 150 Portugalia Polska 0,941160
Cencosud S.A. 153 Chile Argentyna 0,590537
Ets Franz Colruyt S.A. 156 Belgia Francja 0,134295
Katz Group Inc. 166 Kanada USA 0,183981
Michaels Stores, Inc. 172 USA Kanada 0,183981
Williams-Sonoma, Inc. 178 USA Kanada 0,183981
PetSmart, Inc. 185 USA Kanada 0,183981
Shimamura Co. Ltd. 194 Japonia Tajwan 1,460612
Wesfarmers 
Limited/Bunnings 196 Australia Nowa Zelandia 0,183590

Signet Group plc 197 Wielka Brytania USA 0,267790
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Top Global Retailers 2005.

W tej grupie aż 29 (93,5%) przedsiębiorstw weszło na rynek kraju bardzo 
bliskiego geografi cznie – sąsiadującego lub bardzo blisko zlokalizowanego. 
Były to przedsiębiorstwa australijskie obecne na rynku Nowej Zelandii, ame-
rykańskie prowadzące działalność w Puerto Rico (Portorykańczycy stanowią 
w Stanach Zjednoczonych silną grupę etniczną, ponadto Puerto Rico, a także 
Guam są terytoriami zależnymi od Stanów Zjednoczonych), przedsiębiorstwo 
fi ńskie prowadzące działalność w Estonii, włoskie w Chorwacji, czy wreszcie 
japońskie przedsiębiorstwa handlu detalicznego prowadzące ekspansję na rynku 
Tajwanu i Hongkongu, a koreańskie – Chin. Tylko w dwóch przypadkach nastą-
piła ekspansja na rynek dość odległy: brytyjskie przedsiębiorstwo Signet Group 
działa na rynku amerykańskim (który z powodów historycznych jest bardzo 
podobny do brytyjskiego), portugalskie Jeronimo Martins prowadzi działalność 
w Polsce. Jeśli wziąć pod uwagę podobieństwo ekonomiczno-kulturowe, to 21 
(67,7%) przedsiębiorstw weszło na rynek kraju bardzo podobnego (wskaźnik 
podobieństwa <1). Uzasadnieniem ekspansji przedsiębiorstwa amerykańskiego 
na stosunkowo mało podobny rynek meksykański jest bezpośrednie sąsiedztwo 
geografi czne oraz duża populacja ludności meksykańskiej w Stanach Zjednoczo-
nych, co znacznie ułatwia transfer koncepcji działania. Można zatem stwierdzić, 
że we wszystkich badanych przypadkach wystąpiła bliskość geografi czna lub 
podobieństwo ekonomiczno-kulturowe, a najczęściej oba warunki wystąpiły 
łącznie.
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Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa prowadzące działalność w wielu krajach, 
do badania procesu wyboru kolejnych rynków zastosowano metodę analizy 
skrajnych przypadków. Wybrano przedsiębiorstwa zróżnicowane pod względem 
kraju pochodzenia, rodzaju i liczby prowadzonych formatów, okresu prowadze-
nia działalności, zakresu internacjonalizacji (mierzonego liczbą krajów, w któ-
rych rozpoczęto działalność i wartością obrotów realizowanych za granicą): 
Wal-Mart, Carrefour, Makro, Tesco, IKEA, Inditex. Wszystkie analizowane 
przedsiębiorstwa stosują (wyłącznie lub głównie) metody rozwoju kapitało-
wego oraz wszystkie w miarę skutecznie realizują strategię internacjonalizacji, 
o czym świadczy dynamika przychodów ze sprzedaży pozwalająca na poprawę 
lub utrzymanie miejsca w rankingu największych detalistów świata. Dodatkowo 
przeprowadzono analizę procesu internacjonalizacji polskiego przedsiębiorstwa 
Lpp, którego model biznesu jest bardzo zbliżony do modelu stosowanego przez 
Inditex.

Analiza kierunków geografi cznych ekspansji poszczególnych podmio-
tów wskazuje, że zmieniają się one wraz ze zmianą czynników określających 
dostępność i atrakcyjność poszczególnych rynków11 oraz ze zmianą nastawienia 
przedsiębiorstwa do procesu internacjonalizacji. Niemal we wszystkich przeba-
danych przypadkach pierwsze wejście odbyło się na rynek kraju bardzo bliskiego 
i podobnego. Przy kolejnych wejściach przedsiębiorstwa, w których proces 
internacjonalizacji rozpoczął się wcześnie (lata 60. i 70. poprzedniego wieku), 
stosowały metodę koncentrycznego wzrostu zasięgu przestrzennego, budując 
w ten sposób zasoby wiedzy pozwalające na ekspansję na rynkach bardziej 
odległych. Natomiast przedsiębiorstwa, które rozpoczęły umiędzynarodowienie 
później (lata 80. i 90.), stosowały metodę ekspansji globalnej, poprzez wejścia 
na rynki znacznie od siebie odległe i mało podobne, ale reprezentujące znaczny 
potencjał sprzedaży. Przykład fi rmy Wal-Mart pokazuje, że brak wystarczają-
cego doświadczenia w połączeniu z niesprzyjającymi warunkami w danym 
kraju (rynek w stadium dojrzałości o dużym natężeniu walki konkurencyjnej) 
może spowodować niepowodzenie w procesie internacjonalizacji. Prawidłowość 
ta głównie dotyczy przedsiębiorstw sprzedających dobra FMCG. W przypadku 

11 Z analizy procesu internacjonalizacji brytyjskich detalistów prowadzonej na podstawie da-
nych obejmujących lata 1960–1993 wynika, że najbardziej preferowany w tym okresie kraj to 
Stany Zjednoczone (bliskość kulturowa). Zob. S. Burt, Retail internationalisation: evolution of 
theory and practice, w: P.J. McGoldrick, G. Davies, International Retailing. Trends and Strate-
gies, Pitman Publishing, 1995, s. 62.
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przedsiębiorstwa Inditex ekspansja globalna okazała się bardzo skuteczna, głów-
nie dzięki kodyfi kowalnemu (poprzez markę produktów) formatowi sklepu. 
Warto dodać, że przy ocenie poziomu umiędzynarodowienia poprzez pryzmat 
liczby krajów, w których prowadzona jest działalność najlepszy wynik osiągają 
przedsiębiorstwa oferujące produkty wybieralne. Uzasadnieniem tego faktu jest 
mniejsza skala inwestycji niezbędnych do skutecznego prowadzenia działalności 
na rynku zagranicznym, wynikająca z jednej strony z charakterystyki formatów, 
w jakich oferowane mogą być produkty wybieralne (m.in. mniejsza powierzchnia 
sprzedażowa, możliwość prowadzenia ekspansji poprzez metody kontraktowe, 
takie jak licencja lub franchising). Z drugiej strony, w przypadku produktów 
wybieralnych obszar obsługi punktu sprzedaży może być większy, dzięki czemu 
sieć o mniejszej (w porównaniu do formatów zorientowanych na FMCG) liczbie 
punktów może mieć ogólnokrajowy zasięg.
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Directions of retailers internationalisation

Summary

The aim of the paper was to discuss the problem of geographic directions of retailers 
international expansion. Generally international retailers are spread all over the world, 
top 200 global retailers were in 2005 totally in 145 countries of the world. The most 
attractive market seems to be Europe, especially Spain, Great Britain, Poland, Czech 
Republic and France where the number of international retailers is the highest. The rese-
arch was done on the problem of choice of the new market to expand. It was found that 
fi rst foreign country which company chooses to enter is almost always close, either in 
terms of geographic distance or in terms of socio-cultural and economic distance or 
both. When we look at the retail companies which are present in many countries, it 
becomes clear that the choice depends on the moment of the internationalization process 
beginning. Those who began early, i.e. in 60s and 70s (of XX century), entered close 
markets at fi rst, those which started later, i.e. in 80s and 90s were choosing more distant 
countries, but attractive in terms of value (like China for example). 

Translated by Barbara Borusiak
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Szczecin

Podregiony w Polsce 
– istota i pomiar rozwoju społecznego

Wprowadzenie

W ramach problematyki rozwoju gospodarczego duże znaczenie mają zagad-
nienia rozwoju społecznego, który wiąże się z pozytywnymi zmianami 

o charakterze jakościowym. Procesy rozwoju mogą wykazywać zróżnicowania 
w układzie terytorialnym. W Unii Europejskiej funkcjonuje Nomenklatura Jed-
nostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Ważnymi jednostkami 
NUTS są polskie podregiony (NUTS 3), będące zgrupowaniami powiatów. 
W styczniu 2008 roku wprowadzono w Polsce nowy podział kraju na 66 jed-
nostek NUTS 3. W niniejszym opracowaniu przybliżono istotę Nomenklatury 
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych i miejsce podregionów 
w systemie NUTS w Polsce, scharakteryzowano polskie podregiony, zapropo-
nowano koncepcję pomiaru poziomu rozwoju społecznego podregionów Polski 
oraz przedstawiono klasyfi kację tych podregionów według poziomu rozwoju 
społecznego w 2007 roku.
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1. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycz-
nych

W Unii Europejskiej wykorzystuje się podział na statystyczne jednostki tery-
torialne NUTS. Akronim NUTS jest skrótową nazwą Nomenklatury Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych (fr. Nomenclature des Unités Territoria-
les Statistiques). Klasyfi kacja ta wprowadziła jednolitą kategoryzację jednostek 
terytorialnych wszystkich unijnych państw członkowskich. Jest podstawą jed-
nolitego systemu zbierania, przetwarzania i upowszechniania porównywalnych 
danych statystycznych w przekrojach przestrzennych, pomimo występowania 
różnic w podziałach terytorialnych i organizacji administracji publicznej w po-
szczególnych państwach UE1. Pozwala na prowadzenie regionalnych i lokalnych 
studiów porównawczych.

Z punktu widzenia funkcjonowania współczesnego systemu NUTS bardzo 
ważne jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1059/2003 z 26 
maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfi kacji Jednostek Terytorial-
nych do Celów Statystycznych (NUTS). W początkowej części tego rozporządze-
nia zauważono między innymi, że funkcjonowanie rynku międzynarodowego 
wymaga istnienia standardów statystycznych w celu zbierania, przekazywania 
oraz publikowania krajowych i wspólnotowych danych statystycznych, tak aby 
wszystkie zainteresowane podmioty mogły otrzymać dane porównywalne. Jed-
nocześnie stwierdzono, iż wszystkie dane statystyczne państw członkowskich 
przekazywane do Komisji, uwzględniające podział na jednostki terytorialne, 
powinny, w miarę możliwości, uwzględniać klasyfi kację NUTS, a Komisja 
powinna, w miarę możliwości, stosować klasyfi kację NUTS dla wszystkich 
danych statystycznych. Ponadto zaakcentowano, że w europejskiej klasyfi kacji 
podziału regionalnego NUTS należy przyjąć przynajmniej trzy hierarchiczne 
poziomy szczegółowości, a w razie potrzeby państwa członkowskie mogą okreś-
lić kolejne poziomy szczegółowości klasyfi kacji NUTS. Natomiast w poszczegól-
nych artykułach analizowanego rozporządzenia postanowiono między innymi, 
że2:

1 Zob. I. Pietrzyk, Rola i miejsce regionów w strukturach instytucjonalnych Unii Europej-
skiej, w: Problemy rozwoju regionalnego, red. J. Brdulak, PTE, Warszawa 2001, s. 114.

2 Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1059/2003 z 26 maja 2003 r. 
w sprawie ustalenia wspólnej klasyfi kacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS).
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– klasyfi kacja NUTS dokonuje podziału obszaru ekonomicznego państw człon-
kowskich na jednostki terytorialne,

– klasyfi kacja NUTS jest hierarchiczna – dzieli każde państwo członkowskie 
na jednostki terytorialne poziomu NUTS 1, z których każda dzieli się na jed-
nostki terytorialne poziomu NUTS 2, a te z kolei dzielą się na jednostki tery-
torialne poziomu NUTS 3,

– dana jednostka terytorialna może reprezentować kilka poziomów NUTS,
– każde państwo członkowskie może przyjąć kolejne hierarchiczne szczeble 

szczegółowości dla dalszego podziału poziomu NUTS 3,
– w celu ustanowienia odpowiedniego poziomu NUTS, średnia wielkość danej 

klasy jednostek administracyjnych w państwie członkowskim (według liczby 
mieszkańców) ma mieścić się w odpowiednich granicach (tabela 1),

– jeżeli dla danego poziomu NUTS nie istnieją w państwie członkowskim jed-
nostki administracyjne o odpowiedniej skali wielkości, to ten poziom NUTS 
tworzy się łącząc ze sobą odpowiednią liczbę mniejszych, przylegających 
jednostek administracyjnych, uwzględniając kryteria geografi czne, spo-
łeczno-ekonomiczne, historyczne, kulturowe lub uwarunkowania środowiska 
naturalnego.

Tabela 1
Granice liczby ludności w jednostkach NUTS

Poziom Dolna granica Górna granica

NUTS 1 3 000 000 7 000 000
NUTS 2 800 000 3 000 000
NUTS 3 150 000 800 000

Źródło:  Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1059/2003 z 26 maja 2003 r. 
w sprawie ustalenia wspólnej klasyfi kacji Jednostek Terytorialnych do Celów Staty-
stycznych (NUTS).

2. Podregiony w systemie NUTS w Polsce

Polska uzgodniła z Unią Europejską podział kraju na jednostki statystyczne 
NUTS w okresie negocjacji akcesyjnych. Ustalono, że całe terytorium Polski 
ma być jedną jednostką NUTS 1, a każde z szesnastu województw zostanie 
jednostką NUTS 2. Należy podkreślić, że jednostkami NUTS 3 zostały nowo 
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utworzone jednostki – podregiony, będące grupami (zgrupowaniami) powia-
tów lub wielkimi miastami na prawach powiatu. Natomiast podział na lokalne 
jednostki typu NUTS 4 i NUTS 5 przeprowadzono biorąc pod uwagę podział 
terytorialny kraju na powiaty i gminy. Warto zauważyć, że polskie podregiony 
bywają również nazywane subregionami. Początkowo wydzielono czterdzieści 
cztery podregiony, a w marcu 2002 roku wprowadzono czterdziesty piąty pod-
region rybnicko-jastrzębski. Informacje o systemie NUTS w Polsce w 2004 roku 
zawiera tabela 2.

Tabela 2
System NUTS w Polsce w 2004 roku

Poziom Typ jednostki Liczba jednostek

NUTS 1 terytorium całego kraju 1
NUTS 2 województwa 16
NUTS 3 podregiony 45
NUTS 4 powiaty i miasta na prawach powiatu 380
NUTS 5 gminy 2489

Źródło:  opracowanie własne. 

Ważne zmiany w systemie NUTS w Polsce wynikają z Rozporządzenia 
Rady Ministrów RP z listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia Nomenkla-
tury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych3, które weszło w życie

Tabela 3
System NUTS w Polsce od 2008 roku

Poziom Typ jednostki Liczba jednostek

NUTS 1 regiony 6
NUTS 2 województwa 16
NUTS 3 podregiony 66
NUTS 4 powiaty i miasta na prawach powiatu 379
NUTS 5 gminy 2478

Źródło:  opracowanie własne.

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenkla-
tury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, DzU 2007, nr 214, poz. 1573 z późn. zm.
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1 stycznia 2008 roku. Jednostkami NUTS 1 zostały nowe jednostki – regiony, 
będące grupami województw. Ustanowiono 6 takich regionów: centralny, 
południowy, wschodni, północno-zachodni, południowo-zachodni i północny. 
Należy podkreślić, że zwiększono liczbę podregionów do 66. Informacje o syste-
mie NUTS w Polsce od 2008 roku zawiera tabela 3.

3. Charakterystyka polskich podregionów

W Polsce ramach systemu NUTS 3 funkcjonuje 66 podregionów. Na rysunku 1 
przedstawiono mapę Polski z podziałem na podregiony. Natomiast w tabeli 4 
zaprezentowano podstawowe dane o tych jednostkach, w tym ich powierzchnię 
i liczbę ludności.

Granice województw
Borders of voivodships

Granice podregionów
Borders of subregions

PODREGIONY W R.
Stan w dniu

2009
31 XII

SUBREGIONS IN
As of

2009
31 XII

44 10070 160 3315 osób
persons

Gęstość zaludnienia na 1 km2

Population density per 1 km2

– skierniewicki
– krakowski
– m. Kraków
– nowosądecki
– oświęcimski
– tarnowski
– ciechanowsko-płocki
– ostrołęcko-siedlecki
– radomski
– m. st. Warszawa
– warszawski wschodni
– warszawski zachodni
– nyski
– opolski
– krośnieński
– przemyski
– rzeszowski
– tarnobrzeski

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

– ełcki
– olsztyński
– kaliski
– koniński
– leszczyński
– pilski
– poznański
– m. Poznań
– koszaliński
– stargardzki
– m. Szczecin
– szczeciński

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Podregion:
Subregion:

– jeleniogórski
– legnicko-głogowski
– wałbrzyski
– wrocławski
– m. Wrocław
– bydgosko-toruński
– grudziądzki
– włocławski
– bialski
– chełmsko-zamojski
– lubelski
– puławski
– gorzowski
– zielonogórski
– łódzki
– m. Łódź
– piotrkowski
– sieradzki
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– białostocki
– łomżyński
– suwalski
– gdański
– słupski
– starogardzki
– trójmiejski
– bielski
– bytomski
– częstochowski
– gliwicki
– katowicki
– rybnicki
– sosnowiecki
– tyski
– kielecki
– sandomiersko-jędrzejowski
– elbląski

Rys. 1.  Polska z podziałem na podregiony

Źródło:  Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, 
s. 85.
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Tabela 4
Podstawowe informacje o podregionach Polski

Nazwa
Powierz-

chnia
(km2)

Ludność
(tys.) Nazwa

Powierz-
chnia
(km2)

Ludność
(tys.)

jeleniogórski 5570 579,6 przemyski 4292 395,3
legnicko-głogowski 3472 448,6 rzeszowski 3551 607,2
wałbrzyski 4180 680,1 tarnobrzeski 4465 613,9
wrocławski 6432 573,1 białostocki 5132 503,7
m. Wrocław 293 632,9 łomżyński 8818 412,2
bydgosko-toruński 2916 759,2 suwalski 6237 276,8
grudziądzki 6809 529,5 gdański 4444 498,4
włocławski 8247 777,5 słupski 8184 478,3
bialski 5976 308,5 starogardzki 5268 489,1
chełmsko-zamojski 9292 651,0 trójmiejski 414 745,1
lubelski 4221 714,3 bielski 2354 649,7
puławski 5633 492,5 bytomski 1575 458,0
gorzowski 6113 381,8 częstochowski 3050 532,6
zielonogórski 7875 626,6 gliwicki 878 500,9
łódzki 2206 376,1 katowicki 380 771,5
m. Łódź 293 753,2 rybnicki 1353 637,0
piotrkowski 5972 599,0 sosnowiecki 1800 721,4
sieradzki 5666 454,1 tyski 944 383,0
skierniewicki 4082 373,6 kielecki 5030 777,9
krakowski 4055 668,5 sandomiersko-jędrzejowski 6680 497,6
m. Kraków 327 756,6 elbląski 7497 529,9
nowosądecki 5473 762,0 ełcki 6346 283,8
oświęcimski 2724 632,3 olsztyński 10330 612,5
tarnowski 2604 459,6 kaliski 5784 667,0
ciechanowsko-płocki 7780 625,1 koniński 6398 650,4
ostrołęcko-siedlecki 12092 748,7 leszczyński 5996 541,3
radomski 5763 622,6 pilski 6459 407,2
m.st. Warszawa 517 1706,6 poznański 4928 560,1
warszawski wschodni 5103 749,0 m. Poznań 262 560,9
warszawski zachodni 4303 736,4 koszaliński 10403 592,0
nyski 4272 409,7 stargardzki 6838 375,1
opolski 5140 627,4 m. Szczecin 301 407,8
krośnieński 5537 480,9 szczeciński 5350 317,4
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego województw 2008, Główny 

Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, s. 742–747.
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Z danych ujętych w tabeli 4 wynika między innymi, że największymi pol-
skimi podregionami są: ostrołęcko-siedlecki, koszaliński, olsztyński, chełmsko-
-zamojski, łomżyński, a do najludniejszych należą: m.st. Warszawa, kielecki, 
włocławski, katowicki oraz nowosądecki.

4. Propozycja koncepcji pomiaru poziomu rozwoju społecznego 
podregionów Polski

Duża liczba cech opisujących rozwój społeczny sprawia, że do charakterystyki 
jego poziomu w poszczególnych podregionach należy zastosować miarę syn-
tetyczną. Miara syntetyczna powstaje w wyniku zintegrowania w jeden wzór 
zasad normalizacji, ważenia i agregacji zmiennych. Główną zaletą takiej miary 
jest agregacja wartości zmiennych diagnostycznych i wyrażenie poziomu bada-
nego zjawiska za pomocą jednej wartości, co umożliwia także hierarchizację 
badanych obiektów.

Spośród wielu zmiennych diagnostycznych charakteryzujących rozwój spo-
łeczny podregionów Polski w 2007 roku, uwzględniając literaturę przedmiotu, 
do badania wybrano te, które spełniają kryteria formalno-statystyczne. W przy-
padku budowy miar syntetycznych najważniejsze z tych kryteriów to4:
– zmienne diagnostyczne powinny charakteryzować się dużym zróżnicowaniem 

(Vs ≥ 10%),
– zmienne diagnostyczne powinny być jak najsłabiej skorelowane między 

sobą.
Zaprezentowane kryteria spełniają zmienne przedstawione w tabeli 5.

Tabela 5
Wybrane zmienne charakteryzujące rozwój społeczny podregionów

X1 zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych (destymulanta)
X2 przyrost naturalny na 1000 osób
X3 saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 osób
X4 ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogółem
X5 przestępstwa stwierdzone na 10 tys. ludności (destymulanta)
X6 stopa bezrobocia rejestrowanego w % (destymulanta)

4 Ekonometria, red. J. Hozer, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1997 s. 53.
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X7 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
X8 liczba osób na 1 łóżko w szpitalach ogólnych (destymulanta)

Źródło:  opracowanie własne. 

W tabeli 6 zamieszczono zestawienie podregionów o najwyższych i najniż-
szych wartościach wybranych zmiennych. 

Tabela 6
Podregiony o najwyższych i najniższych wartościach cech diagnostycznych 

w 2007 roku

Podregiony o najwyższych wartościach cech diagnostycznych

X1 X2 X3 X4

opolski 3,3 gdański 6,1 poznański 13,5 m. Wrocław 99,8
ełcki 3,8 nowosądecki 4,1 gdański 11,3 trójmiejski 99,8

suwalski 3,9 poznański 4,0 warszawski 
zachodni 10,4 m. Łódź 96,6

bialski 4,0 starogardzki 4,0 warszawski 
wschodni 8,8 m. Poznań 96,1

m. Łódź 4,0 pilski 3,2 łódzki 6,0 m. Kraków 91,9

Podregiony o najniższych wartościach cech diagnostycznych

stargardzki 7,7 sosnowiecki –2,7 katowicki, łomżyń-
ski, puławski –3,8 puławski 42,6

szczeciński 8,1 wałbrzyski –2,8 bialski –4,0 ostrołęcko-sied-
lecki 42,3

słupski 8,7 częstochowski –2,9 opolski –4,1 sandomiersko-
-jędrzejowski 35,0

m. Wrocław 8,9 łódzki –3,0 gliwicki –5,0 krakowski 33,4
katowicki 9,5 m. Łódź –6,5 m. Poznań –5,5 m. Szczecin 15,0

Podregiony o najwyższych wartościach cech diagnostycznych

X5 X6 X7 X8

krośnieński 161 m.st. Warszawa 2,9 m.st. Warszawa 4099,73 m. Poznań 103

rzeszowski 180 m. Poznań 2,9 legnicko-gło-
gowski 3512,55 m. Szczecin 119

nowosąde-
cki 183 trójmiejski 3,2 katowicki 3443,94 bytomski 128

przemyski 188 m. Kraków 3,8 trójmiejski 3380,4 katowicki 134
krakowski 190 m. Wrocław 4,5 m. Poznań 3156,71 m. Łódź 134

cd. tabeli 5
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Podregiony o najniższych wartościach cech diagnostycznych

m. Łódź 406 włocławski 20,2 krośnieński 2209,54 wrocławski 338

m. Poznań 446 koszaliński 20,4 elbląski 2209,47 warszawski 
wschodni 342

m. Kraków 452 radomski 22,1 ełcki 2204,99 gdański 425
katowicki 527 stargardzki 23 kaliski 2180,54 krakowski 460
m. Wrocław 564 ełcki 23,6 sieradzki 2154,56 szczeciński 497
Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl.

Podregiony w Polsce są najbardziej zróżnicowane pod względem: przyro-
stu naturalnego na 1000 osób oraz salda migracji wewnętrznych i zagranicznych 
na pobyt stały na 1000 osób (o czym świadczą bardzo wysokie wartości przyjęte 
przez współczynnik zmienności, tabela 7). Wszystkie z wybranych zmiennych, 
poza przyrostem naturalnym na 1000 ludności, charakteryzują się prawostronną 
asymetrią (w niektórych przypadkach skrajną). W przypadku zmiennych uzna-
nych za stymulanty jest to zjawisko niekorzystne, a w odniesieniu do zmiennych 
będących destymulantami zjawisko korzystne, gdyż oznacza, że w większości 
podregionów Polski w 2007 roku zmienne opisujące rozwój społeczny przyjęły 
wartości mniejsze od średniej.

Tabela 7
Podstawowe charakterystyki opisowe wybranych zmiennych diagnostycznych

Parametry opisowe X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

wartość minimalna 3,3 –6,5 –5,5 15,0 161,0 2,9 2154,6 103,0
wartość maksymalna 9,5 6,1 13,5 99,8 564,0 23,6 4099,7 497,0
średnia 6,0 0,4 –0,7 62,0 295,7 12,3 2564,4 243,2
odchylenie standardowe 1,2 2,1 3,8 16,5 84,0 4,9 365,8 73,1
współczynnik zmienności (%) 20,8 578,7 516,3 26,7 28,4 39,9 14,3 30,0
miara asymetrii A1 0,3 –0,2 2,1 0,2 0,9 0,1 1,8 0,9
Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl.

Na podstawie wartości współczynników korelacji liniowej Pearsona, przed-
stawionych w tabeli 8, można uznać, że zmienne diagnostyczne nie są silnie 
skorelowane między sobą i można za ich pomocą zbudować miarę syntetyczną.

cd. tabeli 6
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Tabela 8
Współczynniki korelacji między zmiennymi objaśniającymi

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

X1 1,000 –0,197 0,012 –0,180 0,100 –0,039 –0,005 –0,043
X2 –0,197 1,000 0,373 –0,078 0,234 –0,086 –0,142 0,514
X3 0,012 0,373 1,000 –0,188 0,140 0,158 0,066 0,494
X4 –0,180 –0,078 –0,188 1,000 –0,610 0,303 0,347 –0,321
X5 0,100 0,234 0,140 –0,610 1,000 –0,356 –0,541 0,351
X6 –0,039 –0,086 0,158 0,303 –0,356 1,000 0,630 –0,374
X7 –0,005 –0,142 0,066 0,347 –0,541 0,730 1,000 –0,323
X8 –0,043 0,514 0,494 –0,321 0,351 –0,374 –0,323 1,000

Źródło:  opracowanie własne.

Do charakterystyki rozwoju społecznego podregionów w Polsce w roku 
2007 wybrano bezwzorcową miarę syntetyczną (SMR) wyznaczaną wg wzoru5:

'
ijji xq

m
1 ,

gdzie:
x íj – znormalizowane wartości j-ej zmiennej dla i-tego obiektu wyzna-

 czone wg formuły: 

j

ij'
ij s

x
x ,

sj  –  odchylenie standardowe j-tej zmiennej,
αj –  wagi nadane zmiennym diagnostycznym,
m  –  liczba zmiennych diagnostycznych.

W praktyce syntetyczne miary rozwoju budowane są przede wszystkim 
w oparciu o stymulanty, dlatego też cechy będące destymulantami są prze-
kształcane na stymulanty. W celu przekształcenia zmiennych można skorzystać 
z następującej formuły:

5 T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zja-
wisk społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1989 s. 187–189.



R. Kubicki, I. Jaźwiński: Podregiony w Polsce... 91

 
ij

ij x'
1x ,

gdzie:
xij  –  wartość destymulanty zmienionej na stymulantę,
x íj  –  wartości destymulant.

Otrzymany w ten sposób miernik syntetyczny będzie przyjmować wartości 
z różnych przedziałów zmienności, co stanowi istotną wadę w analizach porów-
nawczych. W celu eliminacji tej niedogodności przeprowadza się następujące 
przekształcenie, które spowoduje unormowanie jego wartości w przedziale <0, 
1>6:

q
qq

max
' .

Obliczona w taki sposób miara syntetyczna pozwala na porównanie 
poziomu rozwoju społecznego analizowanych podregionów. Dodatkowo, przy 
przyjęciu określonego kryterium klasyfi kacji, umożliwia podział podregionów 
na grupy o podobnym poziomie rozwoju społecznego.

5. Klasyfikacja podregionów Polski według poziomu rozwoju spo-
łecznego

Na podstawie przedstawionej metodologii z uwzględnieniem wag nada-
nych poszczególnym cechom na podstawie studiów literaturowych (tabela 9), 
wyznaczono wartości syntetycznej miary rozwoju społecznego podregionów 
Polski w 2007 roku (tabela 10). 

Tabela 9
Wagi nadane cechom diagnostycznym

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

wagi 0,167 0,083 0,083 0,083 0,167 0,167 0,167 0,083
Źródło:  opracowanie własne.

6 Ibidem, s. 193.
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Najwyższym poziomem rozwoju społecznego charakteryzują się podre-
giony: m.st. Warszawa, podregion trójmiejski oraz legnicko-głogowski, a najniż-
szym: chełmsko-zamojski, skierniewicki i sieradzki. Średnia wartość miernika 
wynosi 0,645. Podregiony pod względem rozwoju społecznego stanowią zbio-
rowość niejednorodną o czym świadczy przekraczająca 10% wartość współ-
czynnika zmienności (Vs = 16,2%). Analiza rozkładu podregionów według SMR 
wskazuje na bardzo silną prawostronną asymetrię (A1 = 1,09), co nie jest zjawi-
skiem korzystnym, gdyż większość podregionów w Polsce w 2007 roku przyjęła 
wartości SMR mniejsze od średniej.

Tabela 10
Podregiony Polski według wartości SMR w 2007 roku

Podregion SMR Podregion SMR Podregion SMR

m.st. Warszawa 1,000 krakowski 0,654 tarnobrzeski 0,583
trójmiejski 0,888 pilski 0,648 łódzki 0,581
legnicko-głogowski 0,848 wrocławski 0,647 elbląski 0,580
m. Poznań 0,847 gorzowski 0,642 tarnowski 0,578
warszawski zachodni 0,836 ciechanowsko-płocki 0,638 przemyski 0,578
poznański 0,830 opolski 0,634 kielecki 0,577
m. Kraków 0,819 sosnowiecki 0,630 krośnieński 0,575
m. Wrocław 0,808 leszczyński 0,624 radomski 0,573
gdański 0,803 m. Łódź 0,622 stargardzki 0,571
katowicki 0,764 słupski 0,622 kaliski 0,568
szczeciński 0,739 koniński 0,619 ostrołęcko-siedlecki 0,561
warszawski wschodni 0,727 nowosądecki 0,614 wałbrzyski 0,555
rybnicki 0,719 zielonogórski 0,612 włocławski 0,541
bydgosko-toruński 0,719 koszaliński 0,611 częstochowski 0,541
tyski 0,711 m. Szczecin 0,607 nyski 0,533
gliwicki 0,703 suwalski 0,607 łomżyński 0,527
bielski 0,697 jeleniogórski 0,605 puławski 0,523

białostocki 0,697 oświęcimski 0,603 sandomiersko-jędrze-
jowski 0,521

starogardzki 0,682 bytomski 0,600 bialski 0,512
lubelski 0,681 piotrkowski 0,591 chełmsko-zamojski 0,505
rzeszowski 0,672 ełcki 0,589 skierniewicki 0,504
olsztyński 0,667 grudziądzki 0,583 sieradzki 0,501
Źródło:  opracowanie własne.
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W niniejszym opracowaniu do grupowania podregionów przyjęto tzw. 
metodę trzech średnich. W pierwszym etapie tej metody wyznacza się wartość 
średniej arytmetycznej (z̄ ) z wartości przyjmowanych przez miarę syntetyczną 
(z1, z2, ..., zN). W kolejnym kroku dzieli się zbiór wartości miernika według otrzy-
manej wartości średniej na dwa podzbiory spełniające nierówności7:

1. zi ≤ z̄,
2. zi > z̄.

Następnie wyznacza się wartości średnie z uzyskanych w ten sposób dwóch grup 
wyników:

1. 
1

1
1

1

N

z
N

i
i

z ,

2. 
2

1
2

2

N

z
N

i
i

z .

W ostatnim etapie klasyfi kacji tworzy się grupy, w których znajdują się obiekty 
o wartościach z następujących przedziałów:

1. zi ≥ z̄2,
2. z̄ < zi ≤ z̄2,
3. z̄i < zi ≤ z̄,
4. zi ≤ z̄1.
W kolejnym etapie analizy wyznaczono grupy podregionów Polski o podob-

nym rozwoju społecznym w 2007 roku. Podstawą podziału były wyznaczone 
wartości SMR oraz przyjęte kryterium klasyfi kacji. W rezultacie otrzymano 
cztery grupy podregionów (tabela 11).

Wartości współczynników zmienności wskazują, że podregiony w wyod-
rębnionych grupach stanowią zbiorowości jednorodne pod względem wartości 
SMR, zatem przeprowadzony podział można uznać za poprawny. Najmniej 
liczna jest grupa podregionów o najwyższym poziomie rozwoju społecznego 
– należy do niej 10 podregionów (15,2% zbiorowości). Najwięcej podregionów 
należy do grupy trzeciej – 22 podregionu (34,9%), a do drugiej i czwartej grupy 
odpowiednio 15 (24,2%) i 19 (31,8%).

7 E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfi kacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, 
Warszawa 1990, s. 93.
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Tabela 11
Podregiony Polski w roku 2007 według grup rozwoju społecznego

Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV

m.st. Warszawa
trójmiejski
legnicko-głogowski
m. Poznań
warszawski zachodni
poznański
m. Kraków
m. Wrocław
gdański
katowicki

szczeciński
warszawski 
wschodni
rybnicki
bydgosko-toruński
tyski
gliwicki
bielski
białostocki
starogardzki
lubelski
rzeszowski
olsztyński
krakowski
pilski
wrocławski

gorzowski
ciechanowsko-płocki
opolski
sosnowiecki
leszczyński
m. Łódź
słupski
koniński
nowosądecki
zielonogórski
koszaliński
m. Szczecin
suwalski
jeleniogórski
oświęcimski
bytomski
piotrkowski
ełcki
grudziądzki
tarnobrzeski
łódzki
elbląski

tarnowski
przemyski
kielecki
krośnieński
radomski
stargardzki
kaliski
ostrołęcko-siedlecki
wałbrzyski
włocławski
częstochowski
nyski
łomżyński
puławski
sandomiersko-jędrzejowski
bialski
chełmsko-zamojski
skierniewicki
sieradzki

Współczynnik zmienności (Vs)
7,1% 4,1% 3,1% 5%

Źródło:  opracowanie własne.

Zakończenie

W prowadzeniu badań regionalnych i polityki regionalnej w Unii Europejskiej 
wykorzystuje się Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycz-
nych. Ważnymi jednostkami NUTS 3 w Polsce są podregiony. Zmiany w pol-
skim systemie NUTS wprowadzono od stycznia 2008 roku. Liczbę podregionów 
zwiększono do 66. Polskie podregiony cechują się zróżnicowanym poziomem 
rozwoju społecznego. Uwzględniając przyjęte w pracy założenia, można stwier-
dzić, że najwyższym poziomem rozwoju społecznego charakteryzują się następu-
jące podregiony: m.st. Warszawa, trójmiejski, legnicko-głogowski, a najniższym: 
chełmsko-zamojski, skierniewicki i sieradzki. W wyodrębnionej grupie pod-
regionów o najwyższym poziomie rozwoju społecznego dominują podregiony 
położone w obrębie pięciu aglomeracji: warszawskiej, trójmiejskiej, poznańskiej, 
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krakowskiej i wrocławskiej. Zróżnicowania terytorialne w rozwoju społecznym 
naszego kraju należy uwzględniać w polityce społeczno-gospodarczej.
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Subregions in Poland 
– the essence and measurement of the social development level

Summary

Nomenclature of Units for Territorial Statistics (NUTS) is used within the Euro-
pean Union. Signifi cant NUTS 3 units include Polish subregions constituted of groups of 
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poviats. In January 2008, a new division of the country into sixty six NUTS 3 units was 
implemented in Poland. These subregions are characterized by a diverse level of social 
development. The article outlines the essence of Nomenclature of Units for Territorial 
Statistics and the place of subregions within the NUTS system in Poland, characterizes 
Polish subregions, proposes a concept of measurement of the social development level 
of the Polish subregions, and presents a classifi cation of the Polish subregions according 
to the level of social development in 2007.

Tranmslated by Ireneusz Jaźwiński and Robert Kubicki
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Szczecin

Die Bevölkerungsprognosen für die regionale Entwicklung 
– Region Westpommern

Einführung

D ie Wojewodschaft Zachodniopomorskie (Region Westpommern) liegt im 
nordwestlichen Teil Polens. Sie umfasst den größten Teil des historischen 

Gebietes Hinterpommern sowie einen sehr kleinen Teil des historischen Gebietes 
Vorpommern. Die Wojewodschaft Zachodniopomorskie grenzt im Westen an 
die deutschen Bundesländer Mecklemburg-Vorpommern und Brandenburg, im 
Süden an die Wojewodschaft Lebus, im Südosten an die Wojewodschaft Groß-
polen, im Osten an die Wojewodschaft Pommern und im Norden über die Ostsee 
an die Länder Dänemark, Schweden und Finnland. Die geographische Lage hat 
einen günstigen Einfl uss auf die Entwicklung der Wojewodschaft.1 Die direkte 
Nachbarschaft zu Deutschland, Dänemark und Schweden sowie die Lage an der 
Ostsee prägen den Charakter der Region als Handels- und Investitionsstandort. 
Auf dem Gebiet der Wojewodschaft befi nden sich die viele Grenzübergänge 
Polens mit Deutschland.2

Mit einer Fläche von 22 892 km2 und somit 7,3% der Oberfl äche Polens ist 
Zachodniopomorskie die fünftgrößte Wojewodschaft Polens. Sie zählt 1 692 271 

1 Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Makroregion północno-zachodni w nowym 
podziale administracyjnym, Biuro Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, Szczecin 1999, S. 75; 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Współpraca pracodawców polskich i niemieckich w za-
kresie aktywnej polityki rynku pracy, Materiały z konferencji, Kołobrzeg 6–7.06.2001.

2 http://www.mitfahrzentrale-polen.de/granica.html.
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Einwohner, wobei die mittlere Bevölkerungsdichte bei 74 Personen je km² liegt 
(Mittelwert für Polen: 122 Personen).3 Beinahe 70% der Bevölkerung wohnt in 
Städten,4 30,5%5 auf dem Lande. Die Bevölkerung ist weitgehend konzentriert 
auf die urbanen Zentren Szczecin (Stettin; 418 000 Einwohner), Koszalin (Kös-
lin; 112 000 Einwohner), Stargard Szczeciński (Stargard in Pommern; 73 000 
Einwohner), Kołobrzeg (Kolberg; 47 000 Einwohner), Świnoujście (Swine-
münde; 43 000 Einwohner) und Szczecinek (Neustettin; 42 000 Einwohner). Die 
Stadt Szczecin (Stettin) bildet mit dem Hafenkomplex Szczecin-Świnoujście und 
dem Flughafen Goleniów (Gollenow) einen wichtigen Verkehrsknoten in dieser 
deutsch-polnischen Grenzregion.

Bevölkerungsprognosen

Bevölkerungsprognosen sind ein für regionale Entwicklungen häufi g verwende-
ter Indikator, der unter bestimmten Annahmen in die Zukunft gerichtete Aussa-
gen zum Bevölkerungsstand trifft.6 Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass keine 
tatsächliche Entwicklung abgebildet wird. Prognosen sind vor allem bei kleinräu-
migen Aussagen mit hohen Unsicherheiten behaftet. Die Bevölkerungsprognosen 
basieren auf Annahmen zur Entwicklung der Sterblichkeit, der Geburtenziffern 
und der Wanderungszahlen. Während die Entwicklungen der Sterblichkeit und 
der Geburtenziffern bis zum Jahr 2020 noch relativ gut prognostizierbar sind, 
sind die Annahmen zur Entwicklung von Wanderungen relativ unsicher. Gleich-
wohl können Wanderungen starken Einfl uss auf die räumliche Bevölkerungsent-
wicklung nehmen. 

Die meisten demographischen Analysen gehen davon aus, dass die Gebur-
tenrate in Polen auch zukünftig weiter sinken wird, vor allem nach 2015. Gegen-
wärtig werden pro Frau 1,25 Kinder geboren, dieser Wert wird bis 2010 auf 

3 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny województw, Warszawa 2007, S. 85.
4 Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan 

w dniu 31 VI 2008 r., Warszawa 2008, S. 12.
5 Główny Urząd Statystyczny, Ludność wg płci, wieku, województw, podregionów, powiatów, 

miast i gmin. Stan w dniu 31 XII 2007 r., Warszawa 2008.
6 K. Lammers, A. Niebuhr, A. Polkowski, S. Stiller, A. Hildebrandt, M. Nowicki, P. Susmar-

ski, M. Tarkowski, Analysen und Entwicklungstrends für den deutsch-polnischen Grenzraum, 
HWWA-Report 263 Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA), Hamburg Institute of 
International Economics 2006. Regionalisierte Bevölkerungsprognosen für Polen werden vom 
Statistischen Hauptamt vorgelegt [Główny Urząd Statystyczny].
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1,1 Kind pro Frau absinken. Zwar wird von 2010 bis 2020 wieder eine geringe 
Zunahme auf 1,2 Kinder pro Frau erwartet, allerdings bei deutlich weniger 
Frauen im gebärfähigen Alter.7 Mit jeder neuen Alterskohorte sinkt deshalb 
zunächst die Geburtenzahl. Zu den Ursachen dieser Erscheinung zählt man in 
Polen den steigenden Bildungsstand, Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, 
eine Minderung der sozialen Leistungen für Familien, defi zitäre Sozial- und 
Familienpolitik und die aktuell generell schwierigen sozioökonomischen Bedin-
gungen.8 Die Lebenserwartung wird ebenfalls kontinuierlich ansteigen, hat aber 
einen geringeren Einfl uss auf die Bevölkerungsentwicklung. Langfristig werden 
eine Senkung der Sterblichkeit und eine Steigerung der mittleren Lebenserwar-
tung prognostiziert. Diesbezüglich hatte Polen einen Aufholbedarf im Vergleich 
zu anderen entwickelten Industrieländern. Allerdings wird davon ausgegangen, 
dass der Angleichungsprozess in Zukunft langsamer voran gehen wird als in den 
letzten Jahren. Die durchschnittliche Lebensdauer wird von aktuell 74,5 Lebens-
jahren (Männer: 70,4, Frauen: 78,8 Jahre) auf 77,8 Lebensjahre bis 2015 steigen 
(Männer: 74,6, Frauen: 81,2 Jahre) sowie bis 2030 auf 80 Lebensjahre (Männer: 
77,6, Frauen: 83,3 Jahre). 

In den nächsten Jahren wird die Zuwanderung von Ausländern leicht zuneh-
men, dadurch wird der im Moment stark negative Wanderungssaldo leicht sinken. 
Die prognostizierten Binnenwanderungsbewegungen bleiben in den kommenden 
Jahren auf dem gegenwärtigen Niveau. Die Wanderungsbewegungen zwischen 
Dörfern und Städten werden weiterhin zugunsten der Dörfer verlaufen. Diese 
Erscheinung ist jedoch an Suburbanisierungsprozesse gebunden.9

Die Tabelle 1 demonstriert, dass auf Grundlage dieser Annahmen die 
Einwohnerzahlen in der Wojewodschaft Zachodniopomorskie ab 2015 deutlich 
zurückgehen werden. Dies entspricht zunächst der Entwicklung im gesamten 
Polen, ab 2020 wird sie etwas ungünstiger ausfallen. Zwischen 2015 und 2025 
wird die weibliche Bevölkerung schneller abnehmen als die männliche Bevöl-
kerung. Wie sich die Bevölkerung zukünftig innerhalb der Wojewodschaft 
Zachodniopomorskie entwickeln könnte, zeigt Abbildung 1. Kernstädte werden 

7 Główny Urząd Statystyczny, Założenia prognozy ludności Polski na lata 2003–2030, http://
www.stat.gov.pl vom 19.10.2008.

8 Urząd Statystyczny w Szczecinie, Podstawowe tendencje w rozwoju demografi cznym wo-
jewództwa zachodniopomorskiego wraz z nową prognozą ludności na lata 2003–2030, Szczecin 
2004, S. 23. 

9 Ibidem, S. 22–23.
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Tabelle 1
Prognose der Bevölkerung in Polen 

– insgesamt und in der Wojewodschaft Zachodniopomorskie in ausgewählten Jahren

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Polen, gesamt 38 218,5 38 123,3 37 899,2 37 625,9 37 228,8 36 598,0 35 693,0
Männer 18 506,7 18 444,6 18 329,8 18 217,1 18 058,0 17 777,4 17 344,9
Frauen 19 711,8 19 678,8 19 569,4 19 408,8 19 170,9 18 820,6 18 348,1
Wojewodschaft 
Zachodniopomorskie 1 697,5 1 696,3 1 688,2 1 675,8 1 656,2 1 624,8 1 580,1

Männer 826,8 825,2 820,8 815,6 807,6 793,2 771,1
Frauen 870,6 871,1 867,4 860,1 848,6 831,6 809,0

Quelle:  Urząd Statystyczny w Szczecinie.
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Abbildung 1.  Elementare Tendenzen in der demografi sche Entwicklung und die Bevöl-
kerungsprognosen nach Wohnort in den Jahren 2002–2030 in der Woje-
wodschaft Zachodniopomorskie

Quelle:  Urząd Statystyczny w Szczecinie, Podstawowe tendencje w rozwoju demografi cznym 
województwa zachodniopomorskiego wraz z nową prognozą ludności na lata 2003–
2030, Szczecin 2004, S. 22.
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– von wenigen Ausnahmen abgesehen – einen starken Rückgang der Einwohner-
zahlen verkraften müssen, während eine positive Bevölkerungsentwicklung fast 
nur noch in den ländlichen Gebieten im direkten Umland großer Agglomerati-
onszentren zu erwarten ist. Hier handelt es sich um dynamische Entwicklungen 
in den größeren Agglomerationen. Wesentlich an Bedeutung verlieren dagegen 
die ländlichen Gebiete abseits der großen Ballungszentren, für die vielfach eine 
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erhebliche Bevölkerungsabnahme prognostiziert wird.10 Die Stadtbevölkerung 
wird bis 2030 um 159,2 Tsd. abnehmen und die ländliche Bevölkerung sich um 
über 41,6 Tsd. Personen zunehmen. 2030 wird die Stadtbevölkerung insgesamt 
1019,2 Tsd. Personen betragen und 64,5% der Gesamtbevölkerung bilden.

Tabelle 2
Prognose für die Bevölkerungsbewegungen in ausgewählten Jahren 

nach einzelnen demographischen Faktoren 
für die Wojewodschaft Zachodniopomorskie pro 1000 Einwohner

Jahr Bevölkerungs-
Stand

Einwohner-
entwicklung

Natürliches 
Saldo Geburten Sterbe-

fälle
Migrationsaldo

Binnen- Außen-
2002 1697,7 –0,5 0,9 15,7 14,8 –1,0 –0,4
2005 1696,3 –0,9 0,1 15,3 15,2 –0,5 –0,5
2010 1688,2 –2,1 –1,1 14,6 15,7 –0,4 –0,6
2015 1675,8 –2,8 –1,9 14,8 16,7 –0,3 –0,6
2020 1656,2 –4,7 –3,9 13,6 17,5 –0,3 –0,5
2025 1624,8 –7,2 –6,6 11,6 18,2 –0,2 –0,4
2030 1580,1 –9,8 –9,4 10,0 19,4 –0,2 –0,4

Quelle:  Urząd Statystyczny w Szczecinie, Podstawowe tendencje w rozwoju demografi -
cznym województwa zachodniopomorskiego wraz z nową prognozą ludności na 
lata 2003–2030, Szczecin 2004, S. 23.

Die Tabelle 2 schlüsselt die einzelnen demographischen Faktoren der Bevöl-
kerungsentwicklung auf. So ist erkennbar, dass ab 2010 vor allem der negative 
natürliche Saldo für den Bevölkerungsrückgang verantwortlich ist. So sinkt nicht 
nur die Anzahl der jährlichen Geburtenzahlen um 5700. Im Jahre 2030 wird 
die Zahl der Todesfälle mit 19 400 ca. 5000 über dem Niveau von 2002 liegen. 
Die Bedeutung des Wanderungssaldos geht demgegenüber zurück, vor allem die 
Binnenwanderungsverluste werden sinken. Die Außenwanderungssalden wer-
den in den nächsten Jahren auch sinkende Tendenzen aufweisen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bevölkerungsentwicklung in 
den ländlichen Gemeinden durch folgende Faktoren geprägt ist:
– Migrationsprozesse haben einen bedeutenden Einfl uss auf die Bevölkerungs-

entwicklung. Ein hoher Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und 

10 Ibidem, S. 22. 
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die jungen, gut ausgebildeten Leute ziehen aus den entfernt liegenden, struktur-
schwachen ländlichen Gemeinden in städtische Räume, auch zu wirtschaftlich 
attraktiven Standorten außerhalb der Wojewodschaft und ins Ausland. Dort 
fi nden sich bessere Arbeitsangebote.11 Ebenfalls fi nden Suburbanisierungs-
prozesse statt, so dass die Bevölkerung in den stadtnahen Gebieten (vor allem 
der Umlandregion von Szczecin) und in touristischen Gemeinden zunimmt.

– Die demographische Alterung nimmt deutlich zu. Die Bevölkerung über 65 
Jahre nahm im Untersuchungszeitraum auf dem Lande leicht zu, gleichzei-
tig nahm die junge Bevölkerung unter 18 Jahre in den Gemeinden stark ab. 
Diese Entwicklungen entsprechen überwiegend dem allgemeinen polnischen 
Trend, potenzieren sich aber in den Abwanderungsgemeinden. Besonders die 
Kohorte der jungen Alten (50  bis 65 Jahre) ist sehr groß. Aus dieser Alters-
gruppe gehen viele bereits in Rente und kehren dann aufs Land zurück. 

Die demographischen Veränderungen haben erhebliche Rückkopplungs-
effekte auf das Wirtschaftsgeschehen und die Infrastruktur, was zu ganz 
unterschiedlichen lokalen Entwicklungsimpulsen führt. Nicht nur zwischen 
städtischen und ländlichen Räumen, sondern auch zwischen den ländlichen 
Gemeinden bestehen erhebliche Unterschiede in der demographischen Entwick-
lung. Diese hängen eng mit Lagekriterien zusammen. Es gilt also genauer zu 
analysieren, welche Auswirkungen es hat, ob eine Gemeinde im Grenzraum, in 
Agglomerationsräumen, touristischen Gebieten, Klein- und Mittelzentren oder 
entfernt liegenden ländlichen Gebieten verortet ist.

Die Region Zachodniopomorskie gehört in weiten Teilen zu den typisch 
ländlich strukturierten und von der Landwirtschaft dominierten Gebieten 
mit einer relativ geringen Bevölkerungsdichte in Mitteleuropa. Die einzelnen 
Gemeinden wurden spezifi schen Wirtschaftsräumen der Wojewodschaft Zachod-
niopomorskie zugeordnet:
A. Der engere Verfl echtungsraum mit dem Oberzentrum Szczecin umfasst 

die Städte bzw. Gemeinden. Die Nähe zu Szczecin hat einen großen Ein-
fl uss auf die Dynamik der Entwicklung der Region. In diesem Gebiet ist der 
Anteil der in der Industrie Beschäftigten hoch, annähernd die Hälfte der in 
der ganzen Wojewodschaft in diesem Sektor Beschäftigten ist hier tätig. Die 
Entwicklungen lassen sich insgesamt als positiv einschätzen.

11 L. Kucharski, T. Tokarski, Determinanty odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce, 
„Gospodarka Narodowa” 2003, Nr. 7–8, S. 49.
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B. Im weiteren Verfl echtungsraum von Szczecin weisen die Städten, Gemein-
den unterschiedliche Strukturbedingungen und Entwicklungen auf. Die Ent-
wicklung zeigt sich insgesamt als durchschnittlich.

C. Im Küstenstreifen der Ostsee zeichnen sich die Städten, Gemeinden durch 
eine Konzentration der touristischen Infrastruktur aus. Aufgrund der Lage 
können die Städten, Gemeinden im Tourismus, Kur- und Sanatorienbereich 
erfolgreich sein. Die Entwicklung ist insgesamt als überdurchschnittlich posi-
tiv einzuschätzen.

D. Das ausgesprochen ländliche Binnenland kann in eher agrarisch und touris-
tisch geprägte Gebiete eingeteilt werden. Außerdem gibt es waldreiche Gebiete 
der Seenketten, mit hauptsächlich touristischer Entwicklungsperspektive. 

E. Dem agrarisch genutzte Binnenland sind die Städte, Gemeinden zuzuord-
nen, die auf Grund relativ hochwertiger Böden die  Landwirtschaft eine große 
Bedeutung besitzt. 

Die Bevölkerungsprognosen wegen der Entwicklungsunterschieden 
zwischen den einzelnen Städten, Gemeinden der Wojewodschaft Zachodnio-
pomorskie kommen vor allem durch ihre unterschiedliche Lage zu Agglomera-
tionen, Grenzen und Küstengebieten zustande. Dennoch gibt es eine Reihe von 
Problemen, die alle ländlichen Gemeinden besitzen.
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Prognozy demograficzne a rozwój regionalny 
– Pomorze Zachodnie

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na prognozie ludności regionu zachodniopomorskiego. 
Na wstępnie zostało podkreślone, iż prognozy te mogą być obarczone pewnym ryzy-
kiem niepewności. Prognozy ludności oparte są na liczbie zgonów i urodzeń oraz 
wędrówek ludności. Podczas gdy liczba urodzeń i zgonów do 2020 roku wygląda jesz-
cze pozytywnie, założenia co do prognozowania przyszłej migracji (emigracji i imigra-
cji) są dość niepewne. Większość prognoz demografi cznych zakłada, iż liczba urodzeń 
w Polsce będzie w przyszłości spadać, szczególnie po 2015 roku. Do przyczyny takiego 
zjawiska można zaliczyć wzrastający poziom wykształcenia, trudności na rynku pracy, 
zmniejszenie opieki socjalnej dla rodzin, jak również aktualnie trudną sytuację makro-
ekonomiczną. Dodatkowo postęp i rozwój nauki spowodował przesunięcie wieku śmier-
telnego z 74,5 lat na 77,8 lat, a nawet do 80 lat.

W regionie zachodniopomorskim sytuacja wygląda podobnie jak na terenie reszty 
kraju. Szacuje się, iż w kolejnych latach nastąpi dynamiczny rozwój ludności w więk-
szych aglomeracjach oraz wokół nich. Duże znaczenie dla rozwoju ludności w regionie 
przygranicznym mają procesy migracyjne, które przybierają na sile, szczególnie po 2004 
roku, wraz z otwarciem granic. Należy jednak pamiętać, że województwo zachodnio-
pomorskie należy do regionów z przeważającą liczbą terenów wiejskich oraz relatywnie 
niskim zaludnieniem na km2.

Tłumaczyła Agnieszka Kiernożycka-Sobejko
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OKSANA TSYMBALENKO 
TATIANA TSYMBALENKO

Stawropol/Federacja Rosyjska

Agricultural production’s development in regional 
agriculture and Russian Federation

Developed agricultural production is a fundamental principle of the state. 
Therefore the volume of the agricultural production is always under 

steadfast attention of Russian government. 
Southern Federal District – one of the main granaries of the country. Here 

it is effected about 22% of volume of the agricultural production of Russia. In the 
District territory every fi fth hectare of the Russian arable land is located. Last 
year’s rates of growth of manufacture of the agricultural products in District 
above, than as a whole across Russia.

The outturn of an agriculture as a whole across Russian Federation in 2007 
has reached 2,017,213 million rubles, or it’s more than level 2006 on 3,3%. On 
the Southern Federal District this parameter has made 444,236 million rubles, 
which corresponds to a level of 2006. On administrative units of the Southern 
Federal District the best parameters have been reached in Stavropol territory 
(73,813 million RUR), the Rostov Region (76,607 million RUR) and Krasnodar 
territory (138,884 million RUR). The greatest gain of a total output in 2007 has 
been reached in Republic of Adygei (107.8%), Karachaev-Circassian Republic 
(108.4%) and Republic of North Ossetia – Alania (108.5%). Essential drop of 
a gain of agricultural production has been noted in the Rostov Region (90.0%) 
and Republic of Ingushetia (91.1%). Administrative units of Southern federal dis-
trict occupy unequal position in relation to a total sum of gross output of agricul-
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Table 1
Outturn of an agricultural production in 2007 

Name of regions Million rubles
%

Comparing to 2006 To the total
Russian Federation 2,017,213 103.3 100.0
Southern Federal District 444,236 100.0 22.0
Republic of Adygei 6,059 107.8 0.3
Republic of Dagestan 34,644 107.1 1.7
Republic of Ingushetia 2,661 91.1 0.1
Kabardin-Balkar Republic 17,214 105.7 0.9
Republic of Kalmykia 7,320 103.1 0.4
Karachaev-Circassian Republic 10,773 108.4 0.5
Republic of North Ossetia – Alania  10,653 108.5 0.5
Chechen Republic 5,228 102.9 0.3
Krasnodar territory (krai) 138,884 97.6 6.9
Stavropol territory (krai) 73,813 106.1 3.7
Astrakhan Region (oblast) 11,024 106.7 0.5
Volgograd Region (oblast) 49,356 101.9 2.4
Rostov Region (oblast) 76,607 90.0 3.8

ture in Russian Federation. Krasnodar territory, the Rostov Region and Stavropol 
territory effect 3.7–6.9%, Republic of Ingushetia, Adygei and Chechen Republic 
– only 0.1–0.3% from production volume as a whole across Russia.

On parameters of an index of production of agricultural production as 
a whole Republic of North Ossetia – Alania and Karachaev-Circassian Republic 
take a leading position in the Southern Federal District and 12th and 13th places 
in the Russian Federation. Stavropol territory – 23rd place. On parameters of an 
index of production of a plant growing Republic of North Ossetia – Alania takes 
5th place, Republic of Adygei – 9th place across Russia. Kalmykia and Ingushetia 
– only 78th and 76th places. The highest parameters of an index of production of 
animal husbandry are noted in Kalmykia and Kabardin-Balkar Republic which 
take accordingly 3rd and 5th places in the Russian Federation. Unfortunately, Sta-
vropol territory is ranked on 28th place. The output of the agricultural production 
is shown on the diagram (Fig. 1).
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Table 2
Index of production of agriculture in economies of all categories in 2007

In a comparable prices

Name of regions

 %, Comparing to January–December 2006

An agri-
culture

A place 
taken 

in the RF
A plant 
growing

A place, 
taken 

in the RF

Animal 
hus-

bandry

A place 
taken 

in the RF
Russian Federation 103.3 – 102.0 – 104.8 –
Southern Federal District
Republic of Adygei 107.8 16 113.6 9 101.5 55
Republic of Dagestan 107.1 17 102.3 40 112.5 11
Republic of Ingushetia 91.1 76 73.5 76 103.9 36
Kabardin-Balkar Republic 105.7 26 98.1 52 117.0 5
Republic of Kalmykia 103.1 41 54.1 78 117.8 3
Karachaev-Circassian 
Republic 108.4 13 101.4 44 113.6 8

Republic of North Ossetia 
– Alania  108.5 12 116.0 5 103.5 40

Chechen Republic 102.9 44 102.0 42 103.2 43
Krasnodar territory (krai) 97.6 65 92.2 64 107.2 19
Stavropol territory (krai) 106.1 23 106.9 25 104.7 28
Astrakhan Region (oblast) 106.7 19 112 13 100.8 58
Volgograd Region (oblast) 101.9 53 106.1 29 94.5 77
Rostov Region (oblast) 90.0 77 81.9 73 104.0 35
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Fig. 1. The output of the agricultural production in Federal districts of Russian Federa-
tion in 2007 
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The biggest output of the agriculture production in 2007 has achieved in 
Southern (444,236 million RUR), Central (452,883 million RUR) and Volga Area 
(504,596 million RUR) Federal districts. This parameter was signifi cantly smaller 
in Far East (69,350 million RUR), North-Western (104,873 million RUR), Urals 
(144,422 million RUR) Federal districts.

The biggest index of production of an agriculture at comparison to 2006 has 
been reached in Siberian (106,6%) and Central (107,9%) federal districts. While 
in North-Western and Urals federal districts it has decreased to 98,5% and 98,9% 
accordingly.

Plant growing in the Southern Federal district. District is the leader in 
grain manufacture. About 24 million tonnes grains were gathered in last year, it 
approximately 35% of the all-Russian crop. The district is the main Russian man-
ufacturer of such important crops as rice – 99%, a grape – 99%, corn – 80%. The 
considerable share of the all-Russian manufacture takes also: sunfl ower –more 
than 60%, and sugar-beet – about 25%. The Southern Federal District is the only 
in the Russian Federation where are produce tea, and also a some of subtropical 
crops (a persimmon, a feijoa, a fi g, kiwifruit, bananas, and also citrus fruit crops 
– lemons, oranges, mandarins). 

The specifi c weight of a plant growing productions in the Southern Federal 
district is 23% in all Russian Federation plant growing productions.

Table 3
Total gathering of agricultural crops in economies of all categories 

in Southern Federal District in 2007

Thousand 
tonnes

A place taken 
in the Russian Federation

%, Comparing 
to 2006

1 2 3

A grain
Republic of Adygei 380.9 37 125.2
Republic of Dagestan 208.3 43 81.9
Republic of Ingushetia 33.2 62 81.9
Kabardin-Balkar Republic 469.6 34 107.8
Republic of Kalmykia 168.4 47 46.8
Karachaev-Circassian Republic 127.9 54 141.0
Republic of North Ossetia – Alania  340.1 40 148.1
Chechen Republic 131.5 53 101.9
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1 2 3

Krasnodar territory (krai) 8126.0 1 98.6
Stavropol territory (krai) 7001.2 2 111.5
Astrakhan Region (oblast) 29.6 64 76.0
Volgograd Region (oblast) 2770.2 10 83.1
Rostov Region (oblast) 4095.7 5 64.9

Sunfl ower
Republic of Adygei 74.5 13 89.2
Republic of Dagestan 5.1 21 86.3
Republic of Ingushetia 0.8 28 104.5
Kabardin-Balkar Republic 18.8 18 59.8
Republic of Kalmykia 5.0 22 19.4
Karachaev-Circassian Republic 4.5 23 61.2
Republic of North Ossetia – Alania  0.8 29 33.0
Chechen Republic 0.5 34 164.1
Krasnodar territory (krai) 849.4 2 74.7
Stavropol territory (krai) 284.7 6 66.1
Volgograd Region (oblast) 622.7 3 91.0
Rostov Region (oblast) 1198.2 1 69.9

Sugar-beet
Republic of Ingushetia 1.2 26 84.2
Karachaev-Circassian Republic 215.6 19 173.7
Krasnodar territory (krai) 5032 1 87.2
Stavropol territory (krai) 964.3 9 91.2
Volgograd Region (oblast) 3.2 24 96.5
Rostov Region (oblast) 325 15 70.5

Potato
Republic of Adygei 49.6 70 85.6
Republic of Dagestan 348.5 44 101.0
Republic of Ingushetia 40.5 71 74.9
Kabardin-Balkar Republic 190.9 56 97.4
Republic of Kalmykia 8.4 77 106.6
Karachaev-Circassian Republic 165.5 59 92.5
Republic of North Ossetia – Alania  118.0 65 106.7
Chechen Republic 24.9 74 100.0
Krasnodar territory (krai) 622.5 24 83.8
Stavropol territory (krai) 290.6 49 85.3
Astrakhan Region (oblast) 156.6 60 109.1
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1 2 3

Volgograd Region (oblast) 420.0 36 98.9
Rostov Region (oblast) 499.8 30 81.8

Vegetables
Republic of Adygei 75.8 59 136.7
Republic of Dagestan 832.2 1 100.1
Republic of Ingushetia 2.7 77 38.8
Kabardin-Balkar Republic 267.5 21 92.5
Republic of Kalmykia 20.4 72 117.3
Karachaev-Circassian Republic 65.8 62 99.0
Republic of North Ossetia – Alania  32.6 68 104.7
Chechen Republic 35.2 67 104.3
Krasnodar territory (krai) 583.5 3 93.5
Stavropol territory (krai) 176.3 39 104.0
Astrakhan Region (oblast) 382.0 9 104.7
Volgograd Region (oblast) 500.4 4 104.9
Rostov Region (oblast) 478.8 5 87.4

 
Krasnodar territory has fi rst place in total gathering of an agricultural crops 

in Russia (8126 thousand tonnes), Stavropol territory has the second place (7001.2 
thousand tonnes), Rostov Region – the fi fth place (4095.7 thousand tonnes). 
The least total gathering of a grain is in the Astrakhan Region (29.6 thousand 
tonnes). The biggest growth rate of a total gathering of a grain has achieved in 
Republic of North Ossetia – Alania  (48.1%) and Karachaev-Circassian Republic 
(41.0%). The total gathering of a grain In Stavropol territory has increased on 
11.5%, but has decreased in Republic of Kalmykia on 53.2%, in Rostov Region 
on 35.1%, in Astrakhan Ragio on 24.0%.

Rostov Region takes the fi rst place in a total gathering of sunfl ower in 
Russian Federation (1198.2 thousand tonnes), the second – Krasnodar territory 
(849,4 thousand tonnes), the third – Volgograd Region (622.7 thousand tonnes). 
Stavropol territory takes the sixth place (284.7 thousand tonnes). During 2007, 
Republic of Kalmykia has the biggest decreased in total gathering of sunfl ower 
(on 80.6%). Krasnodar territory comes fi rst in the Russian Federation on a total 
gathering of sugar-beet (5032 thousand tonnes). Stavropol territory has 964.3 
thousand tonnes. Maximum increase of a total gathering of sugar-beet was in 
Karachaev-Circassian republic (by 73.7%). Stavropol territory takes 49th place 



O. Tsymbalenko, T. Tsymbalenko: Agricultural production’s... 111

in a total gathering of potato (it’s 290.6 thousand tonnes) and 39th place in a total 
gathering of vegetables (176.3 thousand tonnes).  

Thus, leading position in grain manufacture’s in Southern Federal District 
takes Krasnodar territory (about 8000 thousand tonnes) and Stavropol territory 
(7000 thousand tonnes). Rostov Region has made 4000 thousand tonnes; Volgo-
grad Region – 2800 thousand tonnes. The cumulative total gathering of a grain 
of other territories of Southern Federal district does not exceed 2000 thousand 
tonnes.  
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Fig. 2.  The total gathering of a grain in Federal districts of Russian Federation in 2007

The Southern Federal District took the fi rst place in a total gathering of 
a grain in Russia (23,911 thousand tonnes) in 2007; its on 1562.3 thousand tonnes 
more than in Volga Area Federal district. However this indicator is lower on 8.2% 
than an indicator in 2006.

Animal husbandry in the Southern Federal District. Place of a district 
in a cattle-breeding productions is more modestly, but, unconditionally, there are 
some reserves as well. The cattle stock in the district is distributed non uniformly 
(Table 4).

As a whole in Russian Federation in 2007 were 21.5 million heads. This 
indicator is a little bit less than indicator of the previous year. The share of a live-
stock located in personal farms has reached 46.4%. Total number of cows has 
decreased on 1.1% and has constituted 9.3 million heads. In the Southern Federal 
district in 2007 was 4214.8 thousand heads, or on 1% more than in the previ-
ous year. Almost 2/3 from this total amount is in personal farms. The livestock 
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of cows has increased by 1.7%, and has reached 1950.9 thousand heads. About 
70.6% of cows were in personal farmsteads.

Table 4 
Cattle stock in economies of all categories in 2007

а) A large horned stock

 A large horned stock  Cows

Thou-
sand 
heads

 % 
Compa- 

ring 
to 2006

Share of 
a livestock 
in the per-

sonal farms 
in a total 

amount, %

Thou-
sand 
heads

 % 
Compa- 
ring to 
2006

Share of 
a livestock 
in the per-

sonal farms 
in a total 

amount, %
Russian Federation, 
million heads 21.5 99.9 46.4 9.3 98.9 52.1

Southern Federal district 4214.8 101.0 65.2 1950.9 101.7 70.6
Republic of Adygei 48.4 100.0 80.6 29.1 102.8 85.6
Republic of Dagestan 911.4 100.7 79.2 411.6 101.2 81.1
Republic of Ingushetia 57.1 104.5 77.1 30.5 107.6 82.2
Kabardin-Balkar Republic 222.5 104.0 83.4 102.9 103.5 86.0
Republic of Kalmykia 308.8 104.9 50.5 146.7 106.1 51.0
Karachaev-Circassian 
Republic 197.4 96.7 80.8 104.8 98.4 80.9

Republic of North Ossetia 
– Alania  128.5 109.6 83.3 60.8 112.2 85.6

Chechen Republic 210.9 103.6 93.5 115.6 103.2 95.2
Krasnodar territory (krai) 672.2 98.8 25.6 266.1 99.7 32.1
Stavropol territory (krai) 368.6 104.3 62.9 178.6 102.3 72.1
Astrakhan Region (oblast) 216.9 107.2 68.7 99.2 103.2 71.6
Volgograd Region (oblast) 325.0 93.3 71.7 152.7 95.9 78.0
Rostov Region (oblast) 547.1 100.4 64.3 252.2 101.4 70.5

The biggest number of a large horned stock is noted in Krasnodar terri-
tory and Republic of Dagestan – 672.2 and 911.4 thousand heads, accordingly. 
Essential reduction of a cattle stock has been noted in the Volgograd Region 
(93.3%), Karachaev-Circassian Republic (96.75%) and Krasnodar territory 
(98.8%). As a whole on the Southern Federal District the number of cows has 
constituted 1950.9 thousand heads. The greatest growth of amount of cows has 
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been noted in Republic of Ingushetia and North Ossetia – Alania – 107,6 and 
112.2% accordingly.
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Fig. 3. The total cattle stock in economies of all categories in Federal districts of Rus-
sian Federation in 2007

 
The maximum quantity of a cattle stock is in Siberian and Volga Area Fed-

eral districts. However the gain of cattle is marked only in three federal districts: 
Far East, Siberian and Southern Federal districts. The pigs’ breeding is the most 
fast-breeding branch of animal husbandry. Within 10–12 months from each pig it 
is possible to receive the fi nal product – pork. Therefore quantity of pigs largely 
predetermines a general level of meat productions.

Table 5
Cattle stock in economies of all categories in 2007

b) Pigs

 Thousand 
heads

% Comparing 
to 2006

Share of a livestock 
in the personal farms 
in a total amount, %

Russian Federation, million heads 16.6 104.3 41.3
Southern Federal district 3554.3 92.3 48.4
Republic of Adygei 27.8 93.0 62.6
Republic of Dagestan 2.4 63.8 82.8
Kabardin-Balkar Republic 29.0 105.0 70.5
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Republic of Kalmykia 41.1 83.7 63.7
Karachaev-Circassian Republic 15.5 95.3 46.1
Republic of North Ossetia – Alania  109.2 104.8 74.0
Chechen Republic 0.1 144.7 100.0
Krasnodar territory (krai) 1446.5 90.7 32.6
Stavropol territory (krai) 518.8 94.9 48.3
Astrakhan Region (oblast) 31.5 100.8 59.2
Volgograd Region (oblast) 462.8 83.8 70.8
Rostov Region (oblast) 869.6 97.0 57.3

As a whole in Russian Federation the livestock of pigs has increased by 
4.3%. Thus from 16.6 million heads of 41.3% was in economies of the popu-
lation. In Southern Federal district the amount of pigs has decreased on 7.7%. 
This reduction has been connected to sharp reduction of a livestock in the larg-
est administrative units such as Astrakhan Region, Republic of North Ossetia 
– Alania, Kabardin-Balkarian and Chechen Republics; decrease of a livestock 
oscillated from 0.8 up to 44.7%. The biggest amount of a livestock has been noted 
in Central and Volga Area Federal districts – 3694.6 and 4262.5 thousand heads, 
accordingly. In all Federal districts, except for Southern Federal District, was 
marked apparent increase of growth rates of a stock of pigs. 
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Rozwój produkcji w regionalnej gospodarce rolnej 
w Federacji Rosyjskiej

Streszczenie

Artykuł przestawia analizę sytuacji w sektorze rolno-przemysłowym Południo-
wego Okręgu Federalnego oraz Federacji Rosyjskiej. Zawiera informacje dotyczące pro-
dukcji rolnej wszystkich okręgów federalnych Federacji Rosyjskiej, obejmując gałęzie 
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dla każdego z rejonów Południowego Okręgu Fede-
ralnego obliczono indeksy produkcji rolnej uwzględniając wszystkich rodzaje gospo-
darstw. Przedstawiono również analizę porównawczą zbiorów różnych upraw rolnych, 
pokazano zmiany pogłowia bydła. Przeprowadzona analiza pokazała, że na Południowy 
Okręg Federalny przypada prawie jedna czwarta całej produkcji rolnej Federacji Rosyj-
skiej. W produkcji rolniczej okręg ten zajmuje główne miejsce obok takich znaczących 
okręgów federalnych, jak okręgi Centralny i Nadwołżański.

Tłumaczyły Oksana Tsymbolenko i Tatiana Tsymbolenko
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JOLANTA KONDRATOWICZ-POZORSKA

Szczecin

Ekonomiczne przesłanki pomocy finansowej 
dla polskich gospodarstw ekologicznych

Wstęp

Koniec roku 2008 był dla gospodarek krajów Unii Europejskiej wyjątkowo 
dobry: zanotowano wzrosty PKB, spadek bezrobocia, niskie wskaźniki 

infl acji. Motorem napędowym większości państw europejskich był dynamiczny 
rozwój sektora usług. 

Polska – wzorem Zachodu – również zwiększyła tempo wzrostu gospodar-
czego. Jednak na terenach wiejskich rozpoczął się zupełnie odmienny trend. Pod 
koniec XX wieku w Polsce, paradoksalnie, najszybciej rozwijało się rolnictwo 
bazujące na tradycyjnych, naturalnych metodach produkcji. Dodatkowo pań-
stwo zaangażowało się w szereg programów motywujących rolników do prze-
kwalifi kowania swoich gospodarstw z konwencjonalnych na ekologiczne. Celem 
opracowania jest analiza argumentów za i przeciw fi nansowaniu ekologicznych 
gospodarstw rolnych w Polsce w czasach, kiedy mamy do czynienia z jednej 
strony z nadprodukcją żywności, a z drugiej – spadkiem konsumpcji produktów 
spożywczych. 
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1.  Rozwój rolnictwa ekologicznego1

Informacje o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w 2008 roku zostały 
przygotowane na podstawie wykazów producentów przekazanych Głównemu 
Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z art. 
9 pkt 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o rolnictwie ekologicznym2, przez upo-
ważnione jednostki certyfi kujące w zakresie rolnictwa ekologicznego. W ciągu 
czterech i pół roku, w latach 2004–2008, liczba gospodarstw ekologicznych 
zwiększyła się o ponad 400% (rys. 1). 

* do końca sierpnia 2008 r. – na podstawie zgłoszeń podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym przekazywanych 
przez producentów do IJHARS.

Rys. 1.  Liczba producentów w rolnictwie ekologicznym w Polsce w latach 2004–2008

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS).

W latach wcześniejszych, np. w 2007 roku liczba producentów rolnych pro-
wadzących produkcję metodami ekologicznymi wynosiła 11 887, w tym: 
– 4502 producentów rolnych posiadało certyfi kat zgodności, 
– 5159 producentów rolnych znajdowało się w okresie przestawiania produkcji 

na metody ekologiczne, 

1 Według MRiRW: Rolnictwo ekologiczne – określane również jako biologiczne, organicz-
ne lub biodynamiczne – oznacza system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej 
i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mine-
ralnego nieprzetworzonych technologicznie. Podstawową zasadą jest odrzucenie w procesie 
produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Jest to system trwały, 
samowystarczalny i ekonomicznie bezpieczny. Defi nicja podana w Planie Działań dla Żywności 
Ekologicznej, MRiRW, Warszawa 2007.

2 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym, DzU nr 93, poz. 898 ze zm.
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– 2226 producentów rolnych posiadało certyfi kat zgodności i jednocześnie pro-
wadziło część produkcji w okresie przestawiania na metody ekologiczne. 

W porównaniu do 2006 roku, w którym producentów rolnych prowadzących 
produkcję metodami ekologicznymi było 9187, nastąpił wzrost o 2700 producen-
tów rolnych, tj. o 29%. W 2005 roku liczba producentów rolnych prowadzących 
produkcję metodami ekologicznymi wynosiła 7182. W 2006 roku nastąpił zatem 
wzrost ich liczby o 2005, tj. o 28%. W latach 2005–2007 odnotowano w Polsce 
wzrost liczby producentów rolnych prowadzących produkcję metodami ekolo-
gicznymi o 65%.

Tabela 1
Liczba producentów, którzy zgłosili rozpoczęcie działalności 

w rolnictwie ekologicznym w okresie od stycznia do sierpnia 2008 roku

Województwo Liczba producentów rolnych Liczba przetwórni

dolnośląskie 210 2
kujawsko-pomorskie 48 3
lubelskie 223 7
lubuskie 123 2
łódzkie 44 2
małopolskie 473 6
mazowieckie 232 12
opolskie 8 0
podkarpackie 379 6
podlaskie 376 3
pomorskie 126 4
śląskie 38 1
świętokrzyskie 190 3
warmińsko-mazurskie 330 7
wielkopolskie 92 7
zachodniopomorskie 310 4
RAZEM 3288 69
Źródło:  opracowano w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-

czych na podstawie wykazów producentów przekazanych przez upoważnione jednostki 
certyfi kujące w rolnictwie ekologicznym. 

Na koniec 2007 roku powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce wynosiła 
285 878 ha i stanowiła 1,5% wszystkich gruntów ornych. O dużej dynamice 
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rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce świadczą także liczby producen-
tów, którzy zgłosili rozpoczęcie działalności w rolnictwie ekologicznym tylko 
w okresie od stycznia do sierpnia 2008 roku (tab. 1.)

Analogicznie przeprowadzona analiza danych dotyczących liczby prze-
twórni produktów rolnictwa ekologicznego wykazała, że liczba zakładów prze-
twórczych w obserwowanym okresie wzrosła o 130%. Dynamika ta jest jednak 
znacznie niższa niż wymaga tego sytuacja gospodarcza (rys. 2).

Rys. 2.  Liczba przetwórni produktów rolnictwa ekologicznego w latach 2005–2007

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GIJHARS.

2.  Wsparcie finansowe dla gospodarstw ekologicznych

W Polsce rolnictwo ekologiczne po raz pierwszy uzyskało wsparcie fi nansowe 
państwa w 1998 roku, kiedy to wprowadzono dotacje do kosztów kontroli 
gospodarstw ekologicznych. Dotacje te były udzielane jednostkom kontrolnym. 
W 1999 roku dodatkowo wprowadzono dotację do hektara upraw ekologicznych. 
Benefi cjentami tego wsparcia byli rolnicy prowadzący ekologiczne gospodar-
stwa rolne lub przestawiający gospodarstwa konwencjonalne na ekologiczne. 
Obecnie wsparcie fi nansowe dla rolnictwa ekologicznego w Polsce, podobnie jak 
we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, pochodzi z dwóch 
źródeł:
1)  budżetu krajowego,
2) budżetu Unii Europejskiej.

Zasady udzielania i wypłacania dotacji z budżetu są zawarte w rozporzą-
dzeniu w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wyko-
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nujących zadania na rzecz rolnictwa3. Zgodnie z ww. rozporządzeniem udziela 
się następujących dotacji:
1) na dofi nansowanie kosztów kontroli gospodarstw rolnych;
2) na prowadzenie badań z zakresu rolnictwa ekologicznego;
3) na koordynację doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i prowadze-

nie ekologicznego gospodarstwa pokazowego oraz wydawanie materiałów 
szkoleniowych;

4) na analizę zawartości niedozwolonych substancji (pestycydów) w płodach 
rolnych.

Zasady ubiegania się o płatności ze środków wspólnotowych określa rozpo-
rządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy fi nan-
sowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu 
zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich i rozporządzenie w sprawie 
wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-
środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego 
działania4.

Producenci prowadzący gospodarstwo metodami ekologicznymi otrzymują 
dotację do hektara upraw ekologicznych na podstawie wniosków o przyznanie 
płatności z tytułu wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy 
dobrostanu zwierząt w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na 
lata 2007–2013, w pakiecie S02 – Rolnictwo ekologiczne5. W ramach tego planu 
uruchomione zostało wsparcie rolnictwa ekologicznego w zakresie uczestnictwa 
rolników w systemach jakości żywności oraz umacnianie działań informacyj-
nych i promocyjnych. Działania te mają wpłynąć na poprawę konkurencyjności 

3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmio-
towych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, DzU 2006, nr 98, 
poz. 683.

4  Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu udzielania pomocy fi nansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 
i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, DzU nr 174, poz. 
1809, z późn. zm. oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 sierpnia 2004 r. 
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodo-
wiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania, DzU nr 181, 
poz. 1878, z późn. zm.

5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi nansowej w ramach działania „Program rol-
nośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, DzU 
nr 34, poz. 200 oraz Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 4: Wspieranie przedsięwzięć 
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, MRiRW, Warszawa 2007.



Europa Regionum XII (2009)122

sektora rolnego i leśnego oraz pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na 
rynku (szczególnie gospodarstw ekologicznych).

W ramach działania rolników w systemach jakości żywności wsparcie 
przysługuje wyłącznie producentom wytwarzającym produkty rolne przezna-
czone do spożycia. Odchodzi się zatem od biernego wspierania producentów 
rolnych6, którzy nie wytwarzają produktów w celu wprowadzenia ich do obrotu. 
W przypadku rolnictwa ekologicznego maksymalne wsparcie zostało określone 
na poziomie 996 zł rocznie dla producenta. Przewidywany budżet działania 
w ramach PROW 2007–2013 wynosi 100 mln euro7.

Kolejnym celem pomocy rolnikom jest fi nansowanie działań informacyj-
nych i promocyjnych dotyczących produktów uczestniczących w systemach 
jakości żywności. Dotyczy ono nie tylko produktów rolnych, ale i środków spo-
żywczych. Mogą być zatem podejmowane działania związane np. z promocją 
ekologicznego pieczywa. Benefi cjentem nie są więc poszczególni producenci 
rolni, jak w przypadku poprzedniego działania, ale szeroko rozumiane grupy 
producentów. Otrzymują one pomoc w formie refundacji 70% kosztów kwali-
fi kowanych (bez podatku VAT) na działania nie dłuższe niż 2 lata. Nie wpro-
wadzono limitów co do wielkości budżetu w ramach poszczególnych działań. 
Za koszty kwalifi kowane uznano np. koszty reklamy w telewizji, radiu, prasie 
lub innych mediach, koszty promocji w punktach sprzedaży, koszty przygoto-
wania stoisk i materiałów reklamowych, itp. Przewidywany budżet działania 
w ramach PROW 2007–2013 na ten cel wynosi 30 mln euro8. 

6 Bierne wspieranie producentów rolnych miało miejsce przy realizacji PROW w latach 
2004–2006.

7 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 stycznia 2008 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fi nansowej w ramach działania 
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013, DzU 2008, nr 20, poz. 119.

8 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 stycznia 2008 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fi nansowej w ramach działania 
„Działania informacyjne i promocyjne” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013, DzU 2008, nr 20, poz. 118.
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3.  Analiza uwarunkowań ekonomicznych 
do finansowego wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce

Efektem programów, które fi nansowo wspierają ekologiczną działalność 
gospodarczą w Polsce, powinien być  trwały, harmonijny rozwój rolnictwa 
ekologicznego i upowszechnienie konsumpcji dóbr ekologicznych w polskim 
społeczeństwie. Dziesięcioletnia  obserwacja (1999–2008) rezultatów zainicjo-
wanych programów pozwala stwierdzić następujące zjawiska:
– nastąpił niekwestionowany wzrost ilości gospodarstw ekologicznych i roz-

miarów ich produkcji, który – niestety – nie jest skorelowany z mocami prze-
robowymi zakładów przetwórczych (tab. 1);

– zachowano stosunkowo wysokie ceny produktów ekologicznych, mimo syste-
matycznego wzrostu podaży i stosowanej pomocy fi nansowej;

– brak działań zmierzających do poprawy dystrybucji produktów eko-
logicznych.

Oprócz negatywnych stron istnieją także przesłanki ekonomiczne, które 
mimo wszystko skłaniają do fi nansowania rozwoju gospodarstw ekologicznych. 
Jedną z nich jest pobudzanie popytu na żywność ekologiczną i inne produkty 
ekologiczne. Zadanie to jest szczególnie ważne w czasach kryzysu. Dla przy-
kładu, w lutym 2009 roku GUS podał, że klimat koniunktury w Polsce oceniany 
jest negatywnie9. Pogarszające się nastroje polskich obywateli znalazły odzwier-
ciedlenie w drastycznym spadku konsumpcji. 

Zgodnie z teorią ekonomii, w czasach kryzysu społeczeństwo rezygnuje 
w pierwszej kolejności z dóbr luksusowych, a w dalszej kolejności z dóbr pierw-
szej potrzeby, wyższego rzędu10. Współczynnik elastyczności dochodowej 
popytu liczony dla produktów ekologicznych zalicza je do dóbr luksusowych. 
Poza tym produkty ekologiczne są produktami substytucyjnymi do produktów 
rolnych gospodarstw konwencjonalnych. W związku z tym konsumenci przy ich 
zakupie zwracają uwagę nie tylko na cenę i jakość, ale także na cenę innych 
dóbr substytucyjnych. I mimo tego, że produkty ekologiczne charakteryzują 
się naturalnym smakiem i walorami prozdrowotnymi, to na rynku przegrywają 
walkę o nabywcę. Głównym ich mankamentem jest to, że wyróżniają się znacz-

9 Popyt wewnętrzny, który jeszcze w ubiegłym roku rósł w tempie 5,4% i był główną siłą 
napędową PKB, bardzo szybko słabnie. NBP szacuje, że w 2009 r. nie przekroczy on 3,9%, ale 
niektórzy ekonomiści są jeszcze bardziej sceptyczni i wskazują na 3%.

10 B. Czarny, R. Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002, s. 107–108.
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nie wyższą ceną. W pewnym stopniu wynika ona z trudności, jakie towarzyszą 
naturalnemu sposobowi produkcji, w którym fundamentalne znaczenie ma praca 
ludzka – obecnie najdroższy czynnik produkcji w ekonomii, ale także z trudno-
ści w szacowaniu efektów ekonomicznych działalności ekologicznej (wysokie 
ryzyko związane z czynnikami losowymi). 

Uważnie obserwując pogarszającą się sytuację gospodarczą w Polsce i na 
świecie należy zwrócić uwagę, że wpływa ona na spadek popytu wewnętrznego 
(w Polsce) oraz na obniżenie zainteresowania kupnem produktów ekologicz-
nych z Polski wszystkich krajów europejskich, które dotychczas były głównymi 
odbiorcami tej produkcji. W takiej sytuacji koniecznością jest wzmocnienie 
popytu konsumentów na te produkty. Finansowanie wszelkich działań informa-
cyjnych i promocyjnych, które zwiększyłyby zainteresowanie tematem surowców 
i żywności ekologicznej jest jednym z podstawowych warunków kształtowania 
popytu na te produkty. 

Kolejną przesłanką skłaniającą do wpierania rozwoju rolnictwa ekologicz-
nego jest zapewnienie bytu (warunków życia i pracy) znacznej części społe-
czeństwa polskiego, która zamieszkuje tereny wiejskie. W Polsce na terenach 
wiejskich zamieszkuje około 40% społeczeństwa. Spośród osób aktywnych 
zawodowo (liczba osób aktywnych zawodowo na terenach wiejskich wynosiła 
w 2007 r. – 54,2%) około 41% jest zatrudnionych w szeroko rozumianym rolni-
ctwie lub w innych rodzajach działalności. Niestety, spora część ludności wiej-
skiej nie znajduje zatrudnienia (stopa bezrobocia na terenach wiejskich wynosia 
wg BAEL około 10% w 2007 r.). Powody są różne, ale najczęściej wymieniane 
to niskie kwalifi kacje i niechęć do poszukiwania pracy poza miejscem zamiesz-
kania. Wobec powyższego bezrobocie na wsi ma charakter bezrobocia struk-
turalnego, długotrwałego. Sytuację na wsi pogarsza fakt, że oprócz bezrobocia 
rejestrowanego ma miejsce tzw. zjawisko bezrobocia ukrytego i problem osób, 
które pozostają poza ewidencją, a są bez pracy i bez możliwości zasiłków11. Rol-
nictwo ekologiczne mogłoby być swoistym panaceum i dać zatrudnienie oso-
bom bezrobotnym. Stworzenie miejsc pracy dla dużej rzeszy osób bez wysokich 
kwalifi kacji da szansę na ich dalszy rozwój i ożywienie gospodarcze terenów 
wiejskich.

11 J. Wołoszyn, Rynek kształcenia a rynek pracy na wsi, w: Kwestia agrarna w Polsce i na 
świecie, pod red. M. Adamowicza, Prace Naukowe SGGW, nr 36, Warszawa 2005, s. 734–739.
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Rozwój rolnictwa ekologicznego może być także lekarstwem na problemy 
związane z jakością gleb i strukturą obszarową polskich gospodarstw wiejskich. 
Jest to trzecia przesłanka do wpierania rolnictwa ekologicznego. W Polsce domi-
nują małe gospodarstwa rolne (do 10 ha), w których prowadzenie gospodarki 
towarowej jest nieopłacalne. Jednak takie podmioty jako gospodarstwa ekolo-
giczne byłyby optymalne pod względem wielkości. Kolejnym argumentem za 
wprowadzeniem dofi nansowania do gospodarstw ekologicznych jest jakość gleb. 
W Polsce dominują gleby słabe i średnie, które zajmują około 34% powierzchni 
użytków rolnych. Gleby te wymagają systematycznych zmian upraw na danym 
stanowisku. Zmiany takie wpisane są z zasady w normy funkcjonowania gospo-
darstw ekologicznych. Jednak wydajność z gleb słabych i średnich, przy zacho-
waniu naturalnych warunków gospodarowania, nie zapewnia wysokich plonów. 
Gdyby nie dofi nansowanie rolnictwa ekologicznego, to dochód rolnika nie 
pozwalałby na utrzymanie takiego gospodarstwa. 

Dopłaty do rolnictwa ekologicznego są niezbędnym wsparciem fi nansowym 
szczególnie dla tych rolników, którzy są w fazie przestawiania swoich gospo-
darstw z konwencjonalnych na ekologiczne. Właśnie wtedy notowany jest naj-
większy regres wydajności, a jednocześnie rolnik nie ma możliwości sprzedaży 
swoich produktów jako żywności ekologicznej. Gdyby nie pomoc fi nansowa ze 
strony państwa i instytucji unijnych, to w tym przejściowym okresie nie byłoby 
możliwe utrzymanie się polskich rolników. 

Wsparcie dla rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego pozwala też na 
poprawę warunków konkurencji między zagranicznymi gospodarstwami eko-
logicznymi a polskimi. Niestety, nie jest to wyrównanie szans, ponieważ w nie-
których regionach Europy rolnicy uzyskują dodatkowe dochody, np. z tytułu 
ochrony środowiska (np. za ochronę jakości wód pitnych12), ale każda próba 
wsparcia jest ważnym czynnikiem w działalności gospodarczej i podnoszeniu 
konkurencyjności.  

Działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego stwarzają także moż-
liwości rozwiązywania bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem 
żywności i jej jakością oraz ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt13. W za-
sady rolnictwa ekologicznego wpisane jest, że gospodarze ekologiczni muszą  

12 J. Tyburski, S. Żakowska-Biemans, Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, SGGW, 
Warszawa 2007, s. 247.

13 Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, pod 
red. J. Wilkina, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003, s. 258–271.
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wyrazić zgodę na coroczne kontrole, które badają warunki i sposoby gospoda-
rowania oraz wszystkie te aspekty, które mają wpływ na jakość i bezpieczeń-
stwo żywności ekologicznej. Obecnie wypłacane dotacje na pokrycie kosztów 
corocznych kontroli pokrywają 2/3 takich kosztów. Gdyby nie wsparcie fi nan-
sowe polscy rolnicy nie mieliby środków własnych na spełnienie podstawowych 
wymogów rolnictwa ekologicznego. Innym zadaniem wsparcia fi nansowego rol-
nictwa ekologicznego jest wpływanie na poprawę struktury produkcji ekologicz-
nej. Dopłaty faworyzują najtrudniejsze uprawy  ekologiczne, np. sadownicze, 
jagodowe i warzywnicze. Pełnią one rolę instrumentu pośredniego, który zachęca 
rolników do określonej działalności (lub ich zniechęca). Najniższa stawka dotacji 
wypłacana jest wówczas, gdy nie ma dużego poziomu trudności przy uprawie 
(hodowli), bądź gdy nasycenie rynku określonymi produktami tych upraw jest 
wysokie. Dotacje pełnią zatem rolę instrumentu rynkowego, kształtującego 
właściwą strukturę podażową produktów ekologicznych.

Produkcja prowadzona metodami ekologicznymi w oparciu o walory 
przyrodnicze jest przyjazna dla środowiska i wpisuje się w program ochrony 
środowiska naturalnego i walorów polskiej wsi. W rolnictwie ekologicznym nie 
dopuszcza się do likwidacji zadrzewień śródpolnych, małych enklaw leśnych 
czy osuszania terenów bagiennych, nie powoduje się więc degradacji przyrody. 
Wdrażanie fi nansowania gospodarstw ekologicznych i pobudzanie działań do 
rozwoju produkcji ekologicznej jest dodatkowo zgodne z Planem Działań dla 
Żywności Ekologicznej i Rolnictwa.

Kolejną przesłanką dla wdrożenia fi nansowego wsparcia rolnictwa ekolo-
gicznego w Polsce jest niski kapitał własny zarówno rolników, jak i przedsię-
biorców prowadzących działalność związaną z przetwórstwem płodów rolnych. 
Ma to swoje odzwierciedlenie w strukturze upraw gospodarstw rolnych i liczbie 
fi rm przetwarzających produkty ekologiczne. Brak środków na inwestycje i słaba 
zdolność kredytowa rolników oraz przedsiębiorców powoduje, że rozwijają się 
te gospodarstwa i formy przedsiębiorczości, w których nakłady na działalność 
ekologiczną są  stosunkowo niewielkie. 

Wsparcie fi nansowe umożliwia wprowadzenie korzystnych zmian w gos-
podarstwach i fi rmach przetwórczych związanych z produkcją ekologiczną. 
W dłuższej perspektywie pozwala także na podjęcie działań koordynujących 
i wzmacniających procesy dystrybucji produktów ekologicznych, stwarza 
warunki do podjęcia walki konkurencyjnej oraz daje gwarancję ekonomicznej 
efektywności (w postaci premii za gospodarowanie metodami ekologicznymi).  
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Podsumowanie

Rolnictwo ekologiczne jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną rolnictwa 
na świecie. Polska również dąży do zwiększenia tego obszaru produkcji. Pro-
dukty rolne pochodzące z produkcji prowadzonej metodami ekologicznymi 
mają gwarancję bezpiecznej żywności, a jednocześnie produkcja ekologiczna 
jest przyjazna środowisku naturalnemu. Wszystko to pozwala mieć nadzieję, 
że gospodarowanie w oparciu o walory przyrodnicze będzie stałym elementem 
produkcji rolniczej w Polsce.

Przyjęte w Planie Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa zadania 
związane z promocją rolnictwa ekologicznego mają trzy cele: zachęcić rolników 
do produkcji surowców ekologicznych, przetwórców – do ich przetwarzania oraz 
konsumentów – do ich nabywania. Na razie osiągnięto pierwszy cel. W przyszło-
ści dzięki środkom fi nansowym powinny być  zrealizowane pozostałe dwa cele 
oraz stworzony dobrze funkcjonujący rynek żywności ekologicznej w Polsce.

Rozpatrując argumenty za i przeciw fi nansowaniu rolnictwa ekologicznego 
wydaje się, że wspieranie jest uzasadnione. Od strony ekonomicznej istnieje wię-
cej powodów do wdrażania programów pomocowych niż wstrzymania. Jednakże 
konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na rosnącą nierównowagę pomiędzy 
podażą a popytem na produkty ekologiczne. Zasadniczym zadaniem fi nansowa-
nia rolnictwa ekologicznego powinno zatem być ożywienie popytu i wsparcie 
całej sfery gospodarki współpracującej (lub pracującej na rzecz gospodarki eko-
logicznej) z rolnikami prowadzącymi produkcję zgodną z naturą.

Za wsparciem rolnictwa ekologicznego przemawiają także cele, które 
gospodarstwa ekologiczne realizują w gospodarce:
1. dostosowanie charakteru produkcji rolniczej do struktury obszarowej gospo-

darstw rolnych oraz jakości gleb występujących w Polsce;
2. zaktywizowanie ludności wiejskiej i zmniejszenie skali bezrobocia;
3. stworzenie korzystnych warunków ekonomicznych dla rolników, aby podjęli 

i przestrzegali zasad obowiązujących w działalności ekologicznej;
4. zapewnienie polskim rolnikom wsparcia w nierównej konkurencji z zagra-

nicznymi rolnikami ekologicznymi w walce o konsumenta; 
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5. stworzenie możliwości zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, który 
jest przyjęty jako priorytet w programach Unii Europejskiej14.

Reasumując: rolnictwo ekologiczne spełnia nie tylko rolę producenta żyw-
ności, ale wpływa na utrzymanie, a nawet zwiększenie różnorodności biologicz-
nej i walorów przyrodniczych rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Poprzez swoją 
pracochłonność wpływa na zwiększenie zatrudnienia na wsi, a także pozytyw-
nie oddziałuje na środowisko naturalne. 

Działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego umożliwiają również 
rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa żywności, jej jakości, ochrony śro-
dowiska, dobrostanu zwierząt, a także rozwój obszarów wiejskich. W pierwszej 
kolejności wsparcie wzmacnia system kontroli i certyfi kacji oraz pozwala na 
tworzenie efektywnie działającego systemu gromadzenia danych i statystyki 
w rolnictwie ekologicznym. Daje to podstawy do tworzenia scenariuszy, które 
pozwolą na lepsze dostosowanie produkcji do potrzeb rynku. Obecnie procesy 
dostosowawcze są najsłabszą stroną polskiej gospodarki żywności ekologicznej.

Dzięki środkom fi nansowym przeznaczonym na pomoc rolnikom łączą-
cym się w grupy producentów, możliwe będzie bardziej efektywne zaspokoje-
nie potrzeb i oczekiwań tego segmentu rynku. Wsparcie fi nansowe umożliwi 
także korzystny eksport produktów ekologicznych do krajów na całym świecie. 
Przyczyni się do rozwoju struktur organizacyjnych zajmujących się dystrybucją 
i przetwarzaniem tych produktów.
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Economic circumstances of financial support 
for Polish ecological farmings

Summary

Since 1998, the ecological farming gets fi nancial support that allows its fast deve-
lopment.  Due to this and fi nancial crisis, that started in 2008, the current problem of 
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polish food economy in scope of ecological production is fast growing amount of produ-
cers and decreasing demand on ecological products. In paper author presents arguments 
for and against further continuity of fi nancial support for polish ecological production 
from budget and European founds.

Translated by Jolanta Kondratowicz-Pozorska
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Szczecin

Rynek funduszy private equity oraz venture capital 
– stan obecny i perspektywy

Wprowadzenie

Fundusze private equity (PE) i venture capital (VC) jako źródła fi nansowa-
nia przedsiębiorstw od kilkunastu lat odnotowują znaczący rozwój. Wzrost 

znaczenia funduszy zyskuje odzwierciedlenie zarówno w aspekcie praktycznym, 
jak i teoretycznym.

Zainteresowanie inwestycjami private equity rośnie nie tylko ze względu na 
ich niezależność od wahań rynków publicznych. Inwestycje w perspektywiczne 
przedsiębiorstwa to dzisiaj najbardziej efektywna forma lokowania wolnych 
aktywów, natomiast dla przedsiębiorstw poszukujących kapitału to szansa szyb-
kiego pozyskania środków na nieskrępowany i dynamiczny rozwój1. Uznaje się, 
że fundusze PE stanowią obok aniołów biznesu i funduszy inwestycyjnych (np. 
hedge) główne, alternatywne źródła fi nansowania przedsiębiorstw.

Fundusz private equity defi niowany jest jako inwestycja kapitałowa wyso-
kiego ryzyka w spółki niepubliczne. Głównym celem inwestycji private equity 
jest wzrost wartości spółki portfelowej, który może być wygospodarowany m.in. 
poprzez restrukturyzację spółki, akwizycję, sprzedaż nierentownych aktywów, 
sfi nansowanie dynamicznego wzrostu czy też realizacje dyskonta, jakie różnicuje 
wyceny spółek publicznych i niepublicznych. Fundusze PE starają się w sposób 
aktywny zwiększać wartość przedsiębiorstw portfelowych, aby ich odsprzedaż 

1 www.ppea.org.pl z 15.01.2009 r.
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(dezinwestycja), która zwyczajowo następuje po 3–5 latach od momentu zakupu, 
przyniosła znaczne zyski. Długofalowa perspektywa inwestycji umożliwia inwe-
storowi wyjście z projektu w optymalnym momencie2. Strukturę pośrednictwa 
w fi nansowaniu PE przedstawia rysunek 1.
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Rys. 1.  Struktura pośrednictwa w fi nansowaniu PE

Źródło:  D.J. Cumming, S.A. Johan, Private equity fi nancial intermediation. Venture capital and 
private equity contracting. An international perspective, Academic Press 2009, s. 4.

Fundusze PE najczęściej stanowią pośrednictwo fi nansowe pomiędzy 
inwestorami instytucjonalnymi a przedsiębiorstwami o wysokim poten-
cjale wzrostu (np. high tech). Literatura przedmiotu wskazuje na szereg badań 
(Cochrane, 20013; Ljungqvist i Richardson, 20034), które dowodzą, że genero-
wany zwrot z inwestycji typu private equity i venture capital jest znacznie wyż-
szy niż inwestycje na rynkach giełdowych5. Jednakże Kaplan i Schoar 20056, 

2 Raport Private Equity, SAM SA, Katowice 2008, s. 2.
3 J. Cochrane, The Risk and Return of Ventures Capital, mimeo Chicago Gradute Business 

School 2001, w: The determinants of Investments in Private Equity and Venture Capital. Evidence 
from American and Canadian Pension Founds. Gilles Chemla. Uniwerity of British Columbia and 
Centre of Economic Policy Research, November 2005, Working Paper series.

4 A. Ljungqvist, M.  Richardson, The Cash fl ow, return and risk characteristics of Private 
Equity. National Bureau of Economic Research working paper 2003, no. 9454.

5 Istnieją badania podważające wyższość zwrotu z PE nad giełdą (Moskowitz i Vissings 
– Jorgensen 2001).

6 S. Kaplan, A. Schoar, Private equity returns: persistence and capital fl ows, „Journal of 
Finance” 2005, 60
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w toku przeprowadzonych badań7 dowiedli, że zwrot z inwestycje PE generuje 
nieznacznie mniejszy zwrot niż inwestycje w Standard and Poor’s 500 – tj. 93% 
– 97%8. Jednak znaczący zwrot z inwestycji wyrównuje ryzyko i płynność cha-
rakterystyczne dla tego typu inwestycji. 

Na podstawie licznych wyników badań można wskazać szereg korzyści, 
wynikających z implementacji funduszy PE/VC a mających pozytywny wpływ 
na bieżące wyniki przedsiębiorstwa:
– wzrost produktywności (Lichtenberger i Siegel, 19909),
– wzrost stopy zysku operacyjnego – wzrost wartości (Kaplan, 198910),
– wzrost rentowności operacyjnej (Boucly, 200811).

Ponadto badania potwierdzają pozytywną zależność pomiędzy inwesty-
cjami private equity/venture capital a innowacjami12 (Molica i Zingales, 200713). 
Z kolei Kortum i Lerner14 oraz Hirukawa i Ueda15 wskazują wzrost zarejestrowa-
nych patentów w wyniku kreowania innowacji. Inwestowanie w PE powoduje, 
że przedsiębiorstwo – poza wymienionymi wcześniej – uzyskuje dodatkowe 
korzyści, ponieważ fundusze te m.in.: 

– wprowadzają wysokie standardy ładu korporacyjnego,
– istotnie wpływają na wzrost gospodarczy,
– nie niosą systemowego ryzyka (na poziomie funduszu nie ma długu16),

7 Ekonomiści przeprowadzili badanie komparatywne nad poziomem stopy  zwrotu z inwesty-
cji w PE oraz w spółki z indeksu Standard and Poor’s 500.

8 S. Kaplan, P. Stromberg, Leveraged Buyouts and Private Equity, Available at SSRN: http://
ssrn.com/abstract=1194962, June 2008.

9 F. Lichtenberg, D. Siegel, The effects of leveraged buyouts on productivity and related as-
pects of fi rm behavior, „Journal of Financial Economics” 1990, 27(1).

10 S. Kaplan, The Effects of Management Buyouts on Operating Performance and Value, 
„Journal of FinancialEconomics” 1989, 24.

11 Q. Boucly, D. Sraer, D. Thesmar, Leveraged buyouts – Evidence from French deals, in The 
Global Economic Impact of Private Equity Report 2009, World Economic Forum, January 2009.

12 P. Stromberg, The economic and Social Impact of Private Equity in Europe. Summary of 
research fi ndings, September 2009, http://ssrn.com/abstract.

13 M. Mollica, L. Zingales, The Impact of Venture Capital on Innovation and the Creation of 
New Businesses, working paper, University of Chicago Booth School of Business 2007.

14 S. Kortum, J. Lerner, Assessing the Impact of Venture Capital on Innovation, „Rand Journal 
of Economics” 2000, 31.

15 M. Hirukawa, M. Ueda, Venture Capital and Industrial Innovation, 2006.
16 Fundusze private equity wsparciem fi rm w czasie kryzysu, Polskie Stowarzyszenie In-

westorów Kapitałowych, 8.04.2009.
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– są istotnym źródłem fi nansowania fi rm na wszystkich etapach rozwoju, od 
wczesnej fazy zalążkowej aż po restrukturyzację wielkich korporacji,

– mają długi horyzont inwestycyjny (58% inwestycji pozostaje w portfelu fun-
duszy przez ponad 5 lat).

Ewolucja rynku private equity

Do rozwoju rynku PE przyczyniła się decyzja  Banku Rezerwy Federalnej 
(FED), który w 2002 roku zaczął obniżać stopę referencyjną, co przyczyniło się 
do obniżenia kosztu fi nansowania dłużnego i zwiększenia zdolności fi rm PE do 
fi nansowania dużych wykupów. Niskie stopy procentowe zachęciły inwestorów 
do nabywania papierów dłużnych (ryzykownych, ale oferujących wysoką stopę 
zwrotu), emitowanych przez fundusze LBO. Z drugiej strony instytucje fi nan-
sowe (w tym banki komercyjne, banki inwestycyjne) zaczęły na większą skalę 
oferować fi nansowanie dłużne dedykowane do LBO. Inwestycje alternatywne 
(takie jak private equity) stały się atrakcyjne, ponieważ oferowały wyższą stopę 
zwrotu w zamian za większe ryzyko inwestycyjne. To poszukiwanie atrakcyj-
nych inwestycji przyczyniło się do istotnego zastrzyku kapitałowego funduszy 
PE, a przez to do realizacji megatransakcji17.

Według raportu The Global Economic Impact of Private Equity 200818, 
w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, inwestycje private equity zwiększyły 
się zarówno w odniesieniu do ilości, wartości transakcji, jak i geografi cznego 
zasięgu. Z danych raportu European Private Equity and Venture Capital Asso-
ciation (EVCA) środki zgromadzone przez fundusze PE/VC w Europie na prze-
strzeni lat 1998–2007 osiągały następujące poziomy:
– 1998 rok – 20 343 mln euro,
– 2000 rok – 48 023 mln euro,
– 2003 rok – 27 020 mln euro,
– 2005 rok – 71 823 mln euro,
– 2006 rok – 112 337 mln euro,
– 2007 rok – 78 960 mln euro.

17 M. Panfi l, Rekordowy czas wykupów lewarowanych, CEO, 12/2008.
18 The Global Economic Impact of Private Equity Report 2008. Wydany przez World Eco-

nomic Forum, www.weforum.org/pdf/cgi/pe/Executive_Summary.pdf.
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Z kolei inwestycje w PE/VC w Europie jako % PKB w 2007 roku przedstawia 
rysunek 1. 
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Rys. 1.  Inwestycje w PE/VC w Europie jako % PKB w 2007

Źródło:  EVCA.

Firma analityczna ISI DealWatch19, badająca rynek fuzji i przejęć, prze-
prowadziła ankietę wśród 30 największych funduszy private equity w Europie 
Centralnej i Środkowej.  Wynika z niej, że spadek liczby transakcji może sięgnąć 
nawet 30–40%. W przypadku wycen połowa badanych oczekuje, że obniżą się 
one o ponad 30%, a 41% ocenia, że będzie to 10–20%. Tylko niecałe 10% bada-
nych uważa, że wyceny przedsiębiorstw nie spadną. Jeżeli fi rma działa w branży 
dotkniętej kryzysem, skutki tej sytuacji powinny pojawić się już w pierwszej 
połowie roku. Wtedy będzie wiadomo, czy i ile potrzebuje dofi nansowania oraz 
jak można ją wycenić. 

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych podaje, że rynek ven-
ture capital/private equity w Polsce rozwija się w tempie 25%. Mimo to nadal 

19 Szczegółowo wyniki zostały przedstawione w: M. Kuk, Słabszy rok private equity, „Rzecz-
pospolita” z 3.02.2009 r.
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inwestycje PE/VC stanowią w Polsce zaledwie 0,01% PKB20. Kapitały skiero-
wane na rynek w Polsce w zdecydowanej większości pochodzą z zagranicy. Stan 
taki utrzymuje się od początku istnienia sektora i jest cechą charakteryzującą 
wszystkie rynki Europy Środkowej i Wschodniej. Pod względem instytucjonal-
nym głównym źródłem kapitału dla działających w Polsce funduszy są banki, 
fundusze emerytalne, ubezpieczyciele oraz inni inwestorzy korporacyjni. Naj-
większym udziałowcem funduszy jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 
który inwestował w venture capital/private equity już w pierwszej połowie lat 
dziewięćdziesiątych w ramach misji wspierania rozwoju rynku kapitałowego 
w Polsce. Wśród udziałowców funduszy pojawiły się takie instytucje jak IFC, 
ABN Amro, Deutsche Bank, 3i plc, ING i AIB21.

Wyniki publikowane przez European Private Equity and Venture Capital 
Association, pokazują, że w 2007 roku w Polsce inwestycje funduszy private 
equity/venture capital wyniosły 747 mln euro (odpowiednio w 2006 r. suma 
inwestycji wyniosła 303 mln euro). Przeważająca większość tych inwestycji 
dotyczyła spółek dojrzałych. Wykupy i refi nansowanie stanowiły przeszło 80% 
środków, czyli 612 mln euro. W odniesieniu do struktury branżowej inwestycji 
PE, w 2007 roku największym zainteresowaniem cieszyły się spółki z sektorów 
produkcji i dystrybucji dóbr konsumpcyjnych oraz produkcji dla biznesu. Fun-
dusze zrealizowały w tych sektorach odpowiednio 140 mln euro oraz 138 mln 
euro22.

Rynek private equity a globalny kryzys – stan i perspektywy

Międzynarodowy kryzys bankowy, który uwidocznił się w 2008 roku, zna-
cząco wpłynął na rynek funduszy PE/VE. Średnia wartość inwestycji w trzecim 
kwartale 2008 roku zmalała blisko o 2/3 w stosunku to analogicznego okresu 
w 2007 roku (tj. 244 mln $ do 637 mln $)23. W 2008 roku w Polsce odnoto-
wano spadek zarówno wartości inwestycji PE z 1932 mln euro w 2007 roku 
do 921 mln euro, jak i liczby – z 57 w 2007 roku do 48 w 2008 roku. Według 

20 www.bankier.pl z 14.05.2008 r.
21 Raport Private Equity. Secus Asset Management SA, 2008, w: Restrukturyzacja przedsię-

biorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia, pod red. M. Porady-Rochoń, Difi n, 
Warszawa 2009, s. 148.

22 Raport Private Equity. Secus Asset Management SA, 2008.
23 The evolution of private equity, www.ft.com z 5.02.2009 r.
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raportu ISI DealWatch24, w 2009 roku Polska będzie intratnym krajem w zakre-
sie inwestycji PE.

Za najbardziej atrakcyjne do inwestowania branże eksperci z przedsię-
biorstw działających w sektorze private equity uznali: ochronę zdrowia (40,3% 
odpowiedzi) oraz branżę energetyczną (38,7% wskazań). Są to obszary, w któ-
rych bieżąca, trudna sytuacja makroekonomiczna nie powinna mieć znaczącego 
wpływu na rozwój działających w nich przedsiębiorstw. Najmniej atrakcyjne 
według inwestorów są branże: deweloperska oraz telekomunikacyjna. Ankie-
towani oceniają, że powyższe prognozy będą aktualne przez cały 2009 rok, 
z uwzględnieniem dalszego wzrostu zainteresowania przedsiębiorstwami działa-
jącymi w sektorze ochrony zdrowia, lekkim wzrostem zainteresowania sektorem 
usług fi nansowych oraz sporym spadkiem atrakcyjności inwestycji w produkcję 
i sprzedaż dóbr konsumpcyjnych.

Eksperci z branży private equity uważają, że do końca 2009 roku wzrośnie 
liczba interesujących celów inwestycyjnych, będących na etapie restrukturyza-
cji jak również transakcji wykupów i refi nansowania. Jest to związane przede 
wszystkim z niestabilną sytuacją gospodarczą w naszym kraju oraz zawirowa-
niami na rynkach fi nansowych. Właśnie w takich momentach najczęściej widać 
brak należytych kompetencji kadry zarządzającej spółek, który może dopro-
wadzić do kłopotów fi nansowych przedsiębiorstwa czy nawet postępowania 
upadłościowego. Dobrze rokujące, jednak mało efektywnie zarządzane przed-
siębiorstwa z intratnych rynkowo branż mogą być celem funduszy private equity 
w 2009 roku25.

Obecna sytuacja na rynkach kapitałowych /VC

W obliczu globalnego kryzysu fundusze PE powinny skupić szczególną uwagę 
na26:
– redefi nicji modelu biznesowego przez dywersyfi kację,
– większej odpowiedzialności (szczególnie z uwagi na permanentną krytykę 

braku – lub słabego poziomu – transparentności oraz odpowiedzialności 
względem inwestorów),

24 Raport Private Equity. Secus Asset Management SA, 2008.
25 Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 r. Thinking Ahead.
26 http://privateequityblogger.com/2008/10/private-equity-in-fi nancial-crisis.html.
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– redukcji ryzyka podatkowego,
– długoterminowym działaniu.

Reasumując, należy zaznaczyć, że fundusze PE w czasach fi nansowego 
kryzysu pozytywnie wpływają na gospodarkę27. Po pierwsze, fundusze PE osią-
gają znacznie wyższe wyniki w czasie kryzysu, niż w czasach koniunktury. Stąd 
też skłaniają do inwestowania podczas spowolnienia gospodarczego. Po drugie, 
znacząco wzrasta produktywność, można również zaobserwować, szczególnie 
w odniesieniu do LBO, pozytywny wpływ na zatrudnienie oraz rozwój przed-
siębiorstw. Ponadto, biorąc pod uwagę VC, można odnotować duży wzrost inno-
wacji w fazie start up.

Wnioski

Pomimo globalnego kryzysu fi nansowego 2009 rok rokuje duże zainteresowanie 
inwestorów na rynku PE/VC. Z jednej strony kryzys, który wymusza implemen-
tacje procesów restrukturyzacyjnych, często jedynie o charakterze naprawczym 
(tj. mających na celu utrzymanie płynności), a z drugiej praktycznie minimalny 
dostęp do fi nansowania bankowego czy giełdowego powoduje, że dla funduszy 
private equity otwierają się nowe możliwości.  

Niestabilność sektora fi nansowego, zachowawcza polityka banków impli-
kuje potrzebę poszukiwania alternatywnych źródeł kapitałów. Fundusze private 
equity stają się często najatrakcyjniejszym, a niekiedy jedynym rozwiązaniem 
dla fi rm poszukujących środków na dalszy rozwój i inwestycje. W ostatnim cza-
sie nastąpiło obniżenie wskaźnika lewarowania w odniesieniu do udziału kapita-
łowego w inwestycji. Znacząco niższe mnożniki w niektórych sektorach, takich 
jak motoryzacyjny czy produkcyjny sprawiają, że ogólny nastrój nie składnia do 
wychodzenia z inwestycji.

Obserwuje się znaczne zwiększenie zainteresowania branżą private equity 
i kapitałem prywatnym jako źródłem fi nansowania dla przedsiębiorstw. Rynki 
publiczne są w silnej bessie i straciły atrakcyjność ze względu na niskie wyceny, 
niechęć inwestorów do podejmowania ryzyka i odpływ kapitału28. Ponadto, 
wyraźny spadek wartości fi rm z Europy Zachodniej, jak również ogólnie niższy 

27 P. Stromberg, The economic and Social Impact of Private Equity in Europe. Summary of 
research fi ndings, September 2009, http://ssrn.com/abstract.

28 M. Kuk, Nadchodzą dobre czasy dla private equity, „Rzeczpospolita” z 17.04.2009 r.
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poziom konkurencji niż w przeszłości, staje się impulsem do ekspansji środ-
kowo-europejskich funduszy private equity także na Zachód. Zgodnie z ostatnim 
raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w Polsce i w Czechach 
można spodziewać się ożywienia znacznie szybciej niż w pozostałych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Wynika to z relatywnie niższych wskaźników 
zadłużenia w tych krajach oraz pola do realizacji aktywnej polityki monetar-
nej przez deprecjację waluty, przy jednoczesnym wsparciu eksportu i dalszym 
wzroście PKB29. W perspektywie najbliższych kilku lat wielkość rynku (rozu-
mianego jako wartość przeprowadzonych inwestycji) powinna wzrosnąć.
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Private Equity – condition and prospects

Summary

The Interest in Private Equity investments in the world is growing and expanding 
the extent of the territory. The increase of meaning of PE gains mirror in practical aspect 
equal, as well as theoretical. Investments in the forward-looking companies are now free 
to invest most effective form of assets, and capital to companies seeking an opportunity 
to raise funds for the rapid and dynamic development. Due to the permanent increase in 
the PE funds, this paper presents advantages of PE, evolution of the market in Private 
Equity investments in international terms. In addition, pointed out the trends of market 
development and perspectives in the PE, with a particular focus on the global crisis.

Translated by Małgorzata Porada-Rochoń
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Wydatki na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
w wybranych gminach 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Wstęp

P roces planowania i zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gmin-
nym jest wciąż w fazie rozwoju. Pomimo ciążącego na gminach obo-

wiązku sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego1, rzeczywiste instrumenty planistyczne, czyli miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego nie są w wielu przypadkach wystarczająco 
wykorzystywane. Powyższy stan dotyczy przede wszystkim gmin wiejskich. 
Zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym2 gminy nie mają obowiązku sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku sporządzenia takowego 
planu nie ma wymogu, by obejmował on teren całej gminy. Zakres swobody 
w procesie zagospodarowania przestrzennego przyznany gminom jest więc bar-
dzo duży. Od inicjatywy i koncepcji przyjętej przez poszczególne władze gminne 
zależy sposób wykorzystania tych możliwości. Należy pamiętać również o tym, 

1 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozumiane są w li-
teraturze jako akty zawierające diagnozę zagospodarowania przestrzennego danej gminy oraz 
określające założenia polityki przestrzennej gminy. Por. K. Małysa-Sulińska, Normy kształtujące 
ład przestrzenny, Ofi cyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 231. Studia stanowić więc 
mogą jedynie wstępny, a nie decydujący instrument planowania przestrzennego.

2 DzU 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.
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że planowanie przestrzenne stanowi proces ewoluujący, właściwie niekończący 
się i w związku z tym studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz plany miejscowe powinny być wciąż dostosowywane do 
warunków ekonomicznych i społecznych danej gminy, a w szczególności do 
możliwych na terenie gminy przedsięwzięć3.

W tym kontekście powinien zwracać uwagę rozwój zagospodarowania 
przestrzennego na terenie obszarów metropolitalnych, czyli terytoriów, które 
w sposób szczególny powinny spełniać wytyczone przez ustawodawcę normy. 
Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju4 wśród cech 
obszarów metropolitalnych wymienia wysoki potencjał innowacyjny w zakresie 
technicznym, ekonomicznym i społecznym. Obszary metropolitalne są bardzo 
ważne z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego, gdyż ich funk-
cjonowanie łączy się z wymogiem podziału przestrzeni na różne części oraz 
przyporządkowania tym częściom różnych funkcji5, skutkiem czego powinno 
wzrastać znaczenie poszczególnych gmin ze stref zewnętrznych obszarów6. 
W tym przypadku można również mówić o rozwoju korzyści lokalizacji7. 
Pomimo to duża część gmin zaliczonych do obszarów metropolitalnych w zni-
komym stopniu realizuje postawione przed nimi zadania8. Na obecnym etapie 
należy więc badać, poza samym centrum obszaru metropolitalnego, przede 

3 P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Lexis Nexis, 
Warszawa 2008, s. 60.

4 „Studia Regionalne i Lokalne”, wydanie specjalne, t. II, Scholar, Warszawa 2006, s. 97–
100.

5 M. Niziołek, Problemy rozwoju aglomeracji miejskich, Ofi cyna Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2008, s. 22. Podział może polegać na przyporządkowaniu poszczególnym strefom ob-
szaru metropolitalnego roli dzielnic mieszkaniowych, dzielnic przemysłowych czy też terenów 
pod centra handlowe, usługowe i administracyjne.

6 A. Karwińska, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 162. Powyższa reguła może się przejawiać chociażby 
w tendencji, zgodnie z którą mieszkańcy wielkich miast chętnie się wyprowadzają do gmin gra-
niczących z samą metropolią.

7 R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 113–114. Warto podkreślić, że korzyści lokalizacji łączą się z korzyś-
ciami urbanizacji, bardzo istotnej z punktu widzenia planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego.

8 Szczegółowa analiza zadań i funkcji ekonomicznych obszarów metropolitalnych została 
przeprowadzona w pracy T. Marszał, A. Ogrodowczyk, Metropolitalne funkcje ekonomiczne 
miast polskich, w: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur 
przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, 
M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007, 
s. 151–160.
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wszystkim gminy lepiej rozwinięte, dysponujące większymi środkami fi nanso-
wymi (a więc gminy miejskie i wiejsko-miejskie). W przypadku Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego będą to gminy Goleniów, Gryfi no oraz Police. Pozo-
stałe gminy ze strefy zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ze 
względu na powierzchnię lub brak dostatecznych środków fi nansowych należy 
analizować oddzielnie w kontekście zagadnień związanych z zagospodarowa-
niem przestrzennym.

Istotnym elementem analizy procesu planowania i zagospodarowania prze-
strzennego jest zbadanie wydatków gminnych na ten cel (którego realizacja 
– warto jeszcze raz podkreślić – zależy jedynie od uznania i inicjatywy poszcze-
gólnych władz gminnych). Jest to istotne z tego powodu, że wydatki gmin 
współtworzą taki sam system oddziaływania na otoczenie, jak podatki i opłaty9, 
także wysokość wydatków na planowanie przestrzenne daje pewne informacje 
na temat koncepcji zagospodarowania przestrzennego przyjętej przez gminę10. 
Zagadnieniem do rozstrzygnięcia pozostaje związek wydatków z realizacją kon-
kretnych instrumentów planistycznych na terenie gminy. Oprócz tego należy 
zapytać, czy istnieje zależność pomiędzy zakresem planowania przestrzennego 
a dochodami i wydatkami na gospodarkę nieruchomościami gminnymi. Zgod-
nie bowiem z założeniami aktywnej polityki przestrzennej, organ gospodaru-
jący przestrzenią powinien brać pod uwagę wszelkie możliwe aspekty dotyczące 
rozwoju przestrzeni i gospodarka nieruchomościami gminnymi powinna być 
ukierunkowana na rozwój planowania przestrzennego.

Metodyka

W pracy zbadano politykę związaną z planowaniem i zagospodarowaniem 
przestrzennym w gminach wiejsko-miejskich Szczecińskiego Obszaru Metro-
politalnego, czyli gminach Goleniów, Gryfi no i Police. Na podstawie wywiadu 
bezpośredniego oraz analizy dokumentów ustalono wysokość gminnych wydat-
ków na planowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami oraz dochodów 
z tytułu gospodarki nieruchomościami gminnymi. Uzyskane dane poddano 

9 D. Hałaburda, Budżet jako instrument polityki fi nansowej gminy, w: Finansowanie gminne-
go samorządu terytorialnego, red. D. Hałaburda, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Białymstoku, Białystok 2008, s. 55.

10 Poza gminą planowanie przestrzenne mogą jednak fi nansować również inne podmioty.
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badaniom analizy korelacji w celu określenia, czy występuje pomiędzy poszcze-
gólnymi wydatkami i dochodami współzależność. Ponadto dla każdej gminy 
określono liczbę obowiązujących w niej miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, jaką powierzchnię one obejmują i jak wspomniana procedura 
uchwalania planów wyglądała na przestrzeni lat. Skoncentrowano się przy tym 
na różnych uchwałach: zarówno o przygotowaniu planu miejscowego, o zmia-
nie planu, jak również o przystąpieniu do sporządzania planu. Do powyższych 
celów wykorzystano dane zawarte w Dziennikach Urzędowych Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz poszczególnych uchwałach rad gmin.

Badania dotyczą okresu 2003–2007, ponieważ od 2003 roku obowiązuje 
obecna ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadza-
jąca obecny system planistyczny do ustawodawstwa polskiego i z tego tytułu 
wspomniany rok stanowi istotną cezurę, jeśli chodzi o ocenę całokształtu pro-
cesu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Od tego momentu można 
dokonywać istotnych porównań pomiędzy wartościami i wydatkami w poszcze-
gólnych latach.

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
w badanych gminach

Aktywna polityka przestrzenna przejawia się w formułowaniu uchwał rady 
gminy dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego bądź dokonania zmian do tych planów. Oba rodzaje uchwał stanowią 
wyraz inicjatywy władz gminnych i powinny być rozpatrywane jako całość. 
Pamiętać bowiem należy o tym, że planowanie przestrzenne to proces ciągły, 
wymagający dostosowania do zmieniających się warunków ekonomicznych 
czy też społecznych. Niewątpliwie, uchwalanie miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego bądź zmian tych planów to najważniejszy element 
całego procesu zagospodarowania przestrzennego w gminie przede wszystkim 
z uwagi na to, że plany te stanowią powszechnie obowiązujące źródło prawa 
miejscowego i są głównym wyrazem aktywności przestrzennej gminy. Dlatego 
tak ważne jest określenie liczby planów miejscowych uchwalonych w latach 
2003–2006 (tab. 1).
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Tabela 1
Liczba uchwał rad gminy ustanawiających nowy bądź zmieniających dotychczasowy 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w latach 2003–2007

Gmina 2003 2004 2005 2006 2007

Goleniów 4 2 1 1 5
Gryfi no 17 2 1 0 1
Police 4 4 3 2 2
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Najwięcej uchwał ustanawiających (zmieniających) plan miejscowy wystą-
piło w 2003 roku w ramach dostosowania do nowych przepisów prawnych. Ten-
dencja ta jest widoczna zwłaszcza w gminie Gryfi no, w której od 2004 roku 
liczba planów jest znikoma (w ogólnym założeniu podobnie będzie wyglądała 
sytuacja w przypadku powierzchni gruntów objętych planami miejscowymi). 
Należy podkreślić, że we wszystkich badanych gminach wiejsko-miejskich, 
zwłaszcza od 2005 roku, uchwala się niewielką liczbę planów miejscowych.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest powierzchnia, jaką obejmują kolejne 
uchwalane w danej gminie plany miejscowe lub też zmiany tych planów. Przy 
ocenie zakresu planowania przestrzennego jest to element niezbędny, gdyż jeden 
plan może obejmować niewielką powierzchnię, a inny – powierzchnię bardzo 
dużą. Przedmiotowe zagadnienie przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Powierzchnia, która została objęta nowymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego bądź zmianami tych planów 
na terenie każdej gminy w latach 2003–2007 (ha)

Gmina 2003 2004 2005 2006 2007

Goleniów 726,6589 35,47 2,1 6,22 36,939
Gryfi no 120,9514 8,9621 115,9626 0 0,49
Police 2511,49 7229,45 428,06 827,2367 524,87
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Informacje przedstawione w tabeli 1 mogą być w pełni zweryfi kowane 
dopiero w połączeniu z danymi określonymi w tabeli 2. Z łącznej analizy danych 
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wynika, że najbardziej intensywną politykę zagospodarowania przestrzennego 
prowadzi się w gminie Police. Jest to zgodne z deklaracjami pracowników 
Urzędu Gminy Police zajmujących się tą kwestią, którzy dążą do tego, by cała 
gmina została objęta planami miejscowymi. Odmienne koncepcje zagospoda-
rowania istnieją w pozostałych gminach. W gminie Gryfi no dąży się przede 
wszystkim do ujęcia planami miejscowymi całego miasta Gryfi no oraz wybra-
nych terenów przeznaczonych na cele transportowe. W gminie Goleniów w 2008 
roku powierzchnia objęta miejscowymi planami wynosi około 2,5% ogólnej 
powierzchni gminy.

Od 2003 roku powierzchnia objęta w ciągu danego roku nowymi planami 
miejscowymi bądź ich zmianami zdecydowanie zmniejsza się we wszystkich 
badanych gminach. Świadczy to o tym, że w żadnej gminie nie zmieniono 
w sposób istotny obranej w 2003 roku koncepcji zagospodarowania.

Oprócz uchwał ustanawiających bądź zmieniających plany miejscowe 
istnieją również w procesie planowania przestrzennego uchwały wcześniejsze, 
dotyczące samego przystąpienia do sporządzania planu, czyli inaczej to formu-
łując – rozpoczynające całą procedurę przygotowania planu11. Znajomość tego 
elementu zagospodarowania przestrzennego jest również niezbędna przy ocenie 
zakresu planowania w badanych gminach z punktu widzenia ekonomicznego, 
gdyż dotyczy samego rozpoczynania procesów planowania. W tabeli 3 ujęto 
liczbę uchwał o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego bądź zmiany 
tego planu w omawianych gminach.

Tabela 3
Liczba uchwał rad gminy o przystąpieniu do sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2003–2007

Gmina 2003 2004 2005 2006 2007

Goleniów 19 13 0 2 5
Gryfi no 7 1 5 1 1
Police 8 5 4 2 1
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.

11 E. Radziszewski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz, Le-
xis Nexis, Warszawa 2006, s. 64–66.
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Zdecydowanie większa liczba przedmiotowych uchwał była podejmowana 
w latach 2003–2004. Dane zawarte w tabeli 3 potwierdzają więc wskazaną 
wcześniej tendencję, zgodnie z którą to właśnie w latach 2003–2004 gminy 
obrały koncepcję planowania, nie zmieniając jej na kolejnych etapach.

2. Wydatki na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
w badanych gminach

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymaga 
stosownych wydatków. Koszty sporządzenia planów obciążają gminę (inne 
podmioty, czyli Skarb Państwa, województwo, powiat i inwestora prywatnego 
– w zakresie, w jakim ich dotyczy inwestycja celu publicznego). Warto podkre-
ślić, że koszty sporządzenia planu należy odróżnić od łącznych kosztów plano-
wania przestrzennego, obejmujących m.in. odszkodowanie, które gmina musi 
wypłacić właścicielom nieruchomości z powodu obniżenia wartości tych nie-
ruchomości przez objęcie ich normami danego planu miejscowego12.  Tabela 4 
obrazuje wydatki na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w badanych 
gminach w latach 2003–2007. Przez wydatki rozumie się tu przede wszystkim 
nakłady związane z samym przygotowaniem i sporządzeniem miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, ale również wydatki związane z przy-
gotowaniem lub sporządzeniem zmian do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.

Tabela 4
Wydatki na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

w gminach wiejsko-miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
w latach 2003–2007 (zł)

Rok 2003 2004 2005 2006 2007

Goleniów 89 356 44 145 25 073 243 238 494 682
Gryfi no 588 340 553 709 531 411 401 723 662 835
Police 453 809 366 987 213 382 319 803 141 404
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

12 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Wydaw-
nictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 200–201.
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Przedstawione w tabeli 4 wydatki stanowią wyraz aktywności organów 
gminnych w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Do roku 
2005 zdecydowanie najmniejsze wydatki na wspomniany cel były w gminie 
Goleniów, ale od 2006 roku tendencja ta zaczęła się zmieniać przy delikatnym 
obniżeniu wysokości wydatków w gminie Police w latach 2005–2006. Zdecydo-
wanie największe wydatki spośród badanych gmin są w gminie Gryfi no. Należy 
podkreślić, że oprócz samych uchwał o przygotowanych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego w każdej gminy podejmowane są uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania planów oraz uchwały o zmiany studiów uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wydatki obejmują 
również przygotowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego bądź zmian do tych dokumentów (które w większym zakresie, 
w badanym czasie, zostały podjęte w gminach Goleniów i Gryfi no). Z analizy 
wydatków wynika więc, że zakres powierzchniowy miejscowych planów na tere-
nie gminy nie jest bezpośrednio związany z wysokością ogólnych wydatków na 
planowanie przestrzenne, na które składają się również inne elementy. Ponadto 
większa powierzchnia terenów objętych planami miejscowymi warunkuje rów-
nież większą liczbę inwestycji celu publicznego o zasięgu ponadgminnym, skut-
kiem czego plany te są współfi nansowane również przez inne podmioty.

3. Wydatki na planowanie przestrzenne 
a gospodarka nieruchomościami gminnymi

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że plany miejscowe mają istotny 
wpływ na gospodarkę w danej gminie13. Ekonomiczne aspekty planowania 
przestrzennego powinny być skoordynowane z gospodarką nieruchomościami 
gminnymi na terenie każdej z gmin. Dopiero w takim przypadku można mówić 
o wykorzystaniu w pełni większości instrumentów składających się na proces 
gospodarowania przestrzenią. Jak podkreśla W. Gaczek, aktywna polityka prze-
strzenna jednostki samorządu terytorialnego łączy się z wykorzystywaniem 
przez władze mechanizmów rynkowych, w szczególności podejmowaniem dzia-

13 T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy i komen-
tarz, Zakamycze 2004, s. 14.
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łań inwestycyjnych na rynku nieruchomości14. Nieruchomości to bardzo ważny, 
jeżeli nie najważniejszy element każdej przestrzeni. Nieruchomości gminne 
mogą być najłatwiejsze do zagospodarowania spośród innych nieruchomości, 
gdyż gmina może bardzo swobodnie podejmować względem nich rozstrzygnię-
cia planistyczne15. W tabeli 5 przedstawiono wysokość dochodów z gospodarki 
gruntami gminnymi w opisywanych gminach.

Tabela 5
 Łączne dochody z gospodarki gruntami gminnymi w gminach wiejsko-miejskich 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2003–2007 (zł)

Rok 2003 2004 2005 2006 2007

Goleniów 1 026 400 3 315 273 8 981 357 8 935 671 3 528 074
Gryfi no 3 220 446 6 966 211 5 576 499 5 612 938 6 712 401
Police 1 481 913 781 072 1 020 450 1 109 330 2 120 079
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dochody z gospodarki gruntami gminnymi obejmują przede wszystkim 
wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych, czynsz z tytułu dzierżawy gruntów 
gminnych oraz opłaty uiszczane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomoś-
ciami. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że problematyka zwią-
zana z pozyskiwaniem dochodów z gospodarki gruntami gminnymi powinna w 
sposób istotny łączyć się z koncepcją zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Im bardziej przemyślana będzie dana strategia bądź miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, tym wyższe powinny być gminne dochody. Powyż-
sze założenie łączy się z koncepcją racjonalnego wykorzystania wydatków 
publicznych16.

14 W.M. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Ofi cyna Wydawnicza Branta, 
Bydgoszcz–Poznań 2003, s. 13–15.

15 W przypadku, gdy właścicielami są inne podmioty, zwłaszcza podmioty prywatne, gmina 
podejmując rozstrzygnięcia planistyczne musi liczyć się z tym, że dana decyzja może pociągnąć 
za sobą konieczność zmiany przeznaczenia gruntu bądź nawet jego wywłaszczenia, co wiąże 
się z koniecznością zapłacenia odszkodowania i z uwagi na czynniki społeczne powinno mieć 
miejsce w ostateczności.

16 Z. Wojdylak-Sputowska, A. Sputowski, Wydatki jednostki samorządu terytorialnego, 
Ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr, Gdańsk 2008, s. 13.
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W badanych gminach największe dochody z tytułu gospodarki nierucho-
mościami stwierdzono w gminie Goleniów, a najmniejsze – w gminie Police. 
Z bezpośrednich wywiadów przeprowadzonych wśród urzędników gminnych 
oraz ze szczegółowej analizy dochodów z gospodarki nieruchomościami wynika, 
że w gminie Goleniów największy akcent został położony na sprzedaż grun-
tów gminnych, a w gminie Police – na dzierżawę gruntów gminnych (z której 
dochody w postaci czynszu są w poszczególnych latach niższe, ale za to bardziej 
stabilne).

Kolejnym elementem badań jest określenie, w jakim zakresie wydatki na 
zagospodarowanie przestrzenne w gminach wiejsko-miejskich Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego wiążą się z gospodarką nieruchomościami gmin-
nymi. W tabeli 6 przedstawiono wyniki analizy korelacji pomiędzy wydatkami 
na planowanie przestrzenne a dochodami z tytułu gospodarki nieruchomościami 
w badanych gminach.

Tabela 6
Analiza korelacji dla wydatków na planowanie przestrzenne i dochodów 

z gospodarki nieruchomościami gminnymi w badanych gminach

Gmina Współczynnik korelacji

Goleniów 0,907139
Gryfi no 0,067312
Police 0,450821
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W tabeli 6 współczynnik korelacji jest istotny jedynie w przypadku gminy 
Goleniów. Oznacza to, że we wspomnianej gminie koncepcja zagospodarowa-
nia przestrzennego jest związana w bardzo silny sposób z korzyściami z ty-
tułu gospodarki nieruchomościami gminnymi, czyli wydatki na poszczególne 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają związek z docho-
dami z nieruchomości gminnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy muszą być 
rozstrzygnięcia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
zwłaszcza te dotyczące organizacji Goleniowskiego Parku Przemysłowego i roz-
woju działalności gospodarczej. Niezwykle istotne są tu zmiany przeznaczenia 
poszczególnych gruntów z mniej na bardziej dochodowe. Warto podkreślić, że 
opisana powyżej zależność stanowi jedną z przyczyn największych dochodów 
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z tytułu gospodarki nieruchomościami gminnymi w gminie Goleniów z grupy 
badanych gmin wiejsko-miejskich strefy zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego.

Kolejnym istotnym elementem jest przeanalizowanie wydatków na gospo-
darkę nieruchomościami gminnymi w badanych gminach. Wydatki z tego tytułu 
w latach 2003–2007 umieszczono w tabeli 7.

Tabela 7
Wydatki na gospodarkę nieruchomościami gminnymi w gminach wiejsko-miejskich 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2003–2007 (zł)

Rok 2003 2004 2005 2006 2007

Goleniów 219 942 1 076 427 582 7019 2 240 970 8 792 038
Gryfi no 444 153 639 862 600 763 1 760 624 987 905
Police 93 500 94 817 87 758 68 871 68 424
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Należy pamiętać o tym, że wydatki w sektorze publicznym zawsze deter-
minują źródła ich fi nansowania17. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście porów-
nania wydatków gminnych na odmienne cele. Uwzględniając jednak powyższe 
zastrzeżenie należy uznać, że nie tylko w sferze planowania przestrzennego, 
ale również w sferze wydatków na gospodarkę nieruchomościami gminy mają 
pewną możliwość manewru. Na przykład mogą określać zakres intensywności 
prac przeprowadzanych na terenach gminnych nieruchomości czy dostosowy-
wania ich do określonych potrzeb. Stąd też wysokość wydatków gminnych na 
nieruchomości gminne również może stanowić element oraz wyraz koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania gminy. Zresztą nie tylko inicjatywa gminy 
związana z wydatkami z wyżej wspomnianego tytułu, ale również konieczność 
ponoszenia określonych wydatków  stanowią konsekwencję obranej przez gminy 
polityki przestrzennej względem tych gruntów (których rola, ze względu na rea-
lizację celów publicznych na ich terenie może być bardzo duża). W badanych 
gminach największe wydatki na nieruchomości gminne występują w gminie 
Goleniów, co łączyć należy przede wszystkim z zagospodarowaniem gruntów 

17 M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy fi nansów samorządu terytorialnego, Wydawnict-
wo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 163.
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wchodzących w skład Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Zdecydowanie 
mniejsze wydatki występują w gminie Police, w której również funkcjonuje park 
przemysłowy, ale na odmiennych zasadach.

W tabeli 8 przedstawiono wyniki analizy korelacji pomiędzy wydatkami 
na planowanie przestrzenne a wydatkami na gospodarkę nieruchomościami 
gminnymi.

Tabela 8
Analiza korelacji wydatków na planowanie przestrzenne i wydatków 

na gospodarkę nieruchomościami gminnymi

Gmina Współczynnik korelacji

Goleniów 0,658011
Gryfi no 0,648589
Police 0,622102
Źródło:  opracowanie własne.

Z tabeli 8 wynika, że we wszystkich badanych gminach występuje istotna 
korelacja pomiędzy wydatkami na planowanie przestrzenne oraz wydatkami na 
nieruchomości gminne. Można więc wnioskować, że w tych gminach wysokość 
wydatków na oba cele jest wzajemnie zależna. W gminie Goleniów planowanie 
przestrzenne łączy się więc z gospodarką nieruchomościami zarówno w zakresie 
uzyskiwanych dochodów, jak i wydatków. Znaczy to tyle, że zarówno utrzyma-
nie nieruchomości gminnych, ich rozwój, ale także (jak podkreślono wcześniej) 
wszelkie uzyskiwane korzyści z tytułu prowadzonej na nich działalności łączą 
się z koncepcją zagospodarowania gminy i z miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego. Warto podkreślić, że z badań wynika wyraźnie, że 
znacznie łatwiej jest uzależnić wzajemnie od siebie wydatki na planowanie prze-
strzenne i wydatki na nieruchomości gminne, niż wydatki na planowanie prze-
strzenne i dochody z nieruchomości gminnych. Tym bardziej pozytywnie należy 
ocenić działania podjęte przez władze gminy Goleniów. Rozwój gospodarczy 
wpływa na większą swobodę w gospodarce fi nansowej jednostek samorządu 
terytorialnego.
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Podsumowanie

Z powyższej analizy można wyciągnąć kilka istotnych wniosków. Poszcze-
gólne gminy mają odmienne koncepcje związane z zagospodarowaniem prze-
strzennym. Wszystkie gminy łączy to, że wydatki na planowanie przestrzenne 
są skorelowane z wydatkami na nieruchomości gminne. Jedynie w wypadku 
gminy Goleniów wydatki na planowanie przestrzenne są skorelowane z docho-
dami z nieruchomości gminnych, co świadczy o bardzo dobrze przemyślanych 
decyzjach planistycznych, w szczególności połączeniu ich z funkcjonowaniem 
Goleniowskiego Parku Przemysłowego. W gminie Goleniów plany przestrzenne 
obejmują jedynie niewielką część całego obszaru gminy. Zupełnie inna sytua-
cja jest w gminie Police, w której dąży się do objęcia planami przestrzennymi 
całego terytorium gminy. Pomimo to wydatki na planowanie przestrzenne w obu 
gminach, zwłaszcza od 2005 roku, są porównywalne. Ma na to wpływ opraco-
wywanie w gminie Goleniów dużych zmian do studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. Z powyższej analizy wynika też, że 
wysokość wydatków na planowanie przestrzenne zależy od różnych czynników, 
takich jak obecność innych inwestorów, przygotowywanie studium dla gminy, 
samo rozpoczcie procedury uchwalania miejscowych planów bądź zmian do 
tych planów i nie może być przekładana wyłącznie na ilość uchwalonych miej-
scowych planów w danym roku i terenów nimi objętych.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2003 roku, wraz z wejściem 
w życie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy 
przyjęły ogólne koncepcje planowania, co na pierwszym etapie łączyło się ze 
znacznie bardziej intensywną formułą planowania. Od roku 2005 tendencja ta 
uległa uspokojeniu i gminy jedynie delikatnie modyfi kują i uzupełniają obrane 
wcześniej koncepcje. Biorąc to wszystko pod uwagę należy podkreślić, że na 
obecnym etapie objęcie terenu całej gminy planami miejscowymi nie jest 
koniecznym wymogiem dobrego zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest 
racjonalne planowanie, a więc takie, które pozyskuje środki od innych inwe-
storów publicznych bądź inwestorów prywatnych i które wpływa na większą 
dochodowość nieruchomości. Większa dochodowość nieruchomości wiąże się 
przede wszystkim z rozwojem działalności gospodarczej na terenie gminy, 
czemu znakomicie mogą służyć, traktowane również jako instrumenty planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego, parki przemysłowe oraz specjalne strefy 
ekonomiczne.
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Expediture in town – planning in urban – rural communes 
within the impact zone of the Szczecin Metropolitan Area

Summary

The analysis of the commune – documents about town – planning in the outer zone 
of the Szczecin Metropolitan Area over 2003–2007 leads to the thesis that only in Police 
commune authority are going to make town – plannig for all immobilities in commune. 
In other communes area with town plannes is’nt as big. Expeditures in town – planning 
in urban – rural communes within the impact zone of the Szczecin Metropolitan Area 
are  dependent on expeditures in commune – immobility in these communes.  Expedi-
tures in town – planning are the biggest in Gryfi no and the smallest in Goleniów. Only 
in Goleniów expeditures in town – planning are dependent on incomes for commune 
– immobility. So, in Goleniów planning – system isn’t as big as in Police, but this plan-
ning – system is polished up.

Translated by Maciej Nowak
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Erfurt/Niemcy

Führende deutsche Premium-Anbieter1 
in beratungsintensiven Branchen 

– Dienstleistungsqualität in Vertrieb und Service 

Einleitung

Bei beratungsintensiven Produkten und Dienstleistungen im gehobenen 
Preissegment besteht zunehmend die Herausforderung, trotz erschwerter 

Marktbedingungen und auf Basis einer exponierten Preisgestaltung eine nachhal-
tige Abgrenzung zu Wettbewerbsprodukten zu schaffen. Ein exklusiver Service 
am POS,2 Exzellenz in Beratung und Verkauf sowie auf die Kundenbedürfnisse 
abgestimmte Pre- und Aftersales-Aktivitäten tragen heute in hohem Umfang zur 
Markenbildung bei. Die Dienstleistungsqualität in Vertrieb und Service (Sales 
und Service Excellence) als Voraussetzung für Kundenzufriedenheit und -loyali-
tät gerät zunehmend in den Fokus des Qualitätsmanagements.

Die vorliegenden Erkenntnisse basieren auf einer qualitativen Experten-
studie, die den Stellenwert der Dienstleistungsqualität in Beratung und Verkauf 
branchenübergreifend im Premium-Segment analysiert und die bestehenden 
Maßnahmen zur systematischen Qualitätsmessung vergleichend untersucht. 

1 Premium-Anbieter: In einer Branche in Bezug auf Produkt, Preis, Kommunikation, Ver-
trieb und Service fuehrende Unternehmen.

2 POS: Point of sale, Ort der Warenabgabe bzw. des Verkaufs- oder Beratungsgespraechs.



Europa Regionum XII (2009)158

Hierzu wurden mit 20 Entscheidern aus Geschäftsführung, Marketing, Ver-
triebssteuerung und Marktforschung intensive persönliche Experteninterviews 
geführt. An der Studie beteiligten sich Marktführer aus den Branchen Automo-
tive, Finanzdienstleistung, Hotellerie, Luxusartikel, Fashion, Möbel/Wohnen 
sowie Unterhaltungselektronik. Forschungsleitende Fragestellungen der Studie 
waren insbesondere folgende:
– Wie wird Dienstleistungsqualität in Beratung und Verkauf heute defi niert?
– Wie wird das Qualitätsmanagement Sales in der Unternehmensorganisation 

verankert?
– Welche Maßnahmen werden zur Messung von Dienstleistungsqualität 

umgesetzt?

1.  Premium-Zielgruppe: Consumer Trends und Antworten 
des Vertriebs

Die Kunden der untersuchten Premium-Hersteller entstammen mehrheitlich 
einer gebildeten, gutsituierten Elite mit hohen Exklusivitätsansprüchen. Selbst-
verwirklichung und Genuss charakterisieren ihre Grundeinstellung zum Kon-

Consumer
Trends

Reaktionen
des Vertriebs 

• Convenience: Zunahme
des Bedürfnisses nach Bequem-
lichkeit und resultierende Angebote
zur Entlastung des Kunden 

• Qualitätsoffensive in der Beratung 
(fachlich, service-, intensitäts-
bezogen)

• Anlagerung von Dienstleistungen  
an die Kernprozesse in Beratung/ 
Verkauf

• Faszination/High Touch: Angebot
von Begeisterungsleistungen
über das erwartete Beratungs-
und Verkaufserlebnis hinaus

• Innovative POS-Konzepte  
mit dominierender Erlebnis-
orientierung,

• Reform von Kundenansprache-  
und -betreuungskonzepten

• Individualisierung: gestiegener
Bedarf nach persönlich 
angepasster Beratung
und flexiblen Problemlösungen 

• Erweiterung der Kernleistung  
zu einer ganzheitlichen Problem-
lösung

• Räumliche und zeitliche Verlagerung 
der Beratung in Kundennähe 

Grafi k 1. Consumer Trends und Reaktionen des Vertriebs

Quelle: eigne Bearbeitung.
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sum.  Zentrale Consumer Trends dieser Zielgruppe erkennen die Befragten in 
Convenience, Faszination/High Touch und Individualisierung.

Wie die Grafi k 1 veranschaulicht, geben führende Vertreter beratungsinten-
siver Branchen wie Automotive und Finanzdienstleistungen auf diese anspruchs-
vollen Kundenerwartungen inzwischen konzeptionelle Antworten. 

2.  Verständnis von Dienstleistungsqualität in Beratung 
und Verkauf

Dienstleistungsqualität in Beratung und Verkauf ist in den meisten der befragten 
Unternehmen innerhalb des strategischen Zielsystems verankert. Als Grund-
verständnis liefern größere Organisationen zumeist eine Strukturierung entlang 
sämtlicher Phasen des Kaufentscheidungsprozesses oder eines nachvollziehbaren 
Faktorensystems. Kleinere Unternehmen allerdings fokussieren noch immer iso-
lierte Einzelaspekte. 

Einhergehend mit der zunehmend professionelleren Refl exion des Begriffs 
Dienstleistungsqualität, ist zu beobachten, dass sich die in den letzten Jahren 
weithin geführte Diskussion über Kundenlebenszyklen und das Kundenwert-

 contact qualify close care penetrate develop 

• Adressqualifi- 
zierung  
bei Interessenten 

• Aufnahme  
der Kontaktdaten 

• Übernahme  
in Kontakt-
management 

• Analyse der Kun-
denbedürfnisse 

• Aktives Zuhören 

• Abfrage Kunden-
wunsch 

• Bedarfsfeststellung 

• Umfangreiche 
Beratung 

• Nutzenargumen-
tation

• Angebotserstellung 

• Verkaufsabschluss 

• Nachkaufkontakt 

• Abbau kognitiver 
Dissonanzen  
nach dem Kauf 

• Exzellenz  
im Service- und 
Wartungsgeschäft

• Angebot
von Zusatz-
leistungen  
und Folge-
produkten 
(Cross/Up-Selling)

• Kundenbindung
und -entwicklung 

• Aufbau langfristiger 
Kundenbeziehungen

• Systematische 
Bindung des Kunden 
an das Unternehmen 

• Weiterempfehlung 

• Wiederkaufabsicht 

„hunting“
• Klassischer Beratungsprozess mit dem Ziel 

des Abschlusses/ Chronologische Abfolge 
der Phasen 

„farming“
• Emotionale Kundenbindung

an das Unternehmen und Weiterentwicklung 
des Kunden/ Revolvierender Prozess 

• Professionelles Kontaktmanagement 

• Intensive Bedarfsaufnahme und -weckung 

• Individualisierung von Beratung und Angebot 

Zentrale Herausforderungen

• Überführung in konsequente Kundenbetreuung 

• Generierung von Nachkaufkontakten 

• Kundenbindung/ Weiterentwicklung/ Empfehlung 

Modell in Anlehnung an Dell Inc. 

Grafi k 2. Neuer Strategiefokus am POS

Quelle: eigne Bearbeitung.
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management auch in Strategien niederschlägt, die zu einer Betonung der POS-
Arbeit führen. Während noch vor Jahren auch in beratungsintensiven Branchen 
eine hohe Produktorientierung mit dem Fokus der hierauf begründeten Kunden-
gewinnung vordergründig war („hunting“) hat sich die Bedeutung von Pre- und 
Aftersales-Maßnahmen und der individuellen Kundenbetreuung mit dem Ziel 
der langfristigen Kundenbindung deutlich erhöht („farming“) (Grafi k 2).

3.  Qualitätsmanagement Sales in der Unternehmensorganisation

Branchenübergreifend ist erkennbar, dass der Grad an eigenständiger Orga-
nisation des Themas ebenso wie der Standardisierungsgrad der Aufgaben mit 
der Unternehmensgröße zunimmt. In kleineren und mittelständisch geprägten 
Unternehmen wird das Qualitätsmanagement Sales als Leitungsaufgabe verstan-
den, die zumeist direkt durch die Geschäftsführung oder die Vertriebsleitung 
wahrgenommen wird. Ergriffene Maßnahmen sind hier stets stark persönlich 
getrieben, eher ad-hoc-orientiert und weniger institutionalisiert. In Konzernen 
mit komplexen Vertriebs- und Serviceorganisationen wird eine Bündelung der 
Qualitätsmanagement-Aufgaben häufi g in separaten Bereichen mit Netzwerk-
funktion, oft mit direkter Vorstandsanbindung, vorgenommen. Dies hat den Vor-
teil, dass alle Qualitätsprozesse zentral gesteuert werden, integriert verlaufen und 
weitestgehend nach Inhalt und Ablauf standardisiert sind. So wird insbesondere 
hinsichtlich der Schnittstelle zum POS ein kontinuierlicher Verbesserungspro-
zess zur Erhöhung der Dienstleistungsqualität sicher gestellt.

4.  Maßnahmen zur Messung von Dienstleistungsqualität 
am POS

Schwerpunkt der Expertenstudie war die vergleichende Analyse der in den 
befragten Unternehmen des Premium-Segments zum Einsatz kommenden 
Instrumente zur Messung von Dienstleistungsqualität. Dies deshalb, weil vom 
Umfang und der Art der Informationsbeschaffung durchaus auf den Grad der 
Bedeutungszuweisung und die Qualität der Umsetzung geschlossen werden 
kann. Dabei wird zunächst in externe und interne Sensoren unterschieden. 
Während externe Sensoren Informationen zur Dienstleistungsqualität in einer 
Branche im direkten Wettbewerbsvergleich erheben, fungieren interne Sensoren 
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als spezifi sch auf die Anforderungen des Einzelunternehmens zugeschnittene 
Erhebungsinstrumente. 

Externe Sensoren zur Qualitätsmessung

Unter den betrachteten Branchen verfügt lediglich Automotive über in der 
Branche anerkannte externe Sensoren zur Messung von Dienstleistungsqualität, 
die ein direktes Benchmarking ermöglichen. In der Branche Automotive wird 
eine unabhängige Kundenzufriedenheitsmessung (J.D.Power3) um einen wei-
teren externen Sensor ergänzt, den führende Hersteller gemeinsam planen und 
durchführen (New Car Buyers Survey, NCBS). Die J.D.Power Studie untersucht 
die allgemeine Zufriedenheit von Autofahrern mit durchschnittlich zwei Jahre 
alten Fahrzeugen in allen weltweit relevanten Märkten. Die Untersuchung wird 
in vier nach ihrer Bedeutung gewichteten Hauptkategorien unterteilt (Qualität 
und Zuverlässigkeit, Attraktivität des Fahrzeuges, Zufriedenheit mit dem Ver-
tragshändler, Unterhaltskosten) und ermöglicht ein marken- und segmentüber-
greifendes Benchmarking. Die Ergebnisse können durch die Unternehmen für 
externe Kommunikationszwecke verwendet werden.

Kundenanforde-
rungsanalysen 

Interessenten-
Befragungen

Prüfung
Formular-

wesen/ Anträge

Motivationsanalyse 
Mitarbeiter 

Lost-Customer-
Surveys 

Interne Filial-
beratung

Direkte Beratungs-
begleitung

Why-Not-
Studies

Customer
Insight

Händler-/Partnerzufriedenheit (DSI)

Mystery-Shopping

Kunden

Unternehmen Händler/Partner

KPI für das
Top-Management

Hintergründe
für mittleres  

Management

Direktes Feedback
für Händler

und Mitarbeiter 

Kundenzufriedenheit (CSI)

Grafi k 3. Customer Insight durch systematischen Instrumenteneinsatz

Quelle: eigne Bearbeitung.

3 http://www.jdpower.com/, September 2009.
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Der NCBS misst zwei bis vier Monate nach dem Kauf eines Neufahrzeugs, 
beleuchtet Motivatoren und Gründe für den Erwerb und nimmt eine Beurteilung 
der Zufriedenheit mit dem Fahrzeug und dem Kaufprozess vor. Eine umfang-
reiche Abfrage statistischer Informationen ermöglicht eine detaillierte Erstellung 
von Nutzerprofi len. Der NCBS ist als Benchmarkuntersuchung angelegt, die 
Ergebnisse dürfen auf Basis einer Selbstverpfl ichtung der Hersteller ausschließ-
lich für interne Zwecke verwendet werden. Die Verständigung innerhalb der 
Branche auf einen gemeinsamen Sensor und die Tatsache, dass Ergebnisse nur 
für interne Zwecke und nicht für die externe Kommunikation eingesetzt werden, 
sind einzigartig.

Interne Sensoren zur Qualitätsmessung

Für die Messung von Dienstleistungsqualität nutzen die befragten Unterneh-
men methodisch vergleichbare Ansätze, die jedoch in Bezug auf Messgegenstand 
und Intensität sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. In großen Unternehmen der 
Branchen Automotive und Finanzdienstleistungen werden CSI-Befragungen 
(Customer Satisfaction Index; Kundenzufriedenheitsanalysen mit Fokus Kauf-
prozess) direkt im Anschluss an das Kauferlebnis mit Mystery-Shoppings zur 
objektiven Überprüfung der Servicequalität kombiniert und um Ad-Hoc-Markt-
forschungen zu spezifi schen Themen ergänzt (z.B. Lost-Customer-Surveys). 
Kleinere und mittelständische Unternehmen der Branchen Fashion oder Möbel/
Wohnen entdecken Servicequalitätsmessungen in zunehmendem Maße für sich, 
führen aktuell aber nur sehr selektiv Maßnahmen durch. Hier ist  persönliches 
Feedback aus dem Vertrieb häufi g die meistgenutzte Informationsquelle. Von 
Vorteil ist hier allerdings, dass die Informationen sehr häufi g schnell die Entschei-
dungsträger, wenn auch unstrukturiert, erreichen. Grafi k 3 gibt einen Überblick 
über die in den befragten Unternehmen zum Einsatz kommenden Instrumente 
zur Messung von Dienstleistungsqualität. Dabei können Kerninstrumente (grau) 
als unverzichtbare komplementäre Basisinstrumente punktuell um Ad-hoc-Ins-
trumente (weiß) problemspezifi sch ergänzt werden.

Die Gründe dafür, dass CSI-Befragungen und Mystery-Shopping die am 
breitesten eingesetzten internen Sensoren sind, liegen in ihrer spezifi schen 
methodischen Eignung für den Erhebungsgegenstand Dienstleistungsqualität:

CSI-Befragungen erheben die Kundenzufriedenheit mit dem Betreuungser-
lebnis direkt im Anschluss an einen Kauf oder eine Kundenberatung. Innerhalb 
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der Branche Automotive werden sie mehrheitlich als konsequente Fortsetzung 
des NCBS umgesetzt, messen jedoch im Gegensatz zu dieser bis auf die Ebene 
des einzelnen Händlers und permanent über das Jahr. Somit besitzen die Ergeb-
nisse eine höhere Aktualität und lassen sich stärker operationalisieren. Inner-
halb der Untersuchung wird der Beratungsprozess in seine Bestandteile zerlegt 
und durch die Probanden detailliert beurteilt. Neben den Teilzufriedenheiten 
werden die Globalzufriedenheit sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft und 
die Wiederkaufabsicht erfragt. Den Schwerpunkt der CSI-Befragungen bildet 
somit die kundensubjektive Zufriedenheitsbeurteilung und weniger die objektive 
Erfassung der Erfüllung von Beratungsstandards. Der Befragungszeitraum vari-
iert in den befragten Unternehmen zwischen zwei Tagen im Anschluss an eine 
Beratung bis zu 3 Monaten nach einem Kauf. Meist werden die Untersuchungen 
per CATI realisiert. Nicht unüblich sind allerdings auch schriftliche Befragungen 
(vor allem im Premium-Segment und bei älteren Zielkunden). Reportings erfol-
gen in beratungsintensiven Branchen nicht selten monatlich und weisen Ergeb-
nisse bis auf Händler- oder Filialebene aus. Allerdings bestehen zwischen den 
befragten Unternehmen deutliche Unterschiede dahingehend, bis auf welche 
Organisationsebenen Maßnahmen zur Qualitätsoptimierung umgesetzt werden. 
Im Idealfall werden die Ergebnisse mit den einzelnen Händlern und Teams dis-
kutiert und individuelle Maßnahmenpakete verabschiedet. Oft sind Ergebnisse 
gar bis auf Verkäuferebene bekannt, werden aber nicht eskaliert. 

Mystery-Shoppings reichern die subjektive Beurteilung des Beratungs- bzw. 
Kaufprozesses um die objektive Bewertung eines Testkäufers an. Im Gegensatz 
zum befragten Kunden kann der Testkäufer sein Augenmerk auf weitaus mehr 
Beratungsaspekte legen und somit insbesondere die Einhaltung von Standards 
überprüfen. So erfassen Testkäufer bspw., ob gewisse Beratungsunterlagen und 
Verkaufshilfen eingesetzt werden oder ob zentrale Verkaufsargumente ange-
sprochen werden. Eine Unterteilung erfolgt dabei meist in sogenannte hard facts 
(z.B. Vorhandensein von Broschüren, Tragen des Namensschildes) und soft facts 
(z.B. Abfrage der Kundendaten, Abfrage weiteren Informationsbedarfs). Mys-
tery-Shoppings werden meist persönlich durchgeführt, es erfolgen allerdings 
auch Mystery-Callings bei Kundenhotlines sowie Email- und Briefanfragen in 
Branchen, in denen dies üblich ist (z.B. Finanzdienstleistungen). Auch hier wird 
meist bis auf Händler- bzw. Filialebene gemessen. Eine Umsetzung der Ergeb-
nisse in Maßnahmen bis auf Mikroebene wird durch alle befragten Unternehmen 
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als Zielstellung formuliert, in der Praxis bisher jedoch nicht immer erfolgreich 
realisiert. 

Neben CSI-Befragungen und Mystery-Shopping setzen einige der befragten 
Unternehmen Ad-Hoc-Messungen ein, die weitere Informationslücken zur 
Dienstleistungsqualität schließen. Als einige interessante Ansätze wurden 
benannt:
– Lost Customer Surveys: Erhebung von Gründen für eine Beendigung der 

Kundenbeziehung, vertiefende Analyse der Treiber für Unzufriedenheit
– Interessantenbefragungen (z.B. Probefahrer): direkte Identifi kation von 

Gründen für bzw. gegen die Wahl eines Produktes in verschiedenen Phasen 
des Kaufprozesses und kritische Refl exion der Treiber

– Why-Not-Studies: Befragung von Interessenten ohne Verkaufsabschluss zu 
den verantwortlichen Gründen

– Critical-Incidents-Calls: anlassbezogene Messungen nach kritischen Ereig-
nissen wie z.B. Beschwerden oder langen Wartezeiten.

5.  Fallbeispiel: Service Excellence im Fall einer großen 
deutschen Krankenkasse

Idealer Weise werden CSI-Befragungen und Mystery-Shoppings miteinander 
verknüpft und liefern ein ganzheitliches Bild der Dienstleistungsqualität. In Gra-
fi k 4 wird ein integrierter Messansatz einer großen deutschen Krankenkasse vor-
gestellt und im Folgenden näher erläutert. 

Mit der Einführung des Gesundheitsfonds 20094 wurden die Krankenkas-
senbeiträge bundesweit einheitlich festgelegt. Dies stellt die Krankenkassen vor 
die Herausforderung, sich im Wettbewerb zukünftig über das Angebot von Mehr-
leistungen und exzellenten Service zu differenzieren. Service Excellence wird in 
allen Kontaktkanälen gleichermaßen angestrebt, sei es bei der Beratung in der 
Filiale und im Call-Center oder bei Auskünften per Brief und Email. Für eine 
sukzessive Erhöhung des Servicelevels wurden durch das betrachtete Unterneh-
men über 100 Servicestandards erarbeitet, die durch die Mitarbeiter im Service 
umzusetzen sind. Eine Überprüfung der Erfüllung erfolgt über eine Kombina-

4 Gesundheitsfonds: Neuregelung im deutschen Gesundheitssystem seit 1.1.2008, die vor-
sieht, dass alle staatlichen Gelder fuer die Krankenkassen zunaechst in einen zentralen Fonds 
eingezahlt werden und die Krankenkassen aus diesem dann nach einem Schluessel folgend ihrer 
Mitgliederstruktur Gelder zugeteilt bekommen. 



E. Flejterska, S. Schiller: Führende deutsche Premium-Anbieter... 165

tion aus Nachkontaktbefragungen (CSI) und Mystery-Shoppings, wobei beide 
Messinstrumente im Kern nach gleichen Strukturen aufgebaut sind. So werden 
einzelne Servicestandards Rubriken zugeordnet, die wiederum in Kategorien 
einfl ießen. Es handelt sich um einen aggregierten Aufbau: Das Beratungsge-
spräch wird nach Servicekompetenz, Beratungskompetenz, Verkaufskompetenz 
und Umfeld beurteilt; für jede dieser Ebenen werden Kennzahlen errechnet, die 
eine spezifi sche Qualitätsbeurteilung ermöglichen. 

Einhaltung fachlicher Beratungsstandards 
(z.B. Abfrage Kontaktdaten, 
Zusatzangebote, fachlich-inhaltlich
korrekte Beratung)

Einwandfreies Mitarbeiterverhalten 
(z.B. Fach- und Sozialkompetenz, 
Proaktivität, Individualität der Beratung) 

Qualität der Umfeldrahmenbedingungen 
(z.B. Atmosphäre, Wartezeiten, 
Erreichbarkeit, Diskretion) 

Messinstrumentarium Servicemarktforschung 

Treiber für Servicequalität

    Mystery-
Shopping

Beurteilung
der Servicequalität 
durch authentische 
Tester 
bewusste Teilnahme 
an der Beratung
und detaillierte 
Bewertung  
im Nachgang 
objektive Form  
der Beurteilung
der Servicequalität 
Gewichtung  
der Fragen
und Indexierung  
der Ergebnisse 
Auswertung  
auf Filialebene 

Beurteilung
der Servicequalität 
durch die Kunden 
telefonische Kunden-
befragung direkt 2–5 
Tage nach dem 
Serviceerlebnis 
subjektive Form  
der Beurteilung
der Servicequalität 
Gewichtung  
der Fragen
und Indexierung  
der Ergebnisse 
Auswertung  
bis auf Filialebene 

Bildung eines zusammenfassenden Servicequalitäts-
Index als KPI für das Top-Management 

CSI-Befragung 

Grafi k 4. Sensor Servicemarktforschung: Zweidimensionale Informationsgewinnung

Quelle: eigne Bearbeitung.

Da das Projektteam für die einzelnen Kategorien eine unterschiedliche 
Bedeutung vermutete, wurde im Rahmen einer Kundenbedürfnisanalyse ein 
Gewichtungsmodell erarbeitet, welches nicht nur die Kategorien sondern auch die 
Rubriken in ihrer tatsächlichen Bedeutung abbildet. Somit orientiert sich die Servi-
cemarktforschung der Krankenkasse exakt entlang der Kundenanforderungen.

Die Erfüllung der Servicestandards wird fortlaufend über das Jahr per CATI 
und Mystery-Shopping erhoben. Kunden werden 3–5 Tage nach ihrem zu unter-
schiedlichen Leistungsfällen stattgefundenen Kontakt (z.B. Beantragung von 
Hilfsmitteln, Beschwerden etc.) angerufen und dieser Kontakt gemeinsam ent-
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lang der vorab beschriebenen Rubriken und Kategorien beurteilt. Abschließend 
erfolgt eine zentrale Zufriedenheitsbeurteilung und die Abfrage der Weiteremp-
fehlungsbereitschaft (Net Promoter Score). Begleitend wird durch authentische 
Mystery-Shopper die objektive Erfüllung der Servicestandards überprüft, wobei 
hier natürlich weitaus mehr Details erhoben werden, als durch die Echtkunde 
widergespiegelt werden (z.B. Tragen eines Namensschildes, Verwendung von 
Begrüßungs- und Abschiedsformeln etc.). 

Im Rahmen der Nachkontaktbefragung werden je kleinster Organisati-
onseinheit (z.B. Filiale) im Minimum n = 30 Interviews pro Jahr geführt, bei 
Mystery-Shopping liegt das Mindestmaß bei 4–6 Beratungen je Einheit. Die 
Erhebungsdaten können beliebig zusammengeführt und auf höhere Ebenen 
aggregiert werden. Neu ist der zu CATI und Mystery-Shopping zusätzlich 
begleitende Einsatz von Qualitäts-Scouts. Hierbei werden Echtkunden gewon-
nen, die im Rahmen des Leistungserstellungsprozesses durch Psychologen des 
Instituts begleitet werden und ihre Erwartungen an die einzelnen Prozessphasen 
und deren Erfüllung in Tiefeninterviews artikulieren. Parallel wird der zwischen 
Krankenkasse und Kunden erfolgende inhaltliche Kontakt, z.B. der Brief- oder 
Emailverkehr detailliert ausgewertet. Qualitäts-Scouts reichern die Service-
marktforschung durch individuelle Erfahrungsberichte enorm an und ergänzen 
somit das auf der Überprüfung von Standards beruhende Messinstrumentarium 
um Hintergrundinformationen.    

Um für das Top-Management eine auch unterjährig fl exible Steuerung der 
Servicequalität zu ermöglichen, wurde ein zusammenfassender Servicequalitäts-
Index gebildet, in den Nachkontaktbefragung und Mystery-Shopping geschlüsselt 
einfl ießen. Dieser wird zu festgelegten Zeitpunkten (z.B. quartalsweise) reportet 
und bis auf Filialebene heruntergebrochen und ermöglicht somit eine Priorisie-
rung von Optimierungsmaßnahmen auf regionaler Ebene. Eine Verknüpfung 
des Servicequalitäts-Index mit Zielvereinbarungen für einzelne Serviceteams 
ermöglicht die Kopplung der Servicequalität an ein Bonifi zierungssystem. Hier-
über wird für die Mitarbeiter im Service ein Anreiz geschaffen, Service Excel-
lence tagtäglich zu leben.
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Fazit

Insgesamt zeigt die Studie, dass sich zum Status-quo der Dienstleistungsqualität 
am POS – unabhängig von der erreichten Ausprägung – auch im Premium-Seg-
ment hinsichtlich vorhandener Konzepte nur wenige generalisierende Aussagen 
machen lassen. Dies beginnt bereits bei der weithin heterogenen Interpretation 
der Begriffl ichkeit. Allerdings ist erkennbar, dass dem Thema zunehmend Auf-
merksamkeit gewidmet wird, die in zahlreichen Fällen schon zu beispielhaften 
Umsetzungen geführt hat, und die Wettbewerber zum Reagieren provozieren 
wird. Auch geht die Tendenz mit zunehmender Professionalisierung hin zu einer 
eigenständigen organisatorischen Verankerung im Unternehmen sowie hin zu 
einer systematischen Messung der Dienstleistungsqualität am POS. Diese besteht 
im Wesentlichen aus CSI-Befragungen und Mystery-Shoppings und zeigt ins-
besondere im mittelständischen Bereich allerdings noch deutliche methodische 
Defi zite, während es bei Großunternehmen sogar Vorreiter mit eigenen plausib-
len instrumentellen Ansätzen gibt.

Wiodące niemieckie przedsiębiorstwa sektora „premium” 
w branżach wymagających intensywnego doradztwa 
– jakość usług w sferze dystrybucji i obsługi klienta 

Streszczenie

W silnie konkurencyjnych branżach, wśród niemieckich przedsiębiorstw działają-
cych w obszarach wymagających intensywnego doradztwa, otwierają się współcześnie 
w dużo większym stopniu możliwości wyróżnienia się na rynku dzięki wzorowej obsłu-
dze klienta i profesjonalnemu procesowi sprzedaży. Postrzeganie marki jest w dużej 
mierze uzależnione – szczególnie w segmencie „premium” – od doświadczeń w miejscu 
sprzedaży (POS). Rozwiązaniem jest nowe podejście do konstruowania strategii w sfe-
rze dystrybucji: indywidualizacja i emocjonalizacja jako główne elementy jakości usług 
prowadzące do utrzymania klientów. Rosnące znaczenie elementów przed- i potransak-
cyjnych wymaga jednak profesjonalnego zrozumienia tych czynników i zakotwiczenia 
zarządzania jakością jako najważniejszego elementu w organizacji. Ponadto wysoką 
jakość usług w punktach sprzedaży można osiągnąć tylko wtedy, gdy będzie ona stale 
optymalizowana na podstawie regularnych pomiarów jakości. 

Tłumaczyła Ewa Flejterska
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