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Wstęp
Prezentujemy Państwu trzynasty numer czasopisma zatytułowanego „Współczesne
Problemy Ekonomiczne”1. Publikacja składa się z opracowań autorów pochodzących
z wielu ośrodków akademickich i stanowi uniwersalne kompendium wiedzy ekonomicznej. Autorzy umieszczonych w nim tekstów swoje rozważania odnieśli zarówno do
empirii, jak i rzeczywistości współczesnej gospodarki. W efekcie powstało opracowanie
charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym oraz dużą aktualnością omawianej problematyki.
W prezentowanym numerze czasopisma, analogicznie jak we wcześniejszych, połączone zostały opis i analiza problemów dotyczących szeroko pojętych procesów globalizacyjnych, liberalizacyjnych oraz etycznych w nowoczesnej gospodarce. Żeby nadać
pewną perspektywę tematom poruszanym w opracowaniu, postanowiono zachować
podział treści na trzy części. W części pierwszej umieszczono teksty omawiające procesy
globalizacyjne, w tym pozytywne i negatywne skutki globalizacji. W drugiej znajdują się
artykuły nawiązujące do procesów liberalizacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym.
Trzecia część opracowania ujmuje z kolei zagadnienia dotyczące relacji między etyką
a ekonomią. W tej składowej czasopisma autorzy tekstów przedstawili wiele argumentów wskazujących na potrzebę zainicjowania szerszego dyskursu, dotyczącego zachowań
etycznych wśród przedstawicieli różnych zawodów ekonomicznych oraz istnienia silnych
związków pomiędzy postępowaniem etycznym a realizacją założeń ekonomii.
Wszystkim interesującym się aktualnymi problemami ekonomii z przekonaniem
polecamy przedstawione opracowanie, pokładając nadzieję, że teksty zawarte w trzynastym numerze czasopisma „Współczesne Problemy Ekonomiczne” wzbudzą również
dużą uwagę. Wierzymy, że zawarte w publikacji treści okażą się pomocne w głębszym
zrozumieniu rozwoju i obecnego stanu współczesnej gospodarki oraz będą przyczynkiem
do dalszych naukowych rozważań.

1
Czasopismo „Współczesne Problemy Ekonomiczne” jest kontynuacją wcześniejszych publikacji zatytułowanych Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Współczesne Problemy Ekonomiczne.
Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”.

Przekazując tę publikację do rąk czytelników, chciałybyśmy wyrazić podziękowania
autorom, ufając, że nasza współpraca będzie kontynuowana.
prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
dr hab. Grażyna Wolska, prof. US
redaktorzy naukowi
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Wiek XX i początek XXI powszechnie kojarzy się z globalizacją. Temat ten jest
przedmiotem licznych rozważań lub dyskusji podejmowanych zarówno przez naukowców, jak i publicystów. Globalizacja jest terminem powszechnie stosowanym, ale bez
wątpienia bardzo złożonym i jako realne zjawisko różnie postrzeganym, np. w odniesieniu do ingerencji w suwerenność poszczególnych państw. Niniejszy artykuł stanowi
przegląd opinii różnych badaczy tych zagadnień.
Próbując dokonać oceny wpływu globalizacji we współczesnym świecie na suwerenność poszczególnych państw, nie można pominąć bardzo ważnej, w tym kontekście,
analizy definicji pojęcia globalizacji oraz suwerenności.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji globalizacji. Zdaniem Gilarek
(2002), definicje globalizacji dzielimy na te, które:
–– podkreślają wielowymiarowość procesów składających się na globalizację,
–– koncentrują się na sferze ekonomicznej,
–– akcentują efekt zachodzących procesów.
Według cytowanej autorki niektórzy autorzy w ogóle nie definiują tego zjawiska, tak
jak cytowany przez nią Wallerstein, sugerujący, by „analizować świat jako jeden system
gospodarczy” (Wallerstein, 1979; za: Gilarek, 2002).
Są też i tacy autorzy, którzy definiują globalizację w ujęciu wąskim i szerokim. Przykładem jest Liberska (2002), która zwraca uwagę, że globalizacja w szerszym ujęciu to procesy
wzmacniające ekonomiczne, społeczne bądź kulturowe stosunki poprzez granice. W wąskim
*
mgr Alicja Domaradzka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział
Ekonomiczny, e-mail: arturala@wp.pl
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ujęciu sprowadza definicję globalizacji do globalizacji ekonomicznej, tu następuje proces
integrowania się zarówno krajowych, jak i regionalnych rynków, na których są oferowane
towary, usługi czy kapitał. W wyniku tego procesu dochodzi do umiędzynarodowienia produkcji, marketingu, dystrybucji oraz przyjęcia przez przedsiębiorstwa globalnych strategii
działania. To z kolei powoduje zależność i współzależność pomiędzy rynkami i produkcją
w różnych krajach. Zdaniem Zorskiej (1998), globalizacja jest pojęciem o ogólnoświatowym
zakresie. Autorka używa pojęć globalizacja i globalizowanie, które według niej odnoszą się
do działalności gospodarczej, gospodarki, rynków branżowych, gałęzi gospodarki, przedsiębiorstw oraz konkurencji. Ta sama autorka zauważa, że globalizację cechują dwa wymiary.
Pierwszy z nich to zakres rozumiany jako zasięg, drugi zaś to intensywność, czyli głębokość.
Co do zasięgu autorka wskazuje zjawiska obejmujące większość współczesnego świata, natomiast głębokość określa jako intensyfikację współdziałania, nawiązywania wzajemnych
stosunków prowadzących do współzależności pomiędzy państwami i społeczeństwami.
Podkreśla również ogromne znaczenie cech omawianego procesu. Wśród nich wymienia
wielowymiarowość rozumianą jako przenikanie globalizacji do różnych dziedzin życia społecznego. Podkreśla również jej złożoność i wielowątkowość. Kolejna cecha to według niej
dialektyczny charakter, który powoduje wykluczanie się pewnych procesów oraz zjawisk.
I tak, w literaturze zestawia je w następujący sposób: globalizacja – regionalizacja, wymiar
globalny – lokalny, globalizacja – fragmentaryzacja. Autorka zwraca ponadto uwagę na
integrowanie oraz międzynarodową współzależność.
W literaturze przedmiotu można odnaleźć również stanowiska autorów, którzy definiując zjawisko globalizacji, koncentrują się na jego zakresie przedmiotowym. Należy
do nich Kuźniar (2002), który pisze o globalizacji i jej wpływie na politykę zagraniczną. Według niego powinniśmy się skupić na politycznej stronie globalizacji, natomiast
w mniejszym wymiarze na jej stronie ekonomicznej. Z kolei Klimiuk (2002) opisuje globalizację systemów bankowych, Krzysztofek (2002) zagłębia się w rozważaniach dotyczących specyfiki procesów globalizacji w płaszczyźnie kulturowej, a Moraczewska (2002)
analizuje korporacje transnarodowe jako dynamiczny element procesu globalizacji.
Istotnym problemem związanym z globalizacją są szanse i zagrożenia płynące z globalizacji. W piśmiennictwie poświęconym tej tematyce można odnaleźć wiele elementów, które wpłynęły na rozwój procesów globalizacyjnych. Wśród nich wyróżnia się: pogłębianie podziału pracy, zwiększanie stopnia współzależności pomiędzy gospodarkami
czy rozciąganie działalności geograficznej ponad granice.
Zdaniem Kołodki (2007), „globalizacja jest następstwem liberalizacji gospodarki
i postępującej w ślad za tym integracji, które funkcjonowały dotychczas w pewnym
odosobnieniu rynków kapitału, towarów i siły roboczej w jeden współzależny rynek
światowy” (s. 28). Przywołany autor zwraca uwaga na to, że „wszystkie państwa są zainteresowane uzyskaniem wysokiego tempa gospodarczego, które będzie możliwe tylko
10
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wtedy, gdy po pierwsze: będą potrafiły stymulować przyrost własnego popytu i korzystać z popytu cudzego w warunkach rosnącej konkurencyjności międzynarodowej, a po
drugie będą potrafiły przyciągać obce oszczędności i zamieniać je w długoterminowy
kapitał powiększający własne moce wytwórcze” (Kołodko, 2002, s. 35).
Na uwagę zasługuje stanowisko Szymańskiego (2001), wskazującego na skutki globalizacji. Uważa on, że globalizacja jest procesem, który prowadzi do niszczenia państwowych barier granicznych dla rynku. To zaś powoduje, że państwo traci kontrolę
nad rynkiem, likwidowane są różnorodne narzędzia, za pomocą których państwo do
tej pory chroniło np. producentów krajowych przed nadmiernym napływem towarów
konkurencyjnych.
Zdaniem Penca (2003), który odniósł się do naszego kraju, Europa dzięki pogłębionym procesom m.in. integracji staje się ważnym graczem na arenie światowej. Zjawiska,
które zachodzą, a wśród nich obniżki cen, redukcja kosztów wytwarzania i wzrost wynagrodzeń, doprowadzą do przyspieszonej restrukturyzacji czy zmiany struktury geograficznej na asortymentową. Autor cytuje Morawskiego (2000, za: Penc, 2003), który
twierdzi, że transformacja dokonująca się na arenie światowej za sprawą globalizacji daje
duże możliwości, aczkolwiek pogłębia różnice pomiędzy krajami bogatymi a biednymi.
Dlatego rozwijające się procesy integracji regionalnej dają duże szanse państwom mniejszym i słabszym, które łącząc swoje potencjały ekonomiczne, podejmują próbę obrony
przed niebezpieczeństwami płynącymi z globalizacji.
W odniesieniu do globalizacji największa dyskusja toczy się pomiędzy jej zwolennikami a przeciwnikami. Ci pierwsi widzą tylko i wyłącznie same pozytywy płynące
z globalizacji. Wśród nich wymieniają m.in. wzrost dobrobytu, przenikanie się kultur,
wiedzy, nauki, obniżenie kosztów transportu. I tak, zdaniem Nizioł (2005), globalna
rzeczywistość stwarza poszczególnym państwom szanse rozwoju. W tym kontekście
państwo jest nadal instytucją ładu gospodarczego i społeczno-politycznego. Na uwagę
zasługują również słowa, w których twierdzi, że „to państwo jest dla człowieka, a nie
człowiek dla państwa” (Osadnik, 2000, za: Nizioł, 2005). Dlatego wszystko to, co dokonuje się w państwie w dobie globalizacji, powinno mieć głównie wymiar społeczny.
Równocześnie coraz częściej pojawiają się negatywne opinie kierowane przez krytyków globalizacji. Wskazują oni przede wszystkim na negatywne efekty. Zdaniem Zorskiej (1998), korporacje transnarodowe są jednym z podmiotów, które odgrywają istotną
rolę na arenie światowej. Z jednej strony podkreśla to, że „KTN (korporacje transnarodowe) przyczyniły się do zmian funkcjonowania gospodarki światowej przede wszystkim w zakresie: umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, rozszerzenia rynku,
liberalizacji, oligopolizacji, regionalizacji oraz instytucjonalizacji” (Zorska, 1998, s. 211).
Ta sama autorka zauważa ponadto, że działalność KTN przyczynia się do zmian pozycji
ekonomicznej poszczególnych grup krajów oraz powiązań między nimi w gospodarce
11
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światowej. To z kolei implikuje dalsze zmiany. Wśród nich wymienia fakt, że KTN koncentrują swoje działania głównie na obszarach krajów triady, co w konsekwencji nasila
różnice w rozwoju poszczególnych państw.
Jednocześnie trzeba wskazać, że duże grono ludzi postrzega KTN jako firmy wykorzystujące swoich pracowników do granic możliwość, a najlepiej wychodzą na tym
prezesi, których pensje sięgają milionów. Potwierdzenie tych słów można znaleźć w najnowszym rankingu Forbesa (2016), który po raz kolejny opublikował listę światowych
miliarderów, a na niej nie brakuje prezesów korporacji transnarodowych.
Krytycy globalizacji wskazują także na implikacje związane z ograniczaniem suwerenności poszczególnych państw. W literaturze przedmiotu o suwerenności państwa
mówi się w różnych kontekstach. Inaczej do tej sprawy podchodzą prawnicy, inaczej zaś
specjaliści z zakresu ekonomii. To z kolei pokazuje olbrzymią różnorodność podejścia do
suwerenności. Wśród słów kluczy, które pojawiają się w związku z tym pojęciem, można
wyróżnić m.in. niepodległość, niezależność, samodzielność.
Geneza suwerenności jako pojęcia prawnego sięga odległych czasów. Oznacza ona
niezależność od innego państwa lub grupy państw czy niepodległość (Kienzler, 2004).
Według Kwietnia (2004) niekwestionowany wpływ na pełną ochronę prawa do
istnienia każdego państwa miało wprowadzenie w Paryżu 27 sierpnia 1928 r. zakazu
o stosowaniu wojny agresywnej. Na jego podstawie każde państwo miało prawo do prowadzenia nieskrępowanej działalności bez ingerencji innych podmiotów. Ten sam autor
wskazuje, że „państwo może być postrzegane jako suwerenny podmiot prawny tylko
wówczas, gdy istnieje prawny fundament obiektywizujący suwerenność, tzn. zobowiązujący w równym stopniu wszystkie państwa do nienaruszania statusu prawnego innych
państw” (Kwiecień, 2004, s. 56).
Wielu badaczy suwerenności podjęło się próby ukazania wpływu globalizacji we
współczesnym świecie na suwerenność gospodarczą indywidualnych państw. Wśród nich
znajdują się Cała i Wacinkiewicz (2005), którzy cytując Czaplińskiego: „suwerenność
jest niepodzielna” (Czapliński, 2004, za: Cała i Wacinkiewicz, 2005, s. 340), stoją na
stanowisku, że sam fakt „zawierania umów międzynarodowych, wykonywanie prawa
legacji, przystępowanie do organizacji międzynarodowych czy w końcu współpraca
państw w zakresie gospodarczym, wojskowym lub ochrony środowiska jest wyrazem,
a nie zaprzeczeniem czy ograniczeniem suwerenności” (Cała i Wacinkiewicz, 2005,
s. 340). Twierdzą również, że gdyby było inaczej, czyli państwa traciłyby swoją suwerenność na skutek integracji europejskiej, musiałyby nie być państwem, co jest niemożliwe.
Przywołani autorzy zwracają uwagę na możliwość zaistnienia zjawiska ograniczenia
wykonywania suwerenności pod warunkiem, że państwo dokonuje przekazania pewnych
kompetencji dobrowolnie organom wspólnotowym. Swoje rozważania kończą stwierdzeniem, że wszelka aktywność państwa, w tym m.in. prawo do zawierania umów między12
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narodowych czy podejmowanie jakiegokolwiek, zgodnego z prawem międzynarodowym
działania, będzie zawsze należała do państw. W związku z tym państwu traktowanemu
jako instytucja prawa międzynarodowego nie grozi upadek suwerenności.
Również Monarcha-Matlak (2005) nie wahała się stwierdzić, że integracja europejska
wzmocniła suwerenność państw, narodów w kategoriach praktycznych, takich jak bezpieczeństwo, porządek publiczny, demokracja, prawa i wolności człowieka i obywatela.
Na potwierdzenie tych słów przytacza, za Wyrzykowskim, art. 6 TUE mówiący o tym,
że Unia respektuje tożsamości narodowe państw członkowskich, które w świetle prawa
międzynarodowego pełnią funkcje państwowe (Wyrzykowski 2003, za: Monarcha-Matlak, 2005). W artykule autorka odniosła się także do suwerenności w wymiarze
osoby, która według niej jest najwyższym dobrem, natomiast suwerenność przyznaną
państwu traktuje w kategoriach władzy.
Warto także zwrócić uwagę na stanowisko Gawłowicz (2005), która twierdzi, że
nastąpiła zmiana podejścia państwa do problemu suwerenności. Według autorki państwo
korzysta ze swojej suwerenności zgodnie z własną wolą. Państwo, będąc członkiem Unii
Europejskiej lub Organizacji Narodów Zjednoczonych, czasami czyni pewne ustępstwa
na rzecz innych państw. To z kolei w świetle prawa międzynarodowego „nie ogranicza ani
nie uszczupla suwerenności, jedynie oznacza swobodne z niej korzystanie” (Gawłowicz,
2005, s. 29). Autorka zwraca uwagę również na to, że posiadanie przez UE skutecznych
narzędzi do wymuszania na państwach członkowskich stosowania jej regulacji nie powoduje ograniczenia suwerenności, ponieważ nie występuje tu naruszenie woli państwa.
W literaturze przedmiotu można odnaleźć inne spojrzenia na tę sprawę. Autorzy
wielu publikacji stoją na stanowisku, że globalizacja ogranicza suwerenność państw
w wielu dziedzinach jego funkcjonowania. Przykładem mogą być poglądy Rutkowskiej
(2005). Wskazuje ona, że państwa czynnie uczestniczące w procesie globalizacji tracą
część suwerenności gospodarczej, przekazując ją państwom oraz międzynarodowym
podmiotom gospodarczym i finansowym, z którymi nawiązują współpracę. Utratę częściowej suwerenności autorka przypisuje zarówno czynnikom zewnętrznym, wśród
nich wymieniając działalność KTN, jak i czynnikom wewnętrznym. Szczególny nacisk
kładzie na ekonomiczną i polityczną presję wynikającą z wewnętrznych decyzji państwa,
które oczekując ekonomicznych korzyści, tracą część suwerenności gospodarczej.
Podobny ton rozważań widać u Rokickiego (2004), według którego skutkiem globalizacji jest m.in. „unifikacja rynków ekonomicznych, uniformizacja struktur, norm,
wartości i wzorów społecznych, homogenizacja kultury, pluralizacja tożsamości i uelastycznienie społecznych wymiarów (w tym przede wszystkim etnicznego i narodowego)
świadomości jednostek” (s. 8). Autor wyraźnie wskazuje, że globalizacja zmienia polityczny wyraz współczesnego świata.
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Z kolei Kuźniar (2002) nie waha się stwierdzić, że globalizacja wpływa na transformację suwerenności. Państwo traci kontrolę nad swym potencjałem. Autor, podobnie jak
Rutkowska (2005), podkreśla ograniczanie autonomii państwa pod wpływem czynników
zewnętrznych i wewnętrznych. Wskazuje także na pojawienie się zjawiska deterytorializacji suwerenności. Zauważa ponadto, że rządy poszczególnych państw, podejmując decyzje, są coraz bardziej ograniczane przez liczne instytucje międzynarodowe. To
z kolei ma wpływ na to, że państwo w coraz mniejszym stopniu broni swej suwerenności.
Podsumowując, można stwierdzić, że zjawisko globalizacji niesie za sobą wiele implikacji zarówno w sferze ekonomicznej, jak i kulturowej czy politycznej. Analizowane
w niniejszym artykule pojęcie globalizacji i jej wpływu na suwerenność państwa jest
przedmiotem dyskusji pomiędzy jej zwolennikami i przeciwnikami. Z jednej strony podkreśla się to, że integracja europejska będąca elementem globalizacji w żadnym stopniu
nie ogranicza suwerenności, z drugiej zaś strony pojawiają się głosy, które próbują
dokonać redefinicji słowa suwerenność.
Osobiście stoję na stanowisku, że w warunkach globalizacji trudno mówić o zachowaniu pełnej niezależności przez państwa. Polska podobnie jak wiele innych krajów
nie jest na tyle samowystarczalna w wielu kwestiach, np. obronności czy finansów, aby
samodzielnie prowadzić działania na arenie międzynarodowej. Niestety, większość podmiotów nie ma siły przebicia, dlatego zrzekają się części suwerenności, łącząc potencjały
ekonomiczne w celu obrony przed niebezpieczeństwami płynącymi z globalizacji.
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Abstrakt
Obserwując współczesną sytuację gospodarczą, można stwierdzić, że większość państw boryka się z wieloma
problemami wynikającymi z konieczności dostosowania swojej aktywności do wyzwań globalizacji. W kontekście tym
szczególnego znaczenia nabiera kwestia wpływu procesów globalnych na funkcjonowanie państw, a zwłaszcza sprawa
ich suwerenności. Silne oddziaływanie korporacji transnarodowych, wpływ międzynarodowych organizacji gospodarczych czy konieczność przyjmowania kryteriów konwergencji to czynniki, które niewątpliwie wpłynęły na zmianę roli
państwa.

Globalization and sovereignty of the state
Observing the contemporary economic situation, we can say that the majority of countries struggle with many
problems arising from the need to adapt their activity to the challenges of globalization. In this context, particularly important is the issue of the impact of global processes on the functioning of countries, especially in the matter
of sovereignty. The strong influence of transnational corporations, the impact of international economic organizations
or the need to take the convergence criteria is one of the few factors that undoubtedly have changed the role of the state.
Translated by Wojciech Lisowski
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Wprowadzenie
W warunkach globalizacji zachowania nabywców charakteryzuje silna tendencja
do homogenizacji konsumpcji w postaci upodobniania się do siebie preferencji, gustów
i potrzeb konsumentów. Globalna produkcja przemysłowa i rosnąca skala międzynarodowej wymiany handlowej sprawiają, że konsumenci mają dostęp do zunifikowanej
oferty towarów. Integracja kulturowa wzmaga proces ujednolicenia wzorów zachowań
nabywców niezależnie od ich przynależności etnicznej. Przeciwstawną tendencją jest
heterogenizacja konsumpcji, która sprzyja kształtowaniu postaw etnocentrycznych.
Nabywcy odbierają proces masowego napływu zagranicznych towarów jako zagrożenie dla tożsamości narodowej i poszukują własnego stylu konsumpcji. Duże znaczenie
przywiązują do możliwości korzystania z towarów nacechowanych wartościami kulturowymi, związanymi z tradycją danego kraju lub regionu. Preferują rodzimą produkcję
przy jednoczesnym odrzuceniu towarów pochodzących z zagranicy.
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn zjawiska etnocentryzmu. Wskazano
na główne czynniki decydujące o wyborze przez konsumentów produktów pochodzenia
krajowego oraz sposoby ich identyfikacji. Dokonano przeglądu najważniejszych badań
dotyczących postaw etnocentrycznych Polaków.

*
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Geneza i istota etnocentryzmu konsumenckiego
Twórcą pojęcia etnocentryzmu jest amerykański etnolog i socjolog William
G. Sumner, który w pracy Folkways opisał je jako „sposób widzenia, patrzenia na rzeczy,
zgodnie z którym własna grupa stanowi centrum wszystkiego i wszystko dookoła jest
oceniane i hierarchizowane w odniesieniu do niej. (...) Każda grupa karmi się swoją
dumą i próżnością, wychwala swoją wyższość, wywyższa własne bóstwa i patrzy
z lekceważeniem na innych” (1906, s. 12–13). Etnocentryzm wyraża się w postrzeganiu rzeczy, ludzi i zachowań oraz ich porównywaniu i klasyfikowaniu przez pryzmat
własnego środowiska, przy założeniu, że wyróżnia się ono na tle innych (Figiel, 2004).
Oznacza postawę polegającą na preferencyjnym traktowaniu własnej grupy społecznej oraz obowiązujących w niej norm i wartości. Przekonanie o wyjątkowości własnej
organizacji przekłada się na jednoznacznie negatywną ocenę innych systemów społecznych. Członkowie grupy uznają wyższość wypracowanych przez siebie zasad i koncepcji.
Postrzegają je jako skuteczniejsze i lepsze od innych oraz zalecają ich stosowanie.
Rozważania nad zjawiskiem etnocentryzmu na płaszczyźnie stosunków rynkowych
podjęli amerykańscy uczeni Terence A. Shimp i Subhash Sharma. Według stworzonej
przez nich definicji etnocentryzm konsumencki to „przekonanie podzielane przez konsumentów na temat powinności i moralności kupowania towarów pochodzenia krajowego”
(Shimp, Sharma, 1987, s. 280). Etnocentrycznie nastawieni konsumenci preferują produkty wytworzone w kraju, jednocześnie odrzucając produkty zagraniczne (Szromnik,
1998). Kierują się przy tym nie tyle względami ekonomicznymi (racjonalnymi) czy emocjonalnymi, ile moralnymi. Świadomie rezygnują z nabywania towarów pochodzenia zagranicznego, co motywują poczuciem tożsamości narodowej i przynależnością do danej
grupy etnicznej, z którą silnie się identyfikują. Zakup dóbr importowanych postrzegają
jako zachowanie niewłaściwe i nieetyczne, które osłabia krajową gospodarkę, prowadzi
do ograniczenia produkcji, ekspansji obcego kapitału i utraty miejsc pracy. Etnocentryzm
konsumencki stanowi formę patriotyzmu gospodarczego w sferze konsumpcji.
Nieetnocentryczni konsumenci zwracają uwagę głównie na cenę i jakość produktów. Ich zachowanie jest bardziej racjonalne z punktu widzenia korzyści finansowych.
Postawę taką określa się mianem kosmopolityzmu konsumenckiego (Wolanin-Jarosz,
2015). Odmienną kategorią jest internacjonalizm konsumencki, który oznacza świadome
i konsekwentne preferowanie dóbr importowanych (Ertmańska, 2011). W opinii nabywców, towary pochodzące z zagranicy są lepsze niż rodzime wyroby. Z tego powodu stają
się symbolem statusu materialnego i wyższej pozycji społecznej.
Poziom etnocentryzmu konsumenckiego zależy od czynników psychospołecznych
i demograficznych (Wolanin-Jarosz, 2015). Do pierwszej grupy zalicza się: otwartość na
obcą kulturę, patriotyzm, konserwatyzm oraz kolektywizm i indywidualizm (Wolanin-
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-Jarosz, 2015). Uprzedzenia wobec innych kultur prowadzą do podniesienia poziomu
etnocentryzmu, podczas gdy otwartość sprzyja jego zmniejszeniu. Patriotyzm rozumiany
jako oddanie dla kraju umacnia tendencje etnocentryczne, podobnie jak konserwatyzm
oznaczający przywiązanie do tradycji i niechęć do wprowadzania zmian. Jednostki o nastawieniu kolektywistycznym, które identyfikują się z grupą, czują się odpowiedzialne
za jej losy i są skłonne do realizacji wspólnych celów, wykazują się silniejszym etnocentryzmem konsumenckim niż jednostki indywidualistyczne, które działają z myślą
o zaspokojeniu własnych potrzeb.
Drugą grupę stanowią czynniki demograficzne, tj. wiek, płeć, poziom wykształcenia
i dochody, które są powiązane z uwarunkowaniami psychospołecznymi (Figiel, 2004).
Osoby starsze są zwykle bardziej konserwatywne i patriotyczne niż osoby młodsze,
dlatego wykazują większą skłonność do etnocentryzmu. Ze względu na większe przywiązanie do tradycji i troskę o harmonię społeczną bardziej etnocentryczne są kobiety niż
mężczyźni. Większą otwartość na nowe kultury i wzorce przejawiają osoby z wyższym
wykształceniem, które chętnie kupują towary importowane. Ta sama zależność dotyczy
osób o wyższych dochodach.

Efekt kraju pochodzenia produktu
Skłonność do etnocentryzmu ściśle łączy się z efektem kraju pochodzenia, przez
który należy rozumieć wpływ wizerunku danego kraju wywierany na ocenę przez nabywców produktów (marek) pochodzących z tego kraju (Figiel, 2004). Właściwe określenie kraju pochodzenia jest podstawowym warunkiem świadomego zakupu przez konsumentów produktów krajowych lub zagranicznych. W tym celu stosuje się określone
identyfikatory: główne i wspomagające (Szromnik, Wolanin-Jarosz, 2014). Głównym
identyfikatorem jest informacja o kraju pochodzenia marki produktu, która pozwala
z dużym prawdopodobieństwem wskazać kraj pochodzenia samego produktu. Podobną
rolę odgrywa symbol marki, czyli charakterystyczny znak graficzny. O kraju pochodzenia świadczy rynkowa nazwa produktu, która jest szczególnie istotna w przypadku
produktów specyficznych, konsumowanych lub użytkowanych tylko w ściśle określonym kraju. Także nazwa marki sugeruje, skąd pochodzi dany produkt. Rolę identyfikatora pełni kod kreskowy, a jego trzy pierwsze cyfry określają bezpośrednio, gdzie
wyprodukowano dany towar. O miejscu wytworzenia świadczy powszechnie używany
anglojęzyczny zwrot „made in...” Dodatkowe znaki i symbole, będące identyfikatorami
wspomagającymi proces rozpoznania, wskazują na kraj według pochodzenia surowców
i podzespołów, designu, pochodzenia pomysłu, charakterystycznej symboliki kolorystycznej, przeznaczenia produktu i języka opisu produktu.
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Na rynku polskim bardzo często w nazwach produktów wykorzystuje się nazwy
własne miejscowości. Konsumenci uzyskują w ten sposób bezpośredni przekaz dotyczący lokalizacji produkcji danego wyrobu. Przykładem jest Woda Żywiec Zdrój, Woda
Nałęczowianka, soki Tymbark, artykuły Pudliszki, Łowicz czy Piątnica. Rozwinięcie
nazwy stanowią informacje o walorach danego regionu, umieszczane na opakowaniach
towarów i etykietkach, np. „z zielonych płuc Polski”. Przekaz, który trafia do nabywców,
budzi pozytywne skojarzenia i skłania ich do zakupu towarów.
Rozpoznanie kraju pochodzenia umożliwiają dodatkowe informacje, w postaci
znaków konsumenckich, np. „Teraz Polska”, „Agro Polska”, „Polska Dobra Żywność”,
„Dobre, bo Polskie”.
„Teraz Polska” to znak przyznawany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego
najwyższej jakości produktom i usługom. Początki Fundacji sięgają 1991 r., a więc okresu
transformacji gospodarczej, gdy wraz z procesem formowania się wolnego rynku nastąpił
szybki napływ dóbr importowanych. Główną ideą FPGP było wspieranie polskich przedsiębiorców w zakresie marketingu na konkurencyjnym rynku. Obecnie godło stanowi
gwarancję dobrego wyboru dla konsumentów, natomiast dla firm jest skutecznym narzędziem promocyjnym i pozwala im się wyróżnić. W związku z członkostwem Polski
we Wspólnocie Europejskiej w programie mogą uczestniczyć firmy z krajów unijnych.
Od 2006 r. w ramach kategorii Produkty Lokalne godło „Teraz Polska” jest przyznawane
towarom wytwarzanym w tradycyjny sposób, które są związane z konkretnym regionem
Polski.
Znak „Agro Polska” jest wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Międzynarodowe Targi Rzeszowskie na najlepsze produkty branży rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości towarów opartych na
polskich recepturach, technologiach i surowcach krajowych. Nagradzane są wyroby estetycznie opakowane, które wyróżniają się walorami jakościowymi, smakowymi i zdrowotnymi. Oznaczanie towarów znakiem „Agro Polska” tworzy pozytywny wizerunek
produktów polskich, zwiększa zainteresowanie nimi konsumentów i ułatwia dokonanie
wyboru. Jest narzędziem promocji polskich firm, w tym regionalnych i lokalnych producentów. Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej o przyznanie godła mogą
ubiegać się firmy z krajów członkowskich (Bielówka, 2011). Równocześnie produkty ze
znakiem „Agro Polska” są dostępne na terenie wielu państw europejskich, co sprzyja
umacnianiu pozycji rynkowej polskich przedsiębiorców rolno-spożywczych poza granicami kraju. W 2009 r. po raz pierwszy znakiem „Eco Agro Poland” wyróżniono certyfikowane wyroby ekologiczne. Natomiast znak „Euro Quality Agro Poland” jest przyznawany firmom wytwarzającym wysokiej jakości produkty przeznaczone na eksport.
Godło „Dobre, bo Polskie”, istniejące od 1992 r., z chwilą przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej zostało zastąpione znakiem promocyjnym „Najlepsze w Polsce”, nada20
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wanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Jest wyróżnieniem w Konsumenckim Konkursie Jakości Produktów i Usług, w którym biorą udział nie tylko polskie firmy
i polskie produkty, lecz także przedsiębiorcy z całej UE działający na terytorium Polski
bądź w Polsce produkujący dobra i świadczący usługi. Godło, uznane przez Komisję
Europejską, utrwala wizerunek najlepszych firm na rynku. Promuje nowoczesną przedsiębiorczość oraz najwyższą jakość produktów i usług. Ma też na celu informowanie
konsumentów, które towary spełniają określone kryteria i jakość handlową.
Kontynuacją znaku „Polska Dobra Żywność” jest znak „Poznaj Dobrą Żywność”,
przyznawany od 2004 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym celem
programu jest motywowanie producentów i przetwórców działających na rynku Unii
Europejskiej do podnoszenia jakości wyrobów, a przez to do zwiększania różnorodności
żywności w Polsce i na całym obszarze UE. Znak PDŻ ma pomóc w wyborze najlepszych, bezpiecznych i smacznych produktów. Kupując towar z tym znakiem, konsument zyskuje gwarancję, że wybrany przez niego produkt jest najwyższej jakości i został
wytworzony z surowców pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Logo PDŻ pełni też
funkcję informacyjną, jest bowiem wyróżnieniem przyznawanym produktom o uznanej
i stabilnej jakości, które są wytwarzane w sposób bezpieczny.
Warto wspomnieć, że obok znanych znaków wykorzystuje się także znaki związane
z konkretnym regionem. Na Podlasiu jako znak jakości funkcjonuje marka „Naturalnie
z Podlasia!”, która promuje żywność z czystego ekologicznie regionu, wytwarzaną przy
zachowaniu dbałości o jej wysoką jakość. Marką tą wyróżniane są produkty najlepsze,
cenione przez konsumentów, jak np. truskawki z Korycina, brokuły z Sokółki, mąka
białostocka z PZZ, majonez z Agrovity.
W ochronie i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych pomaga system rejestracji i znakowania wprowadzony przez Unię Europejską. Stosowanie odpowiednich oznaczeń potwierdza wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych pochodzących
z konkretnych regionów, które charakteryzują się tradycyjną metodą produkcji. Produkty regionalne są rejestrowane jako Chronione Nazwy Pochodzenia (ChNP), Chronione
Oznaczenia Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowane Tradycyjne Specjalności (GTS)
(Jedynak, 2013b). Do opisu produktów wpisanych przez Komisję Europejską do Rejestru
Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych stosuje się
nazwy regionów, konkretnych miejsc lub w wyjątkowych przypadkach krajów, gdzie
są one wytwarzane. Znak ChNP jest przyznawany tylko takim produktom, których
jakość lub cechy charakterystyczne są głównie lub wyłącznie związane z danym otoczeniem geograficznym i właściwymi dla niego czynnikami naturalnymi oraz ludzkimi.
Cały proces technologiczny, czyli produkcja, przetwarzanie i przygotowywanie, musi
odbywać się na określonym obszarze geograficznym. Produkty oznaczone jako ChOG
odznaczają się szczególną specyficzną jakością, reputacją, cieszą się uznaniem lub mają
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inne cechy przypisywane danemu pochodzeniu geograficznemu. W tym przypadku tylko
jedna z wymienionych faz wytwarzania musi odbywać się na określonym obszarze.
Produkty będące Gwarantowaną Tradycyjną Specjalnością nie nawiązują do miejsca
swego pochodzenia i można je wytwarzać na terenie całej Polski. Nazwy produktów
uznanych za GTS muszą być tradycyjnie stosowane w odniesieniu do tych produktów bądź muszą oznaczać tradycyjny lub specyficzny ich charakter. Przez specyficzny charakter należy rozumieć charakterystyczne właściwości procesu produkcji, które
wyraźnie wyróżniają dany produkt spośród innych, należących do tej samej kategorii.
Natomiast określenie „tradycyjny” oznacza udokumentowany jako będący w użyciu na
rynku krajowym przez okres umożliwiający przekazanie z pokolenia na pokolenie, tj. co
najmniej 30 lat (Jedynak, 2013a).
Komisja Europejska zarejestrowała dotąd w sumie 37 polskich nazw produktów
rolnych i środków spożywczych, z czego 9 jako ChNP (m.in. Fasola Piękny Jaś z Doliny
Dunajca, oscypek, wiśnia nadwiślanka), 19 jako ChOG (np. miód wrzosowy z Borów
Dolnośląskich, obwarzanek krakowski, ser koryciński swojski) i 9 jako GTS (w tym kabanosy, kiełbasa myśliwska, olej rydzowy) (Jedynak, 2011). Rejestracja pierwszej polskiej
nazwy – bryndzy podhalańskiej jako ChNP – nastąpiła w 2007 r.

Postawy etnocentryczne Polaków
Problematyka etnocentryzmu konsumenckiego w Polsce została dostrzeżona dopiero
w latach 90. XX wieku, kiedy w wyniku urynkowienia procesów gospodarczych konsument zyskał swobodę dokonywania wyborów produktów według indywidualnych potrzeb
i upodobań. Podjęte wówczas badania pokazały (Wolanin-Jarosz, 2015), że postawa
etnocentryczna była relatywnie rzadka. Konsumenci preferowali dobra zagraniczne,
co wynikało z braku zaufania do towarów krajowych, które były postrzegane jako przestarzałe i słabe jakościowo. Etnocentryzm konsumencki ujawniał się wobec produktów
rolno-spożywczych, a z czasem przybrał na sile. Badania z 2011 r. przeprowadzone przez
pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego na grupie 400 osób z Rzeszowa dowiodły panujących wśród konsumentów
nastrojów etnocentrycznych (Szromnik, Wolanin-Jarosz, 2014). Respondenci z regionu
Podkarpacia najczęściej odpowiadali twierdząco na stwierdzenia: „Należy kupować produkty polskie, ponieważ dają one zatrudnienie Polakom” oraz „Cały import powinien
być objęty kontrolą”. Badania podjęte w tym samym roku przez pracowników Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na próbie 1000 dorosłych osób pokazały,
że postawę etnocentryczną wobec produktów żywnościowych prezentowało 50% respondentów (Włodarczyk, 2015). Z kolei w badaniu naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z 2013 r., w którym wzięło udział
22

Edyta Kowalczyk
Etnocentryzm w konsumpcji

Globalizacja

270 osób z województwa lubelskiego, postawę etnocentryczną przy wyborze żywności
zadeklarowało 40% badanych (Włodarczyk, 2015).
Cennym źródłem informacji o zwyczajach zakupowych Polaków są badania marketingowe (Szromnik, Wolanin-Jarosz, 2014). W maju 2004 r. TNS OBOP przeprowadził
badanie na reprezentacyjnej próbie 1004 osób, w którym tylko 13% respondentów przyznało, że przy wyborze produktów kieruje się narodowością producenta. W tym samym
roku w badaniu wykonanym przez GfK Polonia na próbie 1015 dorosłych osób 61% zgodziło się ze stwierdzeniem, że woli kupować produkty polskie niż zagraniczne, a tylko
12% wyraziło zdanie odmienne. Gdy w marcu 2006 r. GfK Polonia powtórzyła to badanie,
odsetek osób preferujących polskie produkty wzrósł do 64% (975 badanych). Badanie TNS
OBOP z lipca 2008 r. ujawniło, że jedynie 5% w grupie 1005 osób wskazało na rodzime pochodzenie produktu jako istotny czynnik decyzji nabywczych. W badaniu CBOS z 2010 r.,
które objęło 897 dorosłych osób, 22% respondentów zadeklarowało, że przy zakupie produktów codziennego użytku zwraca uwagę na ich polskie pochodzenie (Włodarczyk,
2015). W 2011 r. Firma Pentor Research International przeprowadziła ankietę, która dotyczyła zachowań rynkowych Polaków, a jedną z rozpoznawanych kwestii był zakup
towarów krajowych i zagranicznych (Włodarczyk, 2015). Na pytanie o to, czy konsumenci
zwracają uwagę na kraj pochodzenia produktów, 10,6% odpowiedziało, że nigdy, 53,7%
– rzadko lub bardzo rzadko, a tylko 30,5% – często lub bardzo często, zaś 5,2% – prawie
zawsze lub zawsze. Postawa etnocentryczna dotyczyła żywności. Wśród badanych 75%
zadeklarowało, że wybiera produkty polskie, a pozostali udzielili odpowiedzi, że wybierają czasami polskie, a czasami zagraniczne produkty żywnościowe.

Podsumowanie
W świadomości etnocentrycznych nabywców preferowanie produktów krajowych
i regionalnych kosztem zagranicznych i globalnych stanowi wyraz powinności oraz moralności. Istotną rolę w kształtowaniu zachowań etnocentrycznych odgrywają kampanie
społeczne, których celem jest wyrobienie wśród konsumentów przekonania o konieczności
dokonywania zakupów dóbr pochodzenia krajowego. Dotychczasowe działania odniosły
pozytywny skutek nie tylko wśród konsumentów, lecz także producentów, którzy dostrzegli, że nasilenie postaw etnocentrycznych skutkuje rozwojem firm i wzrostem produkcji.
Akcja z 2001 r. pod hasłem „Zadbaj o swoją markę” doprowadziła do zwiększenie udziału
polskich firm w wydatkach reklamowych z 5% do 22% (Pko, 2009). Kampania z 2004 r.
„Kupując polskie produkty, dajesz pracę” zaowocowała wzrostem patriotów konsumenckich
w polskim społeczeństwie z 5% do 13% (Pko, 2009). Skutkiem działań z 2009 r. podjętych
w ramach programu „Kupuj Nasze – są powody do dumy” była wyraźna zmiana jakościowa profilu zakupowego patrioty. W porównaniu z latami ubiegłymi na polskość produktów
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w większym stopniu zaczęły zwracać uwagę osoby lepiej oceniające swoją sytuację materialną, pochodzące z większych miast, lepiej zarabiające. Są to osoby, które wcześniej sięgały
po produkty zagraniczne, a obecnie chętniej wybierają to, co polskie. Świadczyć to może
o zarówno o wzroście jakości polskich wyrobów, jak i o ich lepszym postrzeganiu.
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Abstrakt
W artykule omówiono istotę etnocentryzmu konsumenckiego. Zwrócono uwagę, że w dobie globalizacji preferowanie w zakupach i konsumpcji produktów polskich jest siłą napędową rozwoju gospodarczego. Przedstawiono
determinanty wyboru produktów według miejsca ich pochodzenia, w tym czynniki stymulujące wybór krajowych produktów. Dokonano przeglądu wybranych źródeł informacji o postawach etnocentrycznych Polaków publikowanych przez
instytucje naukowo-badawcze. Scharakteryzowano wpływ kampanii społecznych na decyzje konsumentów.

Ethnocentrism in consumption
The article discusses the issue of consumer ethnocentrism. It has been pointed out, that in the era of globalization, buyers’ preference to purchase and consume Polish products is the driving force of economic growth. The author
presented the determinants of selection of products according to the place of their origin, including factors stimulating
the selection of domestic products. Chosen sources of information on ethnocentric attitudes of Polish people, published
by research institutions, have been reviewed. Additionally, the influence of social campaigns on consumers’ decisions
has been characterized.

25

UNIWERSYTET
SZCZECIŃSKI

Wspó łczesne
Problemy
Ekonomiczne
n r 13 (2 016)
DOI: 10.18276/wpe.2016.13-03
data otrzymania: 1.03.2016
data akceptacji: 25.08.2016
kody JEL: J61, I32

Agnieszka Piekutowska*

Migracje międzynarodowe
a globalny problem ubóstwa
Słowa kluczowe: migracje, ubóstwo, Afryka Subsaharyjska
Keywords: migration, poverty, Sub-Saharan Africa

Wprowadzenie
W ciągu ostatnich dziesięcioleci miała miejsce istotna redukcja problemu ubóstwa
na świecie. Jeden z głównych Milenijnych Celów Rozwoju – redukcja o połowę skrajnego ubóstwa pomiędzy 1990 a 2015 r. – został zrealizowany już w 2010 r. Powyższe nie
oznacza, że problem ubóstwa na świecie został całkowicie rozwiązany. Nadal, zgodnie
z szacunkami, ponad 700 mln ludzi na świecie żyje w skrajnym ubóstwie. Nowa Agenda
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (United Nations, 2015, s. 14) stawia bardzo
ambitny cel: całkowitą eliminację skrajnego ubóstwa we wszystkich formach na całym
świecie. Tak określony cel implikuje zastosowanie różnorodnych narzędzi. Rodzi się
w tym miejscu pytanie, czy narzędziem, które mogłoby przyczynić się do rozwiązania
globalnego problemu ubóstwa, będą migracje międzynarodowe?
Niewątpliwie niski dochód może stanowić zachętę do emigracji w celu poszukiwania
możliwości poprawy sytuacji migranta (i państwa wysyłającego). Jednocześnie zbyt niski
dochód może utrudniać, a nawet uniemożliwić emigrację ze względu na konieczność
poniesienia zbyt wysokich kosztów związanych z wyjazdem. Jak zostanie wykazane,
osoby najuboższe cechują się mniejszą mobilnością, stąd kraje najuboższe nie należą
do głównych państw wysyłających i nie odnoszą istotnych korzyści z migracji zarobkowych. Kiedy jednak dojdzie do emigracji, istnieje szansa na poprawę sytuacji rodziny
*
dr Agnieszka Piekutowska, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, e-mail:
piekutowska@uwb.edu.pl
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emigranta, m.in. w drodze otrzymywanych transferów z tytułu pracy za granicą. Stąd
przedmiotem analizy będą także remittances (uznawane jako największa korzyść z migracji, jaką odnoszą państwa rozwijające się), by zbadać wpływ transferów zarobków
emigrantów na problem ubóstwa.
Celem artykułu jest zatem analiza migracji międzynarodowych z najbardziej dotkniętych ubóstwem państw świata. Główna hipoteza przyjmuje następujący kształt: migracje międzynarodowe nie stanowią narzędzia istotnie przyczyniającego się do redukcji
problemu ubóstwa na świecie.

Globalny problem ubóstwa
Zgodnie z danymi Banku Światowego zarówno w wartościach bezwzględnych,
jak i względnych problem skrajnego ubóstwa w ujęciu globalnym – według kryterium
dochodu poniżej 1,90 USD dziennie – ulega redukcji. W latach 1990–2012 liczba ludności
żyjącej w skrajnym ubóstwie (wykres 1, oś lewa) spadła ponad dwukrotnie. Jednocześnie
została zredukowana stopa ubóstwa (wykres 1, oś prawa) rozumiana jako odsetek populacji żyjącej w skrajnym ubóstwie.
Wykres 1. Skala skrajnego ubóstwa na świecie według kryterium dochodu poniżej 1,90 USD na osobę
dziennie na podstawie parytetu siły nabywczej (z 2011 roku)

Źródło: Cruz, Foster, Quillini, Schellekens (2015).

Jednocześnie należy zauważyć, że poszczególne regiony świata w różnym stopniu
pozostają dotknięte problemem skrajnego ubóstwa (wykres 2).
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Wykres 2. Procentowy udział osób żyjących za mniej niż 1,9 USD dziennie w populacji wybranych regionów świata (wybrane lata)

Źródło: opracowanie własne na podstawie The World Bank (2016).

W ujęciu względnym najwyższy odsetek ludności żyjącej w skrajnym ubóstwie obserwowany jest w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Udział tego regionu w globalnym
problemie ubóstwa w 2012 r. wzrósł do 43% (Cruz Foster, Quillini, Schellekens, 2015).
Ponadto wśród dwunastu państw świata najsilniej dotkniętych problemem skrajnego
ubóstwa (w ujęciu względnym, tj. w odniesieniu do populacji kraju)1 aż jedenaście to
państwa Afryki Subsaharyjskiej (wykres 3).
O ile w ujęciu globalnym odnotowywana jest nieprzerwana – od 1990 – redukcja problemu ubóstwa, o tyle analiza na poziomie poszczególnych państw świata uwidocznia, że
w pewnych okresach stopa ubóstwa rośnie2. Dzieje się tak pomimo wysiłków podjętych
na rzecz redukcji ubóstwa, m.in. przez organizacje międzynarodowe ukierunkowane na
zwalczanie tego problemu, np. IBRD czy IDA, pomoc rozwojowa jest bowiem w przypadku tych państw utrudniona. Przykładowo na Madagaskarze, zgodnie z badaniami
Banku Światowego (The World Bank, 2015a), wysoki udział wydatków administracyj1
Ujęcie relatywne, tj. w odniesieniu do liczby populacji danego kraju, zdaje się miernikiem bardziej odpowiednim – pozwala bowiem uniknąć efektu wielkości danego państwa. Potwierdzają to dane dotyczące
problemu ubóstwa w ujęciu bezwzględnym: sześć państw o najwyższej liczbie ludności żyjącej w skrajnym
ubóstwie to państwa z listy dwudziestu największych państw świata pod względem liczby ludności. Są to
kolejno (w nawiasach podano liczbę ludności żyjącej w skrajnym ubóstwie oraz ostatni rok badania): Indie
(259,5 mln; 2010), Chiny (149,6 mln; 2010), Bangladesz (66,2 mln; 2010), Kongo (54,3 mln; 2012), Indonezja
(38,4 mln; 2010) i Etiopia (29,4 mln; 2010); Obliczenia własne na podstawie The World Bank (2016).
2
Wzrost stopy ubóstwa wystąpił na przykład w Argentynie (z 1,5% w 2011 do 1,8% w 2013 r.), Brazylii
(z 4,6% w 2012 do 4,9% w 2013 r.) czy w Hondurasie (z 14,1% w 2009, 18,8% w 2011 do 21,4% w 2012 r.),
za: The World Bank (2016).
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nych w budżecie państwa znacznie ogranicza możliwości zaangażowania środków budżetowych w inwestycje pobudzające wzrost. Ograniczony wpływ pomocy rozwojowej
na redukcję ubóstwa w danym państwie wynika także z negatywnego zjawiska substytucyjności pomocy zewnętrznej dla krajowych wydatków ukierunkowanych na wzrost
(zjawisko tzw. aid fungibility). O ile badania przeprowadzone dla Indonezji, Malawi,
Ugandy czy Zambii nie potwierdzają występowania tego zjawiska w tych krajach, o tyle
kolejne badania (Thamae, Kolobe, 2016) nad zjawiskiem w Lesotho wykazały znacznie
wyższą efektywność inwestycji przy zaangażowaniu środków krajowych. Te – jak już
zasygnalizowano – w państwach o niskich dochodach pozostają ograniczone.
Wykres 3. Dwanaście państw świata o najwyższej stopie skrajnego ubóstwa (w %)*

* Dane dla: Madagaskaru, Malawi, Gwinei Bissau, Zambii, Rwandy, Lesotho za 2010 r., dane dla Burundi (2006), dane dla Konga
(2012), dane dla Mozambiku i Republiki Środkowoafrykańskiej (2008), dane dla Liberii (2007), dane dla Uzbekistanu (2003).
Źródło: opracowanie własne na podstawie The World Bank (2016).

Uwzględniając ograniczenia pomocy rozwojowej, a także mając świadomość istniejących barier dla działań ukierunkowanych na zwalczanie problemu skrajnego ubóstwa,
należy podkreślić, że ambitny cel całkowitej redukcji problemu skrajnego ubóstwa na
świecie implikuje potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań.
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Migracje w państwach silnie dotkniętych problemem skrajnego ubóstwa
Analiza migracji jako potencjalnego narzędzia, które mogłoby przyczynić się do
rozwiązania problemu skrajnego ubóstwa, wymaga w pierwszej kolejności zbadania skali
migracji. Naturalnie, dopóki migracje nie wystąpią, dopóty państwo wysyłające nie odniesie z nich korzyści.
Z analizy skali migracji w państwach najsilniej dotkniętych problemem ubóstwa
(zgodnie z wyszczególnieniem jak na wykresie 3, lecz z pominięciem Uzbekistanu)
wynika, że kraje te cechuje ograniczona mobilność zagraniczna. Żadne z analizowanych państw nie należy do grupy trzydziestu państw świata o największej liczbie migrantów bądź o najwyższym udziale emigrantów w populacji swego kraju (KNOMAD,
2016). Udział emigrantów w populacji rozwijających się państw Afryki Subsaharyjskiej
(na poziomie 2,5%) istotnie ustępuje migracjom z państw rozwijających się w innych
regionach świata3.
W tym miejscu warto wskazać na jedną z przyczyn ograniczonej mobilności międzynarodowej – niski poziom dochodu. O ile mógłby on być uznany jako silna przesłanka
do emigracji, o tyle jednocześnie niski dochód może stanowić istotną barierę migracji.
Sytuacja taka dotyka gospodarstwa domowe, których dochody nie pozwalają na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem. Wielu potencjalnych migrantów, mających silne
pobudki do emigracji – określanych w literaturze (Bodvarsson, Van der Berg, 2013,
s. 432) jako would-be émigrés – pozostaje w swoim państwie. Zależność pomiędzy skalą
migracji a poziomem płac prezentuje model Hattona i Williamsona (2009). Zakładają oni,
że chociaż istnieje silna przesłanka do emigracji w państwach ubogich, koszty emigracji mogą być zbyt wygórowane dla obywateli tych państw, których nie stać na wyjazd
(too poor to migrate). Ostatecznie biedne kraje są zamknięte w pułapce ubóstwa: te, które
mają najwięcej do zyskania z emigracji, nie są w stanie z niej skorzystać. Jednocześnie
Hatton i Williamson wskazują, że wraz ze wzrostem płac znika pułapka ubóstwa i zwiększa się skala emigracji.
Relację pomiędzy poziomem wynagrodzeń a skalą emigracji przedstawiono na
rysunku 1. Opadająca funkcja migracji wskazuje na odwrotną zależność pomiędzy wynagrodzeniami a skalą migracji. Jednocześnie należy odróżnić przesunięcie po krzywej
i przesunięcie samej krzywej. Początkowo gospodarka państwa ubogiego znajduje się
w określonym punkcie na krzywej EM1, z niską skalą emigracji (e0) i niskim poziomem
wynagrodzeń (w0). Wraz ze wzrostem gospodarczym płace rosną do poziomu w1, lecz
jednocześnie dochodzi do przesunięcia krzywej migracji do EM2. W przykładzie skala
3
Najwyższy udział emigrantów w populacji kraju – wśród państw rozwijających się – odnotowywany
jest w regionie Europy i Centralnej Azji (12,2% w 2013 r.), a dalej w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej (6,8%), Ameryki Łacińskiej i obszaru Karaibów (6,3%), za: KNOMAD (2016).
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emigracji wzrosła do e1. W przypadku braku przesunięcia krzywej EM skala emigracji
spadłaby do poziomu e1. Wraz z dalszym postępem w rozwoju państwa funkcja migracji
pozostaje stabilna, stąd wzrost wynagrodzeń do poziomu w2 zmniejszy skalę emigracji
do poziomu e2.
Rysunek 1. Wynagrodzenia a stopa emigracji

Źródło: Hatton, Williamson (2009).

Analiza regresji (wykres 4) potwierdza, że w grupie państw o niskich dochodach
wraz ze wzrostem dochodów skala emigracji rośnie. Na szczególną uwagę zwraca sytuacja w Lesotho – wyższemu niż w większości analizowanych państw dochodowi
per capita towarzyszy najwyższy w grupie tych państw odsetek emigrantów w populacji
kraju (15,6%). W grupie analizowanych państw pomiędzy skalą emigracji (mierzoną odsetkiem emigrantów w populacji danego kraju) a poziomem dochodu wystąpiła korelacja
dodatnia (r = 0,307): państwa charakteryzujące się wyższym poziomem dochodu narodowego per capita odnotowywały jednocześnie wyższą skalę emigracji. Jednocześnie
współczynnik determinacji na poziomie R 2 = 0,094 wskazuje, że skala emigracji w omawianych państwach nie może być wyjaśniona jedynie na podstawie poziomu dochodu.
Przykładowo w Lesotho znacznie wyższą skalę emigracji można wiązać z położeniem
geograficznym oraz długimi tradycjami migracyjnymi sięgającymi połowy XIX wieku
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w związku z rozpoczęciem wydobycia diamentów w Kimberley i złota w Witwatersrand
w Republice Południowej Afryki (Nalane, Chikanda, Crush, 2012, s. 5). Z kolei wysoki
odsetek emigrantów w populacji Liberii (8,6%) pomimo niskich dochodów wynika z emigracji na skutek dwóch wojen domowych, jakie wybuchły w 1989 i 1999 r.
Wykres 4. Odsetek emigrantów w populacji danego kraju a dochód narodowy per capita
wśród jedenastu państw Afryki najsilniej dotkniętych problemem ubóstwa

Źródło: obliczenia własne; dochód narodowy per capita (PPP) na podstawie Baza Banku Światowego (2016); odsetek emigrantów
w populacji kraju KNOMAD (2016).

Na problem ograniczonej mobilności najbardziej ubogich (a więc braku możliwości
rozwiązania problemu ubóstwa za pomocą migracji międzynarodowych) wskazywano
już podczas 39. Sesji Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (Taylor, 2006). Jednocześnie
podczas tej samej sesji wskazywano (Obaid, 2006, s. 2), że migracja może stanowić wkład
do globalnej agendy na rzecz redukcji ubóstwa – a to za sprawą przekazów pieniężnych
migrantów do krajów pochodzenia. To właśnie remittances uznawane są za kluczowy
aspekt migracji przyczyniający się do walki z problemem ubóstwa (IOM, 2015).
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Przekazy pieniężne migrantów w krajach dotkniętych problemem skrajnego ubóstwa
W literaturze przedmiotu odnoszącej się do szeroko rozumianego zagadnienia migracji w kontekście rozwoju wiele miejsca poświęcono badaniom nad konsekwencjami
przekazów pieniężnych migrantów (remittances) dla państwa pochodzenia. Z przeprowadzonych badań wynika istotna zależność pomiędzy przekazami migrantów a redukcją
ubóstwa. W badaniach Adams i Pege (2005, s. 1660) wykazali, że 10% wzrost udziału
emigrantów z danego kraju prowadzi do spadku udziału osób żyjących poniżej 1 USD
dziennie w populacji tego kraju o 2,1%. Gustafssoni Makonnen (1993, za: Özden, Schiff,
2006, s. 7) dowiedli, że gdyby zniknęły przekazy pieniężne do Lesotho, dodatkowe
11–14% gospodarstw dotknąłby problem ubóstwa.
Znaczenie remittances dla poszczególnych państw Afryki Subsaharyjskiej jest zróżnicowane (wykres 5).
Wykres 5. Przekazy emigrantów w wybranych państwach Afryki najsilniej dotkniętych problemem
ubóstwa w 2014 roku*

* Dane dla Madagaskaru, Burundi, Gwinei Bissau – za 2013 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Baza Banku Światowego (2016).
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W grupie analizowanych krajów (w wartościach bezwzględnych) to Liberia, Madagaskar i Lesotho są największymi odbiorcami przekazów migrantów, jednak żadne
z analizowanych państw dotkniętych silnie problemem ubóstwa nie znajduje się w grupie
trzydziestu państw świata będących głównymi odbiorcami przekazów migrantów w wartościach bezwzględnych (KNOMAD, 2016). W relacji do PKB remittances pozostają
najistotniejsze dla Liberii i Lesotho. W grupie pozostałych analizowanych państw udział
remittances nie przekracza 7%. W wartościach względnych (w relacji do PKB) jedynie
Liberia i Lesotho znajdują się w grupie trzydziestu państw świata o najwyższym znaczeniu remittances (KNOMAD, 2016)4.
Poza ograniczonym napływem przekazów pieniężnych migrantów w grupie badanych państw (z wyjątkiem jedynie Liberii i Lesotho) pozytywny wpływ remittances na
redukcję skrajnego ubóstwa limitują wysokie koszty transferu środków zaoszczędzonych
przez migranta do kraju pochodzenia. To właśnie w regionie Afryki Subsaharyjskiej
koszty te pozostają najwyższe – w trzecim kwartale 2015 r. wyniosły 9,78% transferowanej kwoty5. Skalę problemu wysokich kosztów transferu remittances do poszczególnych państw Afryki Subsaharyjskiej potwierdzają badania na poziomie poszczególnych
państw, np. przekazy do Zambii z RPA obarczone są kosztem 19% transferowanej kwoty.
Wśród trzydziestu najdroższych na świecie korytarzy transferu remittances pięć korytarzy obejmuje analizowane w artykule państwa Afryki Subsaharyjskiej najsilniej dotknięte problemem ubóstwa. Są to przekazy: a) z RPA do Zambii; b) z Tanzanii do Rwandy
– koszt na poziomie 17,3%; c) z RPA do Mozambiku –16,3%; d) z Wielkiej Brytanii do
Rwandy – 14,5%; e) z RPA do Lesotho –13,8% (KNOMAD, 2016). Co więcej, z charakteru remittances stanowiących fundusze prywatne wynika ograniczona możliwość ich
alokacji w konkretne inwestycje (jak np. budowa dróg czy szpitali), stąd remittances nie
powinny być postrzegane jako substytut pomocy rozwojowej (The World Bank, 2006,
s. XVI). Gdy uwzględni się jednak potencjał rozwojowy przekazów pieniężnych migrantów, powyższe ograniczenia powinny być rozpatrywane w kategoriach wyzwań.
Zwiększenie pozytywnego oddziaływania remittances jako narzędzia sprzyjającego
zwalczaniu skrajnego ubóstwa wymaga m.in zwiększenia konkurencyjności usługodawców podejmujących się transferu oszczędności migrantów czy możliwie lepszego ukierunkowania wykorzystania remittancesw drodze wspieraniamałej przedsiębiorczości.

W rankingu państw pod względem relacji remittances do PKB pierwsze miejsca zajmują Tadżykistan,
Kirgistan i Nepal z relacją – odpowiednio 41,7% PKB, 30,3% PKB, 29,2% PKB. Liberia zajmuje miejsce
szóste, a Lesotho trzynaste.
5
Zgodnie z badaniami z III kwartału 2015 r. (World Bank, 2015b) średni koszt transferu remittances na
świecie wyniósł 7,52% kwoty przelewu.
4
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Podsumowanie
Realizacja ambitnego celu – całkowitej eliminacji skrajnego ubóstwa – wymaga poszukiwania nowych, skutecznych narzędzi, jakie mogą być użyte w walce z tym istotnym
problemem. W świetle przeprowadzonej analizy migracje międzynarodowe za taki efektywny instrument nie mogą być uznane. O ile neoklasyczna analiza międzynarodowych
przepływów siły roboczej wskazuje ich pozytywny wpływ dla państwa wysyłającego,
o tyle ograniczona mobilność w najuboższych regionach świata nie pozwala na osiąganie
istotnych korzyści z migracji. Ze względu na koszty związane z wyjazdem i jednocześnie
niskie dochody obywateli najuboższych państw, którzy mają najwięcej do zyskania, nie
stać na wyjazd. Wypływa stąd dodatkowy wniosek: wraz ze wzrostem gospodarczym
w Afryce Subsaharyjskiej w przyszłości może nastąpić istotny wzrost emigracji z tego
regionu.
Ograniczona emigracja z państw objętych analizą oznacza ograniczone korzyści
w postaci napływu remittances: jedynie Liberia i Lesotho (o najwyższym odsetku emigrantów w populacji tych krajów) odnotowują względnie wysoki napływ transferów
migrantów. Jednocześnie napływ ten jest ograniczany przez wysokie koszty transferu.
Dodatkowo należy uwzględnić negatywne aspekty związane z emigracją z państw
najuboższych takie jak zjawisko drenażu mózgów (w tym emigrację personelu medycznego) czy kolejny aspekt: restrykcyjne (i selektywne) polityki migracyjne państw rozwiniętych. Ze względu na ograniczone ramy analizy powyższe zagadnienia nie zostały
uwzględnione – stanowią one przesłankę do dalszych rozważań wpisujących się w istotny
nurt badań nad migracjami międzynarodowymi w kontekście rozwoju.
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Abstrakt
Celem artykułu była analiza migracji międzynarodowych z najbardziej dotkniętych ubóstwem państw świata.
Przyjęto następującą hipotezę: migracje międzynarodowe nie stanowią narzędzia istotnie przyczyniającego się do
redukcji problemu ubóstwa na świecie. Jak zostało wykazane, państwa najuboższe – choć mają najsilniejsze przesłanki
do emigracji – charakteryzują się ograniczoną mobilnością międzynarodową. Dodatkowo ograniczone są korzyści
z migracji, co rodzi wiele wyzwań m.in. w zakresie zwiększenia pozytywnego oddziaływania remittances jako narzędzia
sprzyjającemu zwalczaniu skrajnego ubóstwa.

International migrations and global poverty
The aim of the article was to analyze international migration from countries with the highest poverty rate.
The following hypothesis was set: international migrations cannot be considered as a measure significantly
contributing to the reduction of poverty in the world. As stated, the poorest countries – even though they have the
strongest incentives for emigration – have a limited international mobility. In addition, benefits from migration are
limited, which raises a number of challenges, among others, to increase the positive impact of remittances as an
instrument for working against extreme poverty.
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Wprowadzenie
Globalizacja należy do bodaj najczęściej używanych słów opisujących współczesny świat w ostatnim dwudziestoleciu. Celem pracy jest ukazanie zjawisk związanych
z rozwojem procesów globalizacji i koncepcji naukowych, dotyczących zwłaszcza roli
państwa, w literaturze przedmiotu.
W opracowaniu oprócz pojęcia i istoty wyodrębniono najważniejsze aspektyprocesów globalizacji i jej elementy, promotorów i podmioty, mierniki stopnia globalizacji,
jak również zagrożenia oraz (nie)możliwości ich przezwyciężenia. Praca ma charakter
przeglądowy, opatrzony – w wybranych fragmentach – komentarzem autorskim.

Ogólna charakterystyka procesów globalizacji
Teorii globalizacji, uogólniającej dotychczasowy stan wiedzy na ten temat, dotychczas nie opracowano (Misiak, 2009, s. 14–15). Wynika to z faktu, że nie określono precyzyjnie przedmiotu badań. Brakuje również aparatu pojęciowego i wypracowanego schematu postępowania badawczego, niezbędnego do opracowania ogólnej teorii globalizacji.
Różnie można definiować pojęcie, jakim jest globalizacja. Zdaniem Grzegorza
Kołodki (2013, s. 94–95), globalizacja jest megaprocesem (nie tylko ekonomicznym),
który na gruncie ekonomii oznacza historyczny i spontaniczny proces liberalizacji i po*
prof. dr hab. Jolanta Zieziula, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
e-mail: jolanta.zieziula@wzieu.pl

39

Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 13 (2016)

Globalizacja

stępującej wraz z nią integracji rynków towarów, kapitału i siły roboczej w jeden wewnętrznie sprzężony rynek ogólnoświatowy. W wątpliwość można jednak podać spontaniczność tego procesu, zważywszy na fakt, że działania na zagranicznych rynkach
z reguły poprzedzone są opracowaniem strategii takich działań, choćby ze względu na
większe ryzyko działania poza krajem macierzystym.
W systemowym podejściu do gospodarki według Jerzego Wilkina gospodarka globalna, czyli światowa, jest jednym z systemów ekonomicznych (Noga, Stawicka, 2009,
s. 12). W systemie gospodarki światowej, stosując różne kryteria, można wyodrębnić subsystemy. Jednym z proponowanych kryteriów wyodrębnienia subsystemów jest uczestnictwo poszczególnych krajów w procesie globalizacji, mierzonestopniem globalizacji
(Noga, Stawicka, 2009, s. 15, 18–20). W takim ujęciu bada się procesy globalizacji, biorąc
pod uwagę kraje, a nawet regiony pochodzenia przedsiębiorstw o charakterze ponadnarodowym, uwzględniając skalę i wartość ich działalności.
W teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych często definiuje się globalizację bardzo ogólnie – jako proces niszczenia państwowych barier granicznych dla
działania sił rynkowych (Szymański, 2001). Takie podejście implikuje bezpośrednie
zaangażowanie państw w proces globalizacji, gdyż niszczenie barier granicznych dla
procesów globalizacji bez udziału państw jest w warunkach pokojowych niemożliwe.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na postępujące procesy integracyjne, tworzenie
ugrupowań integracyjnych. Zmniejszają one dominującą rolę państw w kształtowaniu zagranicznej polityki ekonomicznej na rzecz organów ponadnarodowych. Jednakże nawet
w najbardziej rozwiniętym ugrupowaniu integracyjnym, jakim jest Unia Europejska
(Wspólnoty Europejskie), samodzielność państw jest nadal duża.
Inne podejście traktuje globalizację jako umiędzynarodowienie działalności gospodarczej (Stonehouse, Hamill, Campbell, Purdie, 2001, s. 1). W takim ujęciu zakłada się
oddolne, dokonujące się na szczeblu przedsiębiorstw działania zmierzające do wychodzenia zdziałalnością gospodarczą poza granice kraju. Może się to odbywać przy wsparciu
bezpośrednim lub pośrednim państwa. W takim przypadku jednak procesy globalizacji
mogą odbywać się bez pomocy państwa, z którego pochodzi kapitał. Należy pamiętać
jednak, że możliwość działania przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach jest uzależniona od przyjaznej polityki państwa przyjmującego kapitał. Państwo kształtuje bowiem
warunki ustawowe (regulacyjne) dla działalności gospodarczej w danym kraju, w tym
dla kapitału zagranicznego (Zorska, 2007, s. 20).
Nie zmienia to w niczym faktu, że oprócz analiz procesów globalizacji na poziomie
poszczególnych krajów niezbędne jest uwzględnianie działań oddolnych, na poziomie
przedsiębiorstw. Globalizacja ich działalności polega na zintegrowaniu rozproszonych
międzynarodowych działań oraz realizujących je jednostek (Suszyński, 2003, s. 355).
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Można przyjąć, że szeroko rozumiana konsolidacja przedsiębiorstw i towarzyszące jej
dążenie do kreowania wartości dla współwłaścicieli współwyznaczają główny nurt
globalizacji przedsiębiorstw. Niezależnie od celów, charakteru i sposobów konsolidacji
przedsiębiorstw proces globalizacji wywiera wpływ na zarządzanie, zwłaszcza w warunkach sprzyjających decyzjom o rozszerzeniu działalności przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe i w konsekwencji na światowy rynek. Ponadto skutki działalności takich
przedsiębiorstw – korporacji transnarodowych (KNT) są bardzo istotne dla funkcjonowania gospodarek zarówno krajów pochodzenia kapitału, jak i krajów przyjmujących
obcy kapitał.
Wśród ważnych globalizacyjnych przesłanek wzrostu znaczenia wartości przedsiębiorstwa i zarządzania nią, z punktu widzenia interesów właścicieli, szczególną rolę
odgrywa wykorzystanie kapitału intelektualnego jako źródła przewagi konkurencyjnej
(oryginalność, innowacyjność) przedsiębiorstw w skali międzynarodowej (Suszyński,
2003, s. 369). Zróżnicowanie obsługiwanych rynków zagranicznych może być źródłem
dodatkowych wartości dla właścicieli przedsiębiorstw, ale wymaga szczególnych umiejętności zarządczych. Niezbędne jest formułowanie i wdrażanie przez przedsiębiorstwa
silnie zintegrowanych strategii działań globalnych, nakierowanych na wykorzystanie globalnych synergii. Z tego względu fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na szczeblu międzynarodowym są uznawane za najwyższą, najbardziej złożoną formę budowania przewagi
konkurencyjnej na rynku globalnym.
Należy podkreślić, że niezależnie od podejścia procesy globalizacji zawierają w sobie
wiele aspektów, wśród których można wydzielić: gospodarcze, polityczne i społeczne
(Misiak, 2009, s. 20–23). Ideologiczną podbudową globalizacji jest liberalizm gospodarczy. Polega on na ekonomizacji i urynkowieniu wszystkich dziedzin życia, ograniczeniu roli państwa i całego sektora publicznego. Jednocześnie powstają międzynarodowe
systemy dotyczące handlu towarami i usługami, przepływu kapitału, walut (międzynarodowe systemy walutowe), praw człowieka itp., którym rządy państw muszą się podporządkować. Ponadto następuje koncentracja bogactwa i ponadnarodowej władzy (Polak,
2009, s. 9).
W literaturze przedmiotu podkreśla się dochodową i majątkową polaryzację, a w jej
wyniku rosnące zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne w świecie. Można je badać
w ujęciu makro, czyli w układzie państw bogatych i państw biednych, jak również
w ujęciu mikro, czyli wewnątrz państw. W tym drugim przypadku badania obejmują
bogatych i biednych ludzi w poszczególnych państwach (Polak, 2009, s. 217–355).
W procesie globalizacji uczestniczą różne grupy podmiotów: państwa, instytucje
i organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa i korporacje transnarodowe. Jak już wspomniano, na rozwój współczesnej globalizacji znaczący, choć zdaniem Anny Zorskiej (2007, s. 20), pośredni wpływ wywarły (i wywierają)
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państwa narodowe. Następuje przy tym stopniowe przechodzenie państw od wypełniania
funkcji operacyjnych (ingerencja lub bezpośrednie uczestnictwo w działalności gospodarczej) do funkcji o charakterze systemowym (realizacji globalnie i strategicznie zadań
ekonomicznych i społecznych.
Oprócz tradycyjnej działalności legislacyjnej, stabilizacyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. państwa angażują się we wdrażanie programów mających na celu podnoszenie międzynarodowej konkurencyjności ich krajowych gospodarek, łagodzenie przebiegu
i kosztów dostosowania do globalnej konkurencji, wprowadzanie nowych rozwiązań instytucjonalnych, promowanie rozwoju gospodarki opartej na informacji i wiedzy.
W teorii „Wieku Ameryki” przyjęto założenie, że Ameryka (głównie USA) wykazuje
pozytywne dążenie do synergii podstawowych czynników decydujących o kierunkach
rozwoju globalizacji, dlatego wytworzył się tzw. amerykański styl globalizacji, w którym
ważną rolę komunikacyjną odgrywa język angielski. Dokonuje się rywalizacja pomiędzy
Ameryką i Europą (Unia Europejska) w głównych nurtach przemian globalizacyjnych.
Są one zwane megapodmiotami sceny globalnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że rośnie
rola Azji (głównie Chin i Indii) i można sądzić, że około 2050 r. na scenie globalnej
pierwsze miejsce będą miały Chiny, a dopiero po nich uplasuje się Ameryka. Przed
Europą znajdą się ponadto Indie (Misiak, 2009, s. 20–22).
Międzynarodowe organizacje gospodarcze wspierające międzynarodową wymianę
handlową oraz wzrost gospodarczy sprzyjają procesom globalizacji. Zdaniem Josepha
Stiglitza, największą rolę odgrywają Światowa Organizacja Handlu (WTO), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) oraz Bank Światowy (WB) (Stiglitz, 2007, s. 20).
Według kryterium stopnia globalizacji, niezależnie od stosowanego przez organizacje międzynarodowe (np. ONZ) podziału krajów na rozwijające się, Europę Środkowo-Wschodnią (od lat 90. ubiegłego wieku kraje transformujące się) i kraje rozwinięte, dodatkowo kraje świata dzieli się na grupy według tzw. wskaźnika globalizacji (the
globalization index). Wśród krajów rozwijających się na przykład wydziela się bardziej
zglobalizowane i mniej zglobalizowane.
Niezależnie od tego, jakie podejście do globalizacji zostanie przyjęte, praktyczna
działalność w tym zakresie zależy zarówno od aktywności samych przedsiębiorstw, jak
i od warunków działania tworzonych przez poszczególne kraje. Możliwości działania
zagranicznych przedsiębiorstw w danym kraju zależą m.in. od stopnia przyjętej w nim
wolności gospodarczej.
Amerykańska Fundacja (Heritage Foundation) we współpracy z „Wall Street
Journal” od 1995 r. mierzy wskaźnik (indeks) swobody ekonomicznej (Index of Economic Freedom – IEF) i publikuje corocznie w postaci raportu (w raporcie wolność gospodarczą definiuje się jako brak przymusu rządowego lub ograniczeń w sferze produkcji,
dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług poza niezbędną konieczność wynikającą z ochrony
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obywateli [Misiak, 2009, s. 26]). Wskaźnik swobody ekonomicznej jest konstruowany na
podstawie zmiennych określających sytuację społeczno-gospodarczą badanych krajów
pogrupowanych w następujących kategoriach: polityka handlowa, obciążenia fiskalne,
interwencja rządu, polityka monetarna, inwestycje zagraniczne, bankowość i finanse,
płace i ceny, prawa własnościowe, regulacje prawne, znaczenie gospodarki nieformalnej
oraz swoboda ekonomiczna na rynku pracy. Co roku wprowadzane są nieznaczne modyfikacje w metodologii badań, w celu poprawy jakości ocen.
W zależności od wyników badań analizowane kraje dzieli się na gospodarki: liberalne, raczej liberalne, średnio liberalne, raczej nieliberalne i nieliberalne. Do gospodarek
liberalnych zalicza się Hongkong, Singapur i Irlandię. Polska zaliczana jest do gospodarek
raczej liberalnych.
Wolność gospodarcza (definiowana jako wolność wyboru indywidualnego, w wolności wymiany koordynowanej przez rynek, wolności podejmowania działalności gospodarczej, konkurencji oraz ochrony osób i własności) oceniana jest także w Raporcie
Wolności Gospodarczej na Świecie (Economic Freedom of the World) przez sieć niezależnych instytutów z ponad siedemdziesięciu krajów, pod przewodnictwem Instytutu
Frasera z Vancouver w Kanadzie (Misiak, 2009, s. 28). Wskaźnik wolności gospodarczej
opracowywany jest na podstawie analizy pięciu obszarów aktywności gospodarczej: tzw.
rozmiarów rządu (podatków i wydatków publicznych), struktury prawnej i ochrony praw
własności, dostępu do finansowania i stabilności pieniądza, swobody handlu zagranicznego oraz regulacji dotyczących kredytów, pracy i biznesu. W rankingu wolności gospodarczej najwyżej plasują się Hongkong, Singapur i Nowa Zelandia. Polska natomiast
zajmuje dość odległe miejsce.

Korzyści i zagrożenia związane z procesem globalizacji
Aby w możliwie wszechstronny sposób zaprezentować skutki, w tym korzyści i zagrożenia związane z procesem globalizacji, najlepiej odnosić się do poszczególnych podmiotów uczestniczących w tym procesie w sposób czynny bądź bierny. Są jednak także
zagadnienia dotyczące świata jako całości. Dla przykładu nie bez znaczenia jest wpływ
procesów globalizacji na środowisko naturalne, w którym się odbywa.
W pierwszej kolejności korzyści z procesów globalizacji mogą odnosić poszczególne
przedsiębiorstwa oraz ich grupy, państwa, organizacje międzynarodowe oraz ludność.
Ta ostatnia może być rozpatrywana jako siła robocza, ze szczególnym uwzględnieniem
kapitału intelektualnego, właściciele, ale też nabywcy i, co najważniejsze, konsumenci,
gdyż dopiero oni nadają sens każdej aktywności gospodarczej.
Zasadnicze korzyści przedsiębiorstw w procesie globalizacji polegają na wprost nieograniczonych możliwościach zwiększania skali produkcji (i innej działalności) i tym
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samym obniżania kosztów jednostkowych oraz zwiększania nie tylko masy zysku, lecz
także w wielu przypadkach stopy zysku. Obniżanie kosztów produkcji może odbywać
się również dzięki wykorzystywaniu tańszych czynników produkcji poza macierzystym
krajem, zwłaszcza surowców i siły roboczej (w tym kapitału intelektualnego) z kraju
goszczącego. Dodatkowym czynnikiem obniżającym koszty może być generalnie niższy
poziom cen w kraju przyjmującym kapitał, a ponadto brak rygorystycznych wymagań
dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
Na podkreślenie zasługuje to, że procesy globalizacji są przesłanką zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Na poziomie KNT polegają one na zintegrowaniu rozproszonych międzynarodowych działań tak, aby przynosiły jak największe korzyści korporacji
traktowanej jako całość.
Dla państw o gospodarce rynkowej, z których pochodzą przedsiębiorstwa działające
za granicą, największą korzyścią jest możliwość zyskownego działania tych przedsiębiorstw, w tym możliwość wykorzystania zakumulowanego przez nie kapitału. Zaangażowanie w działalność za granicą może, przynajmniej częściowo, przeciwdziałać niekorzystnym skutkom cykli koniunkturalnych (zapobiegać lub łagodzić skutki pogarszającej
się koniunktury, a nawet lokalnych kryzysów), w każdym z tych krajów z osobna. Często
bowiem działalność przedsiębiorstw za granicą pociąga za sobą popyt na produkty z kraju
macierzystego oraz/lub na działalność uzupełniającą w kraju macierzystym. Może więc
być, jak już wspomniano, czynnikiem stabilizującym lub poprawiającym koniunkturę
gospodarczą. Dodatkowo odbywa się transfer zysków (przynajmniej w części), który
zwiększa siłę nabywczą w kraju macierzystym i wspomaga słabnący popyt wewnętrzny, zwłaszcza w okresach pogarszającej się koniunktury. Pośrednio, poprzez działalność przedsiębiorstw, poszczególne państwa mają możliwość zdobywania, umacniania
i poszerzania swoich wpływów ekonomicznych i politycznych, a także kulturowych za
granicą.
W procesie globalizacji organizacje międzynarodowe mają zwiększone możliwości
działania eksperckiego (w tym rozjemczego) i koordynacyjnego. Są one tym większe,
im większą rolę odgrywają te organizacje, zgodnie z wolą i siłą ekonomiczno-polityczną
państw członkowskich. I tak, na przykład WTO wywiera presję na znoszenie wszelkich
przeszkód w handlu, a MFW umożliwia zwiększenie podaży kapitału dla celów rozwojowych (inwestycyjnych).
O miejscu i roli siły roboczej w procesie globalizacji dużo napisano w literaturze
przedmiotu. Nie ulega wątpliwości, że postępująca liberalizacja procesów gospodarczych przynosi ze sobą zliberalizowanie przepływu siły roboczej. Dokonuje się bardziej
masowe niż dawniej przemieszczanie siły roboczej do państw, w których może być lepiej
wykorzystana, z większą korzyścią dla pracowników i ich rodzin. Największe znaczenie odgrywa jednak lokowanie przedsiębiorstw w państwach, w których siła robocza
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występuje w obfitości, bez możliwości (często też umiejętności) jej wykorzystania przez
miejscową gospodarkę. Jest przy tym tańsza niż w kraju macierzystym i w branych pod
uwagę innych krajach potencjalnych lokalizacji przedsiębiorstw za granicą. Z czasem
też stwarzane są warunki do wyrównywania poziomu płac globalnie. Wtedy jednak następuje proces podnoszenia płac w krajach goszczących, a także tendencja do obniżania
płac tych w krajach, w których ubywa miejsc pracy, szczególnie nisko wykwalifikowanej.
Na podkreślenie zasługuje możliwość lepszego (szerszego) wykorzystania kapitału
intelektualnego na całym świecie. Proces globalizacji stwarza możliwości zdecydowanie
wyższego wynagradzania tej grupy pracowników. Jest to związane nie tylko z ich wiedzą
i umiejętnościami, lecz także z dużą, globalną skalą działania.
Nabywcy i konsumenci odczuwają pozytywne skutki procesów globalizacji w postaci
szerszej gamy produktów i do tego w wielu przypadkach tańszych, niż mogłoby to być
w mniej zliberalizowanym świecie. Sprzyjają temu korzystne warunki działalności
przedsiębiorstw, w tym znoszenie barier taryfowych i pozataryfowych, oraz szybszy
przepływ informacji – istnieją warunki do upowszechniania najnowszych osiągnięć
myśli naukowo-technicznej na całym świecie.
Oprócz korzyści procesy globalizacji niosą ze sobą wiele zagrożeń. Zdaniem Adama
Budnikowskiego (2004, s. 64), można zidentyfikować cztery główne obszary zagrożeń
związanych z procesem globalizacji. Są to: sprzeczność między decyzjami podejmowanymi przez korporacje transnarodowe a interesem poszczególnych państw, ujemny
wpływ globalizacji na gospodarki krajów biedniejszych, wzrost międzynarodowej
współzależności, ujemny wpływ globalizacji na środowisko naturalne.
Władysław Szymański, analizując współczesne procesy globalizacji, zauważa ich
niekompletność i jednostronność przejawiającą się w preferowaniu partykularnych interesów i mikroekonomicznej racjonalności (Polak, 2009, s. 21). Nie ulega wątpliwości,
że racjonalność mikroekonomiczna pozostaje w konflikcie z racjonalnością makroekonomiczną. Korzystna dla przedsiębiorstw zasada ograniczania kosztów i maksymalizowania zysków oraz zwiększona możliwość ich realizowania przez ponadnarodowe
przedsiębiorstwa może godzić w interesy państwa, jego stabilność i bezpieczeństwo, jak
również ograniczać państwowe możliwości wpływania na popyt i oddziaływanie przez
budżet na sferę społeczno-gospodarczą. Brakuje też analizy skutków i możliwości zapobiegania stosowaniu cen transferowych pomiędzy różnymi podmiotami, w tym zagranicznymi, należącymi do tej samej transnarodowej korporacji, w celu obejścia przepisów
podatkowych.
Na ogół przyjmuje się, że działalność KNT jest czynnikiem zwiększającym racjonalność gospodarowania w skali świata. Pozwala bowiem na osiąganie w ramach jednego
przedsiębiorstwa korzyści z lokalizacji poszczególnych etapów produkcji tam, gdzie jest
ona najtańsza. Brakuje jednak pogłębionej refleksji badawczej, czy osiąganie racjonalno45
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ści globalnej jest w każdym przypadku zgodne z narodowym interesem krajów przyjmujących, zwłaszcza biedniejszych. Ponadto brakuje badań wpływu globalnej ekspansji na
równowagę makro- i mikroekonomiczną w poszczególnych krajach i regionach.
Kolejnym zagrożeniem związanym z procesami globalizacji jest jej negatywny
wpływ na gospodarki krajów biednych. Jest to zagadnienie związane z podziałem korzyści z handlu międzynarodowego, od dawna analizowane w teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych (Krugman, Obsfeld, 2007, t. 1, rozdz. 4 i 5), jak również związków pomiędzy polityką handlową a rozwojem gospodarczym krajów. Ujemny wpływ
procesów globalizacji na gospodarki krajów biedniejszych są coraz bardziej widoczne.
Procesy globalizacji mają bowiem charakter asymetryczny – nie dotyczą w równym
stopniu wszystkich i wszystkiego. Asymetria wynika z olbrzymiej ekonomicznej i militarnej dominacji Zachodu, z USA na czele. Najsilniejsi wyznaczają korzystne dla siebie
standardy globalizacji i czerpią z niej największe korzyści (Polak, 2009, s. 21).
Jedną z nasilających się tendencji jest pogłębiające się zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, gdyż korzyści ze wzrostu gospodarczego rozkładają się nierównomiernie. Rośnie obszar względnego ubóstwa bezrobotnych, jak i części zatrudnionych, nawet
w warunkach korzystnych wskaźników makroekonomicznych i dobrej kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Jak wiadomo, zróżnicowanie ekonomiczne istniało zawsze, ale
obecne jego rozmiary mogą budzić niepokój, zwłaszcza że w coraz większym stopniu
jest ono dystrybucyjnym efektem globalizacji (Polak, 2009, s. 7–8).
W wymiarze gospodarczym globalizacja oznacza rozszerzanie się systemu kapitalistycznego na coraz większy obszar kuli ziemskiej. Światowa gospodarka, zdaniem Grzegorza Kołodki, w coraz mniejszym stopniu dzieli się na gospodarki narodowe, a w coraz
większym stopniu składa się z nich jako ze współzależnych części. Wzrost współzależności, czyli splot uwarunkowań przyczynowo-skutkowych i sprzężeń zwrotnych pomiędzy zjawiskami i procesami, dziejącymi się w różnych miejscach globalnej przestrzeni
(Kołodko, 2008, s. 106–111).
Współzależności dotyczą nie tylko wydarzeń gospodarczych, lecz także kulturowych
i politycznych. Jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, to w dłuższym okresie czasu wzajemne oddziaływanie popytu, podaży i cen pośrednio wywiera wpływ na techniki i technologię produkcji, wzorce zachowań i konsumpcji oraz kierunki badań i kształcenia.
Współzależności światowego rynku są szczególnie widoczne na rynkach finansowych, a kapitał funkcjonujący i szybko przemieszczający się w różne rejony świata zawłaszczany jest przez możnych. Należy też zgodzić się z tezą Kołodki, że niestabilność
przepływów spekulacyjnego kapitału finansowego w skali świata jest jedną z głównych
przyczyn rozprzestrzeniania się kryzysów finansowych.
Coraz częściej można zauważyć zjawisko tzw. przemocy strukturalnej, określanej
też jako lobbing systemu (Laska, 2006, s. 55 i n.). Polega ono na tym, że podmioty silne
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w strukturze ekonomicznej wykorzystują olbrzymie zasoby finansowe na lobbing, aby
przekonywać inne kraje do wprowadzania rozwiązań i regulacji im sprzyjających. Do
tego celu wykorzystywane są np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy
i Światowa Organizacja Handlu, gdzie głos decydujący mają przedstawiciele państw
rozwiniętych. A stworzone zostały, aby w imię interesu publicznego współdziałać na
poziomie globalnym i dbać o stabilność ekonomiczną. Wyrastały z keynesowskiego rozumienia konieczności państwowego stymulowania gospodarki, kiedy zawodzi rynek
(Stiglitz, 2007, s. 28–29).
Bezalternatywne (zgodne z tzw. ideologią TINA) uwarunkowanie udzielania pomocy
kredytowej państwom potrzebującym, bez uwzględniania specyfiki każdego z nich nie
tylko nie przyniosło rozwiązania ich problemów ekonomiczno-finansowych, lecz także
pogłębiło problemy społeczne.
Procesy globalizacji i wprowadzenie gospodarki rynkowej nie przyniosły spodziewanych efektów w Rosji i w większości innych krajów dokonujących transformacji
ustrojowej. Transformacja w Rosji, przeprowadzona zgodnie z zaleceniami międzynarodowych instytucji gospodarczych, doprowadziła do bezprecedensowego ubóstwa.
O transformacji w Polsce i negatywnej roli zagranicznych doradców szeroko pisze Jacek
Tittenbrun (2007).
Krytycy globalizacji oskarżają kraje Zachodu, w tym zwłaszcza USA, o hipokryzję.
Nakłoniły one bowiem kraje rozwijające się i transformujące się do zniesienia barier handlowych, pozostawiając bariery we własnych krajach. Uniemożliwiły tym samym osiąganie – głównie krajom słabo rozwiniętym – dochodów z eksportu, które były niezbędne
dla ich rozwoju. Generalnie kraje rozwinięte tak kierowały procesami globalizacji, aby
zagarnąć nieproporcjonalnie większą część korzyści kosztem krajów rozwijających się1.
W konsekwencji niektóre najbiedniejsze kraje świata stały się jeszcze uboższe. Ponadto
rozluźnienie kontroli rynków kapitałowych m.in. w Ameryce Łacińskiej i w Azji przyniosło korzyści zachodnim bankom, natomiast ucierpiały kraje rozwijające się. Napływ
i gwałtowny odpływ kapitału spekulacyjnego do i z tych krajów pozostawiał za sobą
krach walutowy i osłabione systemy bankowe.
Co nie mniej ważne, to fakt, że jeśli przeprowadzane zgodnie z zaleceniami krajów
rozwiniętych programy przynosiły skutki odwrotne od zamierzonych w krajach słabo
rozwiniętych, to i tak te kraje muszą płacić długi zaciągnięte na realizację chybionych
programów. Ponadto, zdaniem Stiglitza, procesy globalizacji przyczyniają się do korumpowania procesów politycznych oraz rozpadu więzi społecznych. W literaturze przed1
Przykładem może być wzmocnienie praw intelektualnych w ramach Rundy Urugwajskiej GATT (poprzednika WTO) w 1995 r. Ustanowiony ład odzwierciedlał głównie interesy producentów, a nie użytkowników, co sprawiło m.in., że zachodnie koncerny farmaceutyczne mogły osiągać wyższe zyski oraz
w większym stopniu udaremniać produkcję „swoich” leków przez kraje, których nie było stać na zakup
licencji, zob. Stiglitz (2007, s. 26).

47

Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 13 (2016)

Globalizacja

miotu wielokrotnie podnoszony jest ujemny wpływ procesów globalizacji na środowisko
naturalne. Stiglitz uważa, że procesy globalizacji przyczyniają się do niszczenia środowiska naturalnego, zwłaszcza w państwach słabiej rozwiniętych (2007, s. 26).

Próby przeciwdziałania negatywnym zjawiskom oraz przyszłość
procesów globalizacji
Globalizacja nie ograniczyła skali ubóstwa, a wręcz ją powiększyła. Nie zwiększyła
też stabilności w świecie. Rośnie bezrobocie. Kryzysy nękają prawie wszystkie państwa
świata.
Protesty ludności przeciwko polityce i działaniom instytucji odpowiedzialnych za
globalizację nie są nowością. W krajach słabiej rozwiniętych buntowano się przeciwko nadmiernie restrykcyjnym programom oszczędnościowym nakładanym na te kraje.
Coraz więcej ludzi w krajach rozwijających się żyje w skrajnej nędzy.
Nowością są narastające protesty przeciw globalizacji w krajach rozwiniętych. Generalnie u podstaw protestów leży przeświadczenie, że globalizacja nie poprawia warunków
życia tym, którzy najbardziej potrzebują, oraz nie przynosi ludziom obiecywanych im
korzyści. Powiększa się przepaść pomiędzy posiadającymi i nieposiadającymi.
Narastające protesty ludności, chociaż słuszne, nie są zorganizowane i jako takie nie
mogą zmienić procesów globalizacji. Wskazują jednak, że wielu ludzi czuje się pokrzywdzonych i że opór przeciwko procesom globalizacji może się nasilać.
Jedną z form przeciwdziałań asymetrycznych procesom globalizacji, zdaniem Stefana
Sadowskiego, najskuteczniejszą militarnie jest terroryzm2. Autor ten zwraca uwagę na
globalne zagrożenia militarne3. Ich źródłami w mniejszym stopniu wydają się poszczególne państwa, a w większym stopniu inni uczestnicy stosunków międzynarodowych.
Przykładem globalnej organizacji ekstremizmu kulturowo-religijnego jest odwołująca się
do cywilizacji islamskiej Al-Kaida. Jej celem jest ustanowienie panislamskiego kalifatu
w świecie poprzez współpracę z grupami islamskich ekstremistów. Mamy tego przykład
w ustanowieniu ISIS oraz aktach terroru, których w ostatnich latach doświadczają poszczególne państwa odgrywające znaczącą rolę w procesach globalizacji.

2
Wynika to z faktu, że dla osiągnięcia stanu powszechnego zagrożenia wystarczy zastosowanie bardzo
prymitywnych środków rażenia, a przy odpowiednim wykorzystaniu mediów łatwo można stworzyć atmosferę powszechnego zagrożenia (psychozę strachu), zob. Sadowski (2006, s. 223)
3
Wykreowanie globalnego zagrożenia militarnego jest możliwe dzięki istnieniu globalnych środków
rozpoznania (satelity, strategiczne lotnictwo rozpoznawcze), łączności (satelitarnej, telefonii komórkowej, internetowej), transportu (lotniczego dalekiego zasięgu) oraz czynników rażenia o nieograniczonym
w skali ziemskiej zasięgu (broń jądrowa) i odpowiedniego aparatu propagandowego (nieskrępowany dostęp
do informacji i środków porozumiewania się), zob. Sadowski (2006, s. 199–230).
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Jeśli chodzi o przeciwdziałanie pogłębiającym się globalnym zagrożeniom
militarnym, to Sadowski (2006) uważa, że powinny się one koncentrować na:
1) tworzeniu międzynarodowej presji pokojowej; 2) doskonaleniu prawa międzynarodowego; 3) cedowaniu na międzynarodowe organizacje rozwiązywania głównych problemów współczesnego świata (s. 224–227). Inna sprawa to skuteczność podejmowanych
działań.
W pierwszej kolejności należy jednak zwrócić uwagę na zagrożenia o charakterze
gospodarczo-społecznym. One bowiem przyczyniają się do zagrożeń militarnych i od
skuteczności ich przezwyciężania zależy, czy zagrożenia militarne się pojawią.
Należy zgodzić się, że obecnie jednymi z najpoważniejszych gospodarczo-społecznych problemów świata są bezrobocie i pogłębiająca się niesprawiedliwa dystrybucja
wytworzonego globalnie bogactwa. Podejmuje się próby zmiany tej sytuacji na szczeblu
międzynarodowym, w tym regionalnym, w ramach ugrupowań np. w Unii Europejskiej
(Bielecka, 2008, s. 168–173; Kołodko 2013, s. 109–110 i in.). Chociaż ich rezultaty są dość
nikłe, ze względu np. na brak woli podmiotów, aby kompleksowo rozwiązywać te kwestie
i dostatecznych mechanizmów kontrolnych wykonania podjętych kroków, w obliczu rosnącego w siłę terroryzmu próby bardziej sprawiedliwej dystrybucji światowego bogactwa powinny być nadal podejmowane. Przyjmowanie uchodźców tych problemów nie
rozwiązuje. Trzeba zgodzić się z Grzegorzem Kołodką, że wzmocnieniu muszą ulec
międzynarodowe mechanizmy wykonawczo-kontrolne, choć jest to niezwykle trudne.
Niezależnie od tempa zachodzących zmian mało prawdopodobne jest powstanie
w najbliższym czasie globalnego systemu światowej gospodarki, a zwłaszcza globalnego i powszechnie akceptowanego regulatora. Ze względu na istnienie państw narodowych, zróżnicowane warunki gospodarowania, zgromadzone bogactwo oraz możliwości
regulacyjno-kontrolne rozwiązania w zakresie sprawiedliwszej dystrybucji wytworzonego dochodu najskuteczniej mogą być – na początek – wprowadzane w poszczególnych
państwach. Takie rozwiązania przyjmuje od lat większość krajów wysoko rozwiniętych,
zwłaszcza Europy Zachodniej. Najbardziej rozwinięte systemy przeciwdziałania bezrobociu oraz sprawiedliwej dystrybucji wytwarzanego dochodu narodowego i ogólnie
bogactwa istnieją w Danii i Szwecji. Okazuje się jednak, że systemy te nie są do końca
sprawne i budżety poszczególnych państw nie wytrzymują nadmiernych obciążeń socjalnych. Występuje tendencja do ich ograniczania, np. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.
Niedostateczny popyt jednak jest silnym hamulcem rozwoju i państwa podejmują kolejne
próby. Za taką próbę można uznać wprowadzanie od 2015 r. tzw. dochodu obywatelskiego w Szwajcarii i w Finlandii.
Niezbędne jest podjęcie skoordynowanych działań, aby zapewnić pracę wszystkim
chcącym pracować oraz wyeliminować niesprawiedliwość w dystrybucji dochodów
i majątku. Stworzenie, przynajmniej częściowo, w jakiejś formie równowagi w sferze
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podziału, która przyczyni się także do utrzymania pokoju społecznego, jest niezbędne.
Wypracowanie takiego systemu będzie rozwiązaniem na miarę Nagrody Nobla, chodzi
bowiem o to, aby pozytywny efekt dystrybucyjny nie zniechęcał ludności do pracy
i rozwoju przedsiębiorczości – nie prowadził do stagnacji czy nawet upadku gospodarki.
Wszelkie działania wymagają szerokiej i przekonującej decydentów podbudowy
teoretycznej. W teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych pojawiły się takie
zagadnienia, jak międzynarodowe uwarunkowania procesów gospodarczych, modele
współzależności ekonomicznej czy uwarunkowania koordynacji polityki makroekonomicznej, a ponadto przyczyny i modele współczesnych kryzysów walutowych oraz
związane z nimi zagrożenia i konsekwencje globalizacji rynkówfinansowych. Wśród
współczesnych ekonomistów dostrzegających konieczność zasadniczej, kompleksowej
zmiany w podejściu do procesów rozwojowych gospodarki kapitalistycznej, a więc także
do procesów globalizacji, oprócz noblisty Josepha Stiglitza (2007) na uwagę zasługuje
polski ekonomista Grzegorz Kołodko (2013), jak również ekonomista amerykański Paul
Davidson (2012).
Wymienieni autorzy zalecają zerwanie z doktryną liberalizmu i powrót do keynesizmu, czyli przywrócenia aktywnej i co najważniejsze – skutecznej polityki państwa
w gospodarce. Podają liczne przykłady działań na rzecz zwiększania zatrudnienia i wynagrodzeń (pod warunkiem, że tempo ich wzrostu będzie nieznacznie niższe od tempa
wzrostu gospodarki). Ważne (i możliwe) jest też zapewnienie ludziom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego, dzięki czemu będą skłonni więcej wydawać, a mniej
oszczędzać). Wzrośnie więc niezbędny popyt ogólny, permanentnie niedostateczny
w rozwiniętej gospodarce kapitalistycznej. Podejście takie jest słuszne, aczkolwiek wprowadzenie go w życie w szczegółach wymaga dopracowania. Najważniejsze jest jednak
przekonanie decydentów (o słuszności takiego kierunku zmian), którzy na krótką metę
nieco straciliby, lecz w długim okresie odnosiliby także korzyści z nowego, w rezultacie
globalnego, bardziej sprawiedliwego porządku ekonomiczno-społecznego.

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że niezbędne jest przyspieszenie wszelkich możliwych działań
zmierzających do przezwyciężania ujemnych zjawisk społeczno-gospodarczych, bezrobocia i większej sprawiedliwości społecznej w poszczególnych państwach. Bez tego,
jak również bez nasilenia presji pokojowej w świecie grozi nam wybuch trzeciej wojny
światowej (czego jednak ekonomiści, w tym wymienieni, nie przewidują).
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Abstrakt
Nie ma precyzyjnej definicji globalizacji. Współcześnie ideologiczną podbudową globalnych procesów ekonomicznych jest doktryna liberalizmu ekonomicznego. Chociaż można wskazać wiele uniwersalnych korzyści, silne ekonomicznie KTN uzyskują znacznie większe korzyści niż inne podmioty. Procesy globalizacji prowadzą do polaryzacji bogactwa
i rosnących nierówności pomiędzy krajami, jak również pomiędzy ludźmi w poszczególnych krajach. Stopy bezrobocia
są coraz wyższe. Bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Środowisko naturalne ulega degradacji.
Ludzie protestują przeciwko krzywdom i niesprawiedliwości, ale obecnie nie mają siły, aby to zmienić. Współcześnie
rosnąca groźba terroryzmu jest najskuteczniejszą formą protestu. Podejście do procesów ekonomicznych musi zostać
zmienione z doktryny liberalnej na keynesowską, ze skoordynowaną interwencją państw oraz międzynarodowych instytucji. Bez zmian w poszczególnych państwach i w ich wyniku także globalnie czekają nas rosnące, również militarne,
konflikty i realna groźba trzeciej wojny światowej.

Chosenaspects of globalization processes
There is not a precise definition of globalization. Contemporary,an economic liberalization doctrine is an ideological background for global economic processes. However, many universal advantages of the processes can be pointed,
economically strong multinational corporations take much more advantages than other subjects. Global economic
processes lead to polarization of wealth and growing inequality between countries as well as between people in each
separate country. Rates of unemployment are higher and higher. Rich are getting richer and poor are getting poorer.
Natural environment suffers from degradation. People protest against harms and injustice but, until now, they have
not enough power for changes. Contemporary growing terrorism menace is the more successful mean of protest.
An approach to economic processes has to be changed from the liberal doctrine to more “Keynesian” one, with a state/
government and international institutions interventions, coordinated. Without changes in separate countries andas
a result, also globally, we will meet growing also military conflicts and a real menace of the III world war.
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Wprowadzenie
Relacja pomiędzy wzrostem gospodarczym a zatrudnieniem już od wielu lat stanowi
przedmiot ożywionej dyskusji zarówno na gruncie teorii ekonomii, jak i w kontekście
polityki gospodarczej prowadzonej w poszczególnych regionach, państwach czy nawet
ugrupowaniach gospodarczych. Stan ten wynika zwłaszcza z ograniczonej efektywności
funkcjonowania poszczególnych gospodarek, jak również nieskutecznej polityki gospodarczej, a w tym i rynku pracy, co skutkuje niedostatecznym poziomem zatrudnienia
i osłabioną jego dynamiką nawet w warunkach dynamicznego wzrostu gospodarczego.
Sytuacja taka przekłada się z kolei na występowanie i utrzymywanie się jednego z najniekorzystniejszych zjawisk ekonomicznych, jakim jest bezrobocie. Wobec powyższegoważne wydaje się pytanie o istotę, przyczyny, a także skalę występowania zjawiska
bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego (ang. jobless economic growth) w Polsce
przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic regionalnych. Uwzględnienie różnic regionalnych jest zarazem szczególnie istotne, gdyż większość analiz dotyczących procesów
*
prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Instytut Finansów, e-mail:
waclaw.jarmolowicz@wsb.poznan.pl; dr Sławomir Kuźmar, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, e-mail: slawomir.kuzmar@ue.poznan.pl
1
Badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu 2014/13/N/
HS4/02061 pt. „Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995–2013”.
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bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w Polsce prowadzono – jak dotychczas –
w odniesieniu do poziomu kraju jako całości.
Wobec powyższego za cel niniejszego opracowania przyjmuje się próbę identyfikacji
i oceny zakresu występowania zjawiska bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego
w Polsce i jej regionach2 wraz z określeniem tzw. granicy tego wzrostu, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic regionalnych w odniesieniu do lat 1995–2013.
Wychodząc przy tym od przeglądu literatury przedmiotu co do ustaleń teorii oraz
wyników wcześniejszych badań empirycznych, a dotyczących zjawiska bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego, zaprezentowano dalej dane dotyczące poziomu i dynamiki
zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego w poszczególnych regionach Polski, jednocześnie uwzględniając zróżnicowanie sektorowe. Bliższe zaś jeszcze wyniki empirycznej
weryfikacji tzw. granicy bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego oraz stosowne
w tym zakresie oceny przedstawiono w końcowej części opracowania.

Liberalizacja

Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy – ujęcie teoretyczne
Jedno z wcześniejszych przywołań tego terminu oraz wskazanie na istotę bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w światowej literaturze przedmiotu znajdziemy
zwłaszcza w raporcie opracowanym w ramach prac Programu Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju (ang. UNDP) z 1993 r. W opracowaniu tym stwierdza się więc, że „wiele
regionów świata doświadcza nowego niekorzystnego zjawiska – bezzatrudnieniowego
wzrostu gospodarczego, tzn. sytuacji, w której pomimo wzrostu produktu wzrost poziomu
zatrudnienia pozostaje daleko w tyle (dokonuje się ze znacznym opóźnieniem)” (UNDP,
1993, s. 36). Z definicji tej wynika, że w ujęciu proponowanym przez UNDP bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy oznacza znaczne opóźnienie wzrostu zatrudnienia obserwowane w stosunku do występującego wzrostu gospodarczego. W późniejszym jeszcze raporcie
tej organizacji (UNDP, 1996) podkreśla się ponadto, że bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy to zjawisko charakteryzujące się stosunkowo niską – w odniesieniu do wzrostu
gospodarczego – stopą wzrostu zatrudnienia. Definicje te nie wskazują jednak na żadną
określoną wielkość (w rodzaju skali, opóźnienia czy różnic w poziomach stóp wzrostu),
która mogłaby jednoznacznie klasyfikować dokonujący się wzrost gospodarczy jako bezzatrudnieniowy. Z kolei w raporcie Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO, 2005)
termin ten stosowany jest w kontekście analizywychodzenia gospodarki amerykańskiej
z kryzysu po 2001 r. Wskazuje się tam zarazem nie tylko na kwestię skali opóźnienia występującego pomiędzy wzrostem gospodarczym a wzrostem poziomu zatrudnienia, lecz
2
W niniejszym opracowaniu regiony są utożsamiane z administracyjnie wydzielonymi obszarami kraju
(określanymi mianem województw), co warunkowane jest zwłaszcza sposobem gromadzenia danych statystycznych, a także funkcjonowaniem organów instytucji rządowych i samorządowych.
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także na bardzo ograniczony – w stosunku do wzrostu gospodarczego – poziom wzrostu
zatrudnienia występujący w USA aż do 2004 r. Tacy zaś autorzy jak Bhorat i Oosthuizen
(2006, s. 158), łącząc powyższe ujęcia, wskazują na trzy formy czy zakresy bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego. Pierwsza z nich ma miejsce wówczas, gdy wzrostowi
gospodarczemu towarzyszy zerowy lub ujemny wzrost zatrudnienia. Druga forma występuje zaś wtedy, gdy w warunkach wzrostu gospodarczego ma miejsce opóźnienie czasowe
wzrostu zatrudnienia w stosunku do wzrostu gospodarczego, i co skutkuje wzrostem
bezrobocia. Z kolei o trzeciej formie analizowanego zjawiska można mówić w sytuacji,
gdy wzrostowi gospodarczemu towarzyszy dodatni, ale stosunkowo ograniczony wzrost
zatrudnienia. Islam (2010, s. 4), posługując się prostym schematem, wskazał natomiast na
cztery różne i możliwe kombinacje występujące pomiędzy tempem wzrostu gospodarczego danego kraju lub regionu a zmianami w zatrudnieniu (rysunek 1).
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Rysunek 1. Scenariusze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie Islam (2010, s. 4).

W polskiej literaturze przedmiotu powyższe zjawisko było definiowane oraz analizowane m.in przez Kwiatkowskiego i Tokarskiego (2004, s. 268). Autorzy ci wskazują, że
przy odpowiednio wysokim tempie wzrostu wydajności pracy możliwy jest wzrost gospodarczy dokonujący się przy zerowej bądź nawet ujemnej stopie wzrostu zatrudnienia.
Zatem procesy wzrostu gospodarczego mogą zachodzić także bez wzrostu zatrudnienia.
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Analizy samego zaś zjawiska bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w Polsce
były przedmiotem bliższych rozważań nie tylko o charakterze teoretycznym, lecz także
empirycznym. I tak np. Bartosik (2011, s. 233) wskazuje, że znacząca skala tego zjawiska obserwowana była w Polsce w latach 90., a także później. Wskazuje on jednocześnie, że różnice konceptualne w podejściu do wyjaśniania bezzatrudnieniowego wzrostu
gospodarczego w Polsce spowodowały, iż w ramach wielu opracowań wskazywano na
odmienne przyczyny tego zjawiska. Według więc takich autorów, jak Ciżkowicz i Żońca
(2003) podstawową przyczyną występowania zjawiska bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego była nieefektywność rynku pracy, która wynikała z przyjętych rozwiązań
instytucjonalnych i wysokiej ceny pracy w stosunku do ceny kapitału. Zdaniem zaś
Sochy i Sztanderskiej (2000), ograniczona dynamika zatrudnienia wynikała zaś ze strukturalnego charakteru bezrobocia, które ograniczało możliwości zatrudnienia części osób
aktywnych zawodowo nawet w okresie ożywienia gospodarczego. Z kolei Kwiatkowski,
Roszkowska oraz Tokarski (2004, s. 41) stwierdzają, że postęp techniczny i jego rozprzestrzenianie się poprzez wpływ na wzrost wydajności pracy i ograniczanie absorpcji siły
roboczej mogły prowadzić do wzrostu gospodarczego bez jednoczesnego wzrostu zatrudnienia. Autorzy ci wskazują ponadto, że w krajach transformujących się z uwagi na odziedziczone znaczne rozmiary nadmiernego i nieracjonalnego zatrudnienia podejmowane
w początkowych latach transformacji reformy rynkowe, presja konkurencji oraz dążenie
do poprawy efektywności gospodarowania powodowały racjonalizację (ograniczanie)
zatrudnienia nawet w sytuacji dynamicznego wzrostu gospodarczego. Przywoływani tu
autorzy wskazują również na ograniczony poziom elastyczności rynku pracy (w sensie
dostosowywania się tego rynku do zmieniających się warunków ekonomicznych w zakresie zatrudnienia, czasu pracy i płac) jako także potencjalną przyczynę bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego. Im bowiem dany rynek pracy jest mniej elastyczny, tym
wyższy jest poziom bezrobocia i niższe zatrudnienie, a tym samym występują silniejsze
tendencje do wzrostu bezzatrudnieniowego.
Zjawiskiem bezpośrednio powiązanym z zakresem elastyczności określonych
rynków pracy, a mogącym przyczyniać się do osłabienia relacji (elastyczności) pomiędzy zatrudnieniem a wzrostem gospodarczym, jest tzw. chomikowanie pracy (ang.
laborhoarding) (Kuźmar, 2016). Formalnie zjawisko to zostało przedstawione w modelu
dynamicznego popytu na pracę przedstawionym przez Nickela (1986), w którym autor
uwzględnił koszty związane z wymianą personelu, oraz w modelu Smitha (2003), zakładającym możliwość dostosowania czasu pracy zatrudnionych pracowników. Zgodnie
więc z założeniami przyjętymi w pierwszym modelu chomikowanie pracy powinno prowadzić do łagodniejszego dostosowania poziomu zatrudnienia do bieżącej koniunktury
gospodarczej. Dzieje się tak, ponieważ w okresie ożywienia gospodarczego przedsiębiorstwa, chcąc uniknąć dodatkowego kosztu związanego z poszukiwaniem nowych
58

Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar
Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995–2013)

Liberalizacja

pracowników, nie zatrudniają takiej liczby dodatkowych pracowników, jaka wynikałaby ze wzrostu popytu. Z kolei w okresie recesji liczba zwolnień jest bardziej ograniczona niż spadek popytu, co wynika z chęci ograniczenia przyszłych kosztów związanych z poszukiwaniem dodatkowych pracowników w okresie ożywienia (Nickell, 1986,
s. 494). Uwzględnienie natomiast w modelu możliwości dostosowania przez pracodawców już samej tylko przeciętnej liczby przepracowanych godzin powoduje, że zatrudnienie nie tylko zmienia się wolniej niż popyt, lecz także z pewnym opóźnieniem. Opóźnienie to wynika z faktu, że w krótkim okresie tańszym sposobem niż dostosowanie
poziomu zatrudnienia są zmiany liczby przepracowanych godzin. Dostosowania te mogą
odbywać się jednak tylko w pewnych granicach i stąd po wyczerpaniu się takich możliwości w zakresie zmniejszania liczby godzin pracy w okresie recesji zaczyna się zmniejszać także samo zatrudnienie. Z kolei w czasie ożywienia gospodarczego, po osiągnięciu
maksymalnej liczby przepracowywanych godzin, powinien nastąpić wzrost zatrudnienia
(Smith, 2003, s. 48–50).
Warto tu podkreślić, że w rozważaniach teoretycznych często podkreśla się istotną
rolę zmian w sferze wydajności pracy jako czynnika przyczyniającego się do występowania bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego. I tak, np. Rogut (2008, s. 93)
zauważa, że o wartości wzrostu globalnej produkcji (stopie wzrostu gospodarczego) decyduje – z jednej strony – wzrost liczby pracujących, z drugiej zaś może on być także powodowany poprawą efektywności gospodarowania już zatrudnionej siły roboczej, a więc
wzrostem wydajności pracy. Poziom zapotrzebowania na pracę stanowi zatem swego
rodzaju różnicę pomiędzy tempem wzrostu produkcji a tempem wzrostu wydajności
pracy. W następstwie faktyczny wzrost popytu na pracę może występować jedynie w sytuacji, gdy stopa wzrostu gospodarczego przewyższa stopę wzrostu wydajności pracy
już zatrudnionej siły roboczej. Kwiatkowski i Tokarski (2004, s. 277) punkt ten określają
mianem „granicy bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego”.

Zatrudnienie, wzrost gospodarczy oraz wydajność pracy w Polsce
i województwach (w latach 1995–2013)
Już samo zestawienie dynamiki liczby pracujących3 oraz stóp wzrostu gospodarczego w Polsce (rysunek 2) wskazuje, że w latach 1995–2013 występowały podokresy, w których wyraźnie obserwowano bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy. Były to
3
Pomimo wskazanych różnic występujących pomiędzy kategorią zatrudnieni a pracujący w większości
analiz empiryczno-statystycznych dotyczących zatrudnienia pojęcia pracujący i zatrudnieni używane są
zamiennie. I chociaż jest to pewne uproszczenie, przyjęte zostanie ono również w niniejszym opracowaniu
w celu podkreślenia „ekonomicznego” sensu pojmowania zatrudnienia jako czynnika produkcji związanego
z pracą w szerokim znaczeniu.
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lata 1999–2003. Ponadto zjawisko wystąpiło również w 2010 r. Jednocześnie, mając na
uwadze szerszą definicję bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego, z której wynika,
że za taki można uznać również sytuację dodatniego, ale bardzo ograniczonego wzrostu
zatrudnienia występującego równocześnie z dodatnim tempem wzrostu gospodarczego,
można przyjąć, że bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy występował w latach 2009
oraz 2011–2013.
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Rysunek 2. Tempo wzrostu gospodarczego oraz zmiany liczby pracujących w Polsce (w latach 1995–2013)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL (2016); GUS (2016).

Warto tu podkreślić, że szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a zatrudnieniem występowała zwłaszcza w latach 1999
oraz 2010, kiedy wysokim stopom wzrostu gospodarczego (powyżej 4%) odpowiadała
redukcja zatrudnienia przekraczająca 2% ogółu liczby pracujących. Ponadto warto tu
również zauważyć, że zmiany, jakie dokonywały się w zakresie wzrostu gospodarczego
oraz liczby pracujących w latach 1995–2013, przełożyły się – z jednej strony – na istotny
(ponad dwukrotny) wzrost wielkości produkcji, z drugiej natomiast liczba pracujących
w 2013 r. pozostawała na poziomie praktycznie odpowiadającym wielkości zatrudnienia
w 1995 r.
Bardziej szczegółowa z kolei analiza zmian, jakie dokonały się w zakresie badanych
kategorii z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych województwach (rysunek 3), wy60

Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar
Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995–2013)

Liberalizacja

kazuje natomiast, że województwa te różniły się istotnie zarówno co do poziomu i dynamiki liczby pracujących, jak również wzrostu gospodarczego. W części z nich (pomorskie,
mazowieckie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, wielkopolskie, śląskie, łódzkie oraz dolnośląskie) średnie stopy wzrostu liczby pracujących były dodatnie. W innych z kolei dynamika
zatrudnienia była bliska zeru (lubelskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie).
Zjawiska te miały przy tym miejsce przy zdecydowanie wyższych stopach wzrostu gospodarczego.
Ujemne natomiast wartości dynamiki liczby pracujących – i to na tle dodatnich stóp
wzrostu gospodarczego – zaobserwowano w województwach świętokrzyskim, zachodniopomorskim, podlaskim oraz opolskim. Warto podkreślić, że zdecydowanie najgorszą sytuacją zarówno w zakresie wzrostu gospodarczego, jak i dynamiki zatrudnienia
charakteryzowało się województwo opolskie, gdzie liczba pracujących spadła z 445 tys.
osób w 1995 r. do 346 tys. osób w 2013 r., a średnia stopa wzrostu gospodarczego nie
przekraczała 2,6%.
Rozważając z kolei zmiany, jakie dokonały się w ramach struktury sektorowej zatrudniania (rysunek 4), i przy uwzględnieniu podziału na trzy klasyczne sektory gospodarki (rolnictwo, przemysł oraz usługi), możemy dostrzec także istotne tendencje, które
mogą wskazywać na potencjalne przyczyny ograniczonej dynamiki zatrudnienia nawet
w sytuacji dodatnich stóp wzrostu gospodarczego. Chodzi tu zwłaszcza o istotne różnice
pomiędzy dynamiką liczby pracujących w sektorze usług, i która – średnio rzecz ujmując
– kształtowała się na stosunkowo wysokim poziomie około 1,5% rocznie (przy czym
wyjątek stanowiły tu jedynie województwa zachodniopomorskie oraz opolskie), a średniorocznymi zmianami zatrudnienia w rolnictwie, w którym odnotowano istotny spadek
liczby pracujących we wszystkich analizowanych województwach (średnio zatrudnienie
malało o 2,6% rocznie). Stan ten może wskazywać, że jedną z potencjalnych przyczyn
występowania bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w Polsce był czynnik strukturalny w postaci nadal nadmiernego udziału zatrudnienia w rolnictwie w porównaniu
do udziału produkcji tego sektora w łącznej wielkości produkcji.
Zestawiając z kolei dynamikę wydajności pracy (wyrażaną jako wartość dodana
brutto na 1 zatrudnionego w cenach stałych z 2010 r.) oraz dynamikę wzrostu gospodarczego (rysunek 5), zauważamy, że w okresach, w których obserwowano najbardziej
negatywne tendencje w sferze zatrudnienia, wydajność pracy przewyższała istotnie stopy
wzrostu gospodarczego. Sytuacja ta może oznaczać, że obserwowany spadek liczby pracujących był rekompensowany istotnym wzrostem efektywności osób pracujących w gospodarce. Wzrost owej efektywności pozwala bowiem na wzrost gospodarczy, który
mógł się dokonywać bez zwiększania – lub nawet przy ograniczaniu – ogólnej liczby
pracujących w gospodarce, zwłaszcza gdy do spadku zatrudnienia dochodziło w sektorach o najniższych poziomach efektywności (np. w rolnictwie).
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Rysunek 3. Średnie tempo wzrostu gospodarczego oraz zmiany liczby pracujących w polskich województwach (w latach 1995–2013)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL (2016); GUS (2016).
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Rysunek 4. Średnie tempo wzrostu gospodarczego oraz zmiany liczby pracujących w polskich województwach w podziale na sektory gospodarki (w latach 1995–2013)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL (2016); GUS (2016).

63

Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 13 (2016)

Rysunek 5. Stopy wzrostu wydajności pracy oraz wzrost gospodarczy (w latach 1996–2013)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL (2016); GUS (2016).

Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy w Polsce – analiza empiryczna
Próby szacowania zakresu bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego prowadzone są często na podstawie prostego keynesowskiego modelu popytu na pracę w postaci
(Kwiatkowski i Tokarski, 2004, s. 266–285; Jamus-Hacura, Melich-Iwanek, 2013, 156):

(1)
gdzie:
rzti – stopa wzrostu liczby pracujących w roku t w województwie i,
r yti – stopa wzrostu gospodarczego w roku t w województwie i,
α – tempo zmian liczby pracujących przy zerowym wzroście gospodarczym,
β – elastycznośćliczby pracujących względem wzrostu gospodarczego,
εt – składnik losowy modelu.
Powyższy model pozwala na oszacowanie tempa wzrostu gospodarczego niepowodującego wzrostu liczby pracujących (granicy bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego), zgodnie z formułą:
(2)
gdzie:
r0ti – potencjalna stopa wzrostu gospodarczego, powyżej której rośnie zatrudnienie, pozostałe oznaczenia parametrów odpowiadają tym z równania (1).
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Oszacowania parametrów równania (1) w celu wyznaczenia wartości równania (2)
dokonano – w przedstawionym opracowaniu – na podstawie danych rocznych dla województw Polski w latach 1995–2013, przy wykorzystaniu modeli dla danych panelowych
i z wykorzystaniem procedury dywersyfikacji stałej ( fixed effect). Jako zmienną zależną
przyjęto stopę wzrostu liczby pracujących, natomiast jako zmienną niezależną stopę
wzrostu gospodarczego. Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1. Wyniki estymacji granicy bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego
(wyznaczonej na podstawie równania 1 i 2)
Wyszczególnienie
Stała (α)
Stopa wzrostu gospodarczego (β)

Oszacowanie
parametrów

Błąd stand.

t-stud;

Wartość p

−0,011

0,004

−2,721

0,0069***

0,36

0,083

4,29

0,0000***

Średn. aryt. zm. zależnej

0,002

Odch. stand. zm. zależnej

0,043

Suma kwadratów reszt

0,475

Błąd standardowy reszt

0,041

LSDV R-kwadrat

0,107

Within R-kwadrat

0,064

LSDV F(16, 271)

2,026

Wartość p dla testu F

0,009

Kryt. bayes. Schwarza wiarygodności
Kryt. bayes. Schwarza
Autokorel. reszt – rho1

514,01
–931,76
0,034

Kryt. inform. Akaike’a

–994,03

Kryt. Hannana–Quinna

–969,08

Stat. Durbina–Watsona

Liberalizacja

r 0t = 0,031

1,822

Uwaga: gwiazdki oznaczają odpowiednie poziomy istotności (10% ,5% oraz 1%) odrzucenia hipotezy zerowej o braku istotności
analizowanej zmiennej, które zostały wyróżnione symbolami odpowiednio *,** i ***.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL (2016); GUS (2016).

Z oszacowań parametrów równań (1) oraz (2), a zaprezentowanych w powyższej
tabeli można wyprowadzić wniosek, że w analizowanym okresie poprawę sytuacji na
rynku pracy w postaci wzrostu zatrudnienia gwarantowała stopa wzrostu gospodarczego
powyżej 3,1%. Stopę tę można zatem uznać za swego rodzaju granicę bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w Polsce. Oznacza to zarazem, że w przypadku polskich
województw w średnim ujęciu zatrudnienie wzrastało w sytuacji wzrostu gospodarczego na poziomie wyższym niż 3,1%. Warto jednak zwrócić uwagę na stosunkowo niski
poziom dopasowania estymowanego modelu, przejawiający się w niskich wartościach
współczynnika determinacji. Stan ten może wskazywać na to, że na relację pomiędzy
wielkością zatrudnienia a wzrostem gospodarczym może wpływać także wiele innych,
a nieujętych w modelu czynników (np. wskazywanych wcześniej czynników strukturalnych).
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Przedmiotem przedstawionego artykułu była próba identyfikacji oraz oceny zakresu
występowania zjawiska bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach wraz z wyznaczeniem tzw. granicy tego wzrostu.
Przeprowadzona analiza wykazała, że w badanym okresie występowały w Polsce
podokresy, w których obserwowano bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy, a były to
lata 1999–2003 oraz rok 2010. Jednocześnie, mając na uwadze szerszą definicję bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego, w której zakłada się, że wzrost zatrudnienia jest
znacznie niższy niż stopa wzrostu gospodarczego, można uznać, że bezzatrudnieniowy
wzrost gospodarczy występował także w latach 2009 oraz 2011–2013. Bardziej zaś szczegółowa analiza zmian, jakie dokonały się w zakresie badanego zjawiska przy uwzględnieniu sytuacji w poszczególnych województwach, wykazała, że różniły się one istotnie
zarówno w zakresie dynamiki liczby pracujących, jak i wzrostu gospodarczego. Przy tym
w części województw średnie stopy wzrostu liczby pracujących w badanym okresie były
dodatnie, w innych zbliżone do zera, w jeszcze innych natomiast zatrudnienie malało.
Rozważając z kolei zmiany, jakie dokonały się w ramach struktury sektorowej zatrudniania, dostrzeżono pewne istotne tendencje, które mogą wskazywać na potencjalne
przyczyny ograniczonej dynamiki zatrudnienia nawet w sytuacji dodatnich stóp wzrostu
gospodarczego. Chodzi tu zwłaszcza o istotne różnice pomiędzy dynamiką liczby pracujących w sektorze usług, która kształtowała się na stosunkowo wysokim poziomie, tj.
około 1,5% rocznie (poza województwami zachodniopomorskim oraz opolskim), a wielkością zatrudnienia w rolnictwie, gdzie odnotowano istotny spadek liczby pracujących
we wszystkich analizowanych województwach.
Przeprowadzona analiza empiryczna pozwoliła tu również na oszacowanie teoretycznej granicy bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego, która w analizowanym okresie
i w odniesieniu do Polski wynosiła 3,1%.
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Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest próba teoretycznego objaśnienia istoty bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego
w Polsce oraz dokonanie empirycznej analizy i oceny kształtowania się poziomu i dynamiki zatrudnienia oraz stopy
wzrostu gospodarczego w polskich regionach w latach 1995–2013. W powyższym kontekście przedstawiono podstawowe ustalenia teoretyczne oraz wyniki wcześniejszych badań empirycznych, dotyczących zjawiska bezzatrudnieniowego
wzrostu gospodarczego. Przeprowadzone analizy i oceny wykazały przy tym, że w badanym okresie występowały
podokresy, w których wyraźnie obserwowano bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy. Analiza sektorowej struktury
gospodarki wykazała ponadto, że jedną z potencjalnych przyczyn tego zjawiska mógł być czynnik strukturalny w postaci
nadmiernego udziału zatrudnienia w rolnictwie w stosunku do udziału produkcji tego sektora w łącznej wielkości produkcji. Ustalenia empiryczne pozwoliły zarazem na oszacowanie teoretycznej granicy bezzatrudnieniowego wzrostu
gospodarczego, która w analizowanym okresie wynosiła 3,1%.
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The jobless character of economic growth in Poland and Polish regions (in 1995–2013)
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The aim of the paper is an attempt to explorethe theoretical essence of jobless growth phenomena as well as the
empirical assessment of the level and dynamic of employment and economic growth in polish regions over the period
1995–2013. In the above context the main theoretical background of jobless growth phenomena and the results of the
earlier studies concerning the Polish labor market was identified and described. The results of conducted analysis indicate that in some periods the jobless growth processes was present on the Polish labor market. The industry-mix analysis indicate that the one of the potential sources of such situation could be the overemployment in agriculture sector.
Additionally empirical analysis indicate thatso called limit of jobless growth in case of Polish regions amounted to 3,1 %.
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Wprowadzenie
Rzetelny i wiarygodny pomiar rozwoju społeczno-gospodarczego nie jest zadaniem
łatwym, wymaga bowiem starannego doboru odpowiednich mierników1. Generalnie
rzecz biorąc, można je podzielić na mierniki obiektywne i subiektywne. Mierniki obiektywne są niezależne od świadomości osób, które uczestniczą w rozwoju i zazwyczaj są
wyrażone w jednostkach naturalnych lub pieniężnych2. Mierniki subiektywne odnoszą
się natomiast do odczuć i ocen osób uczestniczących w rozwoju 3. Mierniki mogą być
również dzielone ze względu na poziom agregacji danych. Według tego kryterium wyróżnia się mierniki szczegółowe, syntetyczne i symptomatyczne. Mierniki szczegółowe obrazują wybrane dziedziny rozwoju społeczno-gospodarczego, a tym samym mają
charakter jednowymiarowy (uwzględniają jeden aspekt rozwoju). Mierniki syntetyczne ilustrują natomiast rozwój społeczno-gospodarczy w sposób całościowy i zarazem
*
dr Artur Zimny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Społeczno-Ekonomiczny,
e-mail: artur.zimny@konin.edu.pl
1
Na ogół w literaturze pojęcie miernika jest używane zamiennie z pojęciem wskaźnika. Takie podejście
zastosowano również w niniejszym opracowaniu.
2
Miernikami obiektywnymi są m.in. wartość PKB per capita oraz wskaźniki: analfabetyzmu, bezrobocia, płacy realnej, dostępu do wody pitnej, dostępu do ochrony zdrowia, przewidywanej długości życia,
umieralności niemowląt, wartości kalorycznej spożywanych posiłków, odsetka ludności osiągającej dochód
niższy od określonego minimum socjalnego itp.
3
Miernikiem subiektywnym jest m.in. wskaźnik ubóstwa subiektywnego, czyli samoocena sytuacji
materialnej na poziomie wystarczającym do zaspokojenia podstawowych potrzeb w stopniu graniczącym
z poczuciem własnej godności.
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ogólny, co oznacza, że mają charakter wielowymiarowy (uwzględniają wszystkie aspekty
rozwoju). Z kolei mierniki symptomatyczne odnoszą wybraną dziedzinę do całości
rozwoju społeczno-gospodarczego, a dzięki temu pozwalają wnioskować o ogólnym poziomie rozwoju i jego dynamice4.
Celem opracowania jest zaprezentowanie zmian w zakresie pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego na podstawie tradycyjnego miernika, czyli PKB per capita, oraz mierników
opartych na rachunkach narodowych. Ponadto w artykule zasygnalizowano wyzwania dla
pomiaru opartego na miernikach syntetycznych, które są wykorzystywane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do porównań międzynarodowych5. Artykuł został zakończony
wyszczególnieniem mierników szczegółowych stosowanych przez Eurostat i Główny Urząd
Statystyczny do pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego.

Mierniki oparte na PKB per capita i rachunkach narodowych

Liberalizacja

Produkt krajowy brutto jest najbardziej znanym wskaźnikiem aktywności makroekonomicznej. Został opracowany w latach 30. XX wieku i z czasem stał się standardowym wskaźnikiem wykorzystywanym przez decydentów na całym świecie i stosowanym
powszechnie w debatach publicznych. Wskaźnik ten oblicza się na podstawie przejrzystej
metodologii, która umożliwia dokonywanie porównań pomiędzy różnymi okresami oraz
pomiędzy państwami i regionami6. Najogólniej rzecz ujmując, PKB obrazuje finalny
rezultat działalności prowadzonej przez wszystkie podmioty gospodarcze zlokalizowane na danym terenie w określonym czasie, gdyż stanowi sumę wartości dóbr i usług
służących bezpośredniej konsumpcji i procesom inwestycyjnym7. Nie uwzględnia on
jednak nagromadzonych dóbr oraz jakości wytwarzanych produktów i świadczonych
usług, co powoduje, że de facto jest miernikiem aktywności gospodarczej sprowadzonej
do transakcji pieniężnych. Mimo tych niedoskonałości PKB uważa się za orientacyjny
wskaźnik ogólnego rozwoju społecznego i powszechnego postępu, natomiast wartość
PKB w przeliczeniu na mieszkańca w dalszym ciągu jest podstawowym i powszechnie
stosowanym miernikiem rozwoju społeczno-gospodarczego (Obrębalski, 2013, s. 40).
4
Miernikiem symptomatycznym jest m.in. wskaźnik zużycia energii elektrycznej (Włudyka, Smaga,
2012, s. 141).
5
Warto w tym miejscu zasygnalizować, że istnieją jeszcze mierniki dysproporcji dochodowych, które
mimo że nie są bezpośrednio zaliczane do mierników rozwoju społeczno-gospodarczego, są składowymi
wielu wskaźników szacujących stopień tego rozwoju. Najczęściej stosowany jest współczynnik Giniego
oparty na krzywej Lorenza, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1. W większości krajów rozwiniętych jego wartość oscyluje wokół 0,3, natomiast w krajach rozwijających się osiąga zwykle wyższe
wartości (Kubiczek, 2014, s. 52).
6
Ramy i zasady obliczania PKB określa europejski system rachunków narodowych, który jest w znacznym stopniu spójny z systemem rachunków narodowych ONZ.
7
Szczegółowy opis PKB znajduje się we wszystkich podręcznikach do makroekonomii.
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W debatach publicznych coraz częściej jednak podkreśla się, że nie można wnioskować
o poziomie rozwoju wyłącznie na podstawie PKB per capita8. Opinie takie wyrażają również mieszkańcy krajów członkowskich Unii Europejskiej9. Wiele argumentów
przemawia za uzupełnieniem PKB danymi obejmującymi inne kwestie gospodarcze,
społeczne i środowiskowe, od których niewątpliwie zależy dobrobyt obywateli.
Debata nad metodami uzupełnienia PKB nie jest niczym nowym. O detronizacji PKB
jako najważniejszego wskaźnika rozwoju mówiono już na początku lat 70. XX wieku. Była
to reakcja na rozczarowanie, jakie przyniosła poprzednia dekada w krajach rozwijających
się i poczynionym przez nie rozwoju (Szarfenberg, 2011). Prace nad stworzeniem nowych
mierników, choć bazujących na PKB, polegały na eliminacji elementów, które nie przyczyniają się do zaspokojenia szeroko pojmowanych potrzeb konsumpcyjnych (np. nakładów na
zbrojenia, wydatków gospodarstw domowych na dojazdy do pracy itd.), przy jednoczesnym
włączeniu do obliczeń wielu dodatkowych elementów mających istotny wpływ na poziom
i jakość życia (np. wartość czasu wolnego, wartość dóbr i usług nierejestrowanych przez
rynek) (UNDP, 2012, s. 22). Efektem były opracowane w latach 70. i 80. XX wieku mierniki
oparte na rachunkach narodowych, które uwzględniają aspekty jakościowe, a tym samym
eliminują wady tradycyjnego miernika, czyli PKB per capita. Należą do nich m.in. miernik
dobrobytu ekonomicznego (Measure of Economic Welfare, MEW), indeks ekonomicznych
aspektów dobrobytu (Index of the Economic Aspects of Welfare, EAW), indeks trwałego
dobrobytu ekonomicznego (Index of Sustainable Economic Welfare, ISEW) oraz wskaźnik
rzeczywistego postępu (Genuine Progress Indicator, GPI) (Kubiczek, 2014, s. 44).
Miernik dobrobytu ekonomicznego (MEW) został opracowany przez Williama
Nordhausa i Jamesa Tobina. W swojej konstrukcji uwzględnia konsumpcję rządową
i prywatną sensu stricto, usługi kapitału dóbr konsumpcyjnych, wartość czasu wolnego,
efekty działalności prowadzonej w gospodarstwach domowych, nakłady na ochronę środowiska oraz straty z tytułu zanieczyszczenia środowiska i urbanizacji (Nordhaus, Tobin,
1972, s. 53). Niestety, MEW jest obciążony kilkoma niedoskonałościami, a mianowicie
nie uwzględnia kwestii podziału bogactwa, subiektywny jest wybór elementów wchodzących w jego skład, a szacunki elementów składowych często są przybliżone i oparte
na mało wiarygodnych danych.

8
J. Stiglitz, A. Sen i J.-P. Fitousi uważają, że żadna pojedyncza miara ani nawet zestaw miar nie przedstawia wyczerpująco sytuacji gospodarczej czy jakości zarządzania państwem (Stiglitz, Sen, Fitoussi,
2009).
9
Badanie Eurobarometru z 2008 r. wykazało, że ponad 2/3 respondentów uważa, iż w celu oceny
rozwoju społeczno-gospodarczego należy stosować w takim samym stopniu wskaźniki społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Jedynie niecała 1/6 respondentów preferuje ocenę opartą głównie na wskaźnikach
gospodarczych. Podobne wyniki uzyskano w badaniu międzynarodowym przeprowadzonym w 2007 r.
(Commission of the European Communities, 2009).
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Indeks ekonomicznych aspektów dobrobytu (EAW), opracowany przez Xenophona
Zolotasa, z założenia prezentuje wyczerpujący zestaw jakościowych zmian dobrobytu
społeczeństwa, bez względu na fakt, czy te przemiany miały odzwierciedlenie w transakcjach rynkowych. EAW opiera się na wydatkach poniesionych na konsumpcję prywatną,
które skorygowano o wydatki na dobra trwałego użytku, reklamy, koszty wyczerpywania
się zasobów naturalnych, koszty społeczne związane z zanieczyszczeniem środowiska,
koszty dojazdów do pracy oraz wydatki sektora prywatnego na ochronę zdrowia i edukację. EAW uwzględnia w swojej konstrukcji również usługi w szerokim rozumieniu
(kapitałowe, gospodarstw domowych, związane z dobrami trwałego użytku), czas wolny
i sektor usług publicznych (związany głównie ze służbą zdrowia i edukacją) (Zolotas,
1981).
Indeks trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW), zwany również wskaźnikiem
ekologicznych bogactw naturalnych, został opracowany przez Hermana Daly’ego i Johna
B. Cobba. Punkt wyjścia w tym mierniku stanowią indywidualne wydatki na konsumpcję, które są korygowane in minus o straty wynikające z nierównomiernego rozkładu
dochodów, szkodliwe wydatki prywatne, koszty eksploatowania zasobów i zniszczenia
środowiska naturalnego oraz in plus o wartość tzw. niedefensywnych wydatków sektora
publicznego, zmiany netto w kapitale i pracę wykonywaną w gospodarstwach domowych
(Daly, Cobb, 1989). Za wady ISEW uważa się arbitralne zastosowanie rozkładu bogactwa oraz dominację skutków kulminacji gazów cieplarnianych nad innymi składnikami indeksu (Śleszyński, 2007, s. 109). ISEW, w przeciwieństwie do MEW, uwzględnia
jednak efekt podziału dochodów.
Wskaźnik rzeczywistego postępu (GPI), opracowany przez zespół ekspertów na
bazie idei ISEW, opiera się na 26 społecznych, ekonomicznych i ekologicznych zmiennych, m.in. wartości pracy wykonywanej nieodpłatnie, kosztach wynikających z przestępstw i rozpadu rodziny, stratach czasu wolnego, kosztach niedostatecznego poziomu
zatrudnienia, kosztach zniszczenia powłoki ozonowej, uzależnieniu od zagranicznych
aktywów. GPI bazuje na konsumpcji indywidualnej i jest wyrażony w pieniądzu, czym
nawiązuje do PKB. Koncentruje się jednak na szacowaniu wartości kapitału ludzkiego,
kapitału społecznego i naturalnego (UNDP, 2012, s. 24).

Syntetyczne mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
Mankamenty, którymi obarczone są przedstawione wyżej mierniki oparte na zmodyfikowanych rachunkach narodowych (MEW, EAW, ISEW, GPI), oraz trudności w zebraniu
wymaganych danych spowodowały zainteresowanie miernikami syntetycznymi. Ponadto
rosnące zainteresowanie problemami rozwojowymi świata doprowadziło do przekonania,
że konieczne jest poszerzenie pomiaru o aspekty społeczno-cywilizacyjne, a tym samym
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wykroczenie poza tradycyjny pomiar uwzględniający jedynie aspekty ekonomiczne.
Poziom rozwoju gospodarczego wyrażony w pieniądzu stanowi co prawda bardzo istotną
stronę rozwoju społeczno-gospodarczego, ale nie uwzględnia całego szeregu czynników
pozaekonomicznych decydujących o jakości życia – takich jak długość życia, warunki
mieszkaniowe, edukacja i kultura, swobody polityczne, prawa człowieka, środowisko naturalne (Kasprzyk, 2003, s. 530). Mierniki syntetyczne określające poziom i jakość życia
mieszkańców szacują poziom rozwoju społeczno-gospodarczego z większą dokładnością
od wymienionych wcześniej mierników i jednocześnie pozwalają na bardziej wiarygodną prezentację omawianego zjawiska. Najbardziej znanymi miernikami syntetycznymi,
które są wykorzystywane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
dla celów porównań międzynarodowych, są wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development Index, HDI) i wielowymiarowy wskaźnik ubóstwa (Multidimensional Poverty
Index, MPI)10.
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI), nazywany również wskaźnikiem rozwoju
ludzkiego lub społeczno-ekonomicznego, jest miernikiem opisującym poziom rozwoju
społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów opracowanym przez Mahbuba ul Haqa.
HDI jest obliczany na podstawie trzech kategorii społeczno-ekonomicznych: zdrowia,
określonego za pomocą oczekiwanej długości życia w momencie narodzin; edukacji,
opisanej przez oczekiwaną liczbę lat edukacji i średnią liczbę lat edukacji; standardu
życia, mierzonego wielkością dochodu narodowego brutto per capita w dolarach amerykańskich, liczonego według parytetu siły nabywczej waluty (UNDP, 2015, s. 211). HDI,
którego wartość mieści się w przedziale od 0 do 1, stanowi tym samym próbę zmierzenia
rzeczywistego poziomu życia ludzi w o wiele szerszym zakresie niż tradycyjny wskaźnik
PKB per capita11.
Wielowymiarowy wskaźnik ubóstwa (MPI), skonstruowany przez ekspertów ONZ
we współpracy z Oxford Poverty and Human Development Initiative, koncentruje się na
obrazowaniu zaniedbań w jakości życia poprzez identyfikację osób poddanych deprywacji pod względem: wykształcenia (żaden członek gospodarstwa domowego nie uczył
się sześć lat lub więcej, przynajmniej jedno dziecko w wieku szkolnym w gospodarstwie
domowym nie uczy się), zdrowia (przynajmniej jedna osoba w gospodarstwie domowym
jest niedożywiona, jedno lub więcej dzieci w gospodarstwie domowym zmarło) oraz
MPI zastąpił używany wcześniej wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI).
Mimo że HDI nie jest doskonały, pozwala na „odczarowanie” mitu wynikającego z wysokiego PKB
w pewnych krajach, który sugerował, że ich mieszkańcom żyje się całkiem dobrze, lub mitu niskiego PKB,
który nie musiał oznaczać złych warunków życia. Jeśli pozycja danego kraju w rankingu HDI jest wyższa
niż miejsce zajmowane w rankingu PKB per capita (wyrażonym w parytecie siły nabywczej), czyli pozycja
rankingowa netto jest dodatnia, oznacza to, że polityka społeczna realizowana w tym kraju jest prawidłowa.
W sytuacji odwrotnej, gdy pozycja rankingowa jest ujemna, podział dochodu jest nieprawidłowy i w kraju
powstają zbyt duże różnice społeczne (Kasprzyk, 2003, s. 544).
10
11
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warunków życia (brak dostępu gospodarstwa domowego do energii elektrycznej, czystej
wody pitnej, urządzeń sanitarnych, brak podłogi w domu, używanie tzw. brudnego paliwa
do gotowania, posiadanie nie więcej niż jednego ważnego dobra trwałego).
Innymi miernikami syntetycznymi stosowanymi przez ONZ są indeks wrażliwości
ekonomicznej (Economic Vulnerability Index, EVI) i indeks zasobów ludzkich (Human
Assets Index, HAI). Indeks wrażliwości ekonomicznej (EVI) szacuje wrażliwość gospodarek ze względu na: koncentrację eksportu towarów, niestabilność w dochodach
z eksportu, zakłócenia w postaci katastrof naturalnych, udział przemysłu przetwórczego
i nowoczesnych usług w PKB oraz rozmiary populacji. Z kolei indeks zasobów ludzkich
(HAI) w swej konstrukcji bierze pod uwagę trzy czynniki: odżywianie, mierzone przeciętną liczbą skonsumowanych kalorii na mieszkańca kraju, liczone jako procent minimalnego zapotrzebowania na kalorie; zdrowie, określane poprzez wskaźnik śmiertelności
dzieci poniżej piątego roku życia; edukację, szacowaną na podstawie wskaźnika osób
umiejących czytać i pisać oraz procentu ludności, która zdobyła wykształcenie średnie
(Kubiczek, 2014, s. 51).
Prace nad kolejnymi syntetycznymi miernikami rozwoju społeczno-gospodarczego
są prowadzone w wielu ośrodkach naukowych, instytucjach rządowych i organizacjach
pozarządowych na całym świecie. Rezultatem tych prac są nowe wskaźniki, które znajdują zastosowanie w porównaniach międzynarodowych, a tym samym są punktem odniesienia dla wielu rządów12. Mierniki syntetyczne bez wątpienia kompleksowo i relatywnie dokładnie szacują poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Największą trudnością
na etapie ich konstruowania jest jednak ustalenie elementów, które mają wchodzić w ich
skład, oraz nadanie im odpowiednich wag. Konstruowanie odpowiednich mierników
syntetycznych jest zatem otwartym problemem badawczym, a mierniki już istniejące
powinny być poddawane weryﬁkacji i aktualizacji przy uwzględnieniu nowych koncepcji
oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, zasobów gromadzonych danych statystycznych oraz doświadczeń z wykorzystania istniejących mierników (Kompa, 2009,
s. 7). Warto tutaj podkreślić, że wielokrotnie próbowano zbudować miernik syntetyczny, uwzględniający wszystkie zidentyfikowane aspekty rozwoju. W związku z brakiem
możliwości wskazania i zestandaryzowania wszystkich czynników rozwoju społecz12
Ciekawą propozycją jest indeks jakości życia (Quality of Life Index, LQI), opracowany przez The
Economist Intelligence Unit. Łączy on subiektywną satysfakcję z poziomu życia z obiektywnymi determinantami jakości życia oraz dostarcza dodatkowo informacji pomocnych przy ocenie i określeniu sposobów
zarządzania ryzykiem prowadzenia działalności w poszczególnych krajach. W skład indeksu wchodzi
dziewięć miar, w tym m.in. bogactwo mierzone PKB per capita skorygowane parytetem siły nabywczej
w USD; zdrowie jako przewidywana długość życia; stabilizacja polityczna i bezpieczeństwo określane
przez ratingi stabilności politycznej i bezpieczeństwa; życie rodzinne określane wskaźnikiem rozwodów;
życie wspólnotowe mierzone przynależnością kraju do organizacji międzynarodowych oraz uczestnictwem
w życiu Kościoła i innych wspólnot. LQI znalazł szerokie zastosowanie przy tworzeniu międzynarodowych
rankingów krajów pod względem poziomu ich rozwoju (UNDP, 2012, s. 26).
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no-gospodarczego prób tych jednak zaniechano. Podstawową trudnością w stworzeniu
uniwersalnego miernika jest także brak powszechnej zgodności co do ustalenia granicy
między pożądanymi a niepożądanymi czynnikami rozwoju oraz fakt, że tylko czynniki
obiektywne można traktować jednoznacznie (Sadowski, 2005, s. 12).

Szczegółowe mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
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Wszystkie omówione wyżej syntetyczne mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
są konstruowane na podstawie mierników szczegółowych, które w szerokim zakresie są
dostępne w krajowych i międzynarodowych bazach danych gromadzonych i administrowanych przez urzędy statystyczne poszczególnych państw oraz instytucje i organizacje
międzynarodowe13. Niewątpliwie ciekawy zestaw wskaźników rozwoju wykorzystuje
Eurostat do monitorowania realizacji celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE
w ramach obszaru tematycznego rozwój społeczno-gospodarczy. Zestaw ten jest systematycznie rozwijany i aktualizowany (tabela 1). Na uwagę zasługuje fakt, że o ile wskaźnikiem podstawowym jest realny PKB per capita, o tyle już wśród wskaźników operacyjnych wyszczególnione zostały: dochód rozporządzalny, wydajność pracy, zatrudnienie
oraz młodzież niepracująca i niekontynuująca nauki. Tym samym uwzględnione zostały
nie tylko kwestie gospodarcze, lecz także społeczne. Poza tym wśród wskaźników obrazujących działania uwzględniono regionalne zróżnicowanie PKB per capita i zatrudnienia. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w celu monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego Eurostat wykorzystuje informacje o oszczędnościach gospodarstw domowych
oraz wydatkach na badania i rozwój.
Bogaty zestaw wskaźników rozwoju zaproponował Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 (GUS, 2015). Te
z nich, które zostały przyporządkowane do ładów: społecznego i gospodarczego, a częściowo również instytucjonalno-politycznego, można bez wątpienia uznać za szczegółowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ogółem wyodrębnionych zostało
67 wskaźników przyporządkowanych do wyżej wymienionych ładów. Ze względu na
ograniczoną objętość niniejszego opracowania w tabelach 2–4 wyszczególnione zostały
wyłącznie najnowsze z nich, skonstruowane w 2015 r.

13
Spośród ogólnopolskich baz danych szczególnie przydatne z punktu widzenia pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego są niewątpliwie Bank Danych Lokalnych GUS (http://stat.gov.pl/bdl) i System Monitorowania Rozwoju STRATEG (http://strateg.stat.gov.pl). Jeśli chodzi natomiast o międzynarodowe bazy
danych to zdaniem autora na szczególną uwagę zasługują te udostępniane przez Eurostat (http://ec.europa.
eu/eurostat/data/database), Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (http://stats.oecd.org), Organizację Narodów Zjednoczonych (http://data.un.org) oraz Bank Światowy (http://data.worldbank.org).
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Tabela 1. Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego wykorzystywane przez Eurostat
Wskaźnik celu głównego
(podstawowy)

Wskaźniki celów operacyjnych

Wskaźniki obrazujące działania

Rozwój gospodarczy
Inwestycje

Regionalne zróżnicowanie PKB na mieszkańca

Dochód rozporządzalny na osobę
w gospodarstwie domowym

Oszczędności gospodarstw domowych

Dochód narodowy netto

Konkurencyjność, innowacje i ekoefektywność
Wskaźnik ekoinnowacyjności
Realny PKB
na mieszkańca

Wydatki na badania i rozwój
Wzrost wydajności pracy

Względny wskaźnik cen i kosztów
Obroty handlowe z innowacji
Energochłonność gospodarki

Zatrudnienie
Wskaźnik zatrudnienia
Młodzież niepracująca
Liberalizacja

i niekontynuująca nauki

Wskaźnik zatrudnienia według poziomu
wykształcenia
Regionalne zróżnicowanie wskaźnika zatrudnienia
Stopa bezrobocia
Relacja kosztów pracy do wydajności pracy

Źródło: Eurostat (2016).

Tabela 2. Nowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego zaproponowane przez GUS – ład społeczny
Obszar tematyczny
Zmiany demograficzne
Zdrowie publiczne
Ubóstwo i warunki życia
Edukacja

Wskaźnik
Saldo przyrostu/ubytku rzeczywistego ludności
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
Narażenie ludności miejskiej na ponadnormatywne oddziaływanie pyłu PM10
Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności w wieku 25–34 lata
Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym
Młodzież niekontynuująca nauki
Odsetek osób w wieku 25–64 lata z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym

Dostęp do rynku pracy

Wskaźnik zatrudnienia kobiet z najmłodszym dzieckiem w wieku do 5 lat

Bezpieczeństwo publiczne

Przestępstwa stwierdzone na 1000 mieszkańców

Wzorce konsumpcji

Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych
według rodzajów

Źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach (2015).
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Tabela 3. Nowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego zaproponowane przez GUS –
ład gospodarczy
Obszar tematyczny

Wskaźnik
Wynik (nadwyżka/deficyt) sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB

Rozwój gospodarczy

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według PPP
Stopa oszczędności krajowych brutto w relacji do PKB

Zatrudnienie
Innowacyjność

Wskaźnik bierności ekonomiczno-społecznej młodzieży
Współczynnik aktywności zawodowej
Wskaźnik ekoinnowacyjności
Liczba wynalazków zgłoszonych przez rezydentów do Europejskiego Urzędu Patentowego
na 1 mln mieszkańców
Udział transportu kolejowego i wodnego śródlądowego w transporcie ogółem

Transport

Udział długości linii kolejowych dostosowanych do prędkości 160 km/h i więcej w długości linii
kolejowych eksploatowanych
Liczba przewozów pasażerskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów miejskich

Wzorce produkcji

Odsetek zielonych zamówień publicznych
Udział próbek artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej
Liberalizacja

Źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach (2015).

Tabela 4. Nowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego zaproponowane przez GUS –
ład instytucjonalno-polityczny
Obszar tematyczny
Polityka spójności
i efektywności
Społeczeństwo obywatelskie
– otwartość i uczestnictwo oraz
aktywność obywatelska

Wskaźnik
Wskaźnik postrzeganej korupcji
Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną
Wskaźnik zaufania
Odsetek osób angażujących się w wolontariat

Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w ogólnej liczbie pracujących
Równoprawność w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych
Udział kobiet w życiu publicznym
Źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach (2015).

W opinii autora na szczególną uwagę zasługuje kilka spośród wyszczególnionych
wyżej wskaźników, a mianowicie: 1) ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym; 2) wskaźnik zatrudnienia kobiet z najmłodszym dzieckiem
w wieku do 5 lat; 3) wskaźnik bierności ekonomiczno-społecznej młodzieży; 4) liczba
przewozów pasażerskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów miejskich; 5) wskaźnik postrzeganej korupcji; 6) wskaźnik zaufania. Pierwszy z wymienionych mierników
jest o tyle istotny, gdyż niewłaściwa proporcja pomiędzy grupą ludności pracującej
a ludnością w wieku starszym ma istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania
społeczno-gospodarczego państwa. Znaczenie drugiego miernika wynika z faktu,
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że biorąc pod uwagę przyszłość rynku pracy, a także to, że społeczeństwo starzeje się,
kluczowe staje się zwiększenie obecności aktywnych zawodowo kobiet na rynku pracy.
Trzeci miernik uwzględnia problem niepracującej młodzieży, który powoduje wiele konsekwencji zarówno gospodarczych, jak i społecznych. Znaczenie czwartego miernika
uwarunkowane jest tym, że rozwój gospodarczy, sprzyjający mobilności ludzi, w połączeniu z coraz większym wskaźnikiem motoryzacji powoduje wzrost kosztów transportu. Piąty z wymienionych mierników dotyczy problemu korupcji, która zagraża prawidłowemu i sprawnemu funkcjonowaniu wielu dziedzin życia publicznego, a w konsekwencji
stanowi barierę dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Szósty wskaźnik uwzględnia
kwestię zaufania, bezpośrednio związanego z kształtowaniem postaw, które za pomocą
świadomej komunikacji społecznej budują kooperację oraz wzmagają kreatywność indywidualną i społeczną. Miernik ten jest o tyle istotny, gdyż zaufanie społeczne przyczynia
się do ograniczenia kosztów transakcyjnych, a tym samym do szybszego tempa rozwoju
społeczno-gospodarczego.

Liberalizacja

Podsumowanie
Dane statystyczne dotyczące kwestii społecznych i gospodarczych są coraz bardziej
szczegółowe. Na podstawie szczegółowych mierników dostępnych w statystycznych
bazach danych konstruowane są nie tylko mierniki syntetyczne dla poszczególnych
państw, lecz także mierniki syntetyczne służące do pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych szczebla regionalnego i lokalnego (od poziomu
NTS-2 do poziomu NTS-5). Kolejne przykłady konstruowania tego typu mierników dla
województw, powiatów i gmin za pomocą różnych metod klasyfikacyjnych są systematycznie prezentowane w artykułach publikowanych w szczególności na łamach czasopisma „Wiadomości Statystyczne”14 oraz w specjalistycznych opracowaniach15.
Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu zmiany w zakresie pomiaru rozwoju
społeczno-gospodarczego świadczą z jednej strony o złożoności procesów rozwojowych,
z drugiej natomiast o dużej wadze przywiązywanej do kwestii pomiaru tych procesów.
Detronizacja PKB per capita, będącego jeszcze do niedawna najważniejszym wskaźnikiem rozwoju, spowodowała, że miernik ten co prawda nie zniknął z zestawu mierników
rozwoju społeczno-gospodarczego, a nierzadko zajmuje nawet istotne miejsce w tym
zestawie, ale został on uzupełniony wieloma innymi wskaźnikami, które odnoszą się do
różnych aspektów rozwoju. Zestaw ten jest systematycznie rozwijany i aktualizowany
Godny uwagi jest również lokalny wskaźnik rozwoju społecznego (Local Human Development Index,
LHDI) zaproponowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP, 2012).
15
Na przykład: Nowak (2004), Strahl (2006).
14
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wraz ze zmieniającym się kontekstem procesów rozwojowych, w tym uwarunkowaniami technologicznymi. Najlepszym tego dowodem są chociażby zaproponowane w ostatnim czasie wskaźniki: długości linii kolejowych dostosowanych do prędkości 160 km/h
i więcej, ekoinnowacyjności oraz zielonych zamówień publicznych.
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Abstrakt
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Rzetelny i wiarygodny pomiar rozwoju społeczno-gospodarczego nie jest zadaniem łatwym, gdyż wymaga starannego doboru odpowiednich mierników. Mierniki te można podzielić z uwagi na różne kryteria. Jednym z nich jest
podział ze względu na poziom agregacji danych, zgodnie z którym wyróżnia się mierniki szczegółowe i syntetyczne.
Celem opracowania jest zaprezentowanie zmian w zakresie pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego na podstawie
tradycyjnego miernika, czyli PKB per capita, oraz mierników opartych na rachunkach narodowych. Ponadto w artykule
zasygnalizowano wyzwania dla pomiaru opartego na miernikach syntetycznych, które są wykorzystywane przez ONZ
do porównań międzynarodowych. Opracowanie zostało zakończone wyszczególnieniem mierników szczegółowych
stosowanych przez Eurostat i GUS.

Evolution of socioeconomic development indicators
Honest and reliable measurement of socioeconomic development is not an easy task because it requires careful
selection of suitable indicators. These indicators can be divided due to different criteria. One of them is the division due
to the level of aggregation of data. It allows to specify detailed indicators and synthetic indicators. The aim of this paper
is to present the changes in the field of measurement of socioeconomic development based on traditional indicator i.e.
GDP per capita and indicators based on national accounts. In addition, in the article were signaled challenges for
the measurement based on synthetic indicators that are used by the United Nations for international comparisons. The
study was completed detailing the specific indicators used by Eurostat and CSO.
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Wprowadzenie
Polski rynek pracy oferuje podmiotom na nim występującym szeroki wachlarz form
zatrudnienia. Formy te w zasadniczy sposób różnią się między sobą zakresem praw i obowiązków stron, stopniem bezpieczeństwa oraz elastyczności zatrudnienia, jak również
poziomem kosztów pracy. Mimo że zgodnie z polskim prawem pracy podstawową formę
zatrudnienia powinna stanowić umowa o pracę, pracodawcy niejednokrotnie unikają jej
stosowania. W niniejszym artykule podjęto próbę zaprezentowania tendencji zachodzących w zakresie stosowania form zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach oraz ich
społeczno-ekonomicznych konsekwencji.

Klasyfikacja form zatrudnienia
Dokonując klasyfikacji współczesnych form zatrudnienia, za zasadnicze kryterium
podziału należy przyjąć stosunek prawny łączący pracodawcę z pracownikiem. Zgodnie
z tym kryterium formy zatrudnienia dzieli się na dwie podstawowe kategorie: zatrudnienie pracownicze i niepracownicze. Za zatrudnienie pracownicze przyjmuje się świadczenie
pracy w ramach stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W myśl tego artykułu,
nawiązując stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego
*
dr Katarzyna Zioło-Gwadera, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim,
Wydział Ekonomiczny, e-mail: k.gwadera@pwsz.pl
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rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Z przytoczonego artykułu wynika, że podstawowe cechy stosunku pracy to: dobrowolność
zawarcia, odpłatność, osobiste świadczenie pracy, staranność działania, podporządkowanie
pracownika w procesie pracy, określone miejsce i czas pracy, powtarzalność pracy w codziennych lub dłuższych odstępach czasu, wykonywanie pracy na ryzyko pracodawcy.
Zatrudnienie pracownicze nie jest kategorią jednorodną, w ramach tej formy zatrudnienia można wyróżnić bowiem zatrudnienie typowe oraz nietypowe. Typowe zatrudnienie pracownicze ma miejsce wówczas, gdy wykonywanie pracy odbywa się w ramach
stosunku pracy między pracownikiem a zatrudniającym go pracodawcą (praca najemna,
podporządkowana, zależna), nawiązanego na podstawie bezterminowej umowy o pracę.
Wszelkie odstępstwa od tak rozumianego zatrudnienia typowego traktuje się jako nietypowe zatrudnienie pracownicze (Wratny, 2003). Nietypowość zatrudnienia pracowniczego może zatem przyjmować postać umów terminowych, umów o pracę w niepełnym
wymiarze godzin bądź umów będących podstawą wynajmowania pracy.
Drugą obok zatrudnienia pracowniczego formą zatrudnienia wydzieloną na podstawie opisanego kryterium jest zatrudnienie niepracownicze. Definiowane jest ono jako:
„zatrudnienie osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami na podstawie cywilnoprawnych umów oświadczenie usług” (Hajn, 2003, s. 76) i przyjmuje postać: zatrudnienia
na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia oraz elastycznych form zatrudnienia. Na marginesie należy dodać, że tzw. elastyczne formy zatrudnienia w zależności
od woli stron mogą opierać się albo na stosunku pracy, albo umowie cywilnoprawnej,
koncesji lub działalności gospodarczej. Stanowią one stosunkowo szeroką kategorię, do
której w szczególności zalicza się:
–– pracę na wezwanie oraz pracę na telefon,
–– pracę na projektach,
–– kontrakt menedżerski,
–– dzielenie miejsc pracy ( jobsharing) oraz dzielenie czasu pracy (timesharing),
–– telepracę1,
–– pracę nakładczą2 (Kryńska, 2003; Sobocka-Szczapa, 2003; Hajn, 2003; Bednarski,
Machol-Zajda, 2003).

Świadczenie telepracy, czyli stałe wykonywanie pracy poza zakładem pracy zostało szczegółowo
uregulowane w dziale drugim, rozdziale IIb Kodeksu pracy.
2
Praca nakładcza stanowi szczególną formę zatrudnienia, łączącą cechy umowy o pracę oraz umowy
o dzieło. Ze względu na nadanie pracownikowi takich przywilejów, jak ochrona przed zwolnieniem pracownika w szczególnych przypadkach (np. choroba, ciąża) oraz prawo do urlopu, pracę nakładczą można
traktować jako formę zatrudnienia quasi-pracowniczego. Jej wykonywanie reguluje Rozporządzenie Rady
Ministrów (1975).
1
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Jak wspomniano, podstawową formę zatrudnienia w Polsce stanowi umowa o pracę,
jednak częstą praktyką stosowaną w polskich przedsiębiorstwach jest jej zastępowanie
umowami cywilnoprawnymi pomimo formalnego zakazu takiego działania3. Niewątpliwie jako przyczynę tego zjawiska należy wskazać zdecydowanie szerszy zakres obowiązków pracodawcy oraz uprawnień pracowniczych, jak również wyższy poziom kosztów
pracy (spowodowany m.in. objęciem wszystkich składników wynagrodzenia ubezpieczeniem społecznym, określeniem minimalnego poziomu wynagrodzenia) w przypadku
form zatrudnienia pracowniczego niż niepracowniczego. Z tego względu można stwierdzić, że formy zatrudnienia niepracowniczego umożliwiają pracodawcy jednoczesne
uzyskanie wyższego stopnia elastyczności zewnętrznej zatrudnienia (poprzez brak uregulowań dotyczących wypowiedzenia umowy) oraz niższego poziomu kosztów pracy.
Tendencja do substytuowania zatrudnienia pracowniczego zatrudnieniem niepracowniczym jest zjawiskiem, które na szeroką skalę pojawiło się w ciągu ostatnich dziesięciu lat i dotyczy przede wszystkim osób podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy, a zatem najmłodszych pracowników. Dla potwierdzenia tej tezy przytoczyć można
wyniki Polskiego Badania Panelowego POLPAN4, zgodnie z którymi 13% respondentów objętych badaniem zatrudnionych było na podstawie umów cywilnoprawnych, przy
czym w grupie pracowników w wieku 21–25 lat odsetek ten był dwuipółkrotnie wyższy
i wynosił 32,5%. Warto dodać, że jedynie 25% osób w wieku 21–25 lat podpisało umowę
o pracę na czas nieokreślony (Popiołek, Kiełbasiński, 2014). Tezę o substytuowaniu typowego zatrudnienia pracowniczego zatrudnieniem niepracowniczym potwierdza również
badanie empiryczne przeprowadzone przez autorkę artykułu5. Wśród przedsiębiorstw
(mikro i małych) objętych badaniem najczęściej stosowaną formą zatrudnienia była
wprawdzie umowa o pracę na czas nieokreślony, ale pozostałe formy zatrudnienia znajdowały powszechne zastosowanie. Strukturę form zatrudnienia przyjętych w badanych
przedsiębiorstwach zaprezentowano na wykresie 1.

3
Zgodnie z art. 22 § 12 Kodeksu pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową
cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.
4
Badanie to, będące naukowym projektem badawczym Polskiej Akademii Nauk realizowanym
od 1988 r., opiera się na wywiadach indywidualnych przeprowadzanych co pięć lat. Wyniki badań z 2013 r.
zostały opublikowane 31.03.2014 r. przez „Gazetę Wyborczą” (Popiołek, Kiełbasiński, 2014).
5
Badania ankietowe zostały przeprowadzone przez autorkę w ramach opracowania rozprawy doktorskiej w maju 2013 oraz marcu 2014 na grupie 272 przedsiębiorstw działających w województwie lubuskim
(w tym 163 mikro- i 109 małych przedsiębiorstw).
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Wykres 1. Formy zatrudnienia stosowane w przedsiębiorstwach objętych badaniem empirycznym
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Dane ujęte na wykresie 1 wskazują na różnice w stosowaniu form zatrudnienia
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Z odpowiedzi uzyskanych w toku badania
wynika, że mikroprzedsiębiorstwa chętniej korzystają z atypowych form zatrudnienia,
w szczególności z umów cywilnoprawnych, niż przedsiębiorstwa małe. Najpowszechniej
stosowaną umowę cywilnoprawną stanowiła umowa zlecenie – wykorzystywana była
w co drugim mikro oraz w co trzecim małym przedsiębiorstwie. Umowa o dzieło miała
z kolei zastosowanie w co trzecim mikro i co piątym małym przedsiębiorstwie.
Przeprowadzone badanie empiryczne umożliwiło nie tylko zidentyfikowanie form
zatrudnienia stosowanych w przedsiębiorstwach, lecz także poznanie przyczyn unikania
typowego zatrudnienia pracowniczego. Należy zauważyć, że przyczyny te różnią się
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorcy najczęściej wskazywali
przyczyny o charakterze ekonomicznym, tzn. płacowe oraz pozapłacowe koszty pracy,
podczas gdy podstawowym powodem unikania zatrudnienia pracowniczego w małych
przedsiębiorstwach były trudności z rozwiązaniem stosunku pracy. Takie rozbieżności
w identyfikacji czynników skłaniających do stosowania zatrudnienia niepracowniczego
mogą sugerować występowanie dwóch zjawisk: po pierwsze, słabszej kondycji finansowej mikroprzedsiębiorstw i realizowania przez nie strategii minimalizowania kosztów
działalności; po drugie, wyższej świadomości praw pracowniczych oraz obowiązków
pracodawcy ze strony małych przedsiębiorców (co może być wynikiem dotychczasowych
doświadczeń w kontaktach z pracownikami). Odpowiedzi dotyczące przyczyn stosowania zatrudnienia niepracowniczego w badanych przedsiębiorstwach przedstawiono na
wykresie 2.
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Wykres 2. Przyczyny stosowania zatrudnienia niepracowniczego w badanych przedsiębiorstwach

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Ponadto większość respondentów objętych badaniem (68% badanych) uznała, że
formy zatrudnienia występujące na współczesnym rynku pracy nie umożliwiają elastycznych zmian poziomu zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorstwa i jego adaptacji do
zmieniającego się otoczenia, dostrzegając jednocześnie konieczność wprowadzenia innowacyjnych form zatrudnienia, które w większym stopniu odpowiadałyby na ich potrzeby (ukierunkowanych przede wszystkim na ograniczenie kosztów pracy, ułatwienie
rozwiązywania umowy o pracę oraz ograniczenie obowiązków formalnych pracodawcy).
Inną zauważalną tendencją w kwestii doboru form zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach jest wysoki stopień wykorzystania terminowej umowy o pracę. Na wykresie 3
zaprezentowano odsetek zatrudnionych na czas określony w Polsce oraz w Unii Europejskiej, w tym w strefie euro, w latach 2004–2014.
Dane ujęte na wykresie 3 wskazują, że od akcesji Polski do Unii Europejskiej polski
rynek pracy charakteryzował się zdecydowanie wyższym od przeciętnego dla krajów
unijnych udziałem osób zatrudnionych na podstawie umów terminowych. Pracownicy
zatrudnieni na czas określony stanowili bowiem około 27% ogółu pracujących, podczas
gdy średnia dla pozostałych krajów Wspólnoty wynosiła niespełna 14%. Oznacza to, że
Polska, obok Hiszpanii i Portugalii, znalazła się w grupie trzech krajów o najwyższym
stopniu wykorzystania umów terminowych (w badanym okresie Polska była krajem o najwyższym stopniu wykorzystania umów terminowych z wyjątkiem 2005 oraz 2008 r.,
kiedy wyższy udział umów terminowych zanotowano w Hiszpanii). Jednocześnie należy
podkreślić, że w przypadku 65% pracowników umowa terminowa nie została wybrana
przez nich dobrowolnie, a została narzucona przez pracodawcę (Arendt, 2014). Unikanie
zatrudnienia bezterminowego przez pracodawców było dotychczas wynikiem funkcjono85
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wania art. 33 Kodeksu pracy, który umożliwiał rozwiązanie terminowej umowy o pracę
z zachowaniem zaledwie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia bez konieczności
uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę składanego przez pracodawcę. Ostatnia
nowelizacja Kodeksu pracy (Ustawa, 2015) zrównała okres wypowiedzenia umowy
o pracę na czas określony z terminami obowiązującymi w przypadku umów na czas nieokreślony, nie wprowadzając jednak konieczności uzasadnienia wypowiedzenia umowy
terminowej składanego przez pracodawcę.
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Wykres 3. Udział procentowy zatrudnionych na czas określony w ogólnej liczbie pracujących

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Konsekwencje tendencji zachodzących na współczesnym rynku pracy w Polsce
Ekspansja atypowych form zatrudnienia na polskim rynku pracy wywołuje wiele
negatywnych konsekwencji o charakterze społeczno-ekonomicznym, które w ogólnym
ujęciu można określić jako niepożądaną segmentację6, a w zasadzie dualizację rynku pracy.
W tym kontekście dualizacja oznacza wykształcenie się na rynku pracy segmentów stabilnych i niestabilnych wraz z odpowiadającą im polaryzacją miejsc pracy (Kryńska, 2007).
Wysoki stopień wykorzystania atypowych form zatrudnienia stanowi przyczynę dynamicznego rozwoju wtórnego rynku pracy, na którym zatrudnienie ma charakter koniunkturalny, krótkookresowy, najczęściej oparty na zatrudnieniu niepracowniczym, pracownicy
6
Pojęcie segmentacji rynku pracy opiera się na założeniu o jego wewnętrznej niejednorodności i oznacza
podział na wiele subrynków odpowiadających np. różnym poziomom kwalifikacji, strefom geograficznym,
wykonywanym zawodom lub czynnikom demograficznym.
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natomiast są nieodpowiednio wynagradzani, przechodząc alternatywnie od zatrudnienia
do bezrobocia. Funkcjonowanie pierwotnego rynku pracy jest zasadniczo odmienne –
charakteryzuje się on wysokimi wynagrodzeniami, stabilnym zatrudnieniem, lepszymi
warunkami pracy, możliwością awansu zawodowego i silną ochroną socjalną. Jako mechanizm prowadzący do segmentacji na rynku pracy w Polsce wskazuje się niską jakość
formalnego wykształcenia, która sprawia, że osoby wchodzące na rynek pracy lokują się
w segmencie pracy charakteryzującym się niestabilnością miejsc pracy. Według niektórych
badaczy problemu (Arendt, 2014) osoby znajdujące się w tym segmencie nie starają się go
opuścić, lecz podejmują działania zmierzające do zapewnienia sobie w nim dobrej pozycji.
W debacie publicznej i naukowej podkreśla się fakt, że dualizacja rynku pracy prowadzi do wyłonienia licznej kategorii pracobiorców określanych przez Standinga (2011)
jako prekariat7. Jest to kategoria charakteryzowana w relacji do klas typowych dla epoki
fordyzmu, przede wszystkim proletariatu i salariatu (Pańków, 2014). W odróżnieniu
jednak od tych klas społecznych prekariat charakteryzuje się brakiem przywilejów i gwarancji socjalnych oraz brakiem pewności zatrudnienia. Prekarność oznacza również brak
trwałej tożsamości opartej na pracy oraz, jak zauważa Standing, występowanie „dysonansu statusu”. Oznacza to, że pracownicy z relatywnie wysokim formalnym wykształceniem są zmuszeni akceptować pracę o statusie lub zarobkach poniżej ich oczekiwań
i kwalifikacji, co stanowi przyczynę frustracji. W literaturze przedmiotu zjawisko to
określa się również mianem nadwyżki wykształcenia (overeducation lub overqualification) (Green, Zhu, 2010). Ponadto osoby poruszające się po wtórnym rynku pracy są
pozbawione pełnej ochrony socjalnej (w tym ubezpieczenia chorobowego oraz emerytalnego), jak również zdolności kredytowej. Instytucje bankowe wyłączają bowiem z grona
adresatów usług kredytowych osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
z dwóch względów: po pierwsze, zatrudnienie niepracownicze jest równoznaczne z możliwością zwolnienia pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez prawa
do ewentualnej odprawy; po drugie, pracownik nie nabywa prawa do zasiłku chorobowego na wypadek niezdolności do pracy. Oznacza to, że w sytuacji zwolnienia z pracy
bądź choroby pracownik pozbawiony jest jakiegokolwiek dochodu i tym samym nie ma
możliwości wywiązywać się ze zobowiązań kredytowych.

7
Neologizm powstały w wyniku połączenia przymiotnika „niepewny” (ang. precarious) z rzeczownikiem „proletariat”, użyty po raz pierwszy przez francuskich socjologów w latach 80. XX w. do opisania
pracowników tymczasowych i sezonowych.
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W celu zapobieżenia występującym obecnie tendencjom w kwestii doboru form
zatrudnienia podjęto wiele inicjatyw ukierunkowanych na ujednolicenie praw i obowiązków stron stosunku pracy oraz kosztów zatrudnienia. Wymienić tu należy: objęcie
obowiązkiem ubezpieczeniowym umów zleceń od 1 stycznia 2016 r. (Ustawa, 2014),
wprowadzenie maksymalnego okresu zatrudnienia na czas określony w wymiarze
33 miesięcy oraz zrównanie okresu i trybu wypowiedzenia umów terminowych
z umowami bezterminowymi od 22 lutego 2016 r. (Ustawa, 2015). Zapowiadane są
również dalsze zmiany zmierzające do wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej
na poziomie 12 zł w przypadku umowy zlecenia, nałożenia na pracodawcę obowiązku
podpisania umowy o pracę z pracownikiem przed rozpoczęciem pierwszego dnia pracy
(likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki) oraz nałożenie konieczności zatrudniania
pracowników na podstawie umowy o pracę w przypadku przedsiębiorstw startujących
się w przetargach państwowych.
Powyższe zmiany wpisują się w ideę postulowanego przez Titę Boeriego8 w odniesieniu do europejskiego rynku pracy tzw. jednego kontraktu – contratto unico bądź single
contract (Arendt, 2014; Pańków, 2014). Jeden kontrakt stanowi kompromis pomiędzy
ochroną praw pracowniczych a elastycznością zatrudnienia, umożliwiając tym samym
wdrażanie na unijnych rynkach pracy koncepcji flexicurity9. Kontrakt ten stanowiłby
bezterminową umowę o pracę, która daje nowo zatrudnionemu pracownikowi mniejszą
ochronę przed zwolnieniem w porównaniu z obecnie zatrudnionymi pracownikami oraz
większą ochronę w porównaniu z umowami cywilnoprawnymi czy samozatrudnieniem.
Ochrona zatrudnienia rosłaby wraz ze stażem pracy, osiągając maksymalny poziom po
trzech latach od zatrudnienia
Mając na uwadze poprawę funkcjonowania polskiego rynku pracy, w szczególności przeciwdziałanie jego dualizacji, należy dążyć do zniwelowania dotychczasowych
różnic w poziomie zarówno obowiązków i przywilejów stron stosunku pracy, jak również
kosztów zatrudnienia. Jedynie zrównanie poziomu kosztów pracy oraz uprawnień i obowiązków stron zatrudnienia będzie stanowić czynnik skutecznie zniechęcający do unikania zatrudnienia pracowniczego, wpływając tym samym w korzystny sposób na kondycję
polskiego rynku pracy.

Tito Boeri – włoski ekonomista, członek m.in. OECD, KE, Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Koncepcja oparta na połączeniu elastyczności ( flexibility) i bezpieczeństwa zatrudnienia (security),
wprowadzona po raz pierwszy w Danii w 1990 r.
8
9
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Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z szeroko rozumianym pojęciem zatrudnienia. Szczególną
uwagę poświęcono klasyfikacji form zatrudnienia oraz tendencjom występującym na współczesnym rynku pracy
w Polsce w zakresie wyboru poszczególnych form zatrudnienia. Autorka artykułu przedstawia również społeczno-ekonomiczne konsekwencje zjawisk występujących w zakresie stosowanych form zatrudnienia.
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Forms of employment on the contemporary labour market – evolution, tendencies
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The article presents issues connected with widely defined term of employment. Particular attention will be paid to
classification of forms of employment and observable tendencies on the contemporary labour market in Poland in particular with regard to choice of individual form of employment. The author of the article also refers to socio-economical
consequences of applied forms of employment.
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Wprowadzenie
Praca zarówno w ujęciu mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym stanowi
istotny zasób, którego brak uniemożliwia prowadzenie procesów gospodarczych. Jako
zasób rzadki powinna być efektywnie wykorzystana, tworząc podstawy trwałego wzrostu
i rozwoju społeczeństw. Równocześnie w gospodarce rynkowej występuje bezrobocie,
co determinuje działania państwa w zakresie jego ograniczania w ramach polityki makroekonomicznej. Teoretycznym uzasadnieniem tych interwencji była teoria Keynesa
(1936). Zmiana warunków gospodarczych i ograniczenie skuteczności tej polityki stało
się źródłem krytyki ze strony przedstawicieli kierunków i teorii pozostających w opozycji
do nurtu keynesowskiego oraz impulsem do wprowadzenia dodatkowych interwencji,
które w literaturze przedmiotu określa się mianem polityki rynku pracy.
Powstaje zatem pytanie, czy i w jakim stopniu państwo powinno podejmować ingerencję na rynku pracy? Odpowiedź nie jest łatwa, ponadto jest to kwestia szeroko
dyskutowana. Interwencja państwa wydaje się niezbędna ze względów społecznych,
politycznych czy ekonomicznych, a przede wszystkim jest uzasadniona, gdy prowadzi
do korekty lub przeciwdziała zawodności rynku pracy. Rozbieżności dotyczą jedynie
zakresu i form tej ingerencji.
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Na podstawie wiedzy o ogólnych przejawach zawodności rynku można wskazać,
w jaki sposób powstaje oraz jakie skutki implikuje zawodność rynku pracy. Ze względu
na obszerność tematyki badawczej celem artykułu jest zidentyfikowanie przejawów,
skutków oraz przesłanek interwencji państwa wynikających z niedostatecznej przejrzystości rynku pracy (asymetrii informacji) oraz działań, które mogą omawianą niedoskonałość ograniczyć. W artykule przyjęto następującą hipotezę badawczą: pośrednictwo
pracy i poradnictwo zawodowe wraz z monitoringiem sytuacji na rynku pracy mogą
stanowić ważny element w zakresie ograniczania jego niedoskonałości w aspekcie niepełnej informacji.

Aktywna polityka rynku pracy versus jego niedoskonałości

Liberalizacja

Aktywne polityki rynku pracy (active labour market policy, ALMP) mają długoletnią tradycję w wielu krajach. Na początku XX wieku powstały pierwsze urzędy pracy,
a w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego wprowadzono programy rządowe, których
zadaniem było stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych (roboty publiczne). W późniejszym okresie pojawiły się programy przekwalifikowania i szkoleń, skierowane do
bezrobotnych w celu stymulowania ich mobilności zawodowej i regionalnej. Współcześnie zakres działań w ramach polityki rynku pracy jest bardzo szeroki, a w sposób syntetyczny zostały one pogrupowane przez OECD czy Eurostat (Nagel, Smandek, 2010;
Office of the European Union, 2013).
W pracy przyjęto, że polityka rynku pracy obejmuje ogół środków zmierzających do
takiego ukształtowania rynku pracy i możliwości zatrudnienia pracobiorców, które pozwalają na osiągnięcie określonych celów społeczno-gospodarczych (Wiśniewski, 1994).
Cele polityki rynku pracy są ujmowane w literaturze przedmiotu w sposób zróżnicowany. Layard Nickell, Jackman (1991), Wiśniewski (1994), Calmfors (1995), Kabaj (1999)
i Dolny (2004) podkreślają, że ALMP powinna:
–– ułatwiać proces dopasowania pomiędzy podażą i popytem na pracę,
–– kreować efektywną podaż pracy poprzez utrzymywanie potencjalnych zasobów
pracy w gotowości do podjęcia zatrudnienia,
–– zwiększać produktywność siły roboczej,
–– kreować popyt na pracę,
–– tworzyć warunki do integracji zawodowej pracobiorców mających szczególne
trudności na rynku pracy.
Z teoretycznego punktu widzenia tradycyjnym uzasadnieniem aktywnej polityki
rynku pracy i celów, które zostały przed nią postawione, jest konieczność usuwania
przyczyn lub skutków ułomności rynku, do których należą efekty zewnętrzne, dobra
publiczne, niekompletność rynków, niedoskonała konkurencja (w skrajnym przypadku
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występująca w postaci monopolu), niedobory informacyjne (niepełna wiedza, asymetria informacji), nierównowaga gospodarcza czy niesprawiedliwy podział dochodów
(Stiglitz, 2004a). W rezultacie występowania tych zawodności dokonuje się niewłaściwa
(tj. nieefektywna lub niesprawiedliwa) alokacja zasobów.
W tabeli 1 zestawiono ułomności rynku pracy oraz możliwe działania podejmowane
przez instytucje rynku pracy (w Polsce powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy) mające
na celu ich ograniczenie.
Tabela 1. Niedoskonałości rynku pracy i działania z zakresu polityki rynku pracy umożliwiające ich ograniczenie
Niedoskonałości rynku pracy

Asymetria informacji (pracownicy i pracodawcy mają różne
informacje o rynku pracy)

Działania z zakresu polityki rynku
– usługi z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego
– monitoring popytu na pracę

Niedopasowania regionalne i strukturalne na rynku pracy
– mismatch

– szkolenia

Zróżnicowanie kapitału ludzkiego pracowników

– szkolenia

– zachęty zatrudnieniowe (dla pracowników
i pracodawców)

Liberalizacja

Niedoskonała przejrzystość rynku pracy (niepełna
informacja o wolnych miejscach pracy i osobach
poszukujących zatrudnienia)

– bezpośrednie tworzenie miejsc pracy
– wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw
Niekompletność rynku pracy (ograniczenia zakresu
szkoleń w firmach, wysokie koszty szkoleń, obawy
pracodawców, że pracownicy mogą zrezygnować z pracy
po ich odbyciu)

– monitoring sytuacji na rynku pracy

Spadek popytu na pracę (dyskryminacja) pewnych grup
poszukujących (tzw. grup zwiększonego ryzyka,
problemowych, np. posiadających niskie kwalifikacje, bez
doświadczenia zawodowego, niepełnosprawnych,
długotrwale bezrobotnych)

– bezpośrednie tworzenie miejsc pracy, dofinansowanie
zatrudnienia i rehabilitacja osób o ograniczonej zdolności
do zatrudnienia

Histereza, trwałe utrzymywanie się bezrobocia na wysokim
poziomie jako skutku różnych szoków, nawet po ich
ustąpieniu, w konsekwencji wydłużanie okresu
poszukiwania pracy czy stygmatyzacja bezrobotnych

– bezpośrednie tworzenie miejsc pracy

– szkolenia

– szkolenia
– pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
– wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw
– szkolenia
– pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lehman, Klueve (2010, s. 38); Nagel, Smandek (2010, s. 45, 48).

Poniżej scharakteryzowano pierwszą z przedstawionych w tabeli 1 niedoskonałość
rynku pracy oraz podjęto próbę wskazania efektywnych działań zmierzających do jej
ograniczenia w ramach realizowanej polityki rynku pracy.
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Niedostateczna przejrzystość rynku pracy oznacza niepełną informację o wolnych
miejscach pracy oraz pracownikach poszukujących zatrudnienia. Asymetryczna informacja jest sytuacją, w której jedna ze stron ma więcej informacji bądź lepsze informacje
w stosunku do drugiej strony (Stiglitz, 1993). Przykładowo pracownik dysponuje bardziej
szczegółową wiedzą na temat swoich zdolności czy kwalifikacji miękkich niż pracodawcy. Asymetria informacji początkowo była traktowana jako skutek niesprawności rynku,
współcześnie można przyjąć, że może być wynikiem celowych działań podmiotów na
nim funkcjonujących.
Brak doskonałej przejrzystości na rynku pracy podkreśla wiele teorii ekonomicznych. Modele poszukiwań na rynku pracy zaprezentowane m.in. przez Alchina (1970),
Holta (1970) czy Mortensena (1970) przyjmują, że brak doskonałej informacji uruchamia mechanizm wzajemnego odnajdywania się i dopasowania pomiędzy podmiotami
(Bludnik, 2010). Najistotniejszym problemem badawczym jest efektywność tego procesu.
Ubiegający się o pracę oraz pracodawcy muszą zdobywać i wykorzystywać informacje
do podjęcia racjonalnych działań w warunkach zmiennego i niepewnego środowiska.
Stiglitz (2004b) przyjmował, że nawet niewielka asymetria informacji może być przyczyną nierównowagi rynkowej – bezrobocia. Ponadto dopasowania czy inaczej „tarcia”
( frictions) na rynku pracy wymagają czasu, coraz częściej długiego, a to prowadzi do
trwałej nierównowagi – bezrobocia długookresowego (Kryńska, 1998). W celu modelowania „tarć” wpływających na przepływy występujące na rynku pracy wykorzystuje się
modele poszukiwań i dopasowań (search and matching models), np. Millarda, Mortensena (1997), Mortensena, Pissaridesa (1999) czy Pissaridesa (2000).
W warunkach asymetrycznej informacji może pojawić się ex ante zjawisko negatywnej selekcji oraz ex post zjawisko moralnego hazardu (moral hazard) opisane przez
Akerlofa (1970). Odnosząc to do rynku pracy, należy podkreślić, że pracodawcy mogą
mieć trudności z rozpoznaniem najlepszych kandydatów do pracy. Osoba poszukująca
pracy może mieć skłonność do zawyżania swoich umiejętności, predyspozycji i motywacji lub nie jest w stanie w pierwszym kontakcie z pracodawcą w całości je zaprezentować.
Ten mechanizm działa również w drugą stronę: pracodawca może przedstawiać wolne
miejsca i warunki zatrudnienia w sposób niepełny, prezentując je w bardziej korzystnym
świetle lub nie wszystkie. Ta sytuacja, w której zarówno pracodawca, jak i poszukujący
pracy nie dysponują wiarygodnymi informacjami, oznacza dwustronną asymetrię informacji na rynku pracy, tym samym prowadzi do pokusy nadużycia (oszukania drugiej
strony na rynku pracy). Bezrobotni to zarówno osoby, które utraciły pracę na skutek likwidacji przedsiębiorstwa (mogą mieć wysokie kwalifikacje), jak i ci, którzy nie sprostali
stawianym wymaganiom i zostali zwolnieni (w ujęciu Akerlofa tzw. cytryny). Rozpo-
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znanie ich na rynku pracy jest trudne, a pracodawcy mogą zaproponować niższy poziom
wynagrodzenia wszystkim poszukującym (negatywna selekcja).
Niedostateczna przejrzystość rynku pracy wynika również z faktu, że nie jest on
homogeniczny, składa się z wielu segmentów, znacznie między sobą zróżnicowanych,
co sprawia, że przepływ informacji jest bardzo złożony, a koszty pozyskiwania i aktualizacji informacji bardzo wysokie. Spowalnia to i zakłóca procesy dostosowawcze oraz
może umieścić pewne grupy pracowników permanentnie w niekorzystnej sytuacji, czy
to przez dyskryminowanie przy podejmowaniu decyzji o ich zatrudnieniu, czy to poprzez
określenie wysokości wynagrodzenia na poziomie niższym niż wartość ich produktu
marginalnego. Równocześnie asymetria informacji w tym zakresie może implikować
niedopasowania alokacyjne (mismatch), które oznaczają nierównowagę na rynku pracy
w ujęciu regionalnym, kwalifikacyjnym lub branżowym, o charakterze ilościowym, ale
przede wszystkim jakościowym. Problem ten obejmuje zarówno sytuację, kiedy podmiot
nie ma wystarczających kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia – niedobory kwalifikacyjne/kompetencyjne (dotyczy często osób bezrobotnych), jak i sytuację, w której podmiot
poszukuje i podejmuje pracę poniżej zdobytych kwalifikacji/kompetencji – nadwyżkowe
kwalifikacje (overeducation). Równocześnie przyjęcie założenia o występowaniu asymetrii informacji implikuje to, iż rzeczywiste rozpoznanie może nastąpić dopiero w trakcie
formalnego zatrudnienia, a praca na danym stanowisku może być wykonywana przez
osobę o znacznie wyższych kwalifikacjach (underemployment) (Hartog, Van den Brink,
2007; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011).

Wybrane działania urzędów pracy w zakresie ograniczenia asymetrii informacji
Instrumenty takie jak pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe ograniczają niepełną informację, którą dysponują pracodawcy i bezrobotni poszukujący pracy o sytuacji
na rynku pracy i kompetencjach posiadanych przez bezrobotnych. Zwiększają ilość dostępnych informacji o rynku pracy. W teorii racjonalnego wyboru klasycznym rozwiązaniem asymetrii informacji jest wprowadzenie „trzeciego podmiotu”, reprezentującego
władzę publiczną, a na rynku pracy funkcję tę mogą pełnić Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ), gromadzące i udostępniające potrzebne informacje oraz stanowiące gwarancję
ich jakości (Ustawa, 2004, art. 18.1).
Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest rejestrowanie osób bezrobotnych, określenie zarówno ich liczebności, jak i umiejętności i kwalifikacji. Na tej podstawie identyfikuje się profile pomocy i formy pomocy w ramach profili dla bezrobotnych (Ustawa, 2004,
art. 33.2.b–2c). Ponadto porównanie tych danych z aktualnymi potrzebami rynku pracy
(ofertami pracy) pozwala określić skalę i strukturę niedopasowań zarówno na rynkach
lokalnych, regionalnych, jak i w całej gospodarce. O ile jednak urzędy pracy dyspo95
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nują pełnymi danymi dotyczącymi liczby bezrobotnych, o tyle informacje o wolnych
miejscach pracy są niepełne. Firmy prywatne zgłaszają do urzędów pracy informacje o poszukiwanych pracownikach, ale nie jest to ich obowiązkiem (Ustawa, 2004,
art. 36.5a). Często współpraca pomiędzy nimi a urzędem pracy jest podejmowana wtedy,
kiedy pracodawca może uzyskać dodatkowe korzyści przy zatrudnieniu pracownika,
np. w postaci dofinansowania zatrudnienia danej osoby lub kosztów utworzenia stanowiska pracy. Również instytucje publiczne nie mają obowiązku zgłaszania wolnych
miejsc pracy czy aktywizacji zawodowej. W konsekwencji do urzędów pracy w Polsce
trafia jedna na osiem ofert (Tyrowicz, 2014). O dolnej granicy niedoszacowania liczby
ofert pracy, na podstawie danych rejestrowych, może stanowić również dodatnia różnica
pomiędzy wielkością odpływu z bezrobocia do zatrudnienia a liczbą dostępnych ofert
pracy (Gałecka-Burdziak, Pater, 2015). Przykładowo w Polsce z ewidencji bezrobotnych
w związku z podjęciem pracy wyłączono w marcu 2016 r. prawie 116 tys. osób, podczas
gdy liczba wolnych miejsc pracy zgłoszona w PUP w analizowanym okresie wyniosła
101,5 tys. ofert (Publiczne Służby Zatrudnienia, 2016).
Innym narzędziem, który pozostaje w dyspozycji instytucji rynku pracy (doradców
zawodowych i specjalistów do spraw rozwoju zawodowego) jest poradnictwo zawodowe (Ustawa, 2004, art. 38.1). Działania podejmowane w tym zakresie są skierowane
do poszukujących pracy (indywidualnie lub grupowo) i pracodawców (na wniosek pracodawcy). Doradcy zawodowi i specjaliści do spraw rozwoju zawodowego zajmują się
gromadzeniem, aktualizowaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem informacji
o zawodach, możliwościach kształcenia i szkolenia, aktualnych tendencjach na rynku
pracy, inicjowaniem i organizowaniem szkoleń wynikających z potrzeb rynku pracy
oraz planowaniem kierunków rozwoju zawodowego osób bezrobotnych (Ustawa, 2004,
art. 91.3). Tym samym pomagają znaleźć bezrobotnym najbardziej odpowiednie dla nich
kursy, uwzględniając często ich indywidualne cechy, a także potrzeby rynku pracy. Bezrobotni nie muszą tracić czasu i wysiłku, uczestnicząc w mniej efektywnych kursach.
Ponadto instytucje rynku pracy często realizują kursy, które są bezpośrednio istotne dla
pewnych grup bezrobotnych. Jest to mniej kosztowne dla poszukujących pracy niż udział
w różnych kursach, z których żaden nie jest do nich skierowany.
Wydaje się, że podstawą efektywnego pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego jest opracowywanie aktualnych analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę
(Ustawa, 2004, art. 8.3, art. 9.9). Celem monitoringu jest systematyczne śledzenie zjawisk
zachodzących na regionalnych rynkach pracy. Pozwala on na sformułowanie ocen i wniosków dla systemu kształcenia zawodowego i szkoleń, a tym samym może przyczynić
się do większej spójności pomiędzy kwalifikacjami osób wchodzących na rynek pracy
w stosunku do oczekiwań pracodawców. Jest to również instrument, który pozwala do96
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skonalić działania z zakresu poradnictwa zawodowego (INSE, 2015), ponieważ wiedza
o zawodach deficytowych czy nadwyżkowych pozwoli uniknąć błędów czy ograniczyć
je przy konstruowaniu programu szkoleń dla bezrobotnych.
Monitoring jest prowadzony już od 2005 r. w sposób cykliczny, według tej samej
metodologii, stając się cennym źródłem informacji o poszukiwanych pracownikach i pożądanych kierunkach szkolenia. Do 2015 r. badania bazowały na informacjach o bezrobotnych oraz wolnych miejscach pracy (zgłoszonych do PUP) i miejscach aktywizacji
zawodowej według zawodów i specjalności. W 2015 r. monitoring został poszerzony o:
–– analizę ofert pracy zamieszczanych w Internecie, badanie prowadzone dwa razy
w roku (kwiecień, październik) przez wojewódzkie urzędy pracy;
–– analizę ofert pracy podmiotów publicznych takich jak szkoły, szpitale itp., które
nie są zgłaszane do PUP, ale udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP);
–– badania kwestionariuszowe przedsiębiorstw, prowadzone raz w roku (wrzesień–
październik) przez powiatowe urzędy pracy, które pozwolą skonstruować krótkotrwałe prognozy dotyczące zapotrzebowania na określone kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy. Dadzą podstawy do stworzenia informacji
zarówno o bieżącej strukturze zatrudnienia w przedsiębiorstwach, w podziale
na wielkie grupy zawodów, jak i planowanych kierunkach oraz skali zmian w zatrudnieniu. Równocześnie pozwolą zidentyfikować problemy, które napotykają
firmy w procesie rekrutacji pracowników w ujęciu zawodów oraz umiejętności
najczęściej brakujących kandydatom do pracy.
Deficytowość lub nadwyżkowość zawodu jest opisywana trzema różnymi wskaźnikami:
–– intensywności deficytu/nadwyżki, który obliczany jest jako iloraz średniej miesięcznej ilości ofert pracy zgłoszonych w danym roku do średniej miesięcznej
liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie; im wyższa wartość
miernika, tym dostępność niższa;
–– wskaźnik długotrwałego bezrobocia, który informuje o tym, jaki odsetek bezrobotnych w elementarnej grupie zawodów stanowią długotrwale bezrobotni; im
większa wartość miernika tym więcej długotrwale bezrobotnych w danej grupie
elementarnej zawodów;
–– płynności bezrobotnych, który wskazuje na kierunek i natężenie ruchu bezrobotnych w elementarnej grupie zawodów.
Zgodnie z przyjętą klasyfikacją zawód deficytowy wyróżnia się większą liczbą dostępnych ofert pracy, niż wynosi średni stan bezrobotnych w danym okresie sprawozdawczym oraz w badanym zawodzie odsetek długotrwale bezrobotnych nie przekracza
mediany (Me), a odpływ bezrobotnych przewyższa ich napływ (bądź jest równy).
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Teoretycznym uzasadnieniem aktywności państwa na rynku pracy jest możliwość
ograniczania „błędów” rynku, m.in. braku doskonałej informacji. Zarówno tradycyjne,
jak i współczesne teorie rynku pracy podkreślają słuszność interwencji w tym aspekcie.
Instrumenty wspierające ten proces to pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe,
które wyróżnia niski koszt realizacji. Należy podkreślić, że zapewnienie skuteczności
tych działań jest w dużej mierze związane z przygotowaniem poprawnych i aktualnych
diagnoz rynku pracy. Można zaryzykować zatem stwierdzenie, że pośrednictwo pracy
i poradnictwo zawodowe na podstawie zmodyfikowanego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych może zwiększyć efektywność dopasowań na rynku pracy.
Czynnikiem sprzyjającym efektywności pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego jest zdobycie zaufania bezrobotnych i pracodawców co do jakości świadczonych
usług i możliwości uzyskania pełniejszych informacji niż w warunkach rynkowych.
Jeżeli pracodawcy będą przekonani, że urzędy pracy chcą dopasować profil bezrobotnego
do wolnego miejsca pracy, a nie tylko czasowo poprawić statystyki, współpraca będzie
efektywna i długofalowa.
Należy pamiętać również o pewnych ograniczeniach omawianych instrumentów. Publiczne służby zatrudnienia są zobowiązane pomagać wszystkim poszukującym pracy
i pracodawcom. Zwłaszcza bezrobotni w trudnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale,
z niskimi kwalifikacjami) oczekują takiej pomocy. To powoduje, że pracodawcy mogą
mieć pewne obawy dotyczące jakości kapitału ludzkiego tych osób. I na odwrót – PSZ są
również zobowiązane do pomocy wszystkim firmom, a często także tym, które nie mogą
znaleźć pracowników w inny sposób. To może budzić obawy do jakości miejsc pracy
i warunków zatrudnienia (problem tzw. cytryny w ujęciu Akerlofa). To też wyjaśnia,
dlaczego pracodawcy i bezrobotni w niewielkim stopniu i z ograniczonym zaufaniem
korzystają z usług pośrednictwa pracy i często wykorzystują inne kanały rekrutacji pracowników. Gdy pracodawcy wykorzystają np. wewnętrzne kanały rekrutacji, problem
gorszej jakości kapitału ludzkiego potencjalnych pracowników może zostać zminimalizowany, a urzędom pracy bardzo trudno konkurować na tym obszarze.
Ponadto uzyskanie zatrudnienie po wykorzystaniu tylko takiej formy wsparcia
występuje stosunkowo rzadko, można wnioskować, że takie osoby bezrobotne byłyby
w stanie znaleźć pracę bez wsparcia instytucjonalnego (efekt jałowego biegu czy wypierania).
Należy zatem pamiętać, że pomimo niewątpliwych zalet omawianych instrumentów
w zakresie ograniczania niepełnej i asymetrycznej informacji na rynku pracy pojawiają
się pewne ograniczenia ich skuteczności.
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Abstrakt
Interwencja państwa na rynku pracy wydaje się niezbędna ze względów społecznych, politycznych czy ekonomicznych. Rozbieżności dotyczą jedynie jej zakresu i form. Celem artykułu jest ukazanie aktywnej polityki ryku pracy
jako implikacji występujących błędów rynku oraz działań podejmowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy
umożliwiających ich ograniczenie. Wykorzystując teorie rynku pracy, uzasadniono interwencje państwa, omówiono
także zakres i zasady prowadzenia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz opracowywania monitoringu
zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
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Active labor market policies in conditions of incomplete and asymmetric information
The state intervention on labour market seems to be necessary because of political, social and economical
aspects. The differences concern to range and forms of intervention. The aim of article is to show active labour market
policy as a response to existing market failures and public (district and provincial) labour office sactions which try to
reduce them. Using the labour market theory justify the state intervention and describe rules of job placement, job
counseling and methods of monitoring the surplus and short age professions.
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Wprowadzenie
Konieczność zrównoważonego rozwoju1 obszarów górskich ma szczególne uzasadnienie. Góry pełnią ważne funkcje w wymiarze globalnym: są obszarami źródliskowymi
większości rzek europejskich, które zaopatrują regiony nizinne w wodę niezbędną dla
rolnictwa, przemysłu i gospodarki komunalnej. Górskie lasy retencjonują wody opadowe,
co obniża niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. Ponadto obszary górskie stanowią
istotne centra różnorodności biologicznej i kulturowej (European Environment Agency,
2010).
Równocześnie obszary górskie należą do najmniej uprzywilejowanych (Ośrodek
Informacji i Dokumentacji Europejskiej, 2016). Z uwagi na topografię terenu i klimat,
obszary górskie cechują się mniej korzystnymi warunkami gospodarowania, słabszym poziomem rozwoju infrastruktury i ograniczoną dostępnością komunikacyjną
(Rada Ministrów, 2011). Ponadto zapóźnienia obszarów górskich są często potęgowane

*
mgr inż. Natalia Konopinska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, e-mail: natalia.konopinska@ue.wroc.pl
1
Koncepcja rozwoju zrównoważonego ma na celu trwałą poprawę jakości życia obecnych oraz przyszłych pokoleń poprzez integrację oraz kształtowanie właściwych proporcji pomiędzy pięcioma podstawowymi wymiarami (ładami): ładem ekonomicznym, ekologicznym, społecznym, instytucjonalnym oraz
przestrzennym (Kutkowska, 2007).

101

Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 13 (2016)

niedostosowaniem strukturalnym spowodowanym upadkiem takich tradycyjnych sektorów gospodarki, jak przemysł i rolnictwo (Committee of the Regions, 2003).
Wspomniane wyżej ograniczenia rozwojowe dotyczą znaczącej populacji, ponieważ
obszary górskie zamieszkuje 25,4% ogółu ludności Unii Europejskiej i zajmują one 41,3%
terytorium (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion,
2012).
W instytucjach Unii Europejskiej istnieje pogląd, że turystyka może przyczynić się
do rozwoju biedniejszych obszarów górskich, ponieważ stymuluje wzrost gospodarczy
i zatrudnienie (European Commission, 2010). Pozytywne efekty ekonomiczne towarzyszące turystyce są związane z jej zdolnością do kreowania zmian strukturalnych w gospodarce i generowania nowych miejsc pracy w sektorze usług.
Pomimo wielu korzyści ekonomicznych żywiołowy rozwój turystyki wchodzi
w kolizję z innym wymiarami rozwoju zrównoważonego, a przede wszystkim – z ładem
ekologicznym.

Liberalizacja

Tabela 1. Szkody w środowisku przyrodniczym powodowane przez rozwój turystyki na obszarach górskich
Zabór wody
Ubożenie krajobrazu
Zanieczyszczenie
powietrza
Eutrofizacja jezior i rzek
Degradacja gleb: erozja,
osuwanie się zboczy
Niszczenie roślinności

Zużycie wody do celów eksploatacji bieżącej obiektów i infrastruktury narciarskiej
Zabudowa turystyczna niezgodna z naturalnym krajobrazem i kanonami tradycyjnej
architektury miejscowej
Wysoka energochłonność obiektów infrastruktury turystycznej, konwencjonalne technologie
grzewcze, motoryzacja
Ścieki z obiektów hotelarskich, śmieci, wycieki benzyny i olejów z samochodów
Narciarstwo zjazdowe, turystyka piesza, budowa infrastruktury turystycznej, wprowadzenie
na cenne przyrodniczo tereny ciężkiego sprzętu budowlanego
Deptanie, łamanie gałęzi drzew, zbieranie roślin i grzybów, zmiana składu gatunkowego,
wyparcie gatunków rodzinnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kurek (2004); Zaręba (2010).

Jak wynika z tabeli 1, niekontrolowany rozwój turystyki powoduje degradację wrażliwych ekosystemów górskich.
Rozwój turystyki jest szczególnie zalecany w celu aktywizacji ekonomicznej regionu
sudeckiego, ponieważ z jednej strony po transformacji ustrojowej na przełomie lat 80/90.
XX wieku w Sudetach doszło do recesji i upadku tradycyjnych sektorów gospodarki,
z drugiej zaś – wyjątkowe walory przyrodnicze czynią sudeckie obszary górskie szczególnie predysponowane do rozwoju funkcji turystycznej (Ciok, Dołzbłasz, Raczyk, 2006).
A zatem w opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy turystyka sprzyja
zrównoważeniu rozwoju na sudeckim przygranicznym obszarze górskim. W tym celu
przeanalizowano zróżnicowanie w przestrzennym rozmieszczeniu ruchu turystycznego
w latach 2000–2014 i wyłoniono jednostki NTS3 i powiaty charakteryzujące się dużą
koncentracją osób odwiedzających. W powiatach o rozwiniętej funkcji turystycznej
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prześledzono pozytywne zmiany w strukturze gospodarki w ujęciu sektorowym oraz
negatywne – w środowisku przyrodniczym. Rozważania te zostały poprzedzone krótką
charakterystyką sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego (SPOG).

Charakterystyka obszaru badawczego
Sudecki przygraniczny obszar górski składa się z jednostek NTS3: Libereckiego kraju, Královéhradeckiego kraju (Republika Czeska), podregionu jeleniogórskiego
i podregionu wałbrzyskiego (Rzeczpospolita Polska) oraz Landkreis Görlitz (Republika
Federalna Niemiec).
SPOG zamieszkuje blisko 2,5 mln osób, powierzchnia obszaru wynosi 19,8 tys. km²,
z czego polska część stanowi 49,5%, czeska – 39,9%, niemiecka – 10,6%.
Tabela 2. Podstawowe dane o obszarze badawczym (2014)
Liczba ludności (tys. os.)

Powierzchnia (km²)

Liczba powiatów

Liczba gmin

Liberecký kraj

438,6

3163

4

215

Královéhradecký kraj

551,9

4759

5

448

Görlitz, Landkreis

260,2

2106

–

63

Podregion jeleniogórski

573,4

5571

9

46

Podregion wałbrzyski

669,8

4179

6

42

2493,9

19 778

24

814

Ogółem na SPOG
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Podregion NTS3

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat (2016); Český statistický úřad (dalej ČSÚ) (2016); Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder (dalej SÄBL) (2016); Główny Urząd Statystyczny (dalej GUS) (2016).

Obszar badawczy składa się z 24 powiatów i 814 gmin. Średnia powierzchnia gmin
w poszczególnych jednostkach bardzo się różni, np. w Královéhradeckim kraju wynosi
10,6 km², a w podregionie jeleniogórskim 121,1 km².
SPOG należy do najchłodniejszych i najwilgotniejszych regionów Polski, średnia
roczna temperatura powietrza na Śnieżce (1618 m n.p.m.) wynosi 0,1°C, a na Nizinie
Śląskiej 9,0°C. Ponadto na klimat obszaru wpływa orograficzny układ terenu: wraz ze
wzrostem wysokości obniża się temperatura powietrza i wzrasta suma opadów atmosferycznych. Na ogół przyjmuje się, że na każde 100 m n.p.m. temperatura spada o około
0,5 °C, a średnia ilość opadów wzrasta o 70 mm (Sarosiek, Sembart, Wiktor, 1975).
Utrudniona dostępność spowodowała, że na SPOG zachowały się duże masywy
leśne.
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Tabela 2. Lesistość na SPOG (2012)
Podregion NTS3

Powierzchnia (ha)

Obszary leśne (ha)

Lesistość (%)

Liberecký kraj

316 342

140 789

45

Královéhradecký kraj

475 882

147 881

31

Görlitz, Landkreis

210 624

74 443

35

Podregion jeleniogórski

556 955

229 256

41

Podregion wałbrzyski

417 940

129 709

31

1 977 743

722 078

37

Ogółem na SPOG

Źródło: opracowanie własne na podstawie ČSÚ (2016); SÄBL (2016); GUS (2016).

W Libereckim kraju udział obszarów leśnych w powierzchni całkowitej wynosi 45%,
w województwie dolnośląskim lasy zajmują tylko 29,6% powierzchni.
Zależność klimatu od orografii powoduje, że szata roślinna na obszarze badawczym
układa się w wyraźne piętra.

Liberalizacja

Tabela 3. Układ roślinności na SPOG
Piętra wysokościowe
Pogórze

Wysokość (m n.p.m.)

Szata roślinna

≤ 500

tereny uprawne, łąki, lasy: klonowo-lipowe, grądy, łęgi, dąbrowy

Riegel dolny

500–1000

lasy bukowe i mieszane, zarośla (buk, klon, jodla, świerk, wiązy)

Regiel górny

1000–1250

bory mieszane i bory świerkowe

Piętro subalpejskie

1250–1500

kosodrzewina, sosna górska, modrzewnica zwyczajna

Piętro alpejskie

≥ 1500

wierzba zielona, sit skucina, kostrzewa niska, adelka Pilata

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sarosiek, Sembart, Wiktor (1975).

Oprócz piętrowego układu roślinności, o odmienności botanicznej SPOG świadczą
występujące tu 33 gatunki roślin endemicznych (w Polsce 129 gatunków), przy czym 25
z nich można spotkać tylko Karkonoszach (Mirek, Piękoś-Mirkowa, 2011).
Na obszarze badawczym utworzono trzy parki narodowe. W polskiej części SPOG
są to: Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, a w czeskiej części
– Krkonošský národní park.
Tabela 4. Rok powstania i udział powierzchni parków narodowych w całkowitej powierzchni jednostek
terytorialnych wchodzącej w skład SPOG
Podregion NTS3
Podregion jeleniogórski
Liberecký kraj
Podregion wałbrzyski
Královéhradecký kraj

Park narodowy
Karkonoski Park Narodowy
Krkonošský národní park
Park Narodowy Gór Stołowych
Krkonošský národní park

Źródło: opracowanie własne na podstawie ČSÚ (2016); GUS (2016).
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Rok powstania
1959
1963
1993
1963

Powierzchnia (ha)
5580,3
6 340,2
11 747
24 553

Udział (%)
1
2
4
5
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Największym parkiem narodowym na SPOG jest Karkonoski Park Narodowy (Krkonošský národní park), który znajduje się w podregionie jeleniogórskim, Libereckim kraju
i Královéhradeckim kraju, zajmując powierzchnię 36,5 tys. ha.
Przez grzbiet Sudetów biegnie europejski dział wodny rozgraniczający zlewiska
Morza Bałtyckiego, Północnego i Czarnego. Biorą tu początek najważniejsze rzeki europejskie. Łaba ma źródło w Karkonoszach, Odra wypływa z Niskiego Jesionika, Morawa
ma swój początek w Masywie Śnieżnika. Na polskiej części SPOG mieszczą się liczne
sztuczne zbiorniki zaporowe, np. Jezioro Złotnickie i Jezioro Leśniańskie na Kwisie,
Jezioro Bukowskie, Jezioro Modre, Jezioro Wrzeszczyńskie i Jezioro Pilchowickie na
Bobrze, zbiornik Sosnówka oraz Jezioro Lubachowskie na Bystrzycy. Są to głównie
zbiorniki retencyjne oraz służące do produkcji energii elektrycznej (Mazurski, 2003).
Rozległe obszary leśne charakteryzujące się piętrowym układem roślinności, parki
narodowe będące siedliskiem wielu zagrożonych roślin oraz zasoby wodne decydują
o ogólnoeuropejskim przyrodniczym i gospodarczym znaczeniu SPOG. Z drugiej strony
warunki naturalne mają dużą wartość rekreacyjną i przyciągają na obszar badawczy
rzesze turystów.

Rozwój turystyki na SPOG w latach 2000–2014
Porównanie liczby turystów odwiedzających SPOG w latach 2000–2014 wykazuje,
że ruch turystyczny koncentrował się w Královéhradeckim kraju, natomiast najmniej
turystów przyjeżdżało do podregionu wałbrzyskiego i Landkreis Görlitz.
Mimo dużego natężenia ruchu turystycznego w podregionie jeleniogórskim, Královéhradeckim kraju i Libereckim kraju w latach 2006–2010 wystąpiła tendencja do
zmniejszenia liczby turystów: w Královéhradeckim kraju liczba odwiedzających zmalała
o 178 tys., a w Libereckim kraju o 170 tys. Sytuacja uległa poprawie tylko w 2012 r., kiedy
wielkość ruchu turystycznego osiągnęła wartości zbliżone do okresu sprzed załamania.
W 2014 r. liczba osób przybywających w celach turystycznych na SPOG wynosiła
3 mln 266 tys.
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Rysunek 1. Liczba turystów w jednostkach terytorialnych wchodzących w skład SPOG w latach 2000–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie ČSÚ (2016); SÄBL (2016); GUS (2016).

Liberalizacja

Tabela 5. Liczba turystów w jednostkach terytorialnych wchodzących w skład SPOG (2014)
Podregion NTS3

Liczba osób
(tys.)

Udział w ogólnej liczbie
turystów na SPOG (%)

Liberecký kraj

700,1

21,4

Královéhradecký kraj

936,7

28,7

Görlitz, Landkreis

393,6

12,1

Podregion jeleniogórski

767,0

23,5

Podregion wałbrzyski

468,6

14,3

3266,0

100,0

Ogółem na SPOG

Źródło: opracowanie własne na podstawie ČSÚ (2016); SÄBL (2016); GUS (2016).

Jak wynika z tabeli 5, w Královéhradeckim kraju koncentrowało się około 29%
ogólnej liczby turystów, w podregionie jeleniogórskim – prawie 24%, a w Libereckim
kraju – 21%.
Również w obrębie poszczególnych jednostek terytorialnych natężenie ruchu turystycznego w 2014 r. cechowało się znacznym zróżnicowaniem.
Jak wynika z tabeli 6, w 2014 r. w podregionie jeleniogórskim 63% ogółu odwiedzających najchętniej odpoczywało w powiecie jeleniogórskim, a w podregionie wałbrzyskim – w powiecie kłodzkim. W Královéhradeckim kraju 58% turystów skupiało się
w powiecie Trutnov, w Libereckim kraju – 38% w powiecie Semily.
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Tabela 6. Liczba turystów, udział w liczbie turystów jednostki terytorialnej i na SPOG (2014)
Powiat

Liczba turystów
(tys.)

Udział w liczbie
turystów NTS3 (%)

Udział w liczbie
turystów na SPOG (%)

Liberecký kraj
Semily

268,3

38,3

8,2

Jablonec nad Nisou

126,1

18,0

3,9

Česká Lípa

140,2

20,0

4,3

Liberec

165,5

23,6

5,1

Trutnov

545,8

58,3

16,7

93,3

10,0

2,9

106,4

11,4

3,3

85,7

9,1

2,6

105,5

11,3

3,2

Královéhradecký kraj
Rychnov nad Kněžnou
Jičín
Náchod
Hradec Králové

Podregion jeleniogórski
jaworski
jeleniogórski
kamiennogórski

32,7

4,3

1,0

3,9

0,5

0,1

479,8

62,6

14,7

9,6

1,3

0,3

lubański

92,7

12,1

2,8

lwówecki

10,3

1,3

0,3

zgorzelecki

55,4

7,2

1,7

złotoryjski

13,6

1,8

0,4

m. Jelenia Góra

68,8

9,0

2,1
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bolesławiecki

Podregion wałbrzyski
dzierżoniowski
kłodzki

18,6

4,0

0,6

293,2

62,6

9,0

świdnicki

47,4

10,1

1,5

wałbrzyski

42,8

9,1

1,3

ząbkowicki

14,8

3,2

0,5

m. Wałbrzych

51,8

11,1

1,6

Görlitz, Landkreis
–

393,6

100

12,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie ČSÚ (2016); SÄBL (2016); GUS (2016).

W powiecie jeleniogórskim liczba turystów w latach 2000–2014 zwiększyła się
o 28%, w powiecie kłodzkim o 20%, w Landkreis Gorlitz o 23,5%. W tym samym czasie
w powiecie Trutnov liczba turystów zmniejszyła się o 10%, a w powiecie Semily o 12%.
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Rysunek 2. Ruch turystyczny w powiatach recepcyjnych w latach 2000–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie ČSÚ (2016); SÄBL (2016); GUS (2016).
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Znamienne, że w powiatach recepcyjnych ruch turystyczny koncentrował się zaledwie w kilku gminach. Na przykład w 2014 r. 58,2% ogólnej liczby turystów przyjeżdżających do powiatu jeleniogórskiego wybierała ofertę turystyczną gminy Karpacz.
Tabela 8. Gminy o najwyższej liczbie turystów (2014)
Gmina
Karpacz
Harrachov
Špindlerův Mlýn
Kudowa-Zdrój

Powiat
jeleniogórski
Semily
Trutnov
kłodzki

Podregion
JEL
LIB
KRAL
WAŁ

Liczba turystów (tys.)
278,3
97,3
216,3
88,9

Udział w ogólnej liczbie
turystów powiatu (%)
58,0
36,2
39,6
30,3

JEL – podregion jeleniogórski; LIB – Liberecký kraj; KRAL – Královéhradecký kraj; WAŁ – podregion wałbrzyski.
Źródło: opracowanie własne na podstawie ČSÚ (2016); SÄBL (2016); GUS (2016).

Warto zauważyć, że w powiatach jeleniogórskim (podregion jeleniogórski), Semily
(Liberecký kraj) i Trutnov (Královéhradecký kraj) największym powodzeniem wśród
turystów cieszyły się gminy, w których znajdują się ośrodki sportów zimowych. Natomiast w powiecie kłodzkim przeważająca część turystów przyjeżdżała do gmin uzdrowiskowych.
Rozwój turystyki na SPOG przyniósł pozytywne skutki ekonomiczne. Poza aktywizacją gospodarczą, której przejawem było zwiększenie ogólnej liczby podmiotów gospodarczych, w latach 2010–2015 na obszarze badawczym doszło do zmian strukturalnych:
zmniejszenia udziału przedsiębiorstw w przemyśle i przyrostu – w sektorze usług.
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Tabela 9. Liczba przedsiębiorstw w sektorach gospodarki powiatów recepcyjnych w 2010 i 2015 roku
Powiat
Semily
Trutnov
jeleniogórski
kłodzki
Görlitz*

Ogółem
liczba (tys.)
2010
2015
19,0
19,4
28,9
29,2
8,4
11,2
17,7
17,8
11,1
11,9

Przemysł
liczba (tys.)
udział (%)
2010
2015
2010
2015
5,5
5,3
29,0
27,5
7,9
7,6
27,3
26,2
1,7
1,8
20,7
16,4
2,9
2,9
16,6
16,6
2,9
2,9
26,2
26,8

Usługi
liczba (tys.)
2010
2015
12,4
12,6
19,6
19,8
6,4
9,3
14,1
14,3
8,2
8,0

udział (%)
2010
2015
65,0
65,0
67,6
67,8
76,8
82,5
79,7
80,8
73,8
73,2

* Okres badawczy dla Landkreis Görlitz obejmuje lata 2006–2013.
Źródło: opracowanie własne na podstawie ČSÚ (2016); SÄBL (2016); GUS (2016).
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W powiecie jeleniogórskim liczba przedsiębiorstw w 2015 r. zwiększyła się w stosunku do 2010 r. o 2,8 tys., w przemyśle zmalała, a w sektorze usług wzrosła o 2,9 tys.
Pomimo pozytywnych skutków ekonomicznych koncentracja ruchu turystycznego
w powiecie jeleniogórskim wywołała wiele szkód w środowisku przyrodniczym. Na
przykład w Karpaczu emisja spalin spowodowała sześciokrotne przekroczenie stężenia
kancerogennego pyłu PM10 w powietrzu (Kokoszkiewicz, 2015). Usytuowanie na terenie
gminy dużych hoteli doprowadziło do zwiększonego zapotrzebowania na wodę, a w konsekwencji do zaburzeń w stosunkach wodnych i wyczerpania istniejących w Karpaczu
ujęć wody pitnej (Jelonka, 2015). Ponadto nowoczesna architektura obiektów turystycznych i ich zagęszczenie powoduje wyraźny dysonans z tradycyjną willową zabudową
Karpacza i zmniejsza walory estetyczne krajobrazu (Staffa, 2013). Budowa ośrodka
sportów zimowych Biały Jar wymagała usunięcia 3 ha lasów, w których stwierdzono
występowanie siedmiu chronionych gatunków płazów oraz 23 chronionych gatunków
ptaków (Okrasiński, 2010). Intensywny ruch turystyczny w Karkonoskim Parku Narodowym spowodował m.in. fragmentaryzację siedlisk, synatropizację roślinności wokół
schronisk i szlaków turystycznych, erozję stoków, eutrofizację wód karkonoskich stawów
i zaśmiecanie (Myga-Piątek, Jankowski, 2009).

Podsumowanie
Odpowiadając na postawione pytanie badawcze, należy stwierdzić, że w latach
2000–2014 turystyka nie sprzyjała zrównoważeniu rozwoju na SPOG. Analiza liczby
turystów w 24 powiatach i 814 gminach wskazuje na duże przestrzenne zróżnicowanie
ruchu turystycznego na obszarze badawczym. Wyraźnie zaznacza się dominacja czterech powiatów: Trutnov (Královéhradecký kraj), Semily (Liberecký kraj), jeleniogórski
(podregion jeleniogórski) i kłodzki (podregion wałbrzyski). W powiatach recepcyjnych
turyści najchętniej odwiedzali gminy: Karpacz (powiat jeleniogórski), Kudowę-Zdrój
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(powiat kłodzki), Harrachov (powiat Semily); Špindlerův Mlýn (powiat Trutnov). Duża
koncentracja ruchu turystycznego wywołała pozytywne efekty ekonomiczne: zwiększenie liczby przedsiębiorstw i wzrost udziału sektora usług w strukturze gospodarczej.
Jednak rozwój turystyki spowodował duże szkody w środowisku przyrodniczym. Przykładem może tu być gmina Karpacz, w której rozwój turystyki wywołał zanieczyszczenie powietrza, wyczerpanie ujęć wody pitnej, ubożenie krajobrazu, eutrofizację jezior
i rzek, degradację gleb i niszczenie roślinności.
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Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy turystyka sprzyja zrównoważeniu rozwoju sudeckiego
przygranicznego obszaru górskiego. W tym celu przeanalizowano zróżnicowanie w przestrzennym rozmieszczeniu
ruchu turystycznego i wyłoniono jednostki administracyjne charakteryzujące się dużą koncentracją osób odwiedzających. Posługując się przykładem powiatów recepcyjnych, pokazano pozytywny wpływ rozwoju turystyki na aspekty
ekonomiczne i negatywny – na środowisko przyrodnicze.

The impact of tourism on the sustainable development of Sudeten border mountainous region
Responding to a question whether tourism leads to sustainable development of Sudeten border mountainous
region, the differences in the spatial distribution of tourist traffic were analysed and administrative units which are characterized by a high concentration of visitors were selected. Using the example of counties, positive impacts of tourism
development on the economic aspects and negative – on the natural environment were demonstrated.
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Wprowadzenie
Turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż gospodarki globalnej
i gospodarek narodowych. Gospodarka turystyczna znacząco wpływa na efekty gospodarcze, mierzone udziałem w produkcie krajowym brutto lub wielkością zatrudnienia
w podmiotach zajmujących się kształtowaniem oferty turystycznej (Panasiuk, 2014b,
s. 119–128). Jest zatem istotnym obszarem zainteresowania państwa i jego organów.
Gospodarka turystyczny znajduje swoje miejsce w obszarze działań władz państwowych
o charakterze (Horodecka 2008, s. 18):
a) gospodarczym – związanym z funkcjonowaniem rynku turystycznego, a zwłaszcza podmiotów gospodarczych świadczących usługi konsumentom (turystom);
b) społecznym – obejmującym oddziaływanie na potrzeby społeczne w zakresie
uprawniania turystyki, związane z dostępnością usług turystycznych (Firlit-Fesnak, Szylko-Skoczny, 2006, s. 24).
Cele i oddziaływania państwa dotyczą wielu dziedzin i aspektów społecznych
procesu gospodarczego, co pociąga za sobą konieczność dokładnej identyfikacji występujących w tych dziedzinach problemów, a następnie odpowiedniej konkretyzacji sposobów
*
prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
e-mail: aleksander.panasiuk@wzieu.pl
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i środków ingerencji. W związku z tym w ramach całości polityki społeczno-ekonomicznej
kształtują się różne dziedziny i podsystemy, np. polityka makro- i mikroekonomiczna,
polityka międzynarodowa, polityka regionalna, polityka w poszczególnych sektorach
gospodarczych (Winiarski, 2006, s. 60–64).
Jednym z przykładów polityki sektorowej jest polityka turystyczna, która umożliwia
bezpośrednie oddziaływanie państwa na gospodarkę turystyczną, ale także przejawia
się w innych politykach sektorowych, a zwłaszcza w międzynarodowej i regionalnej;
ale także: przemysłowej, zatrudnienia, ochrony środowiska, kulturalnej, handlowej,
komunikacyjnej itp.
Ingerencja państwa w gospodarkę turystyczną, skierowana jest na popyt, podaż, oraz
kształtowanie miejsca turystyki w gospodarce narodowej. Działania państwa w gospodarce turystycznej sprowadzać się powinny m.in. do następujących podstawowych celów:
zaspokojenia potrzeb turystycznych społeczeństwa, kształtowania optymalnych rozmiarów i struktury ruchu turystycznego (Kurek, 2007, s. 388).
Wskaźniki aktywności turystycznej społeczeństw krajów UE są znacznie zróżnicowane. Polityka UE koncentruje się na aktywizacji ruchu turystycznego wybranych grup
społecznych: dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych. Celem niniejszej
pracy jest prezentacja państw członkowskich Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej poprzez zadania związane z oddziaływaniem na popyt turystyczny, umożliwiające
powszechnych dostęp do turystyki i dzięki temu ograniczające wykluczenie turystyczne.
Działania te zostaną zaprezentowane na przykładzie inicjatyw prowadzonych w wybranych krajach Unii Europejskiej w zakresie wsparcia mobilności turystycznej wybranych
grup społecznych.

Wprowadzenie do polityki turystycznej
Wyjściowym problemem dla dalszych rozważań jest zinterpretowanie istoty polityki
społeczno-ekonomicznej. Jest to termin wprowadzony w celu uwydatnienia konieczności łączenia społecznych oraz ekonomicznych celów i przesłanek ingerowania organów
państwa w sprawy gospodarcze (Winiarski, 2006, s. 18). Państwo w ramach realizowanej polityki gospodarczej ma możliwość kształtowania warunków, w tym m.in. norm
prawnych prowadzących do zrównoważonego rozwoju całej gospodarki narodowej lub
poszczególnych jej sektorów. Tym samym można stwierdzić, że polityka gospodarcza
wpływa na funkcjonowanie systemu ekonomicznego państwa, będącego kompleksem
organizacji, gospodarstw domowych oraz jednostek działających według określonych
zasad, bodźców, nakazów i zakazów, w dziedzinie produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji dóbr rzeczowych i usług (Kowalik, 2000, s. 12). Jeśli wziąć pod uwagę, że współczesna polityka państwa ma realizować ideę odpowiedzialności za dobrobyt obywateli,
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polityka społeczna i gospodarcza zbliżają się do siebie (Firlit-Fesnak, Szylko-Skoczny,
2006, s. 25).
Głównym zadaniem polityki turystycznej powinno być kształtowanie optymalnych
rozmiarów i struktury ruchu turystycznego przy zastosowaniu praw ekonomicznych
w sferze gospodarki turystycznej, koordynacja rozwoju turystyki z uwzględnieniem jej
funkcji i różnorodności jej związków z innymi sferami funkcjonowania kraju. Polityka
turystyczna jest to zatem działalność polegająca na określaniu celów ekonomicznych,
politycznych, społecznych i kulturalnych związanych z rozwojem turystyki, uzyskiwaniu wszechstronnych pozytywnych efektów wynikających z istnienia popytu i podaży,
dążeniu do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie uprawiania turystyki i precyzowaniu środków niezbędnych do tego (Wodejko, 1998, s. 170).
Podstawowym działaniem państwa jest kreowanie celów ekonomicznych i pozaekonomicznych, a także dobór środków (instrumentów) potrzebnych do ich realizacji.
Strukturę polityki turystycznej tworzą podmioty polityki (organy państwa realizujące
politykę), adresaci polityki (przedsiębiorcy turystyczni i ich oferty oraz konsumenci turystyczni), metody polityki, instrumenty polityki (Panasiuk, 2011, s. 306–307).
Turystyka, będąc przedmiotem polityki społeczno-gospodarczej, staje się podstawą
podejmowania decyzji strategicznych na poziomach: międzynarodowym, krajowym, regionalnym, lokalnym. Działania prowadzone przez podmioty polityki turystycznej koncentrują się głównie po stronie podażowej rynku. Istotnym obszarem funkcjonowania
organów państwowych jest także oddziaływanie na popyt turystyczny, które wynika
z następujących przesłanek:
a) ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego, a przez to traktowanie potrzeb turystycznych jako powszechnie zgłaszanych;
b) pogłębiającego się zróżnicowania zdolności nabywczych gospodarstw domowych
na produkty ponadstandardowe;
c) pełniejszego wykorzystania bazy turystycznej;
d) kształtowania efektów makroekonomicznych (oddziaływanie na rynek pracy, polityka fiskalna) (Panasiuk, 2012, s. 361).

Popyt na europejskim rynku turystycznym
Popyt turystyczny jest sumą dóbr i usług turystycznych, które turyści są skłonni nabyć
w określonym czasie i przy określonym poziomie cen (Hunziker, Krapf, 1961, s. 170). Kategorię tę można także rozumieć jako „gotowość turysty do nabycia określonych ilości dóbr
turystycznych za określoną sumę pieniędzy” (Kaspar, 1991, s. 118). Różnorodność potrzeb
uczestników ruchu turystycznego powoduje, że zaspokojenie większości z nich realizowane jest nie tylko poprzez dobra i usługi typowo turystyczne. Nie można więc rozpatrywać
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popytu turystycznego bez zwracania uwagi na rodzaj konsumpcji w miejscu stałego zamieszkania i bez powiązania jednego popytu cząstkowego z drugim. Popyt turystyczny
różni się od popytu istniejącego w miejscu stałego zamieszkania zarówno pod względem
wymiaru, jak i struktury. Turyści najczęściej są skłonni do wydatkowania większych sum
w czasie wyjazdów turystycznych niż na co dzień w miejscu zamieszkania. Wśród dóbr
i usług turystycznych będących przedmiotem zainteresowania turystów można wyróżnić:
–– dobra i usługi, dla których czynnikiem popytotwórczym jest wyłącznie turystyka
(przejazdy, noclegi, usługi przewodnickie);
–– dobra i usługi, których zakup występuje w związku z uprawianiem turystyki,
ale które stanowią pewną substytucję konsumpcji w innych okresach i w innym
miejscu (odzież, gastronomia);
–– dobra i usługi, które zaspokajają te same potrzeby występujące zarówno u turystów, jak i osób niebędących turystami (usługi łączności, bankowe, ubezpieczeniowe, ochrony zdrowia) (Gołembski, 1979, s. 26).
Można zatem stwierdzić, że wydatek turystyczny jest relatywnie większy od wydatku
poniesionego w miejscu stałego zamieszkania, w szczególności dotyczy to wydatków
na dobra i usługi zaspokajające codzienne potrzeby gospodarstw domowych, takie jak
żywność, odzież, koszty utrzymania mieszkania, higiena i zdrowie, kultura i oświata,
transport i łączność.
Problematyka popytu turystycznego może być analizowana za pośrednictwem badań
popytu, które odnosić się mogą do następujących aspektów:
a) popytu turystycznego mieszkańców danego obszaru (miasta, regionu, kraju) czy
grupy społecznej (wiekowej, zawodowej) – ten aspekt dotyczy głównie turystyki
wyjazdowej, a w szczególności aktywności turystycznej, wzorców konsumpcji
(zasięg, czas, elementy szczegółowe – forma zakwaterowania, środki transportu),
uprawianych form i rodzajów turystyki, wydatków turystycznych;
b) popytu turystycznego rozumianego jako strumień ruchu turystycznego w miejscu
docelowym turystyki – ten aspekt dotyczy turystyki przyjazdowej do danego
obszaru turystycznego, a w szczególności wielkości i struktury ruchu (krajowa,
zagraniczna przyjazdowa), wydatków turystycznych poniesionych w miejscu uprawiania turystyki (poziomu, struktury na poszczególne rodzaje świadczeń turystycznych), długości pobytu, preferencji i satysfakcji uczestników ruchu turystycznego;
c) ogólnych procesów i tendencji popytu na rynku turystycznym – prognozy wielkości popytu turystycznego, oddziaływanie popytu turystycznego na poszczególne
sektory gospodarki, traktowanie popytu turystycznego jako miernika rozwoju
społeczno-gospodarczego, ocena międzynarodowych powiązań społecznych
i gospodarczych.
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Turystykę należy traktować jako element rozwoju cywilizacyjnego poprzez oddziaływanie na powszechne korzystanie ze świadczeń turystycznych. Z punktu widzenia
ogólnych zadań polityki społeczno-ekonomicznej istotniejszym problemem jest oddziaływanie na popyt turystyczny mieszkańców w celu kształtowania większej aktywności
turystycznej, gdy kreuje się odpowiednie udogodnienia (czasowe, organizacyjne, finansowe). Ten aspekt powinien stanowić podstawowy obszar polityki turystycznej państwa
(Panasiuk, 2014b, s. 96–101). Podstawowym miernikiem w tym zakresie jest aktywność turystyczna netto (tabela 1), która dotyczy procentowego udziału wyjeżdżających
w celach turystycznych przynajmniej jeden raz w ciągu roku do ogólnej liczby ludności
(kraju, regionu, miejscowości). Aktywność turystyczna brutto natomiast to liczba wyjazdów w celach turystycznych odniesiona do ogólnej liczby ludności (Panasiuk, 2011, s. 99).
Tabela 1. Aktywność turystyczna netto mieszkańców Europy w 2012 roku (łącznie wyjazdy krajowe
i zagraniczne trwające powyżej czterech dób)
Kraj

Udział w turystyce
całej populacji (%)
32,2

1

Austria

2

Finlandia

3

Irlandia

21,6

4

Czechy

18,6

Liberalizacja

Kolejność

21,9

5

Niemcy

17,6

6

Holandia

16,5

7

Francja

13,5

8

Dania

12,4

9

Cypr

10,7

10

Belgia

10,3

11

Wielka Brytania

12

Estonia

7,4

13

Słowenia

6,9

14

Węgry

6,6

8,6

15

Polska

4,6

16

Chorwacja

4,5

17

Szwecja

4,1

18

Hiszpania

4,0

19

Malta

4,0

20

Łotwa

2,9

21

Włochy

2,7

22

Luksemburg

2,5

23

Portugalia

2,5

24

Słowacja

2,5

25

Grecja

1,0

26

Bułgaria

0,4

Źródło: opracowanie na podstawie Eurostat (2016).
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Z danych Eurostatu (2016) oraz Banku Światowego (2016) wynika, że najwyższy
udział w krajowych wyjazdach turystycznych spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej w 2012 r. mieli mieszkańcy Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, i Włoch. Polska
zajmuje w tym zestawieniu szóste miejsce. Kolejność w tym zestawieniu jest oczywiście
pochodną liczby mieszkańców w wymienionych krajach. Jednakże z punktu widzenia
wyjazdów zagranicznych kolejność ta wygląda następująco: Niemcy (61,5 mln wyjazdów), Wielka Brytania (58,5 mln), Francja (26,2 mln), Holandia (13,6 mln) oraz Polska
(12,3 mln).

Miejsce popytu turystycznego w polityce społeczno-ekonomicznej

Liberalizacja

Należy przyjąć, że głównym obszarem oddziaływania państwa na popyt turystyczny
powinno być kształtowanie aktywności turystycznej mieszkańców. Oddziaływanie na
ruch turystyczny przyjazdowy ma znamiona polityki propopytowej, ale dotyczy tylko
aspektów pośrednich, gdyż koncentruje się na wspieraniu systemu podaży, a zwłaszcza
rozbudowie infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, kreowaniu oferty oraz
promocji. Działania te mają wywołać efekt popytowy wśród turystów przyjeżdżających
na dany obszar, którzy mogą być motywowani polityką wspierająca popyt z miejsca
emisji, przeciwdziałając tzw. wykluczeniu turystycznemu (Berbeka, 2016, s. 25–33).
W ramach prowadzonej polityki społecznej państwo powinno tworzyć warunki do
powszechnego korzystania z turystyki, a tym samym ułatwiać dostęp do korzystania
z pewnych ofert na rynku turystycznym w dwóch ujęciach:
a) podmiotowym, przykładowo dla:
–– dzieci i młodzieży,
–– seniorów,
–– osób niepełnosprawnych,
–– pracowników zatrudnionych w warunkach uciążliwych dla zdrowia,
–– mieszkańców obszarów zagrożonych ekologicznie,
–– osób (rodzin) z trudnościami finansowymi,
–– rodzin wielodzietnych;
b) przedmiotowym, przykładowo:
–– turystyka socjalna,
–– turystyka zdrowotna (w tym uzdrowiskowa),
–– turystyka rodzinna,
–– turystyka edukacyjna,
–– turystyka kulturowa,
–– turystyka aktywna,
–– ekoturystyka.
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W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za politykę turystyczną jest Minister Sportu
i Turystyki. Praktycznie żadne z zadań tego urzędu nie odwołuje się do zagadnień wspierania popytu, poza:
–– wspieraniem działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
–– ochroną praw konsumenta, które jest ogólnym instrumentem regulującym stosunki na rynku usług turystycznych.
Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli są zobowiązane do realizacji
zadań na rzecz turystyki dzieci i młodzieży. Jest to zadanie realizowane na poziomie
placówek oświatowych przez samorząd gminny i powiatowy jako organów założycielskich odpowiednio dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
i sprowadza się do organizowania przez wymienione placówki i ewentualnie dofinansowywania przez samorządy tzw. zielonych szkół.
Działaniem w obszarze polityki społecznej, realizowanym na poziomie przedsiębiorstw i instytucji, są formy dofinansowania w ramach zakładowych funduszy świadczeń socjalnych i dotyczą organizacji wypoczynku w obiektach zakładowych dla pracowników i ich rodzin oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników
zakładu pracy, dofinansowań do wypoczynku, tzw. wczasy pod gruszą. Ostatnia z wymienionych form jest mało skuteczna, gdyż środki pieniężne, które otrzymują pracownicy, nie zawsze przeznaczane są na uprawianie turystyki.
Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że działania organów państwa w obszarze bezpośredniego oddziaływania na aktywność turystyczną w Polsce są znacznie
ograniczone. Potwierdzają to także zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych
w obszarze gospodarki turystycznej w perspektywach finansowania Unii Europejskiej
na lata 2007–2013 oraz 2014–2020.

Polityka turystyczna skierowana do wybranych segmentów rynku
w wybranych krajach Unii Europejskiej
Turystyka nie jest objęta szeroką regulacją przez organy Unii Europejskiej. W zakresie polityki turystycznej kraje członkowskie mają niemal pełną autonomię. Wspólne
regulacje obejmują przede wszystkim rynek touroperatorski, w tym kwestie ochrony
konsumentów, oraz wiążą się z przyjęciem systemu zarządzania gospodarką turystyczną
na szczeblu centralnym. Oznacza to, że zagadnienia oddziaływania na popyt są także
ograniczone. Jednakże w perspektywie finansowej 2007–2013 w UE zostały podjęte
pewne działania na poziomie Komisji Europejskiej oraz w niektórych krajach członkowskich, które mają na celu dotarcie z ofertą turystyczną do pewnych grup społecznych,
umożliwiając w pewnym zakresie niwelowanie wykluczenia turystycznego.
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Najbardziej znanym z programów służących wsparciu wyjazdów turystycznych
wybranych grup społecznych jest Calypso Tourism For All (Calypso, 2015). Jest to inicjatywa powołana przez Komisję Europejską w 2009 r. i ma na celu korygowanie nierówności społecznych występujących na europejskim rynku turystycznym w dostępności wyjazdów turystycznych, przy jednoczesnym niwelowaniu skutków sezonowości.
Głównym założeniem inicjatywy jest wsparcie finansowania wyjazdów turystycznych
poza sezonem osób należących do czterech grup społecznych, które mają problemy w samodzielnym finansowaniu potrzeb turystycznych bądź obawiają się wyzwań w związku
z organizacją wyjazdu turystycznego. Program jest skierowany do młodych między
18 a 30 rokiem życia, rodzin z trudnościami finansowymi, osób niepełnosprawnych oraz
przede wszystkim seniorów. Głównymi krajami objętymi programem są: Francja – region
Aquitaine ze stolicą w Bordeaux i Lazurowe Wybrzeże, Portugalia wraz z Azorami,
różne regiony Włoch wraz z Rzymem, Hiszpania. W ramach tego programu dodatkowo
realizowany jest projekt SENTour Connect EU Senior Travel Experience oferujący kilkudniowe wycieczki zorganizowane dla seniorów.
Drugim programem o podobnym zakresie jest COS-TFLOWS-2014-3-15 (Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium
seasons). Projekt opracowany przez agencję EASME (Executive Agency for Small and
Medium-sized Enterprises) funkcjonującą w ramach Komisji Europejskiej i jest częścią
COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw na lata 2014–2020). Jednym z założeń projektu jest wsparcie
dla turystyki, m.in. poprzez wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora turystycznego dzięki wydłużeniu sezonu turystycznego i zwiększeniu mobilności seniorów
(55+) i osób młodych (15–29 lat).
Polska nie ma własnego programu, ale mieszkańcy Polski mogą korzystać jako obywatele UE z programów innych krajów, w zależności od celów poszczególnych projektów, a zwłaszcza z programów organizowanych i dofinansowanych w ramach inicjatyw
Komisji Europejskiej. Są to oferty dostępne w polskich biurach podróży, sprzedawane po cenie uwzględniającej dofinansowanie, głównie dla seniorów i towarzyszących
członków rodziny, zwłaszcza do destynacji hiszpańskich w okresach posezonowych.
Dzięki temu dla hiszpańskiej gospodarki turystycznej jest możliwe wydłużenie okresu,
w którym baza noclegowa i inne obiekty turystyczne są wykorzystane. Wpływa to zatem
na efektywność branży turystycznej lokalnych destynacji turystycznych, w tym budżety
samorządów lokalnych, oraz na przychody ludności lokalnej zatrudnionej w branży turystycznej lub prowadzących własną działalność gospodarczą skierowaną na obsługę ruchu
turystycznego. Takie działania mają zatem efekt nie tylko związany z kształtowaniem
szerszego dostępu do turystyki wybranych grup społecznych, lecz także przyczyniają się do redukowania wykluczenia turystycznego, wpływając na stan funkcjonowania
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całej gospodarki turystycznej, a pośrednio umożliwiając stałe przychody mieszkańcom
pracujących na rzecz obsługi ruchu turystycznego w destynacjach objętych programem.
Dzięki osiągniętym wpływom z turystyki przyjazdowej lokalni przedsiębiorcy turystyczni, handlowcy i ich pracownicy w okresach posezonowych mogą poprawić swój status
materialny. W ten sposób aktywność państw w zakresie wsparcia ruchu turystycznego
niejako podwójnie pozytywnie oddziałuje na strukturę gospodarki, tj. zarówno w obszarach emisyjnych, jak i recepcyjnych (destynacjach turystycznych).

Podsumowanie

Liberalizacja

Problematyka wpływu państwa na wielkość popytu turystycznego wiąże się z działaniami bezpośrednimi (skierowanymi na aktywność turystyczną) oraz pośrednimi (skierowanymi na ruch turystyczny przyjazdowy). Polityka turystyczna w Polsce koncentruje
na niemal wyłącznie na pośrednim oddziaływaniu na popyt turystyczny. Oddziaływanie
bezpośrednie dotyczy wyłącznie wąskiego zakresu aktywności państwa, przybiera przy
tym tradycyjnie wykorzystywane od wielu dziesięcioleci formy. Zainteresowanie państwa
aktywizacją turystyki wyjazdowej mieszkańców przyjmuje tylko wymiar deklaratywny,
nie jest de facto poparte żadnymi rozwiązaniami instytucjonalnymi i instrumentalnymi.
Ogólna ocena sytuacji po stronie popytowej rynku turystycznego w Polsce pozwala
stwierdzić, że konieczne są działania skierowane na aktywność turystyczną mieszkańców. Niezbędne jest znalezienie rozwiązań mających odzwierciedlenie w budżetach:
państwa, jednostek samorządu terytorialnego i zakładów pracy, placówek oświatowych
itp. Wsparcie finansowe popytu turystycznego może wpłynąć na efektywność funkcjonowania gospodarki turystycznej, a przede wszystkich ograniczy lukę cywilizacyjną
polskiego społeczeństwa do społeczeństw krajów tzw. starej Unii.
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Abstrakt
W artykule podjęto zagadnienia polityki turystycznej Unii Europejskiej i wybranych krajów w zakresie upowszechnienia mobilności turystycznej obywateli UE, a zwłaszcza wybranych grup społecznych. Wskaźniki aktywności turystycznej społeczeństw krajów UE są znacznie zróżnicowane. Polityka UE koncentruje się na aktywizacji ruchu
turystycznego wybranych grup społecznych, m.in. dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych. Polityki
wewnątrzkrajowe oddziałują także na grupy społeczne o niskim statusie materialnym, ograniczając tzw. wykluczenie
turystyczne. W krajach rozwiniętych gospodarczo uznaje się, że turystyka powinna być dobrem ogólnodostępnym.
Działania UE i krajów członkowskich pozwalają oddziaływać na wzrost gospodarczy dzięki pełniejszemu wykorzystaniu
bazy turystycznej, która w wielu krajach charakteryzuje się wysokim poziomem sezonowości. Turystyka ma zatem
istotny wpływ na efekty makro- i mikroekonomiczne, a przede wszystkim na rynek pracy, przychody branży turystycznej
oraz dochody zatrudnionych w przedsiębiorstwach turystycznych. Dzięki temu uruchamia efekty mnożnikowe w gospodarce. Celem artykułu jest przedstawienie roli państw członkowskich Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej
poprzez zadania związane z oddziaływaniem na popyt turystyczny, wpływające na powszechny dostęp do turystyki.

European Union policy impact the size and structure of tourism demand
The article deals with issues of tourism policy of the European Union and selected countries in the dissemination
of tourist mobility of EU citizens, especially selected social groups. Indicators of tourist activity of societies of EU countries vary widely. EU policy focuses on activation of tourism selected social groups: children and youth, seniors, people
with disabilities. Domestic policies also affect social groups with low material status, reducing the tourist exclusion.
In economically developed countries it recognized that tourism should be a public good. The actions of the EU and
member states allow impact on economic growth, thanks to better use of tourist facilities, which in many countries is
characterized by a high level of seasonality. Tourism is therefore a significant impact on the macro- and micro-economic
and the labor market, revenues of the tourism industry and the income of employees in tourism businesses. Thanks
runs multiplier effects in the economy. The aim of this article is to present the role of the EU Member States in the
tourism economy, through the tasks related to the impact on tourist demand, affecting the universal access to tourism.
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Wprowadzenie
U podstaw doktryny liberalizmu gospodarczego leżą założenia osiemnastowiecznej
ekonomii klasycznej, która jest związana z takimi ekonomistami, jak Adam Smith, John
Stuart Mill czy Jean-Baptiste Say. Korzeni tej doktryny należy jednak szukać w ekonomii przedklasycznej. Już w ramach krytyki merkantylnej, wśród antymerkantylistów,
pojawiły się pierwsze hasła będące zwiastunem późniejszych liberalnych postulatów.
Najpełniej jednak postulaty te rozbrzmiały za sprawą dość krótko panującej, choć brzemiennej we wpływy doktryny ekonomicznej nazywanej fizjokratyzmem. Do jednych
z fundamentalnych postulatów należy zasada laissez-faire, laissez-passer. W literaturze
przedmiotu wskazuje się kilka różnych źródeł pochodzenia tego wyrażenia – maksymy
będącej podstawą doktryny leseferyzmu gospodarczego. Najczęściej wśród autorów
maksymy wymienia się francuskiego handlowca Thomasa Le Gendre’a, francuskiego
polityka markiza René Louis de Voyer d’Argensona czy francuskiego intendenta handlowego Vincenta de Gournaya.
Celem artykułu jest syntetyczna prezentacja genezy maksymy laissez-faire, laissez-passer, koncepcji, która stała się impulsem do rozwoju klasycznego liberalizmu gospodarczego. W artykule przyjęto tezę, że chociaż zasada laissez-faire, laissez-passer jest
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tradycyjnie przypisywana fizjokratom, maksyma ta pojawiła się w postulatach praktyków gospodarczych, zanim ukonstytuowała się szkoła fizjokratów.
Artykuł dotyczy historii myśli ekonomicznej, dlatego wśród metod badawczych wykorzystano metodę badań literaturowych, metodę historyczną oraz metodę opisową.

Balthazar Gracián i Laissez aller les choses

Liberalizacja

Najwcześniej w literaturze wyrażenie laissez-faire można znaleźć w tłumaczeniu na
język francuski pism jednego z najważniejszych pisarzy polityczny siedemnastowiecznej
Hiszpanii, eseisty i moralisty Balthazara Graciána (1601–1658). To w rozważaniach tego
hiszpańskiego jezuity po raz pierwszy pojawił się postulat laissez-aller. W opublikowanym w 1647 r. zbiorze 300 aforyzmów i komentarzy Oraculo manual y arte de prudencia,
a przetłumaczonym na język francuski i opublikowanym już w 1684 r., zostało użyte
wyrażenie laissez-aller w znaczeniu, które potem zostało przyjęte na gruncie ekonomii
politycznej. Gracián w aforyzmie 121 pisał: „Ce n’est donc pas la pire règle de la vie que
de laisser aller les choses” [Pozostawianie rzeczy samym sobie nie jest wcale najbardziej
błahą z życiowych zasad] (Gracián, 2015, s. 132), a aforyzm 138 zatytułował L’art de
laisser aller les choses [Sztuka zostawiania rzeczy samym sobie] (Gracián, 2015, s. 142).

Pierre le Pesant de Boisguilbert i Laissez-faire la Nature
Koncepcja laissez-faire na gruncie ekonomii politycznej po raz pierwszy pojawiała
się w pismach Pierre’a Le Pesant de Boisguilberta1 (1646–1714), który jest często nazywany prekursorem ekonomii klasycznej, a także prekursorem szkoły fizjokratycznej.
Boisguilbert jawi się jako prekursor klasyków, kiedy twierdził, że kreacja bogactwa spoczywa na mechanizmie kształtowania cen zgodnym z porządkiem naturalnym. Cena
tak ukształtowana pozwala sprzedawcom realizować zysk, a nabywcom uczestniczyć
w wymianie. Aby uzyskać taką cenę, należy pozwolić, by natura sama działała. Nikt nie
powinien ingerować w wymianę, chyba że w celu ochrony i przeciwdziałania przemocy.
Jeżeli pozostawi się naturę wolną i pozwoli jej działać, nie trzeba się niczego obawiać,
każde zaś oddziaływanie państwa na cenę wprowadzi nieład. Interwencja państwa jest
przyczyną niedoboru żywności, a także braków innych dóbr, szkodzi prosperity królestwa, a w konsekwencji finansom publicznym.

1
Pisownia nazwiska tego ekonomisty jest różna. On sam w swoich listach podpisywał się Boisguillebert. Jednak pozostali członkowie jego rodziny podpisywali się Boisguilbert. Taka też jest pisownia nazwy
regionu, którego rodzina była właścicielem feudalnym od 1622 r. (Cadet, 2014, s. 13).
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Dla Boisguilberta, podobnie jak dla późniejszych fizjokratów, natura ustanawia
prawa, które determinują funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Jedynie natura
jest doskonała, a każda interwencja ludzka jest niebezpieczna i prowadzi do nierównowagi, dlatego należy zostawić ja samą sobie, ponieważ od tego zależy równowaga.
Boisguilbert w opublikowanym w 1695 r. Le Détail de la France sous le règne présent
pisał: „koniecznie wszędzie trzeba zostawić gospodarkę Naturze” (Boisguilbert, 2014a,
s. 97). Odradzał ingerencję państwa, stwierdzając, że wszystko, co jest potrzebne, to
laissez-faire la Nature, która zawsze zmierza do wolności i doskonałości (Boisguilbert,
2014b, s. 34–35). Z tego wynika również krytyka ceł i francuskiego systemu podatkowego. Nakładanie podatków, które ograniczają handel i obrót bogactwem, stanowi gwałt
na prawach natury, dlatego produkty powinny krążyć swobodnie, wtedy łatwo mogą być
nabywane przez konsumenta (Talbot, 2014, s. 82). Konieczny jest więc wolny, niczym
nieograniczony przepływ drogami (wolność dróg) oraz sprawiedliwy system podatkowy
(Boisguilbert, 2014a, s. 103).
Niejednokrotnie powtarzane laissez-faire la Nature stanowi jeden z pierwszych postulatów leseferyzmu gospodarczego. Jednak liberalne poglądy Boisguilberta nie odnosiły się do wszystkich obszarów działalności gospodarczej. O ile w obszarze jego
zainteresowań był handel, o tyle dotyczyło to jedynie handlu wewnętrznego. Przyznawał,
że handel wewnętrzny powinien być wolny, gdyż wówczas najbardziej sprzyja wymianie
i bogactwu narodu. Opowiadał się za wolnością i leseferyzmem w wymianie handlowej,
ale był zwolennikiem protekcjonizmu, kiedy popierał politykę chroniącą interesy rolników, wpisując się tym samym w prąd ideowy dominujący w osiemnastowiecznej Francji
(Talbot, 2014, s. 56 i 82), co pozwoliło Schumpeterowi uznać go za ważną postać na polu
teorii, jak również i „energicznego sponsora interesów rolniczych” (Schumpeter, 2006,
s. 208).
Niedostatek wiary w laissez-faire Boisguilberta każe umieścić go w szeregu zwolenników protekcjonistów, a nie zwolenników całkowitego leseferyzmu. Jak zauważył jeden
z biografów Boisguilberta, można uznać tego protoplastę klasyków za ekonomistę, który
balansował między „merkantylistycznymi przesądami a naukową i liberalną intuicją”
(Talbot, 2014, s. 8).

Thomas Le Gendre i markiz René Louis de Voyer d’Argenson – narodziny maksymy
Jako autora maksymy laissez-faire wskazuje się francuskiego przedsiębiorcę
Thomasa Le Gendre’a (1638–1706), który miał sformułować to wyrażenie około 1680 r.
Le Gendre pochodził z rodziny z długoletnimi tradycjami kupiecko-bankierskimi sięgającymi początku XVI wieku. Zainteresowany przede wszystkim handlem zewnętrznym
z Afryką i Nowym Światem, często był wzywany do rozstrzygania sporów handlowych
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w kraju i zagranicą (Rothbard, 2006, s. 261). Podczas spotkania z ówczesnym ministrem
finansów Jean-Baptiste’em Colbertem, w odpowiedzi na pytanie ministra, co ten może
zrobić, aby wesprzeć handel francuski, Le Gendre, „najbardziej rozsądny i najmniejszy
pochlebca” spośród przedsiębiorców, odpowiedział: „Laissez-nous faire” [Pozwólcie
nam robić] (d’Argenson, 1857, s. 111). Zdarzenie to zostało utrwalone w artykule Lettre
à l’auteur du Journal Oeconomique au sujet de la «Dissertation sur le commerce»
du marquis de Belloni markiza d’Argensona opublikowanym w 1751 r. w „Journal Oeconomique”. To za sprawą d’Argensona maksyma ta pojawiła się w pismach ekonomicznych, z tego też powodu przez długi czas był błędnie uznawany za jej autora.
John Meynard Keynes, który w 1926 r. przewidywał koniec leseferyzmu, pisał, że
tradycyjnie maksymę laissez-faire, laissez-passer przypisuje się Le Gendre’owi, ale bez
wątpienia pierwszy, który sformułował ją w ścisłym związku z doktryną lesefrezymu,
był d’Argenson (Keynes, 1999, s. 11). To spod pióra markiza d’Argensona (1694–1757),
francuskiego polityka, żarliwego protagonisty wolnego handlu, czasami nazywanego
„francuskim Paladynem liberalizmu gospodarczego” (Alem, 2015, s. 7), po raz pierwszy
wyszły pisma, które będą kojarzone z tą doktryną. Już w pamiętnikach opublikowanych
w 1736 r. d’Argenson użył, expressis verbis, wyrażenia laissez-faire. Badacze oceniają,
że pośpieszna lektura pism d’Argensona każe raczej uznać go za filozofa, erudytę o krytycznym umyśle, teoretyka polityki, który czasami nawiązuje do kwestii ekonomicznych,
jednak stwierdzają, że uważna lektura jego spostrzeżeń dotyczących zagadnień ekonomicznych pozwala dostrzec jego zwarte i homogeniczne poglądy (Alem, 2015, s. 6–8).
W swoich pamiętnikach markiz d’Argenson zadeklarował: „Laissez faire, telle devrait
être la devise de toute puissance publique, depuis que le monde est civilisé” [Laissez-faire
– taka powinna być dewiza wszelkiej władzy publicznej, od momentu kiedy świat stał
się cywilizowany] (Argenson, 1857, t. 5, s. 364). Silne przekonanie o zagwarantowaniu
wolności zarówno w handlu, jak i w przemyśle czy rolnictwie rozbrzmiewa w większości
dzieł d’Argensona, ale najwyraźniej właśnie w Lettre à l’auteur du Journal Oeconomiquei (Alem, 2015, s. 90). Analizując problem niedostatku zboża, d’Argenson konstatował, że
niedostatek ten wynika z nadmiernych ograniczeń ze strony rządu i stwierdzał: „Laissez
libre et tout ira bien” [Pozostawcie wolno i wszystko będzie dobrze] (Argenson, 1857,
t. 5, s. 136).
D’Argenson jako pierwszy podkreślał korzyści ekonomiczne, które przynosi brak
reglamentacji w obszarze handlu. Wierzył, że: „pour gouverner mieux, il faut gouverner
moins” [aby rządzić lepiej, trzeba rządzić mniej] (za: Alem, 2015, s. 7), a prawdziwą
przyczynę upadku francuskich manufaktur widział w ochronie i protekcyjnych działaniach państwa. D’Argenson postulował, aby przepływy towarów z jednego kraju do
drugiego były całkowicie wolne, podobnie jak powietrze. Wizjonersko stwierdzał, że
cała Europa powinna być jednym rynkiem. Wierzył, że wolność gwarantuje równowa126
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gę handlu, dlatego z determinacją podkreślał: „Laissez faire, morbleu! Laissez faire!”
[Pozwólcie robić, do licha! Pozwólcie robić!] (Argenson, 1857, t. 5, s. 372).

Szkoła fizjokratów i stowarzyszenie de Gournaya – u źródła idei liberalnych

Liberalizacja

Oświecenie we Francji przyniosło wzrost zainteresowania zagadnieniami ekonomicznymi, zarówno na łamach czasopism, zwłaszcza „l’Encyclopédie”, jak i w salonach.
Zainteresowanie to było szczególnie intensywne w latach 1755–1765, przede wszystkim
za sprawą dwóch grup: szkoły fizjokratów oraz stowarzyszenia de Gournaya (Faccarello,
1992, s. 149).
Większość historyków doktryn przyjmuje, że szkoła fizjokratów, której „twarde
jądro” postało w okresie 1757–1763 (Malbranque, 2013, s. 17), była pierwszą wyodrębnioną szkołą, która reprezentowała zwarty i spójny system poglądów ekonomicznych
opartych na przyjętych założeniach, metodach badawczych i koncepcjach teoretycznych. Fizjokratyzm stanowił zdecydowaną i wyraźną reakcję przeciwko protekcyjnemu
systemowi merkantylnemu, a zwłaszcza reakcję przeciw biurokratycznemu porządkowi gospodarczemu lansowanemu przez Colberta. Fizjokraci wprowadzili do ekonomii
politycznej nowe koncepcje, które stały się przeciwwagą wcześniejszego systemu merkantylnego. Pierwsza i nadrzędna zasada fizjokratów odwoływała się do praw natury
i przyjmowała istnienie porządku naturalnego, który stanowił podstawę funkcjonowania
społeczeństwa. Skoro istnieje porządek naturalny, nie ma potrzeby odkrywania praw czy
tworzenia reglamentacji i ograniczeń. Należy gospodarkę i społeczeństwo pozostawić
bez żadnej ingerencji, pozwolić im działać swobodnie – laissez-faire. Druga zasada, na
której spoczywał fizjokratyzm, odnosiła się do dominacji rolnictwa nad handlem.
Dupont de Nemours zasadniczą rolę w kształtowaniu się ekonomii przypisywał
dwóm postaciom francuskiego Oświecenia: Vincentowi de Gournayowi i François Ques
nayowi. O ile dzieło Quesnaya jest powszechnie znane, o tyle dorobek de Gournaya
przeciwnie. Niektórzy badacze historii myśli ekonomicznej podkreślają, że stało się to
z uszczerbkiem dla francuskiej doktryny ekonomicznej, przede wszystkim dlatego, że
ukształtowała się powszechnie opinia, iż w ekonomii francuskiej drugiej połowy XVIII
wieku dominowało przekonanie, że jedynie produkcyjny jest sektor rolniczy. Tymczasem
publikacje, które ukazały się przed Tablicą ekonomiczną, zasadniczo odnosiły się do
handlu, który był traktowany jako szeroko pojęta aktywność gospodarcza, dlatego obok
rolnictwa również przemysłowi i usługom przypisywano istotną rolę. Szczególnie wyraźnie kwestia ta była akcentowana przez grupę skupioną wokół markiza Jacques’a Claude’a Marie Vincenta de Gournaya (1712–1759).
Stowarzyszenie de Gournaya, którego członkowie byli oddani studiowaniu i propagowaniu zasad ekonomii, a także wdrażaniu tych zasad do praktyki gospodarczej, powstało
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dekadę przed ukonstytuowaniem się szkoły fizjokratycznej. W 1751 r. powstał „Journal
Oeconomique” i tego samego roku Vincent de Gournay, który jako przedsiębiorca wiele
lat zajmował się handlem międzynarodowym, został mianowany intendentem handlowym. Stanowisko to pozwoliło mu nawiązać kontakt z ówczesnymi ekonomistami.
De Gournay długo zajmował niekreślone miejsce w historii myśli ekonomicznej.
Znany był nie ze swoich pism, ale z komentarzy współczesnych mu pisarzy, a zwłaszcza pism Anne-Roberta Jacques’a Turgota (1727–1781), generalnego kontrolera finansów
Ludwika XVI. Turgot, jako intendent handlowy, towarzyszył de Gournayowi podczas inspekcji regionów francuskich. Pośmiertna elegia Eloge de Vincent de Gournay napisana
przez Turgota w 1759 r. upowszechniła nazwisko i poglądy tego praktyka. Turgot streścił
najważniejsze poglądy swojego przyjaciela, m.in. ideę wolnego handlu, wolnej sprzedaży
i wolnego nabywania. Jak relacjonował Turgot, de Gournay wierzył, że wolna wymiana
jest jedynym sposobem, który może pobudzać przedsiębiorców do zwiększania produkcji, a konsumentowi zagwarantować najlepszy produkt za najniższą cenę. Zalecał,
podobnie zresztą jak Turgot, zniesienie wszelkich korporacji, przywilejów i licznych
ograniczeń w wolnym obrocie zbożami (Malbranque, 2015, s. 45 i n.).
Z powodu braku manuskryptów de Gournaya jego poglądy były różnie interpretowane. Niektórzy przedstawiali go jako inicjatora liberalizmu i żarliwego zwolennika zasady
laissez-faire, laissez-passer, zasady, której zdaniem wielu zarówno współczesnych mu,
jak i późniejszych badaczy był autorem. Dupont przyznawał de Gournayowi autorstwo
sławnej maksymy, którą w rzeczywistości Gournay jedynie popularyzował. Również
Schumpeter uznawał go za autora zasady (Schumpeter, 2006, s. 234). Dopiero w XIX
wieku dzięki badaniom Augusta Onckena autorstwo doktryny przypisano Le Gendre’owi
(Piquet-Marchal, 1989, s. 442).
Manuskrypty de Gournaya, odkryte dopiero w 1976 r. w bibliotece miejskiej w Saint
Brieuc przez Takumi Tsudę, japońskiego historyka doktryn i zaangażowanego badacza
francuskiej ekonomii przedklasycznej i klasycznej, rozpoczęły debatę, w której nazwano
de Gournaya „ekonomistą zdradzonym” przez Turgota. De facto Turgot napisał pośmiertną elegię poświęconą de Gournayowi opublikowaną w 1759 r. w „Mercure de la France”.
Turgot przygotował jednak drugą, bardziej szczegółową wersję, która została opublikowana w jego dziełach zebranych z 1808 r. Ta druga wersja elegii została jednak zmodyfikowana, po części przez Duponta de Nemoursa, wydawcę działa, a po części przez
samego Turgota, który z poglądów de Gournaya podtrzymał jedynie te, które był zbieżne
z doktryną fizjokratów (Malbranque, 2014, s. 32).
Inną kwestią jest, że de Gournay, zanim stał się adwokatem wolnego handlu, był zwolennikiem protekcjonizmu handlowego, który pozwoliłby Francji skutecznie rywalizować z Wielką Brytanią w wymianie międzynarodowej. Postulował również, by Francja,
na wzór angielski przyjęła protekcjonizm handlowy (Pitavi-Simoni, 1997, s. 173 i n.).
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Obie grupy, zarówno skupiona wokół de Gournaya, jak i wokół Quesnaya, podkreślały znaczenie liberalnych postulatów, ale tradycyjnie zasadę laisser-faire, laissez-passer
łączy się ze szkołą fizjokratów. Fizjokraci postulowali powrót do natury i liberalizm
oparty na porządku naturalnym. Ich liberalne poglądy stanowiły jednak bardziej swoistą
kontynuację i rozwinięcie niektórych liberalnych poglądów antymerkantylistów niż zerwanie z nimi: bronili interesu rolników, a ich postulat laissez-faire dotyczył przede
wszystkim handlu zbożem, a nie wszystkich obszarów życia gospodarczego (Schumpeter, 2006, s. 222). Celem zgromadzonych wokół de Gournaya ekonomistów, pisarzy,
przedstawicieli administracji, jak również młodych praktyków, zwłaszcza z dziedziny
handlu, było przywrócenie świetności Francji sparaliżowanej przez liczne reglamentacje
i zdławionej przez nadmierny fiskalizm Ancien Régime, przede wszystkim w drodze
promowania i propagowania zasad laissez-faire (Murphy, 1992, s. 199).
Laissez-faire, laissez-passer – ten aksjomat, wielokrotnie powtarzany w pismach
fizjokratów, stał się w XVIII i XIX wieku zasadą przewodnią i jest dziś utożsamiany
z tą szkołą. Zapomina się natomiast, że de Gournay, równie znacząco jak jego stowarzyszenie, wpłynął na rozwój ekonomii we Francji i propagowanie doktryny leseferyzmu.
Przy okazji rozważań dotyczących zasady laissez-faire, laissez-passer warto powtórzyć za Keynesem, że wyrażenie to nie pojawiało się w pismach żadnych ekonomistów
klasycznych: Smitha, Ricarda czy Malthusa. W potocznym użytku pojawiło się natomiast
w Anglii w 1774 r. w Principles of trade George’a Whatleya, a także w pismach Benjamina Franklina (Keynes, 1999, s. 12).

Podsumowanie
Zasada laissez-faire, laissez-passer tradycyjnie jest kojarzona ze szkołą fizjokratyczną, ponieważ faktem jest, że w ramach tej szkoły w początkowym okresie kształtowania
się liberalizmu najczęściej była przywoływana ta zasada.
Jednak postulat laissez-faire można znaleźć już wcześniej: w pismach Pierre’a Le Pesant de
Boisguilberta, który jest uznawany za prekursora zarówno ekonomii klasycznej, jak i fizjokratyzmu; Laissez-nous faire to odpowiedź przedsiębiorcy Le Gendre’a, który pod koniec XVII
wieku podważał politykę protekcyjną Colberta; w latach 50. XVIII wieku maksyma laissez-faire pojawia się w zaleceniach markiza d’Argensona, polityka i praktyka gospodarczego,
a także w postulatach handlowca Vincenta de Gournaya, długo uznawanego za autora maksymy.
W każdym przypadku laissez-faire, laissez-passer stanowiło nakaz niewtrącania
się władzy w gospodarkę, postulat znoszenia przeszkód stawianych przez władze publiczne w działalność produkcyjno-handlową oraz znoszenia wyłącznych przywilejów
przyznawanych kompaniom monopolistycznym, miastom portowym czy korporacjom
manufakturowym.
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Zwyczajny, praktyczny postulat, laissez-faire, laissez-passer, który pojawił się początkowo jako reakcja wobec merkantylistycznych praktyk i ograniczeń, stał się podstawą doktryny liberalnej, a w późniejszym okresie fundamentalnym założeniem jednego
z najważniejszych nurtów w myśli ekonomicznej i politycznej.
Literatura

Liberalizacja

Alem, A. (2015). Le marquis d’Argenson et l’économie politique au début du XVIIIème siècle
(1900). Paris: Institut Coppet. Pobrano z: www.institutcoppet.org.
d’Argenson, R.L. de Voyer (1857). Mémoires et journal inédit du marquis d’Argenson, ministre
des affaires étrangères sous Louis XV. T. 5. Nendeln: Kraus. Pobrano z: http://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k276806/f1.item.zoom.
Boisguilbert, P. (2014a). Détail de la France. La cause de la diminution de ses biens, et la facilité
du remède en fournissant en un mois tout l’argent dont le roi a besoin, et enrichissant tout
le monde (1695). Paris: Institut Coppet. Pobrano z: www.institutcoppet.
Boisguilbert, P. (2014b). Factum de la France. Paris: Institut Coppet. Pobrano z: www.institutcoppet.org.
Cadet, F. (2014). Pierre de Boisguilbert, précurseur des économistes, 1646–1714. Sa vie, ses
travaux, son influence (1870). Paris: Institut Coppet. Pobrano z: www.institutcoppet.org.
Faccarello, G. (1992). Les économies politiques des Lumières: l’affirmation de la pensée libérale.
W: A. Béraud, G. Faccarello (ed.), Nouvelle historie de la pensée économique. T. 1. Des
scolastiques aux classiques. Paris: La Découverte.
Gracián, B. (2015). Sztuka roztropności. Podręczna wyrocznia. Gliwice: Helion.
Keynes, J.M. (1999). „The End of Laissez-Faire” suivi de „Suis-je un libéral?”. Marseille: Agone.
Malbranque, B. (2013). L’impulsion décisive. Histoire du cercle de Vincent de Gournay. Laissons
Faire. Revue des économistes français, 7. Institut Coppet. Pobrano z: www.institutcoppet.org.
Malbranque, B. (2014). Les Oasis de la libérté. L’enthousiasme liberal japonais et la cas T. Tsuda.
Laissons Faire. Revue des économistes français, 12. Institut Coppet. Pobrano z: www.
institutcoppet.org.
Malbranque, B. (2015). Vincent de Gournay. Un adversaire des règlements et des corporations au
siècle des Lumières. Laissons Faire. Revue des économistes français, 20. Institut Coppet.
Pobrano z: www.institutcoppet.org.
Murphy, A. (1992), Richard Cantillon et le groupe de Vincent de Gournay W: A. Béraud,
G. Faccarello (red.), Nouvelle historie de la pensée économique. T. 1. Des scolastiques aux
classiques. Paris: La Découverte.
Piquet-Marchal, M.-O. (1989). Jacques Vincent de Gournay: un économiste trahi. Annales de
Normandie, 39, (4), 442–444.
Pitavi-Simoni, P. (1997). Vincent de Gournay or „laissez-faire” without „laissez-passer”.
W: J. Henderson (red.), The State of the History of Economics: Proceedings of the History
of Economics. Proceedings of the History of Economics Society. New York: Routledge.
Rothbard, M.N. (2006). Economic Thought Before Adam Smith. An Austrian Perspective on the
History of Economic Thought. Vol. 1. Auburn: Ludwig von Mises Institute, Edward Elgar
Publishing.
Schumpeter, J. (2006). History of Economic Analysis. Taylor & Francis e-Library.
Talbot, A. (2014). Les théories de Boisguilbert et leur place dans l’histoire des doctrines. Paris:
Institut Coppet. Pobrano z: www.institutcoppet.org.

130

Renata Pęciak
Rozważania dotyczące genezy maksymy laissez-faire, laissez-passer

Abstrakt
W rozważaniach antymerkantylistów i w krytyce zasad merkantylizmu można znaleźć pierwsze nieśmiałe postulaty liberalne. Postulaty te wyraźnie rozbrzmiały za sprawą dość krótko panującej, choć brzemiennej we wpływy doktryny
ekonomicznej nazywanej fizjokratyzmem. Fizjokratyzm wylansował zasadę laissez-faire, laissez-passer. Tradycyjnie
zasada ta jest przypisywana fizjokratom, jednak pojawiła się, zanim ukonstytuowała się ich szkoła. Pierre le Pesant de
Boisguilbert, Thomas Le Gendre, markiz d’Argenson czy Vincent de Gournay – te nazwiska są najczęściej przywoływane, kiedy wskazuje się autorów maksymy.
Celem artykułu jest syntetyczne wyjaśnienie genezy maksymy laissez-faire, laissez-passer, która pojawia się na
gruncie ekonomii francuskiej, a która ukształtowała późniejszy liberalizm gospodarczy.

The reflections on maxims laissez-faire, laissez-passer genesis

Liberalizacja

In the anti-mercantilists considerations and criticism of the mercantilism principles the first tentative liberal postulates could be found. These postulates were created by very briefly ruling but influential economic doctrine called
Physiocracy. The Physiocracy launched laissez-faire, and laissez-passer principles. These principles, traditionally attributed to Physiocrats, had appeared before Physiocratic school had been constituted. Pierre le Pesant de Boisguilbert,
Thomas Le Gendre, Marquis d’Argenson and Vincent de Gournay – these names awere the most frequently mentioned
as the authors of these maxims.
The aim of the paper is the synthetic explanation of the maxims laissez-faire and laissez-passer origin. These
maxims appeared in French economics which shaped the subsequent economic liberalism.
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Wprowadzenie
Trudno wyobrazić sobie bardziej dynamiczne otoczenie gospodarcze od tego, które
można było obserwować w ciągu ostatnich lat na światowych rynkach. Destabilizacja
światowych rynków finansowych, zaostrzenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, kryzys
imigracyjny w Europie, narastające problemy demograficzne krajów rozwiniętych, spowolnienie gospodarcze Chin itd. Wszystkie powyższe czynniki stają się znaczącymi
determinantami kształtującymi decyzje poszczególnych rządów do podejmowania określonych decyzji w obszarze polityki gospodarczej. Każda podjęta w tym trybie decyzja
generuje w przyszłości pewne konsekwencje, tak jak każda ma swój koszt alternatywny.
Decyzje tego rodzaju są tym bardziej istotne, że oddziałują na miliony osób zamieszkujących dane terytorium. Od podjętych działań w dużej mierze zależy standard życia
obywateli, dochód pozostający do ich dyspozycji, stabilność funduszy zabezpieczających
przyszłą wypłatę emerytur i wiele innych ważnych kwestii. Można więc przyjąć, że polityka gospodarcza realizowana przez władzę powinna być szczególnym przedmiotem
zainteresowania interesariuszy (w tym obywateli), zwłaszcza w niestabilnym, trudnym
do estymowania otoczeniu makroekonomicznym.
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To, jak kształtuje się porządek prawny w danym kraju, jest również przedmiotem
zainteresowania inwestorów (krajowych i zagranicznych). Inwestor lokujący nadwyżki środków pieniężnych na terenie danego kraju podejmuje decyzję o ich alokowaniu
po wcześniejszej analizie ryzyka politycznego oraz oczekiwanych korzyści (Zaleśkiewicz, 2005). Gwałtowne zmiany w obszarze polityki gospodarczej wpływają na wzrost
poziomu ryzyka i w efekcie na zmniejszenie inwestycji ogółem, co z kolei wpływa negatywnie na gospodarkę.
Celem niniejszego opracowania jest krytyczna analiza najistotniejszych, wprowadzonych przez władzę ustawodawczą zmian w prawie dotyczącym gospodarki ogółem
w latach 2011–2016. Analizie będą podlegać również projekty ustaw, które w czasie
pisania artykułu nie weszły w życie, ale ich uchwalenie jest zapowiadane przez rząd.
Autor za cel wziął sobie również ukazanie potencjalnych zagrożeń dla gospodarki, które
mogą wynikać z takiego ustrukturyzowania zapisów prawnych oraz wprowadzenia ich
w życie. Prócz powyższych elementów przedmiotem pracy jest także próba zaproponowania alternatywnych rozwiązań wobec wprowadzonych zmian.
Praca została podzielona na rozdziały przedstawiające określoną problematykę
różnych obszarów polityki gospodarczej Polski w badanym okresie (2011–2016). Autor
skupił się na problemach dotykających systemu emerytalnego oraz systemu podatkowego
jako kluczowych z punktu widzenia inwestorów zagranicznych.

Reformy systemu emerytalnego
Kryzys demograficzny w krajach rozwiniętych pod koniec XX wieku stał się w ostatnich latach przedmiotem debaty zarówno w gronie polityków, publicystów, jak i naukowców. Ekonomiści zajmujący się tym zagadnieniem są szczególnie zainteresowani
wpływem zmiany struktury społeczeństwa na poszczególne modele systemów emerytalnych.
Struktura wiekowa społeczeństwa zmienia się w krajach rozwiniętych m.in.
w wyniku zwiększenia zamożności obywateli. Już w latach 70. XX wieku odkryto
bowiem negatywną korelację pomiędzy dochodem w gospodarstwach domowych a liczbą
dzieci. Potomstwo w krajach zamożniejszych nie jest postrzegane jako swego rodzaju
„zabezpieczenie emerytalne”. O ile w krajach, w których głównym sektorem gospodarki
jest rolnictwo, a głównymi czynnikami produkcji praca i ziemia, potomstwo świadomie
lub podświadomie traktowane jest jako zabezpieczenie bytu w podeszłym wieku, o tyle
w krajach rozwiniętych funkcję tę przejęły zinstytucjonalizowane systemy emerytalne
(Nehrer, 1971).

134

Piotr Jan Mackiewicz
Ryzyka wynikające z polityki gospodarczej Polski w latach 2011–2016 – perspektywa inwestora

Rysunek 1. Zmiana odsetka osób w wieku powyżej 65 lat w całości populacji w państwach członkowskich
Unii Europejskiej w latach 1950–2010 i latach 2010–2060 (prognoza) (%)

Źródło: Komisja Europejska (2012, tabela A12).
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Na podstawie wyżej przedstawionych danych można stwierdzić, że kraje, w których
dotychczas dynamika starzenia się społeczeństwa nie odgrywała zbyt dużej roli
i kształtowała się na względnie niskim poziomie, w latach 2010–2060 zetkną się z poważnym problemem natury demograficznej. W gronie tych krajów – obok Łotwy, Rumunii,
Słowacji – znajduje się również Polska.
Począwszy od 1 maja 2011 r., zmianie uległy przepisy regulujące dzielenie składki
emerytalnej na poszczególne filary systemu emerytalnego. Na mocy Ustawy o zmianie
niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
(Ustawa, 2011) składka na ubezpieczenie emerytalne wynosiła niezmiennie 19,52% podstawy wymiaru (w równej wielkości 9,76 od płatnika-pracodawcy i pracownika). Jednak
była ona dzielona w inny sposób (Ostaszewski, 2008). Do 2011 r. składka należna od
pracodawcy trafiała automatycznie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), natomiast część finansowana przez pracownika była kierowana w proporcjach 7,3% do OFE
i 2,46% do FUS. Po wejściu w życie nowych przepisów zmniejszono składkę przekazywaną do OFE z 7,3% do 3,5%, a część pochodzącą z OFE przesunięto na nowo utworzone
subkonto w ZUS (Jonas, 2012). Środki zgromadzone w II filarze, które trafiły na subkonto
w ZUS, nie są obarczone żadnymi opłatami i są waloryzowane (Ustawa, 2011).
Z punktu widzenia obywatela należy stwierdzić, że umowa zawarta między nim
a państwem, a która dotyczy przyszłej wypłaty świadczeń emerytalnych, często ulega
jednostronnej zmianie w zakresie jej warunków. W ostatnim okresie uległ zmianie
również wiek emerytalny, który będzie stopniowo podwyższany do 67 lat (Ustawa, 2012).
Może to powodować znaczący i postępujący spadek zaufania do państwa w tym obszarze,
a w efekcie niechęć do opłacania składek i przeniesienie się do tzw. szarej strefy (w czasie
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powstawania artykułu zapowiadana jest kolejna zmiana, która miałaby przywrócić wiek
emerytalny sprzed opisanej wyżej reformy, tj. 60 lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn). To
z kolei jeszcze bardziej pogłębi deficyt FUS. Konieczne będzie więc bardziej wzmożone
dotowanie Funduszu z budżetu państwa, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić
do kryzysu zadłużenia sektora publicznego (Owsiak, 2005).
Dla inwestora ryzyko, obok potencjalnej stopy zwrotu, jest podstawowym parametrem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Ryzyko jest w tym ujęciu prawdopodobieństwem bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej z niewłaściwych lub
zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych
(Judkowiak, Zaleska, 2009). Niewypłacalność kraju, w którym inwestor lokuje środki,
może znacząco wpłynąć na osiągane przez niego dochody. Państwo w takiej sytuacji
może próbować przeforsować ustawy, które zaszkodzą finansom osób zaangażowanych
na danym rynku. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest Cypr i podatek tam wprowadzony, którego przedmiotem stały się depozyty powyżej wartości 100 tys. euro zgromadzone w bankach. Stopa opodatkowania sięgała 50%, a całe zajście mocno nadszarpnęło
zaufanie środowiska biznesowego (Infor, 2014).
Najwięcej kontrowersji wzbudziła planowana nacjonalizacja środków zgromadzonych
w OFE, które były ulokowane w obligacjach Skarbu Państwa (Ustawa, 2013). Zmusiło to
OFE do stopniowej wyprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na rysunku 2 przedstawiono reakcje inwestorów po podjęciu decyzji
przez rząd i zakomunikowaniu, że ustawa w tym kształcie zostanie uchwalona.
Rysunek 2. Notowania Warszawskiego Indeksu Giełdowego w roku 2011 – reforma emerytalna

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu PowerTrader.

Oprócz zmniejszenia popytu na akcje, niemalże panicznej wyprzedaży walorów notowanych na polskiej giełdzie spółek i ujemnych stóp zwrotu obawiano się również zmniejszonego wolumenu obrotu, którego OFE w dużej mierze były kreatorami. Ta obawa jednak
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się nie potwierdziła, a obroty akcjami w latach 2012, 2013, 2014 i 2015 nadal przekraczały
kwotę 200 mld zł (kolejno w mln zł – 202 880, 256 147, 232 864, 225 287) (GPW, 2015).
Głównym powodem reformy emerytalnej była chęć obniżenia zadłużenia Polski,
której groziło przekroczenie progu 55% długu publicznego w stosunku do PKB
(Piotrowska-Marczak, Uryszek, 2009). Oznaczałoby to naruszenie progu bezpieczeństwa
zapisane w art. 86 ustawy o finansach publicznych. To z kolei wymuszałoby na rządzie
w nadchodzącym roku m.in. skonstruowanie budżetu bez deficytu budżetowego, waloryzację emerytur i rent nie wyższą od poziomu inflacji, zamrożenie płac w sektorze
budżetowym (Ustawa, 2009).
Reasumując, można stwierdzić, że zarówno wcześniejsze, nadmierne zadłużenie,
jak i ingerencja państwa we wcześniej skonstruowaną umowę międzypokoleniową (emerytalną) dalekie są od modelowej funkcji „stróża nocnego” realizowanej przez państwo
(Winiarski, 2008). Można też domyślać się, że fakt ten negatywnie wpłynął na wiarygodność Polski jako potencjalnej lokalizacji inwestycji.

Liberalizacja

Reformy systemu podatkowego
System podatkowy jest szczególnie ważnym elementem determinującym decyzję
inwestora dotyczącą ulokowania inwestycji na danym terytorium. Dochód, jaki osiągnie,
realizując inwestycję, zależny jest m.in. od wysokości dotyczących go stawek podatkowych. Jeżeli podatki na terytorium danego kraju będą zbyt wysokie, jest prawdopodobne,
że inwestor będzie poszukiwał innej lokalizacji dla swojego przedsięwzięcia. Oczywiście należy wyważyć, jaki stopień fiskalizmu jest stopniem akceptowalnym, niezbędnym
jest do prawidłowego funkcjonowania państwa, a jaki poziom przymusowych poborów
jest nadmierny. Wyższe opodatkowanie negatywnie wpływa także na popyt globalny
w efekcie, obniżając stan równowagi na rynku (miejsce przecięcia się krzywej popytu
globalnego i produkcji). Podwyżka stóp procentowych prowadzi do obniżenia produkcji zapewniającej równowagę, a to nie sprzyja podejmowaniu przez inwestorów decyzji
o realizacji nowych przedsięwzięć (Begg, Fisher, Dornbush, 2007).
Konieczność harmonizacji polskiego ustawodawstwa z prawem Unii Europejskiej
wymusiła na polskim ustawodawcy ustanowienie nowej ustawy regulującej VAT (Value
Added Tax) – Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Do 1 stycznia
2011 r. podstawowa stawka VAT wynosiła 22% (pozostałe – 7%, 3%, 0%).W 2011 r. podwyższono stawki podatku od wartości dodanej, tak że podstawowa stawka wynosi 23%
(pozostałe 8%, 5%, 0%) (Ustawa, 2004). Podwyżkę podatku argumentowano m.in. spadającymi wpływami z akcyzy, koniecznością wzrostu zatrudnienia w sektorze publicznym i spadkiem popytu wewnętrznego spowodowanego globalnym kryzysem. Szacuje
się, że podwyższenie stawek VAT zwiększyło przychody budżetu o 5 mld zł.
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Na rysunku 3 można zauważyć, że po wspomnianej podwyżce Polska plasuje się
w czołówce państw europejskich, jeżeli chodzi o wysokość stawek podatku od towarów
i usług.

Liberalizacja

Rysunek 3. Stawki podstawowe podatku od towarów i usług (VAT) w krajach europejskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kolany (2012).

Oczywiście wysokość stawek podatku VAT jest głównym wskaźnikiem uciążliwości
podatku, jednak istnieją również inne, które warto wypunktować. VAT jest podatkiem
skomplikowanym i złożonej strukturze, którego zawiłość często jest wykorzystywana
przez osoby chcące wyłudzić zwrot podatku. Polskie regulacje dotyczące tego podatku
są miejscami nieprecyzyjne, a orzeczenia wzajemnie sprzeczne. Cechy te nie zachęcają
inwestorów do inwestowania na terenie Polski.
Jednym z najbardziej ograniczających zaufanie od polskiego rządu podatkiem stał
się w 2012 r. tzw. podatek od kopalin. Ustawa z 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia
niektórych kopalin nakłada na spółki zajmujące się wydobywaniem m.in. miedzi i srebra
podatek. Największym płatnikiem tego podatku jest KGHM SA. Były prezes KGHM SA
Herbert Wirth przyznał w 2014 r., że podatek nałożony na spółkę negatywnie wpływa
na poziom realizowanych inwestycji, a także zagraża istnieniu polskiego oddziału spółki
w związku z brakiem rentowności (IAR, 2014). Jest więc możliwe nie tylko zahamowanie
inwestycji na terytorium Polski, lecz także zakończenie dotychczasowej działalności na
terenie objętym podatkiem.
Kolejnymi podatkami, których wprowadzenie planuje się na 2016 r., są podatek
handlowy (zwany podatkiem od supermarketów) oraz podatek bankowy. Jeżeli chodzi
o podatek, którym miałyby zostać objęte sklepy detaliczne, to według propozycji rządu,
który objął władzę w 2015 r., jego płatnikiem mają zostać sklepy wielkopowierzchnio-
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we, a jego wysokość wyniesienie 0,8% przychodu nieprzekraczającego 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4% nadwyżki powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku
to 17 mln zł. Według pomysłodawców projektu ma to ograniczyć transfer za granicę
zysków generowanych przez branżę sprzedaży detalicznej, a także zwiększyć szanse
konkurowania mniejszych sklepów z wielkimi koncernami. Dodatkowym efektem
miałoby być zasilenie budżetu kwotą przekraczającą 1,7 mld zł rocznie (Grupa WP SA,
2016). Znowu można by spekulować, czy taka zmiana jest sprawiedliwa z punktu widzenia korporacji, które zainwestowały miliardy złotych w Polsce, a które teraz stają przed
widmem zmiany regulacji dotyczącej obliczania podatku. Zwiększenie poboru podatków
może także negatywnie wpłynąć na zdolności inwestycyjne tych podmiotów i na pewno
wpłynie kompresyjnie na postrzeganie poziomu ryzyka politycznego inwestycji realizowanych na terenie Polski. Dokładne zapisy ustawy wprowadzającej powyższy podatek
nie są w czasie pisania artykułu znane, tak jak nie jest znany termin wejścia w życie jej
zapisów.
Podatek bankowy, który został zaproponowany na początku kadencji nowo wybranego rządu, miałby dotknąć grupy kapitałowe działające w sektorze finansowym, tj. m.in.
(projekt Ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, 2015):
–– banki krajowe
–– oddziały banków zagranicznych,
–– spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe.
Przedmiotem tego podatku są aktywa podatnika przy założeniu, że określona część
wykazanych w sprawozdaniu finansowym aktywów jest zwolniona z podatku (1 mld zł).
Stawką podatku jest 0,39% podstawy opodatkowania. Celem ustawy jest pozyskanie dodatkowego źródła finansowania wydatków budżetowych przy jednoczesnym zwiększeniu udziału sektora finansowego w ich pokrywaniu. Powstaje jednak pytanie, czy takie
akty prawne nie przyniosą więcej kosztów niż korzyści? Po pierwsze, powstaje ryzyko
przeniesienia części obciążenia podatkowego na klientów instytucji finansowych objętych podatkiem, co wpłynie negatywnie na popyt globalny, przekładając się na poziom
inwestycji w Polsce. Po drugie, zmniejszeniu może ulec akcja kredytowa banków i dostępność kredytu dla przedsiębiorców, co uniemożliwi wykorzystanie kredytu dla finansowania inwestycji.
Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem Polska w latach 2011–2016 stała się przykładem tego, jak szybko regulacje prawne mogą zmienić się na niekorzyść przedsiębiorców i inwestorów. Uwierzytelnieniem tej tezy jest kształtowanie się kursu polskiej waluty
w ostatnich latach oraz niski poziom notowań Warszawskiego Indeksu Giełdowego. Sytuacja, którą od niedawna obserwujemy w Polsce, jest również dowodem na to, jak ważna
dla inwestora jest próba estymacji ryzyka politycznego w miejscu planowanej inwestycji,
jakkolwiek trudna by nie była.
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Reforma emerytalna, a przede wszystkim wprowadzona przez nią możliwość nacjonalizacji części obligacyjnej składek zgromadzonych w ramach OFE, mocno nadszarpnęła zaufanie do polskiego rządu. Mimo to system emerytalny w obecnym kształcie również nie udźwignie ciężaru zmiany struktury demograficznej społeczeństwa,
a Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w następnych latach będzie musiał być dotowany
z budżetu w coraz większym stopniu (Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych
ZUS, 2013). Jednym z rozwiązań, które mogłoby długotrwale rozwiązać ten problem, jest
wprowadzenie repartycyjno-alimentacyjnego systemu emerytalnego. W dużym uproszczeniu polega on na tym, że część wysokości świadczenia zależałaby od wartości wpłaconych składek, druga natomiast od dochodów wychowanego potomstwa (z ostatnich pięciu
lat przed przejściem ubezpieczonego na emeryturę). Stanowiłoby to znaczną zachętę nie
tylko do posiadania dzieci, lecz także do dbania o ich wykształcenie, co mogłoby się
przyczynić do wzrostu gospodarczego kraju.
Rozpatrując reformy systemu podatkowego w latach 2011–2016, można zauważyć,
że Polska staje się krajem, w którym nadmierny fiskalizm coraz bardziej doskwiera
przedsiębiorcom, a także osobom fizycznym. Wpływ na taki stan rzeczy mają przede
wszystkim: wysoka podstawowa stawka podatku od towarów i usług, niska kwota wolna
od podatku, rosnąca liczba podatków „szytych na miarę”, wiele godzin rocznie potrzebnych polskiemu przedsiębiorcy na formalności podatkowe (średnio 286 godzin w roku)
(pbor, 2015). Inwestorzy krajowi i zagraniczni, dokonując kalkulacji dotyczącej rentowności przyszłej inwestycji, wezmą pod uwagę nowe obciążenia, jak również to, że mogą
być raptownie ustanowione nowe podatki, które obniżą wcześniej założoną rentowność,
a być może sprawią, że działalność stanie się deficytowa. W takiej sytuacji wybiorą inny
kraj, bardziej ustabilizowany politycznie i gospodarczo. Racjonalne w takim razie byłoby
utrzymanie porządku prawnego w zakresie podatków w niezmienionej formie – nawet
kosztem obniżenia wydatków sektora publicznego.
Reasumując, jeżeli posunięcia kolejnych rządów w sferze polityki gospodarczej będą
przebiegać podobnie do tych z lat 2011–2016, może okazać się, że Polska z racji wysokiego ryzyka politycznego oraz wysokich obciążeń podatkowych nie będzie w stanie
konkurować jako lokalizacja zachęcająca do inwestycji.
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Abstrakt

Liberalizacja

Polska w latach 2011–2016, z gospodarczego punktu widzenia, była miejscem wielu zmian, jeżeli chodzi o kierunek polityki gospodarczej. Reformy systemu emerytalnego i podatkowego były i nadal są szeroko komentowane przez
specjalistów jako kluczowe wskaźniki kierunku, w którym zmierza polskie ustawodawstwo. Ta tendencja obserwowana
przez potencjalnych inwestorów może zniechęcić ich do alokowania nadwyżek środków pieniężnych w Polsce, co może
skutecznie zahamować jej rozwój. Warta zastanowienia jest kwestia wyważenia interesów budżetu państwa w krótkim
terminie i w wąskim znaczeniu w konfrontacji z interesem całej gospodarki.

Risks arising from economic policy in Poland in 2011–2016. Investors perspective
Poland between 2011 and 2016, from an economic point of view, has been the site of many changes in terms of the
direction of economic policy. Pension and Tax reforms were and still are widely commented by experts as key indicators
of the direction in which Polish legislation aims. This trend seen by potential, future investors might discourage them to
allocate their surplus funds in Poland, which can effectively inhibit Polish development. It is worth considering whether
the goal of economic policy should be the interest of the state budget in the short term, or long-term economic growth
supported by domestic and foreign investments.
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Wprowadzenie
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
jest ważnym elementem w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i samorządności. Z punktu widzenia prawnego należałoby wyjaśnić pojęcia: jednostka samorządowa
i organizacje pozarządowe. W pierwszym przypadku mówimy o samorządach terytorialnych, co oznacza, że jednostki tych samorządów – gmina, powiat i województwo
samorządowe – mają odrębność prawną, do której przynależy określona zbiorowość osób
zamieszkujących dane terytorium i wykonuje zadania o charakterze administracji publicznej podlegającej nadzorowi państwowemu (Wankiewicz, 2009). W drugim przypadku organizacje pozarządowe mogą rozwijać się tylko w demokratycznym społeczeństwie,
przy pełnej świadomości swoich praw i możliwości działania. Wyrastają one z idei społeczeństwa obywatelskiego, na co wskazują opracowania (Michalski, Bonowicz, 2010;
Michalski, 1994). Rozpatrując pojęcie społeczeństwa obywatelskiego,można powiedzieć,
że funkcjonuje „(...) jako wspólnota wolnych i równych obywateli, którzy łączą się, aby
*
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żyć razem, a zatem realizować dobro wspólne, jako wspólnota, z której nikt, kto żyje w jej
terytorialnych granicach, nie może być wykluczony”. Organizacje społeczne obejmują
„(...) społeczne instytucje, takie jak rynki i dobrowolne stowarzyszenia oraz sferę publiczną pozostającą poza zasięgiem bezpośredniej kontroli państwa” (Perez Diaz, 1996).
Organizacje społeczne działają na rzecz szeroko rozumianego interesu publicznego
i w jednostkach samorządowych. Należy je rozpatrywać z różnych punktów widzenia,
jak sugeruje Siemiński, (1999) m.in. jako:
–– formy organizacji społecznej, w której może się koncentrować aktywność obywatelska mieszkańców;
–– formy społecznego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, w czym organizacje społeczne mogą wspierać dany samorząd terytorialny.
Wymienione formy mają duży wpływ na kształtowanie się samorządności, co nie jest
bez znaczenia dla rozwoju kultury społecznej i lokalnej tradycji. Rozwój samorządności
uzależniony jest od wpływu wielu czynników, które przejawiają się w polityce makroekonomicznej i mikroekonomicznej państwa.
Celem artykułu jest przedstawienie form współpracy jako płaszczyzny dla rozwoju
samorządności. Podjęto próbę ukazania koncepcji partnerstwa, które ma wpływ na realizację zadań w zakresie finansowym i pozafinansowym jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami lokalnymi.

Trzeci sektor jako zbiór różnych form działania obywateli i ważny element
postępu rozwoju samorządności
Organizacje społeczne odgrywają istotną rolę w danej społeczności lokalnej, a aktywność społeczna w sposób harmonijny staje się ważnym elementem postępu decentralizacji oraz wzmacnia w sposób istotny samorządność. Natomiast rolą samorządu terytorialnego jest podejmowanie uchwał i finansowanie różnego rodzaju działań. W końcu
lat 80. XX wieku pojawił się w Polsce termin „organizacje pozarządowe”. Organizacje
te wraz z ideami społeczeństwa obywatelskiego tworzą swoistą przestrzeń różnych form
działania obywateli. Umiejscowienie organizacji pozarządowych w określonych ramach
jako organizacji obywatelskiej z sektorem publicznym i społeczno-gospodarczym daje
podstawy do tego, aby znalazły się one w zbiorze trzeciego sektora.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej daje gwarancje tworzenia i działania różnych
form wspólnotowych objawiających się aktywnością obywatelską (Konstytucja RP, 1997).
Podmioty trzeciego sektora charakteryzują się cechami mającymi znaczący wpływ na
realizację zadań ważnych dla rozwoju samorządności zaproponowanych przez Anheiera
(2009), to m.in.:
–– dobrowolność tworzenia działania;
144

Bogdan Wankiewicz
Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego...

Liberalizacja

–– niedochodowość rozumiana w ten sposób, że celem ich działania nie jest pomnażanie dochodu ich członków;
–– działanie na rzecz dobra wspólnotowego (nie obejmuje działań jednostkowych);
–– niezależność od państwa w znaczeniu strukturalnym (poza sektorem publicznym).
Trzeci sektor (third sector) obejmuje te formy działań społecznych, które mieszczą
się pomiędzy państwem a rynkiem. Tworzą ten sektor organizacje pozarządowe, czyli
organizacje non profit. W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej. Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej (Ustawa, 2003). Zgodnie ze
wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora
finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne utworzone
na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in.
partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów
zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa. Organizacje
pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, prawami człowieka,
nauką i techniką funkcjonując w obszarze działalności państwa i rynku jako trzeci sektor.
(rysunek 1).
Rysunek 1. Podział na trzy sektory społeczno-gospodarcze w ramach państwa

ORGANIZACJE

RYNEK

Źródło: opracowanie własne.

Z teorii podziału nowoczesnego państwa wynika, że jest ono związane z ideą dobrego
rządzenia. To z kolei zobowiązuje współczesną administrację publiczną do prowadze-
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nia szerokiego dialogu z wieloma podmiotami społecznymi i prywatnymi. Ważnym
ogniwem łączącym państwo ze społecznością lokalną jest samorząd terytorialny, który
jest instytucją służebną wobec wspólnoty lokalnej i odznacza się zdolnością do efektywnego zarządzania politykami publicznymi otwartego na partycypację społeczną.
Partnerstwo pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami społecznymi
wymusiło nowe relacje współpracy, m.in. w obszarze komunikacji, a to z kolei wiąże
się ze skuteczniejszym zaspokojeniem potrzeb oraz oczekiwań społeczności lokalnej.
Drogą do osiągnięcia tego celu jest właściwy proces rozwoju samorządności, który przebiega jednocześnie na różnych płaszczyznach i cały czas musi pokonywać różnorodne
bariery, co szczególnie jest widoczne podczas kampanii wyborczych. Z danych REGON
w Polsce w 2014 r. wynika, że było zarejestrowanych 17 tys. fundacji i 107 stowarzyszeń.
Uwzględniając w tych statystykach ochotnicze straże pożarne, organizacje samorządu
gospodarczego i zawodowego oraz pozostałe, w których mieszczą się np. koła łowieckie,
kasy pożyczkowe, komitety społeczne itp. oraz organizacje kościelne, można ocenić,
że liczba wszystkich organizacji jest imponująca – około 160 tys. Pytanie zasadnicze:
czy tyle organizacji prowadzi rzeczywiste działania? W oficjalnych statystykach trudno
jest oszacować liczbę organizacji niefunkcjonujących, które w rzeczywistości już nie
istnieją lub nie prowadzą żadnych działalności, jednak oficjalnie nie zostały zlikwidowane. Szacuje się, że ich liczba wśród wszystkich organizacji pozarządowych nie przekracza 25% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Podsumowując, można stwierdzić, że
relacje współpracy w badanych jednostkach samorządowych i organizacjach pozarządowych należy doskonalić, tworząc nowe mechanizmy współpracy, które w konsekwencji
powinny zmierzać do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej. Strategicznym
elementem obopólnych relacji jest wzajemna wymiana informacji o planowanych działaniach, ważnych dla lokalnej społeczności, które obie strony chcą zrealizować w danym
roku. Testem na samorządność niewątpliwie powinny być w ramach wymiany informacji
rady działalności pożytku publicznego, które z jednej strony mają kontakt z samorządem,
a z drugiej z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Narzędzia współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi
Zmiany, jakie towarzyszyły restrukturyzacji systemu społeczno-gospodarczego
w Polsce, wywołały potrzebę większego zainteresowania się zjawiskami finansowymi, co z kolei spowodowało pojawienie się nowych działań w sferze usług publicznych
i społecznych (Filipiak, 2004). Zmiany te znajdują uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, a to w dobie rozwoju społeczno-gospodarczego wymusza szersze spojrzenie
na mechanizmy finansowe będące u podstaw tych zmian. W obszarze funkcjonowania
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państwa działalność sfery publicznej dominująco wpływa na zaspokojenie potrzeb całego
społeczeństwa i społeczności lokalnych umiejscowionych w poszczególnych samorządach terytorialnych czy grupach społecznych. W zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa
znaczące miejsce przypada podmiotom publicznym, co nie oznacza, że do sfery usług
publicznych i społecznych nie zostały wprowadzone również podmioty o charakterze
niepaństwowym. Mimo że sektor publiczny jest dominujący, coraz częściej w obszar
działalności usług publicznych wchodzą podmioty prywatne i organizacje pozarządowe
(sektor non profit). Jednostki samorządu terytorialnego to instytucje służebne wobec
wspólnoty lokalnej, które są związane z rozwojem samorządności, a to z kolei umożliwia
społecznościom lokalnym udział w sprawowaniu władzy. Właściwe relacje pomiędzy
samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi powinny być oparte na właściwej komunikacji. Na te relacje składają się zaufanie społeczne, aktywność obywatelska
oraz skuteczna współpraca. Ważnym czynnikiem współpracy są poszczególne segmenty
sektora pozarządowego, które zasadniczo różnią się od siebie. Różnice te dotyczą nie
tylko źródeł finansowania czy kluczowych partnerów, lecz także podstawowych ram
prawnych, które wyznaczają sposób ich działania i sprawiają, że wprowadzenie przez
jednostki samorządu terytorialnego zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi
jako obowiązującego prawa lokalnego reguluje dystrybucje wsparcia finansowego i pozafinansowego (Wankiewicz, 2009). Należy wspomnieć, że rok 2003 był ważny dla relacji
pomiędzy organami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi ze względu na
uchwalenie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, co uporządkowało relacje międzyresortowe. W tej myśl ustawy (Ustawa, 2003) źródła finansowania
organizacji pozarządowych można podzielić na dwie grupy: źródła mające pochodzenie
w funduszach publicznych oraz mające pochodzenie w funduszach niepublicznych, które
przedstawia Filipiak (2004). Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie1, wprowadziła wiele zmian istotnych dla realizacji zadań przez organizacje pozarządowe (rysunek 2).
Ujednolicone procedury kontraktowania zadań publicznych na rzecz organizacji
pozarządowych dały możliwość rozszerzenia katalogu narzędzi finansowych. Oprócz
wskazanych dotacji, których tryb zasadniczo został uproszczony, tzw. tryb małych
zleceń (umożliwia zlecenie zadania z pominięciem trybu otwartego konkursu), dodano
m.in. zapisy dotyczące udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek,
gwarancji i poręczeń, umów na wykonanie zadania na poziomie lokalnym, jak sugerują
Mazur, Pacut, Pokora (2015). Wydawałoby się, że klarownego podziału na trzy sektory:
1
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2010, nr 234,
poz. 1536, z późn. zm.) ujednoliciła procedurę kontraktowania zadań publicznych na rzecz organizacji
pozarządowych. Dodano zapisy dotyczące udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek,
gwarancji i poręczeń organizacjom pozarządowym oraz wprowadzono tryb uproszczony zlecenia zadań.
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państwo – rynek – organizacje pozarządowe, nie można naruszyć, a mimo to nie jest
łatwo go utrzymać. Zacieranie się granic pomiędzy sektorami (izomorfizacja), czemu
w szczególny sposób podlega sektor pozarządowy na styku z administracją publiczną
i biznesem, powoduje, że organizacje stopniowo przyjmują styl pracy, jaki występuje
w samej administracji publicznej. Taka sytuacja może doprowadzić do nieodwracalnych
skutków, m.in. do zagrożenia, które można określić jako „biurokrację pierwszego kontaktu” (Rymsza, 2010). Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nałożyła
na organy administracji publicznej obowiązek realizacji przypisanych jej zadań i ich
finansowaniu we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym system
finansowania organizacji pozarządowych należy rozumieć jako zbiór źródeł i sposobów
finansowania, których wspólnym elementem jest odbiorca środków, czyli organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Nowe oczekiwania w stosunku do sektora pozarządowego to m.in.:
–– ekonomizacja i upodabnianie się do biznesu sektora pozarządowego,
–– większa skuteczność i efektywność w osiąganiu ważnych celów społecznych,
–– większa swoboda w dysponowaniu zasobami finansowymi.
Rysunek 2. Podział źródeł finansowania organizacji pozarządowych

Źródło: opracowanie własne.
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Istniejący system finansowania działalności organizacji pozarządowych w Polsce
nie jest właściwie spożytkowany przez organizacje – zarówno pod względem wielkości
oferowanych środków, jak i ich struktury oraz warunków ich dostępności. Świadczą
o tym wyniki wszystkich badań organizacji pozarządowych prowadzonych w Polsce
od kilkunastu lat przez ogólnopolskie Stowarzyszenia Klon/Jawor (Przewłocka, 2013),
w którym organizacje najczęściej wskazywały jako problem trudności w zdobywaniu
funduszy lub sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań oraz nadmiernie skomplikowane formalności związane z korzystaniem ze środków grantodawców, sponsorów lub
funduszy Unii Europejskiej, na co zwracała uwagę Przewłocka. Można wskazać najczęściej pojawiające się problemy związane z pozyskiwaniem środków przez organizacje
pozarządowe, w podziale na trzy główne rodzaje źródeł finansowania:
–– publiczne źródła finansowania,
–– niepubliczne źródła finansowania,
–– własne źródła finansowania.
Podstawowa forma zlecania zadań publicznych to otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, które są kierowane do organizacji pozarządowych oraz
organizacji działających non profit. Większość samorządów terytorialnych w Polsce
zlecała realizację organizacjom pozarządowym (Panasiuk, 2012). Z punktu widzenia
organizacji pozarządowych rodzi to duże ryzyko w pozyskiwaniu środków i braku
ciągłości finansowania prowadzonych działań. Również można korzystać ze środków
finansowych przekazywanych przez osoby fizyczne oraz prawne, które nie należą do
sektora finansów publicznych. W tym drugim przypadku podstawowym problemem jest
słabość tego typu źródeł finansowania i ich niewielkie znaczenie w stosunku do środków
publicznych. Innym źródłem dochodów są dochody własne, często składki członkowskie, jednak nie mają one znaczącego udziału w ogólnych przychodach organizacji.
Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującym prawem, mogą także prowadzić działalność
statutową odpłatną oraz działalność gospodarczą. Mogą być także udziałowcami spółdzielni osób prawnych, spółdzielni socjalnych czy spółek prawa handlowego, mogą
również inwestować posiadane środki lub czerpać dochody z majątku, np. wynajmu
lokali. Podstawowym problemem w przypadku uzyskiwania zysków z własnej działalności jest brak akceptacji dla tego typu działalności ze strony większości obywateli,
a także instytucji publicznych.
Samorząd terytorialny właściwie zarządzający zasobami finansowymi powinien
stosować odpowiednie zasady, techniki i metody konstruowania budżetu w taki sposób,
aby zabezpieczyć interesy mieszkańców, odpowiadając na ich potrzeby. Działania te
powinny doprowadzić do skutecznego i długotrwałego utrzymania równowagi pomiędzy
władzami jednostki samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną. Natomiast źródłem wielu problemów jest nastawienie do organizacji
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pozarządowych i ich finansowania ze strony otoczenia, a także ze strony samych organizacji. Zmiana tego nastawienia wymaga czasu i konsekwentnych działań edukacyjnych
podejmowanych przez państwo, samorządy i środowiska pozarządowe.

Poziom wpływu społeczności lokalnej na rozwój samorządności jako czynnik
współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Liberalizacja

Samodzielność finansowa jest podstawą samorządności lokalnej. Samorządy terytorialne powinny dysponować określoną swobodą dysponowania zasobami finansowymi
proporcjonalnie do wielkości zadań, ponieważ one gwarantują efektywne wydatkowanie
środków publicznych. Powstające mechanizmy współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi gwarantują udział organizacji w realizacji zadań ze środków samorządów gminnych i powiatowych, co ma w konsekwencji wpływ na kontrolę działalności
władz lokalnych. Współpraca samorządów ze społecznością lokalną ma wpływ na zaspakajanie zgłaszanych potrzeb oraz możliwościami zasobów finansowych. Jest ona oparta
na trzech płaszczyznach: finansowej, organizacyjnej i społecznej (Wankiewicz, 2009).
Odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności. Jest to fundament współpracy administracji publicznej
z sektorem pozarządowym, na co wskazują badania Mazura, Pacut i Pokory (2015).
Mechanizm współpracy finansowej, organizacyjnej i społecznej oparty jest na zasadzie
efektywności i pomocniczości (rysunek 3).
Przedstawione na rysunku formy współpracy obydwu sektorów pozwalają nie tylko
odnieść się do zapisów ustawowych na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej, lecz także spojrzeć w perspektywie partnerstwa i współdziałania na rzecz dobra
wspólnego. Pożądane jest wspieranie działań mających na celu współfinansowanie z budżetów samorządów projektów realizowanych przez organizacje społeczne oraz ich promocja. Partnerstwo pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacją pozarządową
wymusza nowe relacje współpracy poza ustawowymi działaniami.
Podsumowując, należy stwierdzić, że relacje współpracy w jednostkach samorządowych i organizacjach pozarządowych trzeba doskonalić poprzez tworzenie nowych
mechanizmów współpracy, które w konsekwencji powinny zmierzać do podniesienia
jakości życia jej mieszkańców.
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Rysunek 3. Mechanizm współpracy na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej

Źródło: opracowanie własne.

Modelowe rozwiązania współpracy finansowej i pozafinansowej jednostek
samorządu terytorialnego z organizacjami lokalnymi w powiecie wałeckim
Współpraca finansowa i pozafinansowa samorządów terytorialnych i organizacji
trzeciego sektora związana jest z realizacją zadań publicznych. Rolą samorządu terytorialnego jest wspieranie organizacji poprzez zlecanie im wykonania zadań własnych JST.
Wydatki zlecane przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym są najczęściej uruchamiane w trybie konkursowym lub w trybie pozakonkursowym. Samorząd ma
możliwość wesprzeć organizacje również poprzez udzielenie pożyczki lub poręczenia.
Należy mieć na uwadze to, że środki finansowane z budżetu samorządu terytorialnego są wydatkowane na potrzeby mieszkańców danej JST i mieszczą się w katalogu jej
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zadań własnych. Wydatki samorządu terytorialnego muszą być związane z realizacją
zadań publicznych, co jest potwierdzone w art. 44, ust. 3 ustawy o finansach publicznych
(Ustawa, 2009). Samorząd oczekuje od organizacji pozarządowej wykonania zadania
terminowo, skutecznie i efektywnie, natomiast organizacje powinny pamiętać o tym, że
zadania, które mają do wykonania, powinny być wykonane z zachowaniem wszelkiej
staranności i kryteriów. Należy szczególną uwagę zwrócić na te dziedziny aktywności,
na które trafia najwięcej dotacji. Wyróżniającymi się obszarami, do których kieruje się
najwięcej dotacji, są pomoc społeczna i ochrona zdrowia. W dalszej kolejności uplasowały się takie dziedziny, jak sport i rekreacja (wsparcie dla klubów sportowych), kultura
i sztuka (wsparcie samorządów w obchodach świąt patriotycznych, inscenizacje historyczne), ochrona zdrowia, edukacja i wychowanie (wolontariat w szkołach, organizacja
wypoczynku dzieci i młodzieży, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych).
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Rysunek 4. Model wpływu systemu finansów publicznych na rozwój samorządności

Źródło: opracowanie własne.

Samorządność wyzwoliła w społeczeństwie aktywność obywatelską, a to z kolei
zwiększyło świadomość mieszkańców w partycypacji bezpośredniej bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Władze samorządowe powinny wypracować własny model współpracy w celu
ustalenia kierunków działania, obejmując trzy ważne obszary współpracy: finansowy,
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organizacyjny i społeczny. Kierunki działania samorządu na rzecz organizacji samorządowych zaproponował Wankiewicz (2009), sugerując model współpracy obejmujący
sferę finansową i pozafinansową.
Przedstawiony model wpływu systemu finansów publicznych na rozwój samorządności powinien sprzyjać rozwojowi kapitału społecznego. Oczekiwane możliwości
wpływu zasobów finansowych na rozwój samorządności i współpracę to m.in. wysoki
poziom przedsiębiorczości, kapitału społecznego. Uruchamiane są kanały komunikacyjne, co skutkuje systematycznymi spotkaniami władz samorządowych z organizacjami
pozarządowymi, ważną rolę do odegrania mają portale informacyjne. Reagowanie na
potrzeby i problemy odbiorców, dla których działają, to szczególny priorytet w działalności trzeciego sektora. Komunikowanie się ze społecznością lokalną to przede wszystkim
badanie ich potrzeb i oczekiwań, które może mieć bardzo ważne znaczenie w działalności samorządu terytorialnego.
W przeprowadzonych badaniach w ramach projektu „Model współpracy samorządu
i organizacji pozarządowych w powiecie wałeckim” (Górski, 2015, s. 122–123) powstał
„Regulamin współpracy powiatu wałeckiego z organizacjami pozarządowymi”. Podstawowymi częściami tego regulaminu są:
–– zasady zlecania/powierzania realizacji zadań publicznych,
–– udostępnianie zasobów samorządu dla realizacji przez NGOsy zadań publicznych,
–– partnerstwo publiczne,
–– konsultacje społeczne,
–– Program Współpracy Powiatu Waleckiego z Organizacjami Pozarządowymi.
Wspólne działania samorządu i organizacji pozarządowych mają w sprawniejszy
i efektywniejszy sposób doprowadzić do pozytywnych zmian społecznych. W ramach
współpracy stworzono model, w którym zostały opracowane procedury realizacji zadań
publicznych, wykorzystujące formy finansowe i pozafinansowe.

Podsumowanie
Formy współpracy w dużej mierze są uzależnione od aktywności organizacji pozarządowej i samorządu terytorialnego. Zadania własne samorządu w wielu obszarach
mają szanse na realizację satysfakcjonującą obie strony. Współpraca z organizacjami
pozwoli na oszczędności finansowe, gdyż zgodnie z zasadą pomocniczości samorząd
przekazuje innym podmiotom realizację zadań własnych i środki finansowe. Schimanek
(2015) sugeruje, że badania jakościowe w realizacji zadań publicznych przynoszą wiele
korzyści, m.in. lepsze rozpoznanie potrzeb i preferencji mieszkańców, a także lepsze wykorzystanie środków publicznych w porównaniu z administracją samorządową (Margol,
Schimanek, 2013).
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Należy stwierdzić, że sprawne funkcjonowanie samorządności w jednostkach samorządu terytorialnego jest uzależnione w dużej mierze od rzeczywistego uczestnictwa
mieszkańców w jej zarządzaniu. Samorząd, uchwalając roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, określa szczegółowo program,
w którym zawarta jest wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Nie bez
znaczenia na współpracę mają również wpływ formy pozafinansowe, np. udostępnianie pomieszczeń na działalność organizacji pozarządowych, udostępnienie pomieszczeń
biurowych i urządzeń biurowych, prowadzenie strony internetowej na rzecz organizacji pozarządowych, pomoc szkoleniowa i informacyjna, doradztwo coaching, inkubator
organizacji pozarządowych oraz wspieranie wolontariatu i wiele innych.
Żeby te wszystkie działania mogły być prawidłowo wypełnione, należy nieustannie
stymulować ideę samorządności wśród społeczności lokalnych, gdyż jest ona podstawą
do wzrostu dobra społecznego, wzmocnienia wzajemnych więzi i budowania rozwoju
lokalnego.

Liberalizacja
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Abstrakt
Samorząd terytorialny jest kreatorem rozwoju ekonomicznego i społecznego, a także podstawowym polem działania mechanizmów demokratycznych. Współpraca samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną wyzwoliła
aktywność obywateli w ich własnym środowisku. Dało to możliwość w szerokim stopniu samodzielnego rządzenia,
co w istotny sposób sprzyjało rozwojowi samorządności. Objawia się to kontrolą działań władzy, sygnalizowaniem
problemów społecznych oraz organizowaniem bezpośredniego zaspokojenia potrzeb społecznych.
Uwzględniając takie zagadnienia, jak budżet gminy, struktura wydatków, wydatki inwestycyjne, fundusze unijne
oraz struktura dochodów, a w szczególności dochody własne, warto podkreślić, że mogą one posłużyć do kompleksowej oceny wpływu gospodarki finansowej na rozwój samorządności. Pozwala to spojrzeć na możliwe formy współpracy
samorządu terytorialnego w perspektywie partnerstwa i współdziałania na rzecz społeczności lokalnych. Biorąc pod
uwagę powyższe, w artykule omówiono te formy współpracy, które mają wpływ na realizację zadań w zakresie finansowym, organizacyjnym i społecznym.

Self-governing as a challenge for rationalization of cooperation between teritorial
self government and local society in the financial, organizational and social fields
Territorial self-government is the creator of economic and social development, as well as the basic field for
democratic operations. The cooperation between self-government and local community gave the way to activity
of citizens in their own environment and gave them a chance to govern which, in turn, conduced the development
of self-government. It results in the control of authorities and their activities, pointing social problems and meeting
citizens’ needs. Considering the above, the article will discuss the forms of the cooperation which directly influence the
realisation of financial, organizational and social tasks.
Translated by Julia Wankiewicz
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Introduction
Technological transformations of the 20th century have brought extensive socio-economical changes referred to as third wave (A. Toffler), knowledge society
(P. Drucker), network society (M. Castells) (Papińska-Kacperek, 2008, p. 16). After the industrial society based on manufacturing, and the post-industrial one, in which a key role
has been played by the service sector, time has come for the information society where
information has become a special intangible asset, frequently more valuable than material possessions The present-day economy founded on acquisition, retrieval, distribution,
and manipulation of information and consequently on creation of both explicit and tacit
knowledge, is universally recognized as giving the footing to the development of new
services such as infobrokering services.
The reflections on the topic of this paper are focused on infobrokering services
as the professional information services playing a major role in the knowledge-based
economy. The article begins with a brief description of the paradigm shifts knowledge-based economy has brought into the modern enterprises and labor market. Additionally,
infobrokering services are presented in the context of professional services. Subsequently,
their condition in Poland is exemplified through comparison of a leader and a laggard
*
mgr Anna Waligórska-Kotfas, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, e-mail: anna.kotfas@
konin.edu.pl
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from the EU countries aiming towards knowledge-based economy. The paper is based
on English and Polish literature studies concerning the knowledge-based economy, professional services, and infobrokering services available both in print and online as well
as statistical data from Eurostat and WBI databases.

Knowledge-based economy and its implementation in Poland

Liberalizacja

Epistemologically, knowledge as a key resource of today’s organizations is created
by processing, interpretation and interconnection of information; it is based on data, raw
facts, signs and symbols that by categorization, condensation, contextualization and correction become information – purposeful and relevant. Knowledge has always played
a major role in the economy. However, due to the technological revolution, the allocation
of information and knowledge in the economic processes has risen sharply and it in turn
has brought substantial changes in the way modern enterprises are organized and operate.
The expanded definition of the knowledge-based economy (KBE) states that “[it]
is the economy where knowledge (codified and tacit) is created, acquired, transmitted
and used more effectively by enterprises, organizations, individuals and communities
for greater economic and social development” (OECD, WBI, 2000, p. 13). The macroeconomic mainstays of KBE are (OECD, WBI, 2000, p. 13–14): an economic and institutional
regime; an educated and entrepreneurial population; information and communication
technology (ICT); an efficient innovation system. From the microeconomic perspective
Oslo Manual underlines the importance of communication ease through effective information channels and a subsequent skills transmission together with the knowledge accumulation within and between organizations in KBE environment. Promoting receptivity
and adoption of improved practices and improved technology can raise both organizational and strategic skills within an enterprise and increase its competitive advantage
(OECD, Eurostat, 2005, p. 28).
Three primary shifts in understanding the transition into KBE have been identified.
Firstly, knowledge has become a commodity and consequently economic principles can
be implemented into its production and exchange. Although knowledge stands out from
other commodities since it has no physical appearance or it cannot be depleted by use,
similarly to other goods it can be used in the production process or become obsolete
and valueless. The second shift emphasizes the ICT role in knowledge transfer, particularly by the means of the Internet, which has enabled information to be stored, accessed
and interpreted globally. The third shift concerns innovation processes and is based
on the concept that combination and reorganization of existing knowledge can lead to
extending innovation capacity (Arvanitidis, Petrakos, 2011, pp. 16–17).
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Taking the aspects mentioned above into consideration, KBE affects companies’
modus operandi, which currently is determined by: decentralization and flattening structures; networking and cooperation in virtual organizations; hiring employees with extensive professional competence; intellectual capital and knowledge management; creation
and investment in the information management system; global tendency to outsourcing
(Mikuła, Pietruszka-Ortyl, Potocki, 2007, p. 27).
The emergence of KBE can be noticed in Poland. The KEI indicator1 for Poland
in 2012 was 7.41, which put the country among the laggards of EU economies progressing
toward KBE (fig. 1). The leaders of the KBE implementation in the EU were the Nordic
countries (Sweden: 9.43, Finland: 9.33, Denmark: 9.16), which were also at the forefront
of the world – among the 146 countries examined, the first three places were occupied by
European leaders. The last place in the EU ranking was taken by Bulgaria (6.80).

Liberalizacja

Figure 1. KEI Index for EU-28 in 20122

Source: own elaboration based on WBI (2015).

Summarizing reflections on KBE, J. Oleński must be quoted: “the fundamental features of contemporary [KBE], as a viable socio-economic phenomena, are primarily
an immense range of processes and information systems and a possibility of a global
and total impact on society and the economy through information” (Oleński, 2001,
pp. 42–43).
1
Knowledge Economy Index (KEI) – a WBI indicator in the interval from 1 to 10 aiming to help
countries identify the challenges in the process of building a KBE and enabling country comparisons.
KEI is a part of a comparative methodology Knowledge Assessment Methodology (KAM) consisting
of 148 structural and qualitative variables calculated for 146 countries to measure their performance
on the KBE pillars (WBI, 2015).
2
Although in 2012 Croatia was not a EU member, it is listed in the presented comparison.
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Professional services in KBE: information brokerage

Liberalizacja

Progress towards KBE is inextricably linked with the upsurge of professional services
in which knowledge is the core product offered. It is directly related to the current global
trends, among which an increase in demand for highly specialized expertise, workforce
mobility, interdisciplinary occupations, and outsourcing services should be regarded as
crucial (Matysiewicz, Babińska, Smyczek, 2014, p. 35).
Due to the heterogeneity of professional services, their definitions tend to be enumerative. Based on his literature studies on professional services, A. von Nordenflycht lists: accounting, law, consulting, marketing, physician practices, insurance brokerage, software
development, research services, and education. In Polish literature studies professional
services are equated with liberal professions3 (Marie, 2014, p. 233; Rogoziński, 2001,
p. 14); or business services (Chłodnicki, 2004, p. 11; Ilnicki, 2009, p. 55; Matysiewicz,
Babińska, Smyczek, 2014, p. 17). Although being multifarious, the professional services are determined by following conjoint features: high qualifications and expertise
of a service provider supplemented by their interpersonal skills; linkage with the field
of science; high degree of intangibility with process rather than product orientation;
a significant level of customization and interaction; uniqueness and low degree of standardization (Matysiewicz, Babińska, Smyczek, 2014, pp. 27–29; Netland, Alfnes, 2007;
Rogoziński, 2002, p. 85; Silvestro, 1999, p. 401).
Owing to the inseparability of a professional service from the service provider,
the contractor must be regarded as a crucial factor. In the context of KBE, a 21th century
professional should excel not only in the professional knowledge, but also should have
remarkable mental and personality traits (empathy, integrity, ability to foresee the consequences of their own actions in the context of the service provided, constant self-development and long-life learning) and should be guided by ethical standards. Namely
a person who respects the dignity of others and progresses in accordance with the code
of professional ethics can be recognized as fully professional (Bartkowiak, 2001, p. 39;
Bennion, 1969, p. 9; Śpiewak, 2014, pp. 33–34).
Infobrokering services are a contemporary demonstration of professional services
in KBE since special knowledge about information and ICT together with unique searching strategies needs to be applied in the service providing process – an information
broker is a mediator between information sources and the customer. R.O. Manson (1990,
pp. 125) states: “[an infobroker] should have one basic purpose in mind: to get the right
information from the right source to the right client at the right time in the form most
suitable for the use to which it is to be put and at a cost that is justified by its use”.
3
Under Polish law liberal professions are regulated by The Act of 20 November 1998 on flat-rate income
tax from some revenues earned by natural persons (Ustawa, 1998).
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E.P. Nowak (2006, p. 53) underlines the problem of information relevance, its assessment
and accreditation in view of the digital forms of information dissemination via the Internet. Therefore, information intuition based on experience is crucial (Hrabiec-Hojda,
2013, p. 92). Supplementary to possessing technical knowledge and searching skills, an
infobroker must take a stance in unique, uncertain, ambiguous situations involving value
conflict. Accordingly, knowledge, experience, and skills should be joined by professional
ethics. Additional requirements for practicing the infobrokering profession are: foreign
languages, speed reading, computer fluency, and interpersonal skills helping to identify
customers information needs and facilitate positive relationships (Kowalska, 2015, p. 171).
Under the International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) the infobrokering profession is put in the major group 2: Professionals, the sub-major group
26: Legal, social and cultural professionals, the minor group 262: Librarians, archivists
and curators, the unit group 2622: Librarians and related information professionals
(ILO, 2015). Polish Standard Classification of Occupations (KZiS 2010)4 lists an information broker (researcher) under a 262204 code. According to Statistical Classification
of Economic Activities in the European Community (NACE, Rev. 2) infobrokering services are noted in section J: Information and communication, division 63: Information
service activities, group 63.9: Other information service activities, class 63.99: Other
information service activities n.e.c. (Eurostat, 2008).
The unique features of information brokerage together with its classifications, both
for the profession and services, confirm that infobrokering is the exemplification of professional information services in modern KBE.

Infobrokering services in Poland in contrast to the Leader
and the Laggard of KB in EU
According to data gathered by Eurostat, the number of enterprises identifying their
activity with NACE Rev. 2 code J63.99 steadily rose in Poland from 579 in 2008 to 1.057
in 2012. In comparison with the Leader (Sweden: 220 enterprises in 2012) and the Laggard
(Bulgaria: 603 enterprises in the same year) KBE implementation among EU countries
situates Poland at the forefront of the ranking (fig. 2). Surprisingly, in each analyzed year
between 2008 and 2012 Sweden had the lowest number of enterprises providing infobrokering services (tab. 1).

4
Minister of Labor and Social Policy’s Regulation of 7 August 2014 on occupation classification
for the purpose of labour market and its scope of application (Rozporządzenie, 2014).

161

Współczesne Problemy Ekonomiczne
nr 13 (2016)

Table 1. Number of enterprises identified by NACE Rev. 2 code J63.99
Countries
Sweden
Poland
Bulgaria

2008
63
579
345

2009
88
817
426

2010
131
916
465

2011
190
1 120
550

2012
220
1 057
603

Source: Eurostat (2015).

Liberalizacja

Simultaneously, the number of employees in enterprises encoded J63.99 was
the highest in Poland in 2012 compared to Sweden and Bulgaria. Although there was
a sudden decline in 2010, two years later the number of employees in infobrokering
services in Poland went back to the 2008 level of around 1.800. Despite being the KBE
Leader, the lowest number of workforce in Sweden’s information services shows its underdevelopment in this sector (fig. 3).
Furthermore, Poland leads the statistics regarding the turnover as well as value added
at factor cost (fig. 4 and 5) in infobrokering services. With both indicators the same trend
showing the decrease in 2010 can be noticed, nevertheless the numbers for Poland in 2012
reached 106.3 and 43.5 million euros respectively and doubled those for Sweden (tab. 2
and 3).
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Figure 2. Number of enterprises identified
by NACE Rev. 2 code J63.99

Figure 3. Number of employees in enterprises
identified by NACE Rev. 2 code J63.99

Source: Eurostat (2015).

Source: Eurostat (2015).
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Figure 4. Turnover of enterprises identified
by NACE Rev. 2 code J63.99
in millions EUR

Figure 5. Value added at factor cost
for enterprises identified
by NACE Rev. 2 code J63.99
in millions EUR

Source: Eurostat (2015).

Source: Eurostat (2015).

Table 2. Turnover of enterprises identified by NACE Rev. 2 code J63.99 in millions EUR
2008
62,4
109,1
39,8

2009
38,6
73,8
38,8

2010
46,6
50,1
29,3

2011
45,6
81,9
41,6

2012
53,8
106,3
55,5

Liberalizacja

Countries
Sweden
Poland
Bulgaria

Source: Eurostat (2015).

Table 3. Value added at factor cost for enterprises identified by NACE Rev. 2 code J63.99 in millions EUR
Countries
Sweden
Poland
Bulgaria

2008
30,1
66,2
9,1

2009
13,5
47,4
11,6

2010
18,6
22,2
9,8

2011
15,0
41,4
10,0

2012
24,3
43,5
16,7

Source: Eurostat (2015).

The obtained data highlights that although Poland is not a frontrunner of EU countries implementing KBE, its performance in information professional services such as
infobrokering services could be given as a good example of the KBE principles execution.

Conclusions
The development of ICT in the 20th century has revolutionized the transmission of information and facilitated the effective communication, distribution, assimilation, and development of ideas and knowledge. Global trends such as increasing demand for syndicated, aggregated, and verified information together with transformations of workforce
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and labor relations have led to the development of infobrokering services exemplifying
modern professional services in the KBE environment. Information brokerage is highly
customized and requires not only professional knowledge on information acquisition
and processing but also special personality features and ethical conduct of an information broker.
Poland is not a leader in implementing KBE, nevertheless statistical data on information services encoded J63.99, including infobrokering services, prove its progress
and improvement compared both to the Leader and the Laggard of KBE rankings among
EU countries. In dynamically changing and knowledge-dependent conditions shaped by
digitalization, globalization, and innovation, the development and position of information
brokerage services in Poland undoubtedly should stimulate other sectors towards KBE.
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Abstract
The reflections on the topic of this paper are focused on infobrokering services which are considered as professional services from the perspective of the knowledge-based economy. The article describes key macro and microeconomic transformations associated with a new paradigm of knowledge-based economy. Simultaneously, the description
of infobrokering services is accomplished in the context of professional services. Finally, the infobrokering services’
condition in Poland is exemplified by comparison of a leader and a laggard from the EU countries aiming towards
knowledge-based economy between 2008 and 2012.
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Usługi infobrokerskie w Polsce jako przykład usług profesjonalnych
w gospodarce opartej na wiedzy

Liberalizacja

Rozważania będące przedmiotem niniejszego artykułu koncentrują się wokół usług infobrokerskich, które mogą
być uznane za przykład usług profesjonalnych w gospodarce opartej na wiedzy. Opracowanie przedstawia kluczowe
zmiany makro- i mikroekonomiczne, związane z nowym paradygmatem gospodarki. Równocześnie dokonano deskrypcji usług infobrokerskich w odniesieniu do usług profesjonalnych, a zaprezentowane dane statystyczne obrazują ich stan
w Polsce w porównaniu z liderem (Szwecja) i maruderem (Bułgaria) rankingu państw UE wdrażających gospodarkę
opartą na wiedzy w latach 2008–2012.
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Wprowadzenie
Zrozumienie motywów oraz mechanizmów ludzkiego działania jest zagadnieniem,
na które ludzkość stara się odpowiedzieć od zarania dziejów. Stąd „przy pewnym rodzaju
poznań spotyka rozum ludzki szczególny los: trapią go pytania, których nie może odrzucić, gdyż zadane mu są one przez jego własną naturę, ale nie może też na nie odpowiedzieć, bo przewyższają one wszelkie jego możliwości” (Kant, 2013, s. 36). Połączenie
neurologii z ekonomią jest próbą znalezienia ścieżki, która być może zaprowadzi współczesnych naukowców, a co za tym idzie – całą ludzkość, do stanu lepszego zrozumienia
samych siebie.
Celem artykułu jest analiza powiązań między etyką a kulturą w społeczeństwie oraz
prześledzenie dokonań na polu neuroekonomii, które wskazują na istnienie związków
między normalnym funkcjonowaniem mózgu a kierowaniem się moralnymi i kulturowymi schematami zachowań.
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Społeczeństwo, etyka i „powszechniki etyczne”

Etyka

Życie człowieka jest nieustannym procesem podejmowania decyzji w sprawach
mniej lub bardziej błahych, określania siebie czy swoich preferencji. Każda epoka, dość
skrupulatnie wydzielona na osi czasu, stara się opracować najbardziej do niej pasujący
system fundamentów moralnych oraz określić swoją etykę. System etyczny panujący
w konkretnym czasie narzuca i stara się egzekwować konkretne zachowania. Z kolei prawo,
na podstawie którego wymaga się od jednostki ustalonego zachowania, wyrasta z ogólnej
wizji ładu, która wykracza poza percepcję pojedynczego człowieka. Współczesnym
społeczeństwom trudniej jest zaakceptować koncepcję ładu o charakterze ponadludzkim,
głównie ze względu na postęp cywilizacyjny, który daje ludzkości złudne wrażenie
posiadania wiedzy legitymizującej ignorancję wobec wielu wcześniej obowiązujących
praw i zasad. Z podobnymi problemami boryka się w dzisiejszym świecie etyka, bardzo
często sprowadzana do skończonych zbiorów zasad przyporządkowanych do innych dziedzin (np. etyka biznesu) i traktowana jako plastyczny twór, który można dopasowywać
do zmieniającego się świata i gospodarki. Za główne przyczyny takiego stanu rzeczy
uznaje się przede wszystkim postępującą specjalizację oraz tendencję do instytucjonalizacji każdego przejawu ludzkiej działalności oraz sposobów myślenia (Filek, 2001). Jednak
zarówno etyka, jak i prawo muszą być społecznie akceptowane i powinny wyrastać z aktualnej natury rzeczywistości, ponieważ tylko w taki sposób można zapewnić im respekt
i zrozumienie ze strony jednostek.
Jedną z cech psychologii człowieka, która w sposób szczególny odróżnia go od innych
istot żywych, jest zdolność do myślenia symbolicznego, czyli tworzenia symboli o charakterze arbitralnym i przypisywania im powszechnie akceptowanych i rozumianych
znaczeń. Myślenie symboliczne jest z kolei bazowym elementem sprawczym zarówno
etyki, jak i kultury. Między kulturą a etyką istnieje natomiast wiele związków funkcjonalnych. Zygmunt Bauman pisał (2012, s. 149), że „społeczeństwo bez kultury wydaje
się monstrum przypominającym przysłowiowe bezgłowe ciele”, a analiza porównawcza kultur, biorąc pod uwagę kryterium geograficzne, pozwoliła stworzyć pojęcie „powszechników etycznych”, które jako pochodna strukturalno-funkcjonalnego ujęcia etyki
(następstwa „centralnego zbioru wartości”) przyczyniają się do zapewniania trwałości
sieci więzi społecznych (Bauman, 2012). Ludzka aktywność jest realizacją konwencji
zwyczajowych, które wynikając z pełnionych ról i przyjętych statusów, wkomponowują
się w system transakcji ekonomicznych. Natomiast same transakcje umożliwiają zrozumienie panującego systemu instytucji politycznych, prawnych i religijnych (Leach,
2010). Z punktu widzenia antropologicznego wszystkie zachowania społeczne, w tym te,
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które analizuje się w ramach ekonomii, kultury czy etyki, zazębiają się dzięki zasadzie
wzajemności1.
Poznanie to jedna z działalności człowieka, która jest najsilniej uwarunkowana społecznie i jest niejako tworem społecznym. Zarówno w konstrukcji języka, jak i w pojedynczych słowach zawarte są konkretne teorie, systemy myślowe i wartości, które
warunkują istnienie wspólnoty (Fleck, 1986). Ponadto poznanie jednostek jest ukierunkowane i kształtowane przez struktury w postaci kolektywu myślowego, który odznacza
się konkretnym stylem myślenia. Kolektyw myślowy to durkheimowska grupa społeczna, która narzuca jednostkom konkretny sposób posługiwania się logiką oraz wyposaża je w zasób wyobrażeń zbiorowych. Styl myślowy determinuje proces poznania,
decydując o nadawaniu konstrukcjom myślowym statusów rozsądności, fałszywości czy
prawdziwości. Ponadto tworzy kontekst oraz nakreśla granice opinii, pozostając niemal
zawsze ukryty przed członkami danej społeczności (kolektywu). Relację między jednostką a kolektywnym stylem myślenia można określić mianem „bezwzględnego przymusu”,
którego jednostka nie jest świadoma, ale wbrew któremu nie jest w stanie niczego indywidualnie przemyśleć (Fleck, 1986).
Emile Durkheim zwracał uwagę na zasadniczą różnicę między społeczeństwami nowoczesnymi i pierwotnymi, której upatrywał w podziale pracy i jego wpływie na sposób
zachowania jednostek je współtworzących. „Zaawansowany podział pracy niszczy harmonię między moralnością, społeczeństwem i światem fizycznym, zastępując ją solidarnością uzależnioną od mechanizmów rynkowych. Zdaniem Durkheima, solidarność
oparta na symbolice sacrum nie może zaistnieć w społeczeństwie nowoczesnym, gdyż
tutaj nośnikiem świętości stała się jednostka” (Douglas, 2011, s. 6–7). W społeczeństwach
pierwotnych z kolei symbolika sacrum była przez jednostki internalizowana, a następnie
traktowana jako przekonanie, którego należy bronić za wszelką cenę. Rola jednostek
polegała na współwyznawaniu konkretnego systemu wartości i podporządkowywaniu
się jego zasadom. Dopiero współczesna cywilizacja dała ludziom możliwość przezwyciężenia tej roli, jednak nie do końca i obarczając ich kosztami takiej zmiany.

Etyka

1
„Jeśli daję komuś prezent, to ów ktoś czuje się moralnie zobowiązany do jakiegoś rewanżu. W terminach ekonomicznych jest on moim dłużnikiem, ale w terminach komunikacyjnych sens wzajemnych zobowiązań jest swoistą ekspresją obustronnego przeświadczenia, że obaj należymy do tego samego systemu
społecznego. Ponadto sposób, w jaki odwzajemnia on mój dar, będzie mówił coś o naszych obustronnych
stosunkach. Jeśli odwzajemnia się on za mój dar w sposób ściśle ekwiwalentny, (...) to zachowanie takie
wyraża równość naszych statusów. Ale jeśli wzajemność pociąga za sobą dary odmiennego rodzaju – ja
daję komuś mą pracę, on daje mi zapłatę – to zachowanie takie wyraża nierówność statusu, pracodawca
versus pracobiorca” (Leach, 2010, s. 9–10).
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Człowiek i jego mózg

Etyka

Friedrich Nietzsche twierdził, że człowiek jest jeszcze nieustalonym zwierzęciem,
czyli stworzeniem, którego istoty ani nie znaleziono, ani nie utrwalono. Innymi słowy
można powiedzieć, że człowiek (nawet współczesny) nie wszedł jeszcze w pełnię własnej
istoty (Heidegger, 2000). Mimo niepodważalnego postępu cywilizacyjnego, rozwoju
nauki i medycyny jednostkom daleko wciąż do poznania zarówno pełni własnych możliwości, jak i zdolności kreacji. Człowieka określa się mianem zwierzęcia przed-stawiającego (homo est animal rationale) i rozumnego, co oznacza, że „(...) władające w rozumie
odbieranie stawia cele, ustanawia reguły, dostawia środki i nastawia się na różne sposoby
postępowania. Odbieranie przez rozum rozwija się jako (...) wielorakie stawianie (...)”
(Heidegger, 2000, s. 37).
Ludzki mózg jest na tyle skomplikowanym i dynamicznym narządem, że niepodobieństwem pozostaje nadal skonstruowanie urządzenia, które byłoby w stanie przewidzieć zachowanie lub myśli jednostki. „Ludzki mózg, mający objętość około jednego
litra, stanowi bowiem przestrzeń pojęciowych i poznawczych możliwości przekraczającą
wymiary przestrzenne całego astronomicznego wszechświata (...)” (Churchland, 2002,
s. 12). Upływ czasu, procesy dojrzewania oraz uczenia się wytwarzają osobowość
każdego człowieka, która jest jedynym i niepowtarzalnym zestawem przekonań charakterystycznych dla konkretnej jednostki. Połączenia synaptyczne umożliwiają powstanie
konfiguracji wpasowującej się w otoczenie, w jakim funkcjonuje jednostka i „(...) wytwarza to, co w danym miejscu uważane jest za normalne wyobrażenie świata, jego ogólnej
struktury fizycznej, społecznej i moralnej” (Churchland, 2002, s. 13).
Problem powstawania świadomości oraz określenia jej dokładnych źródeł jest jednym
z najtrudniejszych na obecnym etapie rozwoju neuronauk. Przeciętna komórka nerwowa,
na którą składa się około 100 tysięcy cząsteczek, w mniej więcej 80% składa się z wody.
W galaretowatej masie mózgu znajduje się z kolei około 100 miliardów komórek nerwowych, natomiast każdy neuron jest odpowiedzialny za stworzenie w przybliżeniu
10 tysięcy połączeń z innymi komórkami w mózgu (O’Leary, Beauregard, 2011). W trakcie
trwania przeciętnego życia pojedynczego neuronu dochodzi do wymiany cząsteczek
w liczbie zbliżonej do 10 tysięcy razy. Jednak mimo tych zmian poczucie własnego ja
pozostaje nienaruszone. Innymi słowy, tzw. materiał do budowy konkretnego schematu
uległ całkowitej wymianie, jednak istnienie samego schematu pozostało niezagrożone
(O’Leary, Beauregard, 2011). Z materialistycznego punktu widzenia również koncepcje
wolności i wolnej woli zdają się nosić bardziej mechanistyczne piętno. Wolność w tym
ujęciu jest brakiem sprzeciwu ze strony deterministycznych sił kierujących obwodami
neuronowymi z zewnątrz (prawo, religia, społeczeństwo) wobec deterministycznych sił
wewnętrznych (geny, neuroprzekaźniki, mózg). Dodatkowo siły te nie są poddawane
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procesowi racjonalnego myślenia, ponieważ racjonalność jest jedynie „organizującą
iluzją”, którą część sieci neuronowych niejako narzuca innym (O’Leary, Beauregard,
2011, s. 190). Jedna z teorii świadomości dowodzi, że jest ona swego rodzaju produktem
ubocznym jednoczesnych wyładowań neuronalnych w różnych częściach mózgu. Z kolei
zazębianie się częstotliwości tych wyładowań generuje zjawisko, jakim jest świadomość
(Edelman, Tononi, 2000). Ostatecznie badanie mózgu bardziej przypomina badanie
oceanu niż mechanizmu zegarka (O’Leary, Beauregard, 2011).
Daniel Kahneman (2012) opisał sposób myślenia, wprowadzając pojęcia dwóch systemów odpowiadających za szybkie operacje skojarzeniowe oraz wolną pracę umysłu,
który potrzebuje odpowiedniego czasu do przeprocesowania danych wejściowych. Automatyka i szybkość tzw. Systemu 1 powodują, że jest on procesem raczej bezwysiłkowym
oraz niewymagającym świadomej kontroli. Z kolei System 2, który jest odpowiedzialny
za skomplikowane wyliczenia, wymaga umysłowego wysiłku i skupienia, przy czym
daje poczucie swobodnego wyboru i świadomego działania (Kahneman, 2012). System 1
konstruuje wrażenia i emocje, będące następnie podstawą, na której System 2 buduje
świadome przekonania oraz celowe wybory.

Neuroekonomia

Etyka

Neuroekonomia jest nową dziedziną, która zajmuje się badaniem, analizowaniem
oraz opisywaniem ekonomicznych zachowań ludzi, obserwując aktywność mózgu oraz
wykorzystując teoretyczne i praktyczne elementy teorii gier. Neuroekonomiczne metody
badań określa się mianem „próby topograficznego odwzorowania myśli”, ponieważ
starają się one w sposób graficzny przedstawić zmiany, jakie mają miejsce w mózgu
pod wpływem dostarczanych jednostce informacji. Neuroekonomia wchodzi w skład
ekonomii behawioralnej, a ze względu na przedmiot badań, którym mogą być tylko działania jednostek, zalicza się ją do mikroekonomii behawioralnej. Początki neuroekonomii
wiąże się z rokiem 1990, kiedy pojawiły się techniczne możliwości badania pracy mózgu
w ramach neuronauki poznawczej. Vernon L. Smith (2013, s. 384) zdefiniował roboczą
hipotezę neuroekonomii, zgodnie z którą mózg wytworzył dla każdego zadania (podejmowanie decyzji, interakcje społeczne oraz uczestnictwo w sytuacji takiej jak rynek)
współzależne, adaptacyjne mechanizmy, takie jak pamięć, doświadczenie, percepcja
i wiedza milcząca.
Jednym z kluczowych osiągnięć metody badawczej stosowanej w ramach neuroekonomii – neuroobrazowania – jest ustalenie, które dokładnie obszary mózgu są odpowiedzialne za konkretne zachowania (Maciejasz-Świątkiewicz, Musiał, 2014):
–– brzuszne prążkowie odpowiada za układ nagrody,
–– kora oczodołowa za pragnienie posiadania,
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Etyka

–– przyśrodkowa kora przedczołowa za pozytywną więź,
–– kora tylnego zakrętu obręczy za konflikt,
–– ciało migdałowate za wyzwanie i zagrożenie.
W badaniach nad procesami rozumowymi oraz emocjonalnymi, które towarzyszą
podejmowaniu decyzji ekonomicznych, naukowcy doszli do wniosku, że duży udział
mają negatywne emocje, które każą odrzucić ofertę, jeśli jest ona rażąco niesprawiedliwa i tym samym ukarać przeciwnika za jego chciwość. Z analizy aktywności mózgu
wynika, że w takich przypadkach pobudzone są przede wszystkim emocjonalne struktury mózgu (obustronna aktywność wysepki, przedczołowego płata kory mózgowej oraz
kora obręczowa). Wyniki badań wskazały, że decyzje ekonomiczne podejmowane przez
ludzi w konkretnym środowisku, o którego kształcie decydują inni ludzie, są wypadkową
między racjonalnymi a emocjonalnymi elementami psychiki i że większość zachowań
niesprawiedliwych jest odrzucana lub karana, nawet wbrew interesom jednostek decydujących (Glimcher, Camerer, Fehr, Poldrack, 2009).
W przypadku badań nad decyzją o kupnie wykazały one, że obszarem, który aktywizuje się najbardziej, jest obszar powiązany z ośrodkiem nagród i zaangażowany
w proces ocen. Tym samym stwierdzono, że ludzki mózg traktuje własne preferencje
jak potencjalną korzyść, a cenę jako koszt, a co za tym idzie – kupowanie jest bardziej
reakcją emocjonalną niż racjonalną, wykalkulowaną decyzją (Maciejasz-Świątkiewicz,
Musiał, 2014).
Badania nad motywami i mechanizmami podejmowania przez jednostki decyzji
w zakresie inwestowania wchodzą w zakres neurofinansów. Podczas oceny skłonności
do ryzyka okazało się, że gdy inwestorzy wybierali bezpieczne inwestycje, aktywizowały się tylne rejony wyspy odpowiedzialnej za uczucie odrazy. Oznacza to, że właśnie
ten rejon mózgu odpowiada za awersję do ryzyka. Natomiast jądro półleżące związane
z układem nagrody i przyjemności, aktywizuje się w sytuacji podejmowania decyzji
o zdecydowanie ryzykownym charakterze (Maciejasz-Świątkiewicz, Musiał, 2014).
Dzięki wykorzystaniu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego zaobserwowano, że
prawa półkula zwiększa aktywność przy zysku, natomiast lewa, gdy mamy do czynienia
ze stratą. Z kolei wypłaty pieniężne wpływały na aktywizację kory przedczołowej, czyli
części powiązanej z systemem nagród (pożywienie, napoje, ozdoby oraz inne przedmioty o wartości kulturowej), z czego można wnioskować, że mózg traktuje pieniądz jako
przedmiot wartości lub „przyjemności”, podciągając go niejako pod kategorię starszych
receptorów i systemu wzmocnień (Smith, 2013).
Jednym z podstawowych uczuć, jakie umożliwiają powstanie społeczeństwa, jest
empatia, którą jednostki odczuwają w stosunku do osób cierpiących i pokrzywdzonych.
Więzi międzyludzkie, opieka nad cudzymi dziećmi oraz ludźmi starszymi są wynikiem odczuwania empatii. Co ważne, leży ona także u podstaw świeckich i religijnych
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systemów etycznych oraz prawnych. Podczas badań neurobiologicznych okazało się, że
w momencie odczuwania współczucia wobec osób cierpiących w mózgu uruchamiają
się te same obszary, które są odpowiedzialne za emocje oraz ból, jak u osób cierpiących.
Jednocześnie zdolność do odczuwania empatii jest również uzależniona od stosunku
emocjonalnego, jaki wyrażamy wobec osoby pokrzywdzonej. W jej odczuwaniu występują też różnice między płciami. Mężczyźni byli zdolni do współczucia głównie wtedy,
kiedy dotyczyło to osób postrzeganych jako lojalne i uczciwe, natomiast w przypadku
kobiet sposób postrzegania osób cierpiących nie miał znaczenia. Badania ukazały, że
altruizm ma neuronalne podstawy, ponadto że „zdolność do współczucia jest wbudowana
w anatomię oraz funkcję naszych (także małpich) mózgów, gdyż ułatwia ona zbiorowe
przetrwanie” (Czajkowska-Majewska, 2009, s. 53). Przedmiotem badań neurobiologicznych są też emocje moralne, które określa się mianem kompasu społecznego zachowania.
Ich katalizatorem jest obserwowana krzywda, przemoc czy niesprawiedliwość. Badania
dowiodły, że emocje moralne poza pobudzaniem w mózgu struktur, które aktywizują
się pod wpływem negatywnych lub podniecających wrażeń, oddziałują także na struktury decydujące o empatii, zlokalizowane przede wszystkim w czołowych i skroniowych
płatach kory mózgowej. W przypadku jednostek zdrowych uczucia moralne powstają
automatycznie, bez konieczności analizy i przemyśleń, co świadczy o tym, że są one
integralnie wbudowane w funkcje mózgu (Czajkowska-Majewska, 2009).
Altruizm podobnie jak empatia i moralność są cechami, które decydują o prospołecznych zachowaniach poszczególnych jednostek. Na podstawie badań dowiedziono, że
rozwinęły się one tylko w ograniczonej liczbie gatunków zwierząt oraz że są niezbędne
do funkcjonowania ludzkich społeczności. Dodatkowo badania wykazały (Moll, 2002),
że pomaganie innym i nawiązywanie współpracy uaktywnia u jednostek te same struktury, które uczestniczą w odczuwaniu przyjemności (np. jedzenie), a co za tym idzie –
są kluczowe dla przetrwania gatunku.

Podsumowanie

Etyka

Bardzo młody wiek neuroekonomii oraz zawrotne tempo rozwoju metod obrazowania
funkcji mózgu pozwalają przypuszczać, że dotychczasowe odkrycia i wnioski, do jakich
doszli naukowcy, są dopiero początkiem wspólnej drogi ekonomii i neuronauk. Rozwój
nowych eklektycznych gałęzi nauki oraz hybryd, czego przykładem jest niewątpliwie
neuroekonomia, to obiecujący kierunek w nauce, który być może pozwoli odpowiedzieć
na pytania dotyczące powiązań ludzkiej natury z instynktami zwierzęcymi, przewidzieć
dokładniej ludzkie reakcje i zachowania, a może nawet przewidzieć kryzysy finansowe,
na zasadzie podobnej do umiejętności zwierząt, które przeczuwają zmiany pogodowe.
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Udowodnienie konkretnych, powtarzalnych aktywności poszczególnych części
mózgu w przypadku podejmowania decyzji etycznych, kierowania się pobudkami
altruistycznymi, empatią oraz współczuciem udowadnia, że moralność w działalności
ludzkiej nie jest tylko niewygodnym aspektem, który część ekonomistów odrzucających
wnioski płynące z ekonomii behawioralnej może pominąć, ale systemem o charakterze
naturalnym i organicznym, który wpływa na proces poznania od pierwszych momentów
jego kształtowania się.
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Abstrakt
Człowiek jest konstrukcją poddaną presjom wynikającym jednocześnie z instynktów wewnętrznych oraz uwarunkowań neuronalnych i genetycznych, a także zewnętrznych praw i systemów etycznych. Postęp cywilizacyjny daje
współcześnie możliwość zastosowania coraz bardziej zaawansowanej technologii w celu znalezienia odpowiedzi na
bazowe pytania dotyczące ludzkiej natury. Neuroekonomia jako połączenie ekonomii i medycyny, bazująca na obrazowych badaniach mózgu, pozwala skonfrontować wiedzę, którą pozyskaliśmy dzięki historycznej obserwacji ludzkiego zachowania, z aktywnością dokładnych obszarów najważniejszego ludzkiego narządu i odpowiedzieć na pytania
o etyczne i neuronalne związki kierujące człowiekiem.

Neuroeconomics and problem of ethical choices

Etyka

According to the theory of causality a man is almost completely formed by the circumstances, pressures and
genetic considerations. Nowadays, it is defined as searching and consuming animal, which, as a consequence of
submersion in a matter, becomes incapable of resolving problems resulting from the nature of matter. The more human
being strengthens the feeling of independence and superiority, the more loses the ability of granting a deeper sense to its
actions and choices. Neuroeconomics grew from the interest of combining the psychology of judgements and decision
making, neurological approach and methods of research with the theories predominantly called behavioral economic.
The subject of the article is to analyse the neuroeconomic theory which study the brain activity leading to emergent
computations that determine individual decisions with the philosophical point of view on voluntariness of actions.
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Wprowadzenie
W ostatnich kilkudziesięciu latach rozpowszechniła się praktyka tworzenia kodeksów etycznych różnych grup zawodowych. Dla kształtowania się kodeksów etyki zawodowej znaczący wpływ ma tradycja moralna danego zawodu oraz zmiany w akceptowanym społecznie systemie wartości, które pozostawiają pewną swobodę kształtowania
oraz oceny stosowania standardów etycznych w zgodzie ze specyfikacją poszczególnych
sektorów rynku.
Zarówno etyka, jak i ekonomia współwystępują od czasów starożytnych, jednak
do czasów kryzysu finansowego w środowisku ekonomistów problemom etycznym poświęcano zdecydowanie mniej uwagi niż obecnie. Taylor (2010) udowodnił, że główną
przyczyną kryzysu subprime było obciążenie bilansów instytucji finansowych toksycznymi aktywami, które powstały na skutek spekulacji na rynku nieruchomości w Stanach
Zjednoczonych. Niewątpliwie liberalizacja przepisów umożliwiających zaciąganie kredytów osobom o niskich dochodach, a także nieetyczne działania doradców i instytucji
finansowych nadszarpnęły zaufanie klientów do branży finansowej.
Celem artykułu jest przedstawienie etycznych aspektów działalności doradców
finansowych. Problem badawczy stanowi ustalenie, czy branża doradztwa finansowego
potrzebuje ujednoliconych zasad etycznych. Przedmiotem analizy są obowiązujące
przepisy i treści kodeksów etycznych. Autor koncentruje się na podstawowych proble*
mgr Łukasz Maciej Mitek, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, e-mail:
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mach związanych z rozwojem rynku doradztwa finansowego w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad etycznych, którymi powinien kierować się każdy doradca finansowy, oraz samoregulacji branży. Dodatkowo w artykule przedstawiono zakres pojęciowy
doradcy finansowego, ewolucję zawodu i wyzwania stojące przed branżą.

Doradztwo finansowe w ujęciu teoretycznym

Etyka

Rozważania na temat doradztwa finansowego i jego roli w zarządzaniu finansami
gospodarstw domowych należy zacząć od zdefiniowania tego terminu. Doradztwo finansowe od samego początku można uznać za dynamicznie rozwijający się segment rynku
usług finansowych. Wielu autorów pod pojęciem doradztwa finansowego ( financial consulting, financial planning) rozumie odpłatną działalność gospodarczą lub nieodpłatną
usługę świadczoną przez doradców zależnych polegającą na udzielaniu porad finansowych związanych z różnymi aspektami działalności gospodarstw domowych, których
celem jest podjęcie optymalnej decyzji finansowej (Gostomski, 2004; Korenik, 2006;
Iwanicz-Drozdowska, 2008; Waliszewski, 2012). Zgodnie zaś z brytyjskimi standardami
ISO doradztwo finansowe to usługa świadczona przez doradców finansowych, polegająca
na pomocy przy planowaniu finansów osobistych ich klientom przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymagań w zakresie etyki, kompetencji i doświadczenia (Standards
International, 2016).
W literaturze przedmiotu terminy konsultingu finansowego i planowania finansowego są bardzo zbliżone, jednak Waliszewski (2010a) sugeruje, że konsulting to usługa
bardziej zaawansowana w stosunku do doradzania. Według autora doradztwo to udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów o charakterze fragmentarycznym, związane
ze stosunkowo małym nakładem pracy, najczęściej świadczone przez jednego doradcę,
który nie bierze odpowiedzialności za skutki wdrożenia rekomendacji w życie. Konsulting natomiast polega na zespołowym rozwiązywaniu złożonych problemów, które
wymagają większych nakładów pracy i poważnych prac analitycznych.
Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto następującą definicję doradztwa finansowego:
to świadczenie usługi finansowej polegającej na udzielaniu klientom oraz potencjalnym
klientom rzetelnych informacji na temat dostępnych rozwiązań finansowych (inwestycyjnych, kredytowych, ubezpieczeniowych). Natomiast planowanie finansowe można zdefiniować jako część procesu zarządzania finansami gospodarstw domowych, obejmującą
proces planowania wydatków konsumpcyjnych, inwestycji oraz pozyskiwania środków
finansowych w celu optymalizacji sytuacji gospodarstwa domowego.
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Ewolucja zawodu doradztwa finansowego

Etyka

W swojej pracy Mrówka (2011) wskazuje, że począwszy od sofistów, filozofowie
starożytni tworzyli podwaliny dla współczesnego doradztwa w następujących obszarach: antropologicznym, felicytologicznym, aksjologicznym oraz etycznym. Uważano
wówczas, że doradca, oprócz wszechstronnego wykształcenia, powinien być człowiekiem moralnym, podobnym do mędrca, który nie jest wolny od namiętności, ale potrafi
nad nimi panować. Niemniej jak sugeruje Waliszewski (2010a), przełomowym okresem
dla rozwoju doradztwa był XIX wiek, kiedy w wyniku rewolucji przemysłowej nastąpiły
kompleksowe przemiany techniczne, ekonomiczne oraz społeczne, które zostały szerzej
opisane przez Griffina (1997). Powstał wówczas nowy model zarządzania, który wywarł
wielki wpływ na przemysł w Stanach Zjednoczonych i stanowił naukową podstawę dla
przyszłych doradców. Kolejnymi czynnikami mającymi wpływ na rozwój instytucji doradztwa finansowego – jak podaje Altfest (2004) – były: wzrost średniej długość życia
i poziomu zamożności społeczeństwa w USA oraz konieczność większej mobilności
w celu uzyskania pracy zarobkowej i rozwoju zawodowego. Wspomniane zmiany gospodarcze wykreowały nową potrzebę do inwestowania w różne klasy aktywów i znalezienia
rozwiązań z obszaru zarządzania ryzykiem (risk management), które wcześniej były
zarezerwowane tylko dla najbardziej zamożnych obywateli.
Współcześnie członkowie gospodarstw domowych mają niemal nieograniczony
dostęp do instrumentów pozwalających na pozyskiwanie środków finansowych i gromadzenie kapitału na przyszłość, proponowanych przez wiele podmiotów działających
na rynku kapitałowym. Jednak z powodu niskiej wiedzy finansowej zachodzi ryzyko,
że konsumenci w trakcie podejmowania decyzji finansowych w dalszym ciągu będą
kierowali się emocjami, mylnie oceniając atrakcyjność produktu, lub w obawie przed
ryzykiem nie zdecydują się na jego zakup.
Ostatnie badania na temat stanu wiedzy finansowej Polaków (Fundacja Kronenberga,
2009) i stanu wiedzy oraz świadomości ekonomicznej Polaków (NBP, 2015) potwierdziły, że Polacy uważają, że ich wiedza z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki jest mała
lub średnia. Pomimo tego znikoma liczba Polaków korzysta z usług doradców finansowych z uwagi na brak wiedzy o istnieniu usług tego typu lub brak zaufania do instytucji
doradztwa finansowego. Niewątpliwie w wyniku kryzysu finansowego oraz różnorodnych afer finansowych zaufanie do instytucji finansowych zostało nadszarpnięte i jego
odbudowa to jedno z wyzwań stojących przed branżą. Dlatego zgodnie z międzynarodowymi standardami doradztwa finansowego osoba zajmująca się planowaniem finansów
osobistych nie tylko powinna działać w ramach przepisów prawa oraz odznaczać się
wysokimi standardami etycznymi, lecz także, jak sugeruje Brandon (2009), musi dodatkowo uzyskać certyfikat planera finansowego potwierdzający jej kompetencje.
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Normy etyczne i kanony dobrych praktyk
Podstawą zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa rynku finansowego jest
etyczny wymiar działalności jego uczestników. Niezmiernie istotne jest, aby konsumenci
mogli mieć zaufanie do instytucji finansowych, którym powierzają swoje środki, a także
do doradców i pośredników, z którymi bezpośrednio się kontaktują. Znaczenie stosowania dobrych praktyk dla zwiększania przejrzystości rynku i budowania wzajemnego
zaufania doceniają zarówno regulatorzy rynku, jak i jego uczestnicy.
Jednym z promotorów wysokich standardów w doradztwie finansowym jest Certified
Financial Planner Board of Standards (CFP). Działalność CFP polega na wdrażaniu oraz
rozwijaniu określonych standardów doradztwa. Organizacja wprowadziła zasadę The
Four E’S (Education, Examination, Experience and Ethics), która polega na zdobywaniu
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w trakcie studiów i rozwijaniu teoretycznej
i praktycznej wiedzy finansowej z zakresu planowania finansowego, nieustannym podnoszeniu kwalifikacji oraz zdawaniu egzaminów potwierdzających wiedzę finansową
i umiejętność przełożenia jej na sytuację klienta, wydawaniu certyfikatów doradcom,
którzy mają minimum trzyletnie doświadczenie w planowaniu finansowym, oraz zobowiązaniu członków do dochowania wierności zasadom etycznym opisanym w kodeksie
etycznym i profesjonalnej odpowiedzialności (CFP, 2016).
Kolejnym promotorem profesjonalnego doradztwa jest Standards International, czyli
jedyna organizacja wyznaczona do certyfikacji doradców i instytucji doradztwa finansowego w Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w promocji, szkoleniach wstępnych,
ocenie oraz certyfikacji BS 8577 (dla firm) i ISO 22222:2005 (dla doradców).
Tabela 1. Normy doradztwa finansowego obowiązujące w Wielkiej Brytanii
BS 8577
Norma obejmuje ramy operacyjne spółek,
w tym bezpieczeństwo informacji, poufność danych klienta,
nieustanne doskonalenie poprzez rekrutację, szkolenia
oraz szeroko pojęty rozwój kadr. Ponadto dokonywane są
analizy i przeglądy dokumentów, natomiast
przeprowadzona ocena przez niezależnych asesorów
umożliwia uzyskanie tej normy

ISO 22222:2005
Norma określa ramy świadczenia doradztwa i planowania
finansowego przez doradców, ma na celu zwiększenie
zaufania klientów poprzez dostarczanie międzynarodowych
standardów doradztwa finansowego. Norma obejmuje
zachowania etyczne, kompetencje oraz doświadczenie
wymagane od doradców finansowych

Etyka

Źródło: opracowanie własne na podstawie Standards International (2016).

Zgodnie ze standardem ISO 22222:2005 proces planowania finansowego składa się
z sześciu następujących etapów: 1) definiowania klienta i osobistej relacji; 2) gromadzenia danych klientów, a także określenia celów i oczekiwań; 3) analizy i oceny sytuacji
finansowej klienta; 4) opracowania oraz przedstawienia planu finansowego; 5) wdrożenia zaleceń planowania finansowego; 6) monitorowania planu finansowego i relacji
182

Łukasz Maciej Mitek
Etyka w zawodzie doradcy finansowego

Etyka

planowania finansowego. Ponadto wysoki poziom benchmarku najlepszych praktyk
jest wspierany przez następujące wymogi: zachowanie etyczne i planowanie finansowe,
bezpieczeństwo informacji, poufności i ochrony danych klienta, zarządzanie ryzykiem,
a także ciągłe doskonalenie (Standards International, 2016).
Niewątpliwie w krajach anglosaskich zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii
doradcy finansowi podlegają kontroli instytucji nadzoru nad rynkiem finansowym. Jak
sugeruje Waliszewski (2010b, s. 141), w krajach Unii Europejskiej ogólnie przyjęte normy
zostały zapisane w Kodeksie Etyki Europejskiego Stowarzyszenia Planowania Finansowego (EFPA). W UE doradcy finansowi po specjalistycznych szkoleniach zdają egzamin
w celu otrzymania jednego z trzech certyfikatów: European Financial Guide, European
Financial Consultant oraz European Financial Planner.
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (2014) osoby
oraz instytucje świadczące usługi doradztwa finansowego powinny informować klientów, czy doradztwo jest świadczone w sposób niezależny, czy opiera się na szerokiej analizie różnych instrumentów finansowych oraz w szczególności czy zakres ogranicza się
do instrumentów finansowych emitowanych lub dostarczanych przez podmioty mające
bliskie powiązania z daną firmą lub inne stosunki prawne oraz gospodarcze, które mogą
zagrażać niezależności świadczonego doradztwa.
W swojej pracy Waliszewski (2012, s. 482) wskazuje, że w Polsce podobnie jak
w wielu krajach europejskich brakuje regulacji prawnych dotyczących działalności
branży doradztwa finansowego oraz obowiązkowej certyfikacji i licencjonowania doradców finansowych. W ustawodawstwie polskim pojęcie „kodeks dobrych praktyk”
zostało wprowadzone Ustawą z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym i uznawane jest za instrument o charakterze samoregulacyjnym.
W związku z tym wszelkie ograniczenia są wprowadzane dobrowolnie do poszczególnych kodeksów postępowania przez zrzeszające się organizacje, związki branżowe lub
pojedyncze podmioty gospodarcze. W ten sposób powstały m.in. Kodeks Etyki Polskiej
Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz Kodeks Niezależnych Doradców Finansowych. Jednak instytucje doradztwa finansowego, które nie prowadzą działalności bankowej, zazwyczaj nie dysponują własnymi kodeksami etycznymi, a jedynie
deklarują wysokie standardy obsługi klienta.
Dlatego w wyniku współpracy trzydziestu organizacji zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe, organizacji i instytucji reprezentujących interesy
klientów, a także przy udziale ekspertów ze środowiska akademickiego został opracowany Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego (KNF, 2008), który reguluje podstawowe wartości oraz ideały etyczne przyświecające podmiotom finansowym: uczciwość,
staranność i kompetencje, godność i zaufanie, zasoby i procedury, relacje wewnętrzne,
zapobieganie konfliktom interesów, informacje od klientów, ochrona informacji o klien183
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tach, informacje dla klientów, profilowanie usług, rzetelna reklama, reklamacje klientów,
stosunki wzajemne i uczciwa konkurencja, rozstrzyganie sporów wzajemnych, działania
dla rozwoju rynku, stosowanie kanonu. Treść norm zawartych w KDPRF uwzględnia
przyjęty przez Związek Banków Polskich Kodeks Etyki Bankowej (2013), stanowiący
zbiór zasad postępowania związanych z działalnością banków, odnoszących się odpowiednio do banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem
banki wykonują czynności bankowe.

Normy etyczne a rzeczywistość

Etyka

Problem oddziaływania na siebie ekonomii oraz etyki jest ciągle aktualny, gdyż
często występuje konflikt pomiędzy dążeniem do maksymalizacji zysku a etycznym zachowaniem jednostki. Zygmunt Bauman twierdzi, że nie ma jednej właściwej hierarchii
wartości, uważa, że erozji uległy tradycyjne kodeksy moralne, niosące celowe, jednolite
i spójne wizje świata: „Uwolnienie molarności z pancerza sztucznie stworzonych kodeksów etycznych, oznacza powtórne jej uczłowieczenie, spersonalizowanie” (Bauman,
1996, s. 47). W swojej pracy Czerkawska i Czerkawski (2005) zwracają uwagę na zawodność wielkich systemów etycznych, gdyż obecnie podważa się rację ich istnienia. W to
miejsce proponuje się etykę minimalistyczną – jednostkową, która sprowadza się do
odpowiedzialności za siebie, swoje czyny i relację z drugim człowiekiem: „Zaczynamy
też wierzyć, że wszystkie tworzone społecznie namiastki moralności, jak kodeksy obowiązków funkcjonalnych i proceduralnych, są niegodne zaufania i moralnie wątpliwe”
(Bauman, 1996, s. 48).
W Polsce doradcy finansowi wraz ze spontanicznym rozwojem branży wyrośli do
roli aktywnych uczestników życia gospodarczego, dlatego branża doradztwa finansowego w dalszym ciągu będzie rozwijać się dynamicznie, stąd potrzeba wprowadzenia
nadzoru i regulacji, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę stopniowe bogacenie się społeczeństwa oraz wydłużenie okresu życia, które pośrednio przyczynia się do oferowania
produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych na większą skalę, gdyż jak sugeruje
Bauman (1996), kodeksy mają przede wszystkim charakter dyscyplinujący.
Jak sugeruje Mendyk (2010), dylematy etyczne pracownika z działu sprzedaży pojawiają się, gdy doświadcza on konfliktu decyzyjnego i zastanawia się, jaką decyzję podjąć,
mając świadomość, że dobra propozycja dla klienta nie będzie równie korzystna dla niego
i instytucji, w której pracuje. Niewątpliwie celem doradcy finansowego powinno być
działanie na rzecz klienta, a nie instytucji finansowej, więc zmiana sposobu wynagradzania doradców może przyczynić się rozwoju branży doradztwa finansowego. W swojej
pracy Podedworna-Tarnowska (2010, s. 297) zauważa, że pomimo samoregulacji w warunkach polskich doradcy finansowi to nadal sprzedawcy usług finansowych – pośredni184
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cy kredytowi lub finansowi wynagradzani przez banki w postaci progresywnego systemu
prowizji. Dlatego w dalszym ciągu jednym z głównych problemów zgłaszanych przez
konsumentów przy poszukiwaniu porady finansowej jest brak zaufania do instytucji doradztwa finansowego oraz osób pracujących w branży finansowej.
W analizowanych badaniach na temat zaufania do wybranych instytucji sektora
finansowego (KNF, 2012) oraz sytuacji Polaka na rynku finansowym (CBOS, 2012) respondenci sygnalizowali brak wiedzy finansowej, która pozwala im na ocenę atrakcyjności poszczególnych rozwiązań finansowych, i brak zaufania do niektórych instytucji
finansowych jako główne powody rezygnacji z proponowanych im rozwiązań finansowych. Przykładowo tylko 16% klientów banków oraz 14% klientów SKOK-ów ma zaufanie do innych podmiotów świadczących usługi finansowe, które nie są ani bankami, ani
SKOK-ami. Ponadto aż 59% respondentów uważa, że Polacy jako inwestorzy są naiwni
i łatwo dają się zwodzić mirażom zysków obiecywanych przez „doradców finansowym”.
Zaledwie 15% badanych jest zdania, że Polacy w kwestii własnych inwestycji finansowych dysponują odpowiednią wiedzą ekonomiczną i kierują się rozsądkiem.

Podsumowanie

Etyka

Przeobrażenia społeczno-kulturowe na świecie oraz zauważalne zmiany w doradztwie finansowym uświadamiają, jak wiele wyzwań stoi przed współczesnym doradcą,
który powinien nieustannie pogłębiać wiedzę na temat wszelkich procesów zachodzących na rynkach finansowych, nowych produktów i usług finansowych, potrzeb swoich
klientów, motywów własnego działania, skrywanych uprzedzeń oraz wyznawanych
wartości. Dbanie o własny rozwój, nabywanie nowych kompetencji zawodowych to
stałe zadanie doradcy finansowego. Ponadto należy pamiętać o konieczności doskonalenia kompetencji miękkich, np. otwartości na innych, które są bardzo istotne w pracy
z drugim człowiekiem.
Dlatego kodeksy etyczne pełnią funkcję dyscyplinującą, uzmysławiając jednocześnie konkretne obowiązki moralne, jakie wiążą się z wykonywaniem zawodu. Z punktu
widzenia interesów społecznych zarówno klientów, doradców finansowych, jak i współpracujących z nimi instytucji finansowych obowiązek certyfikacji oraz zobowiązanie się
doradcy do działania etycznego mają duże znaczenie praktyczne. Nie oznacza to jednak,
że kodeks jest w stanie rozwiązać wszystkie możliwe problemy i dylematy moralne,
przed którymi może stanąć doradca. Uwzględniając jednak wyniki przedstawionych
badań, można dojść do wniosku, że obowiązkowa certyfikacja doradców finansowych,
przejrzysty system ich wynagradzania oraz ujednolicone normy etyczne mogą sprzyjać
rozwojowi branży doradztwa finansowego.
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Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy etycznych zachowań doradców finansowych zawartych w wybranych kodeksach
etycznych oraz wskazano na problemy pojawiające się w branży. Przedstawione kodeksy etyczne wykazują podobieństwa, jednakże autor wskazuje na dalszą potrzebę badań nad rozwojem standardów etycznych oraz ich wdrażania,
stosowania i egzekwowania.

Ethics in the profession of financial planner – global approach

Etyka

The article attempts to analyse the ethical behavior of financial planners contained in selected codes of ethic
and indicates a few problems arising in this profession. The codes of ethics show similarities, however the author points
to the need for further research on the development of ethical standards as well as their implementation, application
and enforcement.
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Wprowadzenie
W obecnych czasach niezwykle trudno jest wyróżniać się na rynku i stawać jako
przedsiębiorstwo przed ogromnymi wzywaniami oraz wymaganiami ze strony zarządzania. Gotowość i zdolność do sprostania im jest źródłem przewagi konkurencyjnej. Coraz
częściej oczekuje się, że przedsiębiorstwa będą odpowiadać na ważne kwestie społeczne,
a nawet rozwiązywać problemy z nimi związane. Powstają zatem nowe koncepcje, które
mają wspierać organizacje w takich działaniach. Celem artykułu jest przedstawienie
teoretyczne koncepcji Creating Shared Value oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
a także ich porównanie. Celem pracy jest również wskazanie perspektywy rozwoju dla
koncepcji zarządzania uwzględniających w swych praktykach wpływ na społeczeństwo.
Zastosowano analizę teoretyczną materiałów źródłowych.
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Rysunek 1. Poziomy zaawansowania wpływu biznesu na społeczeństwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie Porter, Kramer (2011).

Na rysunku 1 wskazano kierunek rozwoju działań przedsiębiorstw w zakresie
wpływu na społeczeństwo. Najniższym wymiarem jest filantropia, która ogranicza się
głównie do wsparcia finansowego, kolejnym etapem jest społeczna odpowiedzialność
biznesu. Polega ona na odpowiedzialności firmy za jej działalność i przyczynianiu się
do dbania o dobrobyt lokalnej społeczności. Następnym krokiem jest tworzenie wspólnej wartości, które łączy wartości biznesowe i społeczne, by uzyskiwać przewagę konkurencyjną. Artykuł skupia się na przedstawieniu dwóch ostatnich teorii oraz na ich
porównaniu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Etyka

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR)
polega na powiązaniu interesów ekonomicznych przedsiębiorstwa z dbałością o etyczną odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego (Paliwoda-Matiolańska,
2009). Natomiast Rudnicka (2012) opiera założenia CSR na fakcie, że przedsiębiorstwa
jako bardziej zamożne jednostki powinny się troszczyć o mniej zamożnych członków
danej społeczności. Rybak (2004) wnioskuje, że źródło tej idei wywodzi się z negatywnych konsekwencji działania rynku, które wywołały potrzebę oceny i uzasadnienia
konieczności działania człowieka jako przedsiębiorcy.
Społeczna odpowiedzialność biznesu nie ma jednoznacznej definicji, która byłaby
uznawana przez wszystkich. Bartkowiak (2011) określa ją szeroko jako działania prospołeczne przedsiębiorstw mające na celu wspieranie inicjatyw społecznych, czynienie dobra
niezależnie od oczekiwanych korzyści w perspektywie czasu. Nie jest to tylko kwestia
stworzenia odpowiednich założeń, ale wykazanie się aktywną postawą wobec realnego odpowiadania na problemy społeczne i kwestie wynikające z prowadzenia dialogu
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z interesariuszami. Należy pamiętać, że podstawą dla przedsiębiorstwa jest działalność
biznesowa, a dopiero w powiązaniu z nią poszczególnych, wcześniej wspomnianych
elementów wyłania się ta koncepcja. Istotne jest uwzględnianie potrzeb i problemów
interesariuszy przedsiębiorstwa
Rysunek 2. Etapy zaawansowania społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mazur-Wierzbicka (2012).

Etyka

Analizując rysunek 2, można zauważyć, w jaki sposób rozwija się CSR. Jego bazą
i najniższym wymiarem jest przestrzeganie obowiązującego prawa oraz odpowiedzialność za działania organizacji. Dopiero potem zaczyna się kształtować proces dialogu,
zaangażowania społecznego, troski o zrównoważony rozwój. W najwyższym wymiarze
i najdoskonalszym wariancie koncepcji jest przyczynienie się firmy do poprawy jakości
życia wszystkich członków społeczności.
Korzyści płynące z wdrażania koncepcji CSR są nieocenione. Przede wszystkim
pozwala to na rozwój organizacji, zdobycie przewagi konkurencyjnej, tworzenie nowych
możliwości, zarządzanie ryzykiem. Powoduje to także wzrost wartości firmy, poprawę jej
reputacji, ale także umożliwia przyciąganie i utrzymanie utalentowanych pracowników
(Mazur-Wierzbicka, 2012).
W badaniu Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (2014)
wyróżniono cztery obszary korzyści. Pierwszy z nich to aspekt ekonomiczny wiążący się
z przewagą na tle innych przedsiębiorstw, którą jest wyższa płynność bieżąca, wyższa ren-
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towność sprzedaży, lepsze wykorzystywanie kapitału ludzkiego i majątku trwałego, większe
inwestowanie w przeliczeniu na jednego pracownika. Drugim aspektem są relacje pracownicze, w ramach których pojawiają się takie korzyści, jak terminowe realizowanie wypłat,
wysoka kultura oraz poziom bezpieczeństwa pracy, nieustanny rozwój zapewniony dostępem
do szkoleń i planowania poszerzania kompetencji, dodatkowe zabezpieczenie medyczne oraz
udogodnienia socjalne, równość szans niezależnie od płci w polityce awansów i wynagradzania. Trzecim aspektem są korzyści środowiskowe, czyli kreowanie mody na postępowanie
zgodnie z nowoczesnymi praktykami, racjonalne gospodarowanie dostępnymi zasobami, zaangażowanie partnerów biznesowych we wspólne inicjatywy proekologiczne i popularyzowanie takowych idei. Ostatnim wymienionym w badaniu obszarem jest otoczenie społeczne,
dla którego CSR oznacza podniesienie poziomu kultury, aktywizację i integrację lokalnej
społeczności, ograniczenie negatywnego wpływu firmy na otoczenie, możliwość realizowania celów społeczności, które bez wsparcia biznesu byłyby nie do osiągnięcia.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2016a) wskazuje na trzy słowa zawarte w samej
nazwie koncepcji. Pod słowem „społeczna” kryją się następujące fakty:
–– firma jest częścią otoczenia, na które oddziałuje oraz które oddziałuje na nią;
–– angażuje się w lokalną społeczność, rozwijając ją;
–– prowadzi dialog społeczny, który pozwala poznawać potrzeby lokalnej społeczności;
–– zaangażowanie firmy przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych,
pozytywnie wpływając na jej reputację.
Drugim słowem jest „odpowiedzialność”, które obejmuje:
–– ludzi (pracownicy, konsumenci, dostawcy, społeczność lokalna);
–– środowisko (ochrona środowiska, czyste technologie).
Ostatnim słowem jest „biznes”, czyli:
–– nowa hierarchia priorytetów (ludzie – planeta – zysk);
–– strategia zrównoważonego rozwoju;
–– tworzenie kultury organizacyjnej opartej na rzetelności, etyce, zaufaniu, dialogu
prowadzącej do osiągania przewagi konkurencyjnej.
Dokonując zatem szczegółowej analizy i najczęściej wymienianego podziału, można
wyróżnić cztery obszary zawierające się w społecznej odpowiedzialności biznesu:
miejsce pracy, lokalną społeczność, środowisko naturalne, praktyki rynkowe.
Wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu wymaga od przedsiębiorców stosowania różnorodnych zasad, zaleceń oraz podejmowania międzynarodowych inicjatyw.
Jedną z nich są zasady prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały przyjęte w Caux w 1994 r. w ramach obrad okrągłego stołu przedstawicieli z USA, Europy
i Japonii. Zakładają one połączenie godności ludzkiej z życiem, pracą dla wspólnego
dobra przy zdrowej konkurencji (Żemigała, 2007). Przyjęto siedem zasad ogólnych oraz
zasady postępowania w poszczególnych obszarach.
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Niezwykle istotna jest również inicjatywa ONZ Global Compact, która powstała
w 2000 r. i od tamtego momentu zrzesza blisko 12 tys. członków ze 145 państw. Znaczna
część jej działań skupia się na wpływaniu na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu
(GCNP, 2016). Zawiera cztery obszary, którymi są prawa człowieka, standardy pracy, środowisko naturalne i przeciwdziałanie korupcji. Składa się na nie dziesięć zasad z zakresu
praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji.
Na przestrzeni lat ukształtowały się również normy międzynarodowe z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu. Najbardziej znane to ISO 26000, SA 8000,
AA 1000. Norma ISO 26000 zawiera się w siedmiu kluczowych obszarach, które przedstawiono w tabeli 1. Jest to najbardziej rozpowszechniona norma i najczęściej wdrażana
w organizacjach. Nie jest przeznaczona do certyfikacji, lecz do dobrowolnego stosowania. Zawiera zatem wytyczne, a nie wymagania w zakresie etycznego postępowania,
które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,
uwzględniają potrzeby interesariuszy, są zgodne z międzynarodowymi normami i obowiązującym prawem oraz są realnie praktykowane w działalności operacyjnej (Norma
ISO 26000:2010).
Kwestia raportowania nie była do tej pory uregulowana, nie obowiązywały żadne
przepisy prawne. Jednak od 2017 r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej spółki
giełdowe, banki, fundusze inwestycyjne, które zatrudniają ponad 500 osób, mające
obroty netto ponad 40 mln euro i wykazujące ponad 20 mln sumy bilansowej, będą
zobowiązane do raportowania danych pozafinansowych. Konieczne będzie podawanie
informacji odnośnie do aspektów pracowniczych, respektowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, minimalizowania negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne oraz oceny ryzyka prowadzonej działalności. Dla wielu firm będzie to tylko
obwiązek związany z niechętnym ujawnianiem danych, a dla wielu szansa na poprawę
relacji z interesariuszami i otoczeniem (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2016c).
Istnieją w Polsce organizacje, które promują dobre praktyki i tworzą zbiorcze raporty
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Najbardziej znana jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które tworzy coroczne raporty i podejmuje współpracę z przedsiębiorstwami. Raporty są podzielone na określone obszary według Normy ISO 26000,
tj. ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe
praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój
społeczności lokalnej. Uwzględniają także firmy, które prowadzą praktyki wieloletnie.
Można zauważyć, że firmy, które prowadzą praktyki wieloletnie, mają ich więcej niż
jedna z danego obszaru (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2016b).
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Tabela 1. Kluczowe obszary Normy ISO 26000 i przykłady działań
Obszary działania Normy ISO 26000
Zaangażowanie społeczne i rozwój
społeczności lokalnej

Zagadnienia konsumenckie

Uczciwe praktyki operacyjne

Ład organizacyjny

Prawa człowieka
Praktyki z zakresu pracy
Środowisko

Przykłady działań
Zaangażowanie społeczne, edukacja i kultura, tworzenie miejsc
pracy i rozwijanie umiejętności, rozwój i dostęp do technologii,
tworzenie bogactwa i dochodu, zdrowie, inwestycje społeczne
Uczciwy marketing, uczciwe praktyki dotyczące umów, ochrona
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, zrównoważona
konsumpcja, obsługa konsumenta, wsparcie, reklamacje
i rozstrzyganie sporów, ochrona danych i prywatności
konsumenta, dostęp do podstawowych usług, edukacja
i świadomość
Przeciwdziałanie korupcji, odpowiedzialne angażowanie się
w działalność polityczną, uczciwa konkurencja, promowanie
CSR w łańcuchu wartości, poszanowanie praw własności
Należyta staranność, unikanie zagrożeń praw człowieka,
dyskryminacji, przestrzeganie praw obywatelskich, osobistych,
politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturalnych,
fundamentalnych zasad i prawa w pracy
Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, ochrony socjalnej,
bhp, rozwoju człowieka w miejscu pracy, dialogu społecznego
Zapobieganie zanieczyszczeniom, zrównoważone
wykorzystanie zasobów, łagodzenie skutków działalności,
adaptowanie do zmian klimatycznych, ochrona środowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie Normy ISO 26000.

Tworzenie wspólnej wartości – Creating Shared Value

Etyka

Zbliżoną koncepcją jest Creating Shared Value (CSV – po polsku w wolnym tłumaczeniu tworzenie wspólnej wartości). Nie jest ona jeszcze tak rozwinięta i szczegółowo
opisana w literaturze. W Polsce wciąż brakuje opracowań tematu, dostępne są głównie
zagraniczne źródła internetowe lub skrótowe, polskie artykuły, które jedynie stanowią
wprowadzenie do tematu. Koncepcja została przedstawiona w 2011 r. na łamach artykułu
Portera i Kramera. Wartość wynika ze wspólnoty tworzonych wartości w sferze biznesowej i społecznej lub ich części wspólnej, co przedstawiono na rysunku 3. Założeniem jest
przynoszenie korzyści otoczeniu, co przyczyni się do korzyści na rzecz firmy.
Porter i Kramer (2011) definiują tę koncepcję jako praktyki i strategię, które przyczyniają się do podnoszenia konkurencyjności organizacji przy jednoczesnej poprawie warunków życia lokalnej społeczności. Zakładają, że postęp ekonomiczny oraz społeczny
wyraża się tworzoną wartością, którą jest stosunek korzyści do kosztów. Nie są to jednak
działania filantropijne ani ograniczające się jedynie do dzielenia wartości ze społecznością. Koncepcja CSV wprowadza konieczność przeformułowania modelu biznesowego
oraz strategii konkurowania, by przez wpływanie na poprawę dobrostanu społeczności
lokalnej tworzyć wartość biznesową. Podstawą działań jest prowadzenie dialogu społecznego, którego beneficjentami są obydwie strony oraz długofalowa perspektywa, CSV
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zakłada ściślejszą relację biznesu i otoczenia. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie wyselekcjonowanie potrzeb społeczności, które firma może zrealizować za pomocą dialogu
społecznego i rozwiązać posiadanymi zasobami finansowymi lub pozafinansowymi.
Rysunek 3. Źródła tworzenia wartości w koncepcji CSV

Źródło: opracowanie własne na podstawie Porter, Kramer (2011).

Porównanie CSR i CSV
Porównywane koncepcje są do siebie niezwykle zbliżone w podstawowych założeniach, jednak zauważa się różnice w poziomie ich zaawansowania. Można by rzec, że
tworzenie wspólnej wartości jest kolejną generacją społecznej odpowiedzialności biznesu.
Obszary działania pozostają niezmienne, jednak różnice przedstawiono w tabeli 2.
Autorka artykułu przyjęła kryteria porównawcze dla obydwu koncepcji.

Wyszczególnienie
1

CSR
2
Minimalizowanie negatywnego wpływu
na otoczenie

CSV
3
Znajdowanie okazji biznesowych
w problemach społecznych

Podejście do biznesu

Biznes powinien być odpowiedzialny

Biznes może rozwiązywać problemy
społeczne poprzez dialog, by podnosić zyski
i zdobywać przewagę konkurencyjną

Obszary działania

Wspólne

Kwestia wyboru

Oczekiwania interesariuszy o dużym wpływie Część konkurencji i zdobywania przewagi

Wartość społeczna

Lepsze zasoby, wdrażanie inicjatyw

Długodystansowe, mierzalne rozwiązania

Wartość biznesowa

Reputacja

Długodystansowe, mierzalne zyski

Motywacja

„Być odpowiedzialnym”

„Być bardziej konkurencyjnym”

Uzasadnienie

Biznes musi być odpowiedzialny

Stanowi źródło przewagi konkurencyjnej

Sterowanie

Ze strony nacisków zewnętrznych

Wewnętrzne i strategiczne

Istota

Etyka

Tabela 2. Porównanie koncepcji CSR i CSV
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1
Centrum działań
Zakres wpływu
i finansowania
Podejście
do maksymalizacji zysków
Mierniki wpływu
Normalizacje
międzynarodowe
Raportowanie

2
3
Obywatelstwo, filantropia, zrównoważony
Wspólne tworzenie wartości przez firmę
rozwój
i lokalną społeczność
Wpływ ograniczony do przeznaczonego
Połączenie z budżetem całej firmy
budżetu na CSR i śladu działania organizacji
Rozdzielenie

Integralność

Istnieją
Wiele podlegających dobrowolnemu
wdrożeniu i certyfikacji
Raporty firmowe, raporty zbiorcze, konkursy
na najlepsze raporty

Nie istnieją
Brak wdrożonych w Polsce
Pojedyncze raporty firmowe w skali Polski
(na świecie znacznie bardziej rozwinięte)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Daw (2013); Porter, Kramer (2011).

W CSV znaczna część uwagi skupia się wokół pojęcia konkurencyjności i przewagi
konkurencyjnej, jednak CSR głównie dotyczy bycia odpowiedzialnym przez firmę za jej
działania. Koncepcja CSR jest bardziej postrzegana jako generująca koszty, a CSV jako
generująca zyski, CSV jakby przenika całą strategię organizacji i jest w nią wpisana,
a także integralna.

Podsumowanie

Etyka

Dokonując podsumowania, można stwierdzić, że przyszłość należy do koncepcji
tworzenia wspólnej wartości. Głównie ze względu na perspektywę przedsiębiorstwa i zarządzania strategicznego. Pozwoli to na zintegrowanie działań i zapewnienie spójności
w działaniu. Procesy operacyjne, marketingowe, związane z zarządzaniem zasobami
ludzkimi czy relacjami ze społecznością będą ze sobą połączone. Przewagą CSV z pewnością są wymierne korzyści nie tylko dla społeczności, lecz także dla firmy. Wymaga to
jednak dopracowania teorii, wyraźnego zaznaczenia założeń i różnic oraz jej szerszego
rozpowszechnienia. Niewykluczone, że obydwie teorie połączą się w przyszłości w jedną,
która pozwoli na lepszą integrację działań prospołecznych ze zdobywaniem przewagi
konkurencyjnej i osiąganiem przy tym wymiernych zysków.
Sama nazwa „społeczna odpowiedzialność biznesu” została już w Polsce ogólnie
przyjęta i kojarzy się z tego typu działaniami, więc to może być barierą we wdrażaniu kolejnych, zbliżonych teorii. Autorka artykułu wskazuje na słuszność realizowania
założeń wynikających z obydwu koncepcji, które mają na celu czynienie dobra. Jeśli
mogą one stanowić źródło korzyści i przewagi konkurencyjnej, to tym bardziej powinny
być w centrum zainteresowania przedsiębiorstw, gdyż w obecnych czasach jest niezwykle trudno ją osiągać. Szczególnie kiedy firma ma już dość stabilną pozycję rynkową,
a pragnie wyróżniać się czymś na tle konkurencji i ją prześcigać. W polskiej perspekty-
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wie może to być dalekowzroczna wizja rozwoju przedsiębiorstw wraz z dorównywaniem
poziomem zaawansowania firmom światowym.
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Abstrakt

Etyka

Wybór tematu jest uzasadniony zainteresowaniami naukowymi autorki oraz rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorstw wokół tych zagadnień. Artykuł składa się z trzech części, które stanowią wprowadzenie do społecznej
odpowiedzialności biznesu, tworzenia wspólnej wartości oraz porównanie obydwu koncepcji. Dokonano analizy teoretycznej zagadnień. Celem artykułu jest przedstawienie teoretyczne koncepcji Creating Shared Value oraz społecznej
odpowiedzialności biznesu, a także ich porównanie. Celem pracy jest również wskazanie perspektywy rozwoju dla
koncepcji zarządzania uwzględniających w swych praktykach wpływ na społeczeństwo.
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Can Creating Shared Value replace Corporate Social Responsibility?
Introduction and comparison

Etyka

The choice of topic legitimates by scientific interests of the author. The article consists of three parts, which
provide an introduction to Corporate Social Responsibility, Creating Shared Value and comparison of both concepts.
The analysis of the theoretical issues. The aim of the paper is to present the theoretical concept of Creating Shared
Value, and Corporate Social Responsibility, as well as their comparison. The aim of the paper is also an indication of the
prospects for the development of management approaches which take into account in their practices impact on society.
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