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WSTĘP

Z wielkim zadowoleniem, a jednocześnie z nadzieją na uznanie Czytelników, 
oddajemy kolejny tom „Problemów współczesnej ekonomii”, ukazujący się w cza-
sopiśmie „Studia i Prace WNEiZ US”. Zebrane w nim artykuły poruszają różne za-
gadnienia współczesnej ekonomii i stanowią wynik analiz teoretycznych oraz badań 
empirycznych Autorów z wielu wiodących polskich uczelni. Na uwagę zasługuje ich 
wysoki poziom naukowy, aktualność oraz istotne możliwości aplikacyjne.

Jak w każdym numerze czasopisma, tak i w tym tomie wydzielono trzy części. 
W pierwszej z nich, zatytułowanej „Problemy teoretyczne i metodyczne”, przedsta-
wiono pięć artykułów opartych na studiach literaturowych. Opracowania te dotyczą 
zagadnień odnoszących się do teoretycznych podstaw funkcjonowania gospodarek 
zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i makroekonomicznej. Zawarto w nich 
przemyślenia teoretyczne dotyczące: kategorii modelu biznesowego, fi nansów pu-
blicznych, mnożnika fi skalnego, oddziaływania państwa na gospodarkę w obszarze 
ochrony środowiska, możliwości wykorzystania ustaleń ekonomii behawioralnej 
w państwowej regulacji rynków oraz wykorzystania case study jako akceleratora 
transmisji wiedzy i rozwoju. 

W części drugiej tomu, zatytułowanej „Studia i materiały”, zamieszczono dzie-
więtnaście artykułów, w których autorzy prezentują wyniki badań empirycznych do-
tyczących bieżących problemów funkcjonowania gospodarki w różnych jej obsza-
rach oraz na różnych poziomach agregacji. W obszarze fi nansów poruszono kwestię 
stabilizacyjnej funkcji kursu walutowego, akumulacji aktywów rezerwowych, wy-
korzystania wskaźników fi nansowych, księgowych i gotówkowych oraz ocenę kon-
dycji fi nansowej sektora ochrony zdrowia. W części tej przedstawiono również wy-
niki badań dotyczące infrastrukturalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, 
ekspansji fi rm typu start-up oraz konsumpcji. Badania empiryczne dotyczą także 
rolnictwa i obszarów wiejskich, handlu usługami, w tym turystyki, ochrony środo-
wiska oraz energetyki. Omówiono tutaj również zagadnienia związane z gospodarką 



kreatywną, zarządzaniem publicznym, wykorzystaniem systemów informatycznych 
w zarządzaniu wiedzą, transferem technologii i komercjalizacją wiedzy. Poruszo-
no również problematykę kapitału społecznego, a przede wszystkim kompetencji 
społecznych, zaufania, solidarności społecznej oraz społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Opracowania te świadczą o różnorodności zainteresowań Autorów oraz ich 
ocen dotyczących zjawisk ekonomicznych i są niewątpliwie znaczącym wkładem do 
współczesnego dyskursu naukowego.

W „Recenzjach i omówieniach”, trzeciej części niniejszego tomu, zaprezento-
wano przygotowaną przez Danutę Miłaszewicz recenzję monografi i pod redakcją 
Krzysztofa Surówki poświęconej ekonomii sektora publicznego.

Oddając do rąk Czytelników tę publikację, mamy nadzieję, że spotka się ona 
z zainteresowaniem, pozwoli lepiej zrozumieć znaczenie wielu problemów ekono-
micznych, pobudzi do refl eksji i skłoni do prowadzenia dalszych badań.

Redaktorzy naukowi
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MODEL BIZNESOWY – ISTOTA KATEGORII

STRESZCZENIE

W ostatnich dwudziestu latach szczególną popularnością cieszy się koncepcja modeli 
biznesowych. W analizie modelu biznesowego i działaniach związanych z jego rozwojem upa-
truje się źródeł przewagi konkurencyjnej i długotrwałego wzrostu przedsiębiorstwa. W literatu-
rze dostępnych jest szereg opracowań na ten temat, wśród autorów nie ma jednak zgody co do 
defi nicji modelu biznesowego ani powszechnie obowiązującego sposobu opisu tego zjawiska. 
Wykorzystywane w poszczególnych pracach podejścia często są przygotowywane na potrzeby 
konkretnego opracowania, a sam model biznesowy prezentowany jest na różnych poziomach 
szczegółowości. Celem tej pracy o charakterze teoretycznym jest przegląd i próba usystematy-
zowania dostępnych w literaturze defi nicji modelu biznesowego, opisów komponentów skła-
dających się na model biznesowy oraz kategoryzacji modeli biznesowych w formie typologii.

Słowa kluczowe: model biznesowy, tworzenie wartości, innowacje

Wprowadzenie

Model biznesowy to zjawisko obecne w gospodarce od czasu powstania trans-
akcji barteru. Projektowanie i rozwijanie modeli biznesowych miało miejsce już 
w czasach ery przemysłowej, jednak dopiero w ciągu ostatnich dwudziestu lat zwró-
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cono większą uwagę na możliwość analizy tego aspektu funkcjonowania przedsię-
biorstwa (Teece, 2010). Wzrost zainteresowania koncepcją modelu biznesowego 
pojawia się w roku 1995 (Zott, Amit, Massa, 2011), co związane było z rozwojem 
branży e-commerce – przedsięwzięcia z obszaru biznesu elektronicznego, wyko-
rzystując nowe możliwości technologii cyfrowych i internetowych, rozwinęły wie-
le nowatorskich sposobów działania, tworzenia oferty i dostarczania jej do klienta 
(Chesbrough, 2002). Obecnie koncepcja modelu biznesowego cieszy się zaintere-
sowaniem zarówno wśród badaczy akademickich, jak i praktyków biznesu. Bada-
nie przeprowadzone przez Economist Intelligence Unit wśród kadry kierowniczej 
wyższego szczebla dowodzi, iż w grupie tej istnieje przekonanie, że „to, jak fi rma 
prowadzi swój biznes, jest równie ważne jak to, co sprzedaje” (Borzo, 2005). Prze-
konanie ankietowanych managerów znajduje odzwierciedlenie w liczbach – z badań 
fi rmy IBM wynika, że fi rmy, które w okresie ostatnich pięciu lat notowały szybszy 
wzrost rentowności, inwestowały dwa razy więcej środków w innowacje modelu 
biznesowego niż ich konkurenci (Palmisano, 2006).

Wśród badaczy występuje zgoda co do faktu, iż każda fi rma posiada model 
biznesowy, bez względu na to, czy jest on wyartykułowany i uświadomiony, czy też 
nie (Chesbrough, 2007; Teece, 2010). Jednak pomimo częstego pojawiania się w li-
teraturze określenia „model biznesowy”, rzadko jest ono precyzyjnie zdefi niowane 
(Chesbrough, 2002). W swoich opracowaniach naukowcy często przyjmują autor-
skie defi nicje modelu biznesowego, które najlepiej odpowiadają na potrzeby danej 
pracy. Utrudnia to porównywanie różnych defi nicji i dalszą pracę naukową w oparciu 
o dotychczasowy dorobek (Zott i in., 2011). Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest 
charakter koncepcji modelu biznesowego. Określenie „model biznesowy” odnosi się 
raczej do konceptualnego niż fi nansowego modelu działania fi rmy (Teece, 2010). Na 
tym poziomie nie można więc posługiwać się obiektywnymi miarami, dostępnymi 
np. w analizie fi nansowej. W literaturze model biznesowy – jako koncepcja – przed-
stawiany jest na różnych poziomach szczegółowości: od najbardziej ogólnych defi -
nicji, poprzez opis elementów i tworzenie typologii modeli, po konkretne przykłady 
modeli biznesowych fi rm funkcjonujących na rynku (Osterwalder, Pigneur, Tucci, 
2005). Uwzględniając wskazane powyżej różnice w podejściu do opisu modelu biz-
nesowego, zasadna jest analiza opracowań dotyczących tej koncepcji. Celem artyku-
łu jest przegląd i próba usystematyzowania dostępnych w literaturze defi nicji, opisów 
komponentów oraz typologii modeli biznesowych. Celem identyfi kacji właściwej 
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literatury przeszukano bazy EBSCO, Scopus i Google Scholar wpisując hasła: busi-
ness model, business models, a następnie: business model defi nition, business model 
components, business model taxonomy, business model typology. Spośród wyników 
wyszukiwania wybrano artykuły, które dotyczyły wprost zagadnień defi nicji, kom-
ponentów lub typologii modeli biznesowych. W celu uzupełnienia źródeł przeanal-
izowano również bibliografi e wybranych artykułów.

1. Defi nicje modelu biznesowego

Na poziomie ogólnym w literaturze przedmiotu model biznesowy jest defi nio-
wany jako: wyrażenie, opis, reprezentacja, architektura, narzędzie koncepcyjne, sza-
blon struktury, metoda, budowa, schemat, zestaw (Zott i in., 2011). W większości 
badacze podzielają pogląd, iż model biznesowy odnosi się do logiki funkcjonowa-
nia organizacji – sposobu, w jaki ona działa oraz tworzy wartość dla interesariuszy 
(Casadesus-Masanell, Ricart, 2010). Poszczególni autorzy kładą jednak w swoich 
defi nicjach nacisk na różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, a model biz-
nesowy przedstawiany jest jako: 

1. Metoda budowania i wykorzystywania zasobów w celu zaproponowania 
klientom oferty lepszej, niż konkurencja oraz generowania przy tym zy-
sków. W takim ujęciu model biznesowy opisuje, jak fi rma zamierza genero-
wać zysk w krótkim oraz w długim okresie (Afuah, Tucci, 2000).

2. Pojęcie systemowe, obejmujące wiele elementów składających się na typ 
przewagi konkurencyjnej, główne zasoby i umiejętności w fi rmie oraz kon-
fi gurację łańcucha wartości (Obłój, 2002).

3. Wyrażenie logiki i dowodów na to, jak biznes tworzy i dostarcza wartość 
swoim klientom, przy jednoczesnym przedstawieniu architektury przycho-
dów, kosztów i zysków tworzonych podczas dostarczania wartości (Teece, 
2010).

4. Ogół decyzji kadry zarządzającej, dotyczących m.in. wynagrodzeń, kon-
traktów, lokalizacji nieruchomości, integracji pionowej, inicjatyw sprzeda-
żowych i marketingowych itd. oraz wpływu tych decyzji na sposób tworze-
nia wartości dla klienta i ogólnie na sposób funkcjonowania fi rmy (Casade-
sus-Masanell, Ricart, 2011).
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5. System połączonych i zależnych od siebie aktywności, które determinują 
sposób „prowadzenia biznesu” wraz z klientami, partnerami i dostawcami; 
tym samym model biznesowy jest systemem aktywności realizowanych 
w celu zaspokojenia potrzeb dostrzeganych na rynku wraz z informacją kto 
– fi rma czy któryś z partnerów – daną aktywność wykonuje i jak te aktyw-
ności są ze sobą powiązane (Amit, Zott, 2012).

6. Wieloskładnikowy obiekt konceptualny opisujący prowadzenie biznesu 
przez opisanie logiki tworzenia wartości dla klienta i przechwytywania czę-
ści tej wartości przez przedsiębiorstwo (Falencikowski, 2013).

7. Opis sposobu funkcjonowania fi rmy, który obejmuje sześć kluczowych ob-
szarów (Chesbrough, 2002):
 – zdefi niowanie oferty, tj. wartości tworzonej dla użytkownika dzięki po-

siadanej technologii,
 – identyfi kacja segmentu klientów, tj. grupy użytkowników, dla których 

dana technologia jest przydatna w konkretnym celu, wraz ze sposobem 
generowania przychodów z danej grupy klientów,

 – określenie struktury strumienia wartości w fi rmie, niezbędnego do wy-
tworzenia i dystrybuowania oferty, jak również wskazanie dóbr komple-
mentarnych potrzebnych do utrzymania pozycji fi rmy w tym łańcuchu,

 – oszacowanie struktury kosztów i wielkości przychodów, uwzględniają-
cych daną ofertę i strukturę strumienia wartości,

 – opisanie pozycji fi rmy w sieci wartości, jej powiązań z dostawcami 
i klientami, a także pozycji względem konkurencji oraz fi rm produkują-
cych dobra komplementarne,

 – sformułowanie strategii konkurencyjności, realizując którą fi rma uzyska, 
a następnie utrzyma, przewagę konkurencyjną.

Każdy z powyższych sześciu obszarów wskazuje jednocześnie, gdzie inno-
wacja może generować nową wartość (Chesbrough, 2007). To właśnie tworzenie 
i dostarczanie wartości jest funkcją modelu biznesowego często wskazywaną w lite-
raturze przedmiotu (Rudny, 2013; Zott i in., 2011), przy czym sformułowanie „two-
rzenie wartości” może odnosić się do różnych rodzajów wartości, np. społecznej czy 
ekonomicznej (Zott i in., 2011). Wszystkie przytoczone powyżej defi nicje odwołują 
się do aspektu tworzenia wartości – dla klienta lub dla przedsiębiorstwa. Jest to ele-
ment stanowiący obszar wspólny większości pozycji literaturowych przedmiotu. Co 
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do pozostałych aspektów równie wyraźnej zgody nie ma. Można jednak zauważyć, 
że autorzy wskazują także na wielość elementów składających się na model bizne-
sowy oraz na jego zarządczy charakter – kształt modelu biznesowego jest wynikiem 
decyzji kadry zarządzającej dotyczących organizacji wewnętrznej (m.in. konfi gura-
cji łańcucha wartości) i elementów pozostających na zewnątrz organizacji (m.in. po-
zycji konkurencyjnej na rynku).

Na podstawie powyższych rozważań, na potrzeby niniejszego artykułu, przy-
jęta zostaje defi nicja modelu biznesowego T. Falencikowskiego (Falencikowski, 
2013), który podkreśla rolę komponentów jako elementów składowych modelu, 
wskazuje na orientację modelu biznesowego na aspekty związane z tworzeniem 
wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, zarządzaniem nią oraz przedstawia model 
biznesowy jako opis logiki i sposobu prowadzenia biznesu. Defi nicja ta odwołuje się 
zatem do aspektów modelu biznesowego wskazywanych najczęściej w analizowanej 
literaturze.

2. Komponenty modelu biznesowego

Jak wcześniej wspomniano, model biznesowy w literaturze jest opisywany po-
przez określanie zbioru jego elementów składowych, które razem tworzą większy 
system funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podając komponenty tworzące model biz-
nesowy, badacze proponują autorskie meta-modele biznesu (Gassmann, Franken-
berger, Csik, 2014; Osterwalder, Pigneur, 2004). 

W podejściu J. Magretty model biznesowy składa się z dwóch obszernych czę-
ści. Pierwsza część związania jest z tworzeniem czegoś nowego: z projektowaniem, 
zakupem surowców, produkcją itd. Druga część związana jest ze sprzedażą: określe-
niem grupy docelowej, przeprowadzeniem transakcji, dostarczeniem produktu lub 
wykonaniem usługi (Magretta, 2002).

Następne podejście do budowy modelu biznesowego zakłada występowanie 
9 elementów (Osterwalder, Pigneur, 2004):

 – oferowana wartość – co stanowi unikalną wartość dla klienta,
 – segment klientów – do jakiej grupy odbiorców adresowana jest oferta,
 – kanały dystrybucji – w jaki sposób dociera się do klienta,
 – relacje z klientem – jakiej obsługi klient oczekuje,
 – potencjał i zasoby – jakie zasoby są niezbędne do wytworzenia oferty,
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 – czynności – jakie czynności są kluczowe w danym przedsięwzięciu,
 – partnerzy – czy można wykorzystać zasoby lub czynności naszych partnerów,
 – przychody – z jakich źródeł fi rma generuje przychody,
 – koszty – co generuje największe koszty, które z nich są najważniejsze.

W propozycji Johnsona, Christensena i Kagermanna (2008), cztery elementy 
modelu biznesowego to:

1. Zdefi niowana wartość dla klienta – to sposób na dostarczenie klientowi 
wartości, poprzez rozwiązanie jego zidentyfi kowanego problemu. Im waga 
problemu jest większa, satysfakcja z aktualnych rozwiązań mniejsza lub 
nowy sposób rozwiązania problemu lepszy od konkurencji – tym bardziej 
znacząca będzie wartość dla klienta.

2. Formuła zysku – odpowiada na pytanie, w jaki sposób fi rma zamierza two-
rzyć wartość dla siebie, dostarczając wartość klientowi. 

3. Kluczowe zasoby – takie jak ludzie, technologie, produkty, nieruchomości, 
wyposażenie, kanały czy marka, niezbędne do dostarczenia oferty wybrane-
mu segmentowi klientów.

4. Kluczowe procesy – skuteczne fi rmy wykorzystują procesy takie jak szko-
lenia, rozwój, produkcja, budżetowanie, planowanie, sprzedaż czy obsłu-
ga, dzięki którym mogą dostarczać wartość swoim klientom w powtarzalny 
sposób, przez co zwiększają wolumen sprzedaży.

Kolejna propozycja podziału modelu biznesowego na mniejsze części zakłada 
występowanie czterech komponentów (Gassmann i in., 2014):

1. „Kto” – określa kto jest klientem, odbiorcą oferty. Jest to centralny element 
w tej koncepcji budowy modelu biznesowego.

2. „Co” – określa, co jest oferowane danej grupie klientów, co klient uważa za 
wartościowe.

3. „Jak” – określa procesy i czynności oraz zasoby i umiejętności niezbędne do 
wytworzenia i dostarczenia klientowi oferty.

4. „Wartość” – odpowiada na pytania, jakie koszty generuje dana działalność, 
w jaki sposób generowane są przychody oraz jak tworzy się wartość.

Dodatkowo należy odpowiedzieć na pytania: jaka jest oferowana wartość, jaki 
jest sposób generowania zysku oraz jak zbudowany jest strumień wartości. 

Można zauważyć, że elementy modelu biznesowego wskazywane w powyż-
szych opracowaniach można przyporządkować do odpowiedniego miejsca w łańcu-
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chu wartości – koncepcji zaproponowanej przez M. Portera (1985). Całość kompo-
nentów z każdego opracowania – choć różnią się między sobą nazwami czy zakre-
sem – pokrywa się z aktywnościami przewidzianymi w łańcuchu wartości.

3. Typologie modeli biznesowych 

W opracowaniach naukowych dostępne są propozycje typologii modeli bizne-
sowych, tj. ich klasyfi kacji, w oparciu o zidentyfi kowane zestawy wspólnych cech 
w różnych modelach. Innymi słowy, opracowane typologie dzielą modele bizneso-
we według ich podobieństwa w sposobie funkcjonowania lub w ich budowie. 

W polskiej literaturze podjęto próbę klasyfi kacji modeli biznesowych krajo-
wych przedsiębiorstw (Gołębiowski, Dudzik, Lewandowska, Witek-Hajduk, 2008). 
Na podstawie badania zaproponowano klasyfi kację na modele: 

 – tradycjonalista, gracz rynkowy, zleceniobiorca, specjalista – które przychody 
czerpią z wytwarzania produktów materialnych lub świadczenia usług oraz 

 – dystrybutor, integrator – które przychody czerpią z pośrednictwa handlowego.
Wspólnym dla wszystkich powyższych modeli głównym źródłem zysku wska-

zane zostało osiąganie korzyści z dużej skali działania.
Inne sposoby klasyfi kacji modeli biznesowych, opisane w literaturze, opierają 

się na podziale według:
 – głównej aktywności generującej przychody i stosunku ceny do oferowanej 

jakości (Linder, Cantrell, 2000); główną aktywnością generującą przychody 
w tym podejściu może być sprzedaż dóbr i usług, usługi związane z dystry-
bucją i zarządzaniem relacjami z klientem lub tworzenie platformy, na której 
spotykają się nabywcy i sprzedawcy; z kolei drugie kryterium reprezentuje 
skalę, gdzie na jednym końcu znajdują się produkty premium, oferowane 
w wysokich cenach, a na drugim końcu skali produkty o niskiej jakości i ta-
kich samych cenach;

 – rodzaju prawa sprzedawanego przez fi rmę i rodzaju wykorzystywanych 
zasobów; wśród rodzajów sprzedawanych praw autorzy wyróżniają prawo 
własności, prawo do użytkowania oraz prawo do bycia skojarzonym z na-
bywcą lub sprzedawcą; w drugim kryterium, jako rodzaje wykorzystywa-
nych zasobów, wskazywane są aktywa fi zyczne, fi nansowe, niematerialne 
(np. własność intelektualna) i ludzkie (Malone i in., 2006).
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Każda z powyższych typologii opiera się na innych, subiektywnie dobieranych 
kryteriach. W wyniku tego proponowane podziały i typy modeli biznesowych nie są 
porównywalne, a ich zastosowanie w pracy analitycznej jest ograniczone.

Podsumowanie

Przytoczone powyżej opisy modeli biznesowych udowadniają, iż istnieje wiele 
ujęć, z punktu widzenia których można opisywać i analizować to zjawisko bizneso-
we. O ile wśród badaczy istnieje zgoda, że model biznesowy jest już wyodrębnionym 
obiektem badawczym (Zott i in., 2011), to w literaturze pojawia się wiele bardzo 
zróżnicowanych sposobów opisu tego zjawiska – począwszy od ogólnych defi nicji, 
w których badacze na poziomie konceptualnym opisują istotę modelu biznesowe-
go, poprzez propozycje elementów składowych modelu, a kończąc na typologiach, 
w których szuka się podobieństwa w funkcjonowaniu różnych modeli. Badacze ana-
lizują modele biznesowe na wiele sposobów i w różnych ich aspektach. Informacja 
o każdym z powyższych aspektów jest pożyteczna, a opracowania o modelach biz-
nesowych dotyczące różnych aspektów są względem siebie komplementarne.
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BUSINESS MODEL – THE ESSENCE OF CATEGORY

Abstract

In recent years concept of business model has gained signifi cant attention – both from 
academics and business practitioners. Analyzing and developing business models is con-
sidered as a way to gain a competitive advantage and sustainable growth. Many subject 
papers are available. However, there is no consensus to what the business model is or how 
to describe it. Different approaches are adopted for the sake of individual work and business 
model is described on various levels of detail. The aim of this theoretical papers is review of 
defi nitions, components and taxonomies available in subject literature.
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Wprowadzenie

Pytanie o rolę państwa i fi nansów publicznych budzi powszechne zaintereso-
wanie. Dominujący przez ostatnie dekady neoliberalny pogląd na ten temat uległ 
wyraźnej dewaluacji. Model państwa minimum okazał się bowiem niewystarczają-
cy dla przezwyciężenia zjawisk kryzysowych w gospodarce. Rozwój cywilizacyjny 
i bieżące uwarunkowania społeczne i gospodarcze nakładają na państwo coraz to 
nowe zadania. W Polsce również rosną oczekiwania obywateli wobec państwa. Do-
tyczą one zarówno polityki społecznej i gospodarczej, stabilności systemu prawnego 
oraz skuteczności działań administracji publicznej, zwłaszcza w obsłudze obywateli 
na co dzień.

Dostarczanie społeczeństwu szerokiego zakresu dóbr publicznych wymaga 
jednak znacznych dochodów, których głównym źródłem są nakładane ciężary podat-
kowe. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych teorii fi nansów publicznych 
i próba wskazania, jaki charakter powinna mieć współczesna polityka państwa w za-
kresie gospodarowania publicznymi środkami pieniężnymi w Polsce. Obserwowane 
od początku XXI wieku zjawiska społeczne i gospodarcze skłaniają do postawienia 
hipotezy, że neutralność fi skalna fi nansów publicznych jest współcześnie nierealna. 
Niezbędne jest natomiast równoważenie budżetu w okresie cyklu koniunkturalnego.

1. Współczesne państwo i jego funkcje

Państwo, którego pojęcie znane jest już od starożytności, wraz z upływem wie-
ków zmieniło swój charakter i funkcje. Pierwowzorem nowożytnego państwa są grec-
kie polis, czyli suwerenna organizacja terytorialna mająca własny ustrój i prawodaw-
stwo oraz rzymskie civitas określające gminę pełnoprawnych obywateli lub państwo 
obywateli rzymskich (Chmaj, Żmigrodzki, 2001, s. 157). Współczesne rozumienie 
państwa zawdzięczamy Niccolo Machiavellemu, który w XVI wieku wprowadził ter-
min la stato, oznaczający państwo, bez względu na jego wielkość i ustrój (Kowalski, 
Husak, Dudek, 2013, s. 2). Nawiązując do trójelementowej defi nicji Georga Jellinka 
z początku XX wieku, państwo to trwały związek ludzi stale zamieszkujących okre-
ślone terytorium i podlegających władzy zwierzchniej (Jellinek 1914, s. 144), którą 
uzupełnia się o niezbędny element, jakim jest suwerenność (Winczorek, 2005, s. 66–
67). Zasadniczym celem istnienia państwa winno być dobro człowieka, tak w wymia-
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rze indywidualnym, jak i zbiorowym, bowiem obywatel jest częścią społeczeństwa. 
Dbałość o dobro społeczeństwa stawia przed każdym państwem określone zadania 
również w sferze gospodarczej (rys. 1).

Rysunek 1. Funkcje państwa

Źródło: Kowalski, Husak, Dudek (2013), s. 6.

Z punktu widzenia teorii ekonomii zadaniem państwa – czyli jego funkcją go-
spodarczą – jest zapewnienie (Owsiak, 2001, s. 55):

 – efektywności gospodarki,
 – sprawiedliwości społecznej, 
 – stabilności gospodarki. 

Wspomniana wcześniej dbałość o obywatela wymusza na władzy publicznej 
zaspokojenie potrzeb zbiorowych, polegających w szczególności na dostarczeniu 
społeczeństwu dóbr o charakterze publicznym. Sfi nansowanie tychże dóbr wymaga 



24 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII

wykorzystania dochodów innych podmiotów, bowiem władza publiczna sama ich 
nie tworzy.

Procesy związane z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków 
publicznych, zapewniających sprawne funkcjonowanie sektora publicznego, są do-
meną fi nansów publicznych, które z uwagi na charakter zachodzących w nich zja-
wisk stanowią istotny element państwa i jego gospodarki oraz narzędzie realizacji 
nadrzędnego celu państwa, jakim jest dobro jego obywateli.

Nie wystarczy zatem, aby polityka fi nansowa państwa zapewniła jedynie spraw-
ne funkcjonowanie państwa w krótkiej perspektywie (tzw. doktryna ciepłej wody 
w kranie). Wymagane jest również myślenie i planowanie strategiczne, uwzględ-
niające potrzeby i możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń, czyli zgodnie z para-
dygmatem rozwoju trwałego. Władza publiczna powinna aktywnie planować przy-
szłość, prowadząc dialog ze społeczeństwem, który pozwoli na możliwie szybkie 
rozpoznanie i wprowadzenie niezbędnych zmian. Cechą państwa winno być również 
zapewnienie ciągłości w wypełnianiu jego zobowiązań. Dlatego zmiana u szczy-
tów władzy nie może oznaczać zaniechania realizacji zobowiązań podjętych przez 
poprzedników (Hausner, Mazur, 2015, s. 143–147). Niestety, decyzje polityków 
podejmowane są często przez pryzmat przyszłej reelekcji, a nie wynikają bezpo-
średnio z chęci maksymalizacji korzyści społecznych. Preferowane są rozwiązania 
populistyczne, obejmujące z reguły krótki, względnie średni okres, na drugim planie 
pozostają zaś cele długookresowe, które wymagają od społeczeństwa pewnych wy-
rzeczeń dla dobra przyszłych pokoleń.

Opisany rozdźwięk celu i sensu istnienia państwa oraz zasad, jakimi kierują się 
politycy, sprawia, że trudno o receptę na sposób gospodarowania środkami publicz-
nymi. Jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o pożądany sposób funkcjonowania fi -
nansów publicznych nie udziela również historia. 

2. Przegląd wybranych teorii fi nansów publicznych

Ukształtowanie się fi nansów publicznych nastąpiło wraz z powstawaniem 
pierwszych państw jeszcze w starożytności. Dynamiczny rozwój fi nansów publicz-
nych nastąpił jednak dopiero w XVIII wieku wraz z upowszechnieniem się transak-
cji towarowo-pieniężnych. Godną uwagi koncepcję fi nansów publicznych zaprezen-
towali wówczas kameraliści. Zdaniem Johanna Friedricha von Pfeiffera: „[j]akość 
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i wielkość potrzeb państwowych oraz wypływających z nich wydatków są rezulta-
tem działalności państwa, które ma na celu podniesienie dobrobytu całego narodu” 
(Owsiak 2001, s. 35). Kameraliści wyróżniali trzy zasadnicze podatki:

 – gruntowy – odpowiednik dzisiejszego podatku katastralnego,
 – pogłówny – pierwotna wersja podatku dochodowego od osób fi zycznych,
 – podatek od dóbr luksusowych i czopowe – współczesna akcyza.

Merkantyliści natomiast źródeł bogactwa poszukiwali w pomnażaniu zasobów 
złota i srebra oraz dodatnim bilansie płatniczym. Tym celom podporządkowana była 
koncepcja ówczesnych fi nansów publicznych. System podatków i ceł miał przede 
wszystkim pełnić funkcję protekcjonistyczną, tj. chronić gospodarkę krajową. Fizjo-
kraci z kolei uznawali wyższość przyrody nad zasadami stanowionymi przez czło-
wieka, dlatego też porządek społeczny i gospodarczy powinien pozostać w zgodzie 
z porządkiem naturalnym. Dowodzili, że pieniądz stanowi jedynie narzędzie uła-
twiające handel i pobudzające funkcjonowanie gospodarki, natomiast prawdziwym 
bogactwem kraju jest produkcja rolna i dóbr użytecznych dla wszystkich obywateli. 
Fizjokraci byli zwolennikami jedynie podatku, który obciążałby właścicieli ziem-
skich (Owsiak, 2001, s. 37).

Poglądy klasyków ekonomii w kwestii organizacji fi nansów publicznych zdo-
minowane były przekonaniami o roli państwa w gospodarce. Liberalna polityka eko-
nomiczna jest czymś naturalnym i oznacza w sferze gospodarki zniesienie wszelkich 
restrykcji i monopoli. Zatem liberalna gospodarka nie podlega zasadniczo regulacji 
państwa, którego działalność powinna ograniczać się do następujących zadań (Za-
bieglik, 2003, s. 138):

 – obrona przed wrogiem zewnętrznym,
 – stanowienie sprawiedliwych praw i nadzorowanie ich egzekwowania,
 – prowadzenie prac publicznych oraz instytucji, których fi nansowanie nie leży 

w prywatnym interesie lub możliwościach jednostek czy małych grup.
Wyraźne ograniczenie roli państwa w życiu społeczno-gospodarczym skutko-

wało przyjęciem koncepcji tzw. małego budżetu. Według Jeana-Baptiste’a Saya „naj-
lepszy plan fi nansowy polega na tym, aby wydawać mało, a najlepszym ze wszyst-
kich podatków jest podatek najbardziej umiarkowany” (Owsiak, 2001, s. 38). Nie 
oznacza to jednak, że klasycy radykalnie dążyli do zrównoważenia budżetu. Otóż 
David Ricardo uważał, że jeśli powstałemu zadłużeniu publicznemu towarzyszyć 
będzie wzrost majątku, to spłata długu przez przyszłych obywateli będzie de facto 
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międzypokoleniowym transferem pieniędzy. Zatem w takim przypadku nie wystąpi 
realny wzrost wydatków państwa. W niektórych zaś przypadkach – w zależności 
od rodzaju wydatków sfi nansowanych przychodami z emisji obligacji skarbowych 
– to przyszłe pokolenia mogą być benefi cjentami dodatkowych korzyści. Niestety, 
jak podkreślali Adam Smith i David Ricardo, często występuje wzrost zadłużania 
państwa bez adekwatnych wydatków inwestycyjnych (Kłos, 2012, s. 49). Podobny 
problem można zaobserwować również we współczesnych gospodarkach.

Ortodoksyjna teoria fi nansów publicznych postulowała, aby budżet był jak naj-
mniejszy. Duże wydatki państwa powodują podwyższenie stóp procentowych i efekt 
wypierania inwestycji sektora prywatnego. Budżet powinien być tworzony tylko do 
wysokości pozwalającej na fi nansowanie podstawowych zadań państwa, a przede 
wszystkim – na zapewnienie porządku publicznego i obrony narodowej. Budżet pań-
stwa powinien być stale zrównoważony. Ewentualny defi cyt musi być przeznaczany 
wyłącznie na fi nansowanie rozwoju gospodarki. Doktryna ortodoksyjna wyklucza 
ponadto wykorzystanie podatków do celów innych niż fi skalne – podatki muszą być 
neutralne względem gospodarki. W konsekwencji państwo realizujące koncepcję 
małego budżetu nie bierze odpowiedzialności za pełne wykorzystanie czynników 
wytwórczych i bezrobocie (Owsiak, 2001, s. 40).

Interwencjonizm fi skalny pojawił się po raz pierwszy pod koniec XIX wieku 
w Niemczech. Podkreślano wówczas rolę państwa, które powinno zapewnić warun-
ki akumulacji kapitału i osiągania zysków. Koncepcja państwa dobrobytu uzasad-
niała wówczas rosnące wydatki publiczne, które przeznaczane były między innymi 
na rozwiązywanie problemów socjalnych – pierwszy system ubezpieczeń społecz-
nych na szeroką skalę został uruchomiony właśnie pod koniec XIX wieku w okre-
sie rządów Kanclerza Ottona von Bismarcka. Wówczas też uznanie ekonomistów 
i polityków zyskało prawo Adolfa Wagnera o stałym zwiększaniu się wydatków 
publicznych, bowiem mechanizm rynkowy nie jest w stanie w pełni sprostać potrze-
bom społeczeństwa, które rosną szybciej niż potrzeby indywidualne. Kryzys lat 30. 
XX wieku ostatecznie przekonał ekonomistów do interwencjonizmu państwowe-
go. Zwiększone wydatki państwa miały służyć pobudzeniu popytu warunkującego 
wzrost inwestycji i produkcji oraz spadek bezrobocia, a także łagodzeniu wahań 
cyklu koniunkturalnego. Zwolennicy keynesizmu nie kwestionują roli wolnego ryn-
ku, ale dostrzegają pojawiające się okresowo zakłócenia jego funkcjonowania. Ce-
lem złagodzenia negatywnych skutków niesprawności rynku, John Maynard Keynes 
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proponował wzrost wydatków państwa nawet kosztem wzrostu długu publicznego. 
Dowodził on, że w warunkach niepełnego zatrudnienia jedynie łagodna polityka 
fi skalna państwa może być skutecznym lekarstwem na poprawę koniunktury go-
spodarczej. Keynes tym samym przestrzegał przed nadmierną zapobiegliwością 
i ostrożnością: „zrobiliśmy się tak ostrożni, dobrze się zastanawiając, zanim obar-
czymy potomnych ciężarami fi nansowymi, budując im domy mieszkalne, że nieła-
two nam już uniknąć plagi bezrobocia” (Keynes, 2003, s. 117).

Poglądy Keynesa znalazły szerokie uznanie wśród ekonomistów w II połowie 
XX wieku. Jednym z nich był Alvin Harvey Hansen, który również odrzucał zasa-
dę równowagi budżetowej. Jego zdaniem państwo, zaciągając pożyczki, powinno 
dążyć do pełnego wykorzystania zasobów i pełnego zatrudnienia. Zaciąganie długu 
jest przejawem aktywnej polityki fi skalnej. Nie można też utożsamiać sektora pu-
blicznego z prywatnym, bowiem celem państwa nie jest osiąganie zysku, a zaspo-
kojenie potrzeb społeczeństwa. Gdyby zaś zysk był priorytetem, to wówczas wiele 
przedsięwzięć niekomercyjnych nie byłoby w ogóle podjętych. Jednym z argumen-
tów za dopuszczalnością długu publicznego w gospodarce fi nansowej państwa są 
wahania cyklu koniunkturalnego. Zadaniem polityki fi skalnej jest ograniczenie am-
plitudy tych wahań. Równowaga gospodarki musi być traktowana zatem jako prze-
ciętna równowaga cykliczna (Owsiak, 2001, s. 48).

Poglądy keynesistów dotyczące aktywnej polityki państwa na rynku należy 
uznać za słuszne w krótkiej perspektywie. Wzmożone wydatki państwa spowo-
dują wzrost popytu, co w konsekwencji ustabilizuje rynek, a nawet sprzyjać bę-
dzie poprawie koniunktury. Taką szansę dostrzegli również polscy politycy. Mocne 
wsparcie ze śr odków publicznych dla gospodarki przewidział rząd Donalda Tuska, 
gdy w grudniu 2012 roku Ministerstwo Skarbu powołało spółkę Polskie Inwestycje 
Rozwojowe, która razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego miała realizować 
Program Inwestycje Polskie opiewający na 40 mld zł (Realizacja... 2016, s. 12). 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął tę kwestię na jeszcze szerszą skalę. W ramach 
programu „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” ogłoszonego na początku 
2016 roku powołano Polski Fundusz Rozwoju, który ma łączyć: Korporację Ubez-
pieczeń Kredytów Eksportowych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 
Agencję Rozwoju Przemysłu i spółkę Polskie Inwestycje Rozwojowe. W programie 
Mateusza Morawieckiego przewidziano ponad 1 bln zł w najbliższych latach na in-
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westycje (Plan..., 2016). O ile jednak cele programu ekonomiści uznali za słuszne, 
chociaż mało realne, o tyle źródła fi nansowania i „ręczne” sterowanie przedsiębior-
stwami państwowymi oceniono bardzo krytycznie.

Konsekwencją wzmożonej aktywności państwa na rynku może być bowiem 
niezrównoważenie budżetu i narastanie długu publicznego, którego obsługa w przy-
szłości będzie dodatkowo obciążała budżet. Z taką sytuacją mamy do czynienia już 
obecnie. Rządy wielu krajów, nie znajdując innej recepty na wyjście z kryzysu, zde-
cydowały się na wsparcie sektora prywatnego publicznymi pieniędzmi, co w wielu 
krajach doprowadziło do poważnego kryzysu zadłużeniowego.

W ostatnich dekadach XX wieku neoliberałowie poddali krytyce interwencjo-
nizm państwowy. Ich zdaniem nadmierna aktywność państwa zakłóca mechanizm 
rynkowy. Postulowali także ograniczenie skali redystrybucji dochodów, powrót do 
koncepcji małego budżetu, który byłby zrównoważony w skali roku fi skalnego i po-
datku neutralnego dla gospodarki. Zalecenia te znalazły się nawet w tzw. konsen-
susie waszyngtońskim1, w którym zwrócono uwagę między innymi na następujące 
kwestie (Stańczyk, 2004, s. 59–61):

1. Dyscyplina fi skalna, w tym przede wszystkim unikanie stosowania tzw. po-
datku infl acyjnego. Z reguły taki stan fi nansów publicznych ma miejsce 
wówczas, gdy nadwyżka pierwotna wynosi kilka procent PKB, a defi cyt 
operacyjny jest nie większy niż 2% PKB.

2. Reforma polityki fi skalnej, polegająca na ograniczeniu wydatków na ad-
ministrację, obronę narodową i inne zadania nieprzynoszące wymiernych 
korzyści ekonomicznych celem wsparcia dziedzin zapewniających wysoką 
stopę zwrotu, w tym np. infrastrukturę i edukację.

3. Reforma podatkowa, obejmująca poszerzenie bazy podatkowej i obniże-
nie krańcowych stawek podatkowych.

1  W literaturze można znaleźć różne znaczenia terminu „konsensus waszyngtoński”. Tym mia-
nem określa się: a) wytyczne Johna Williamsona dla krajów Ameryki Łacińskiej w zakresie prowadze-
nia polityki gospodarczej, b) pakiet podstawowych reform zalecanych przez MFW i Bank Światowy, 
c) zwięzłe zestawienie neoliberalnych zasad polityki gospodarczej.
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3. Społeczne i gospodarcze konteksty polityki fi skalnej

Druga dekada XXI wieku jest dla polskiej gospodarki i fi nansów publicznych 
okresem niepewności i turbulentnych zmian. W postkryzysowej rzeczywistości 
z jednej strony zauważyć można symptomy ożywienia, z drugiej – widmo powrotu 
osłabienia gospodarczego, z trzeciej zaś obawy o stan gospodarki w długiej perspek-
tywie. Nie rozwijając poszczególnych wątków, warto przedstawić najważniejsze 
czynniki, które mają wpływ na teraźniejszą i przyszłą sytuację społeczno-gospodar-
czą kraju:

1. Względnie wysoki wzrost PKB, wyższy niż w wielu innych krajach 
wysokorozwiniętych.

2. Korzystne wyniki handlu zagranicznego, jednak konkurencyjność na ryn-
kach międzynarodowych opiera się przede wszystkim na niskich kosztach 
pracy.

3. Niewystarczające wydatki na badania i rozwój – znacznie poniżej przecięt-
nych wyników w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

4. Niewielki poziom innowacyjności polskiej gospodarki.
5. Niski poziom oszczędności, który w długim okresie nie pozwoli na wzrost 

inwestycji.
6. Utrzymujące się, mimo obserwowanej tendencji spadkowej, na dość wy-

sokim poziomie nierówności dochodowe w polskim społeczeństwie, przy 
czym w dalszym ciągu pozostaje liczna grupa osób, których dochody nie 
przekraczają relatywnego poziomu ubóstwa, a nawet minimum egzystencji.

7. Wyjątkowo niska dzietność kobiet – utrzymanie takiej tendencji skutkować 
będzie w niedalekiej przyszłości nie tylko spadkiem liczby ludności, ale 
również zmianą struktury wiekowej i wzrostem współczynnika obciążenia 
ekonomicznego.

8. Wysoki defi cyt i dług publiczny stanowiący realne zagrożenie dla stabilno-
ści sektora fi nansów publicznych.

9. Podejmowane populistyczne decyzje polityczne, które wprawdzie skutkują 
wzrostem konsumpcji (i w konsekwencji dochodu) w krótkim okresie, ale 
stanowią źródło dalszego osłabienia fi nansów publicznych i mogą spowo-
dować w niedalekiej przyszłości efekt wypierania sektora prywatnego.
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10. Wypełnianie obietnic wyborczych, w szczególności Program Rodzina 500+ 
i zapowiadane obniżenie wieku emerytalnego, przyczyni się do zahamowa-
nia inwestycji, które warunkują wzrost gospodarczy w długim okresie.

11. Rozrzutność budżetu powoduje, że rządzący coraz chętniej korzystają 
z pieniędzy przyszłych emerytów, co spowoduje nasilenie się trudności 
w fi nansowaniu nabytych świadczeń społecznych.

12. Dalsze zwiększanie udziału tzw. wydatków sztywnych (niezależnych od 
uzyskiwanych dochodów) w wydatkach ogółem budżetu państwa utrud-
ni szybką reakcję państwa na ewentualne ponowne osłabienie koniunktury 
gospodarczej na świecie.

Podsumowanie – rekomendacje dla polityki fi skalnej

Analiza teorii fi nansów publicznych wskazuje, że nie ma jedynie słusznej dro-
gi gospodarowania publicznymi środkami pieniężnymi. O wielkości budżetu, ob-
ciążeniach podatkowych, strukturze wydatków publicznych decydują konkretne 
uwarunkowania społeczne, historyczne i polityczne. Niewątpliwie stałe poszerzanie 
funkcji państwa wymaga coraz szerszego wykorzystania instrumentów fi skalnych, 
podejmowania decyzji ad hoc, które nierzadko lepiej sprawdzają się niż tzw. auto-
matyczne stabilizatory. Aktywność państwa nie pozostaje jednak bez wpływu na 
gospodarkę – zatem postulowana przez klasycznych i ortodoksyjnych ekonomistów 
neutralność fi skalna jest współcześnie nierealna.

Konfrontacja teorii z rzeczywistą sytuacją społeczno-gospodarczą w Polsce po-
zwala jednak na sformułowanie zaleceń, które powinny być wypełnione, aby z jed-
nej strony pobudzać gospodarkę, z drugiej zaś zachować w miarę stabilny system 
fi nansów publicznych:

1. Zgodnie z poglądami neokeynesistów można prowadzić aktywną politykę 
fi skalną, w tym zaciągać dług publiczny, ale należy pamiętać o równoważe-
niu budżetu w okresie cyklu koniunkturalnego. Nadmierne zadłużenie pań-
stwa może spowodować poważne konsekwencje w postaci wzrostu kosztów 
obsługi długu i groźby niewypłacalności.

2. Nie można bezkrytycznie zwiększać ciężarów podatkowych. Prawo Laffera 
głosi, że gdy stawki podatku rosną, to wzrost wpływów do budżetu państwa 
następuje tylko do pewnego momentu. Dalszy wzrost stawki podatkowej 
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powoduje zmniejszenie dochodów podatkowych (Wanniski, 1978, s. 3–16) 
oraz rozwój gospodarki nieobserwowanej, w tym tzw. czarnej i szarej strefy 
gospodarki.

3. Budżet powinien wspierać inwestycje, w szczególności charakteryzujące 
się wysokim poziomem innowacyjności, nie zaś tylko koncentrować się na 
pobudzaniu konsumpcji.

4. Przemyślana polityka gospodarcza dająca obywatelom możliwość podjęcia 
pracy i uzyskania dochodów jest, zgodnie z poglądami ordoliberałów, lepsza 
niż jakiekolwiek działania w sferze socjalnej. Walter Eucken dowodził prze-
cież, że kiedy realizuje się założenia polityki gospodarczej, jednocześnie wy-
konywane są zadania z zakresu polityki społecznej. W polityce gospodarczej 
nie ma bowiem czegoś, co nie miałoby znaczenia społecznego (Eucken, 2005, 
s. 353). Podobne poglądy w tej kwestii reprezentował Ludwig Erhard: „w tym 
miejscu należy zwrócić uwagę na nierozerwalny związek istniejący między 
polityką gospodarczą a polityką socjalną. W rzeczywistości potrzebujemy 
tym mniej ingerencji i działań wspierających polityki socjalnej, im więcej 
sukcesów ma polityka gospodarcza” (Pysz, 2008, s. 118).

5. Należy dążyć do ograniczenia udziału wydatków sztywnych. Umożliwi to 
szybszą i skuteczniejszą reakcję fi skalną w razie ponownego spadku ko-
niunktury gospodarczej.

6. Osłabienie kursu złotego, na co przypuszczalnie liczą rządzący odwlekając 
w czasie przyjęcie wspólnej waluty, przyniesie – zgodnie z teorią racjo-
nalnych oczekiwań Johna Mutha, Roberta Lucasa i innych – spodziewa-
ne efekty jedynie w krótkim okresie (Muth, 1961, s. 315–335). W długim 
zaś okresie zmiana kursu walutowego jest neutralna dla gospodarki. 
W każdym przypadku z pewnością obniży realną siłę nabywczą dochodów 
społeczeństwa. Warto zatem rozważyć przyspieszenie przyjęcia euro.
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THEORIES OF PUBLIC FINANCES IN THE LIGHT OF THE ECONOMIC 
AND SOCIAL CONDITIONS

Abstract

It is not diffi cult to see that the neoliberal view of the role of the state in socio-economic 
life – the model of state minimum in confrontation with contemporary circumstances proved 
insuffi cient. The intention of the authors is the presentation of the selected public fi nance 
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theory and the attempt to indicate what character should have a modern state policy in the 
fi eld of managing public funds.

According to the authors, there is no clear answer on how to manage money of public 
funds. It is appropriate to consider the hypothesis that the fi scal neutrality of public fi nances 
is unrealistic today. It is necessary to balance the budget during the business cycle. Moreo-
ver, you can formulate some recommendations, the fulfi llment of which will stimulate the 
economy, while maintaining a relatively stable public fi nance system.
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POMIAR MNOŻNIKA FISKALNEGO

STRESZCZENIE

W artykule omówiono tematykę pomiaru mnożnika fi skalnego. Na początku wyjaśnio-
no, czym jest mnożnik fi skalny, następnie wymieniono i krótko scharakteryzowano deter-
minanty jego wielkości. W kolejnej części przedstawiono wybrane modele, które stosuje 
się w badaniach nad mnożnikami fi skalnymi, tj. model wektorowej autoregresji (VAR) oraz 
dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej (DSGE). Na koniec, na podstawie li-
teratury, zaprezentowano szacunki wielkości mnożników fi skalnych.

Słowa kluczowe: mnożnik fi skalny, wielkość mnożnika fi skalnego, model wektorowej auto-
regresji, dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej

Wprowadzenie

Mnożnik fi skalny odgrywa bardzo ważną rolę w teorii makroekonomicznej. 
W literaturze określany jest w różny sposób. Najprościej można go zdefi niować 
jako zmianę wielkości produkcji do zmiany wielkości instrumentu polityki fi skal-
nej. W zasadzie opisuje on wpływ zmian charakteru instrumentów fi skalnych na 
realny PKB.
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Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wniosków wypływających 
z przeglądu współczesnej literatury dotyczącej sposobów mierzenia oraz wielkości 
mnożników fi skalnych.

W literaturze (Batini, Eyraud, Weber, 2014) determinanty wielkości mnożni-
ków fi skalnych podzielone są na dwie grupy. W pierwszej znajdują się strukturalne 
charakterystyki kraju, wpływające na reakcję gospodarki na szoki fi skalne w „nor-
malnych czasach”, natomiast druga zawiera koniunkturalne/tymczasowe czynniki, 
przyczyniające się do tego, że mnożniki odchodzą od „normalnych” poziomów.

Po przeanalizowaniu literatury (Batini, Eyraud, Weber, 2014; Baum, Poplawski-
-Ribeiro, Weber, 2012; Chinn, 2013; Coenen i in., 2012), zauważono, że do obliczania 
mnożników wykorzystywane są dwie podstawowe metody: empiryczne oszacowania 
i podejścia oparte na modelach. Do metod empirycznych zalicza się modele wektoro-
wej autoregresji (VAR), natomiast do tych opartych na modelach – dynamiczne sto-
chastyczne modele równowagi ogólnej (DSGE). Obie techniki dostarczają zazwyczaj 
oddzielnych mnożników mierzonych po stronie dochodów i wydatków.

W ostatnim czasie często dyskutuje się o wielkości mnożników fi skalnych. 
Większe zainteresowanie tym problemem nastąpiło w odpowiedzi na kryzys go-
spodarczy i fi nansowy, który rozpoczął się w 2007 roku. Niektórzy twierdzą, że 
mnożnik fi skalny jest dodatni, inni uważają, że może również przyjmować wartości 
zerowe, a nawet ujemne. Do tej pory, pomimo wielu dyskusji, problem ten nie został 
ostatecznie rozstrzygnięty. Mineshima, Poplawski-Ribeiro i Weber (2014) stworzyli 
tabelę podsumowującą wnioski wypływające z dyskusji na temat wielkości mnoż-
ników fi skalnych. Mnożniki te zestawili w dwóch kategoriach na podstawie metod 
VAR i DSGE. Dla pełniejszego zobrazowania sytuacji i porównania wyników dla 
Europy i USA stworzyli dwa wykresy dotyczące wartości mnożników wydatków 
rządowych oraz mnożników podatkowych.

1. Pojęcie mnożnika fi skalnego

Pojęcie mnożnika wywodzi się z analizy kryzysu gospodarczego, który miał miej-
sce w Stanach Zjednoczonych w 1930 roku. Pod koniec tego roku dwóch amerykań-
skich ekonomistów, Alvin Hansen i Paul Samuelson, jako pierwsi zaproponowali kon-
cepcję mnożnika. Opierając się na rewolucyjnej ekonomicznej teorii Johna Maynarda 
Keynesa, użyli tego pojęcia, aby pokazać, jak wydatki rządowe mogą pomóc złagodzić 
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katastrofalne skutki wielkiego kryzysu. Siła mnożnika wyjaśniona przez Hansena i Sa-
muelsona została nazwana krańcową skłonnością do konsumpcji (Snodgrass, 2014).

Pojęcie mnożnika zostało po raz pierwszy ofi cjalnie wprowadzone do teorii 
ekonomii przez Richarda F. Kahna w 1931 roku, a następnie podjęte przez Keyne-
sa w roku 1936. Wersja podręcznika Keynes-Kahn, dotycząca mnożnika, mówi, że 
jeśli wydatki rządowe (G) wzrastają o jedną jednostkę, to przekłada się to na więcej 
niż jedną jednostkę wzrostu zagregowanego popytu. Początkowa seria wydatków 
pobudza dalsze serie w taki sposób, że ostatecznie efektem produkcji jest mnożnik 
pomnożony przez pierwotny wzrost wydatków. Dla początkowego wzrostu wydat-
ków publicznych ΔG i krańcowej skłonności do konsumpcji c, zmianą produkcji 
ΔY jest k pomnożone przez ΔG. Wielkość k jest mnożnikiem fi skalnym, który wy-

nosi:
c

k



1

1 , przy założeniu gospodarki zamkniętej. Wartość mnożnika fi skalnego 

to skumulowany wynik produkcji, utworzony za pomocą różnych serii wydatków 
(Bose, Bhanumurthy, 2013).

Natomiast standardowa analiza mnożnika dla gospodarki otwartej informuje, 
że jeśli:

 { ( )} ( )Y C Y t Y I G X M Y        (1)

gdzie: Y jest produkcją, { ( )}C Y t Y  wydatkami konsumpcyjnymi, I wydatkami na 
inwestycje, G wydatkami rządowymi, X eksportem, a M(Y) importem, to: 
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gdzie: ΔY jest zmianą produkcji, ΔG zmianą wydatków rządowych, c krańcową 
skłonnością do konsumpcji, m krańcową skłonnością do importu, a t stawką podatku 
od dochodu. „Wycieki” importu (oprócz oszczędności i podatków) zmniejszają moc 
wydatków rządowych w gospodarce otwartej (Bose, Bhanumurthy, 2013).

Mnożnik fi skalny odgrywa kluczową rolę w teorii makroekonomicznej. Najpro-
ściej mówiąc, jest to zmiana wielkości produkcji do zmiany wielkości instrumentu po-

lityki fi skalnej. Na przykład t

t

Y
Z




, gdzie Y jest produkcją (lub jakąś inną zmienną ak-

tywności), a  Z instrumentem fi skalnym, czyli wydatkami rządowymi na towary i usługi, 
transferami rządowymi, podatkami lub stawkami podatkowymi (Chinn, 2013).
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2. Determinanty wielkości mnożników fi skalnych

W literaturze identyfi kowane są dwa rodzaje determinant mnożników (Batini, 
Eyraud, Weber, 2014):

 – strukturalna charakterystyka kraju, która wpływa na reakcję gospodarki na 
szoki fi skalne w „normalnych czasach”, 

 – koniunkturalne/tymczasowe czynniki (zwłaszcza cykliczne lub związane 
z polityką zjawiska), które sprawiają, że mnożniki odbiegają od „normal-
nych” poziomów.

Do kluczowych cech strukturalnych zalicza się (Batini, Eyraud, Weber, 2014):
1. Otwartość handlową. Kraje o niższej skłonności do importu (czyli duże 

kraje i/lub kraje tylko częściowo otwarte na handel) zwykle mają wyższe 
mnożniki fi skalne, ponieważ wyciek popytu poprzez import jest słabszy.

2. Sztywność rynku pracy. Kraje o bardziej sztywnych rynkach pracy 
(tj. z silniejszymi związkami i/lub z silniejszą regulacją rynku pracy) mają 
wyższe mnożniki fi skalne, jeżeli taka sztywność oznacza zmniejszenie ela-
styczności płac, ponieważ płace sztywne mają tendencję do wzmacniania 
reakcji produkcji na szoki popytowe.

3. Wielkość automatycznych stabilizatorów. Wyższe automatyczne stabi-
lizatory zmniejszają mnożniki fi skalne, ponieważ automatyczna reakcja 
transferów i podatków równoważy początkowy szok fi skalny, co obniża 
jego wpływ na PKB.

4. System kursu walutowego. Kraje z elastycznymi systemami kursu wa-
lutowego mają tendencję do niższych mnożników, ponieważ zmiany kur-
sów walut mogą zrównoważyć wpływ dyskrecjonalnej polityki fi skalnej na 
gospodarkę.

5. Poziom zadłużenia. Państwa o wysokim zadłużeniu generalnie mają niższe 
mnożniki, a konsolidacja fi skalna rozumiana jako bodziec może stymulo-
wać wiarygodność i zaufanie wpływające na prywatny popyt i premię za 
ryzyko stopy procentowej.

6. Zarządzanie wydatkami publicznymi i przychodami administracji. 
Mnożniki są przypuszczalnie niższe, gdy trudności w pobieraniu podat-
ków i nieefektywność wydatków ograniczają wpływ polityki fi skalnej na 
produkcję.
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Koniunkturalne (tymczasowe) czynniki mają tendencję do zwiększania lub 
zmniejszania mnożników ze swojego „normalnego” poziomu. Najnowsza literatura 
zidentyfi kowała dwa główne czynniki (Batini, Eyraud, Weber, 2014):

1. Fazę cyklu koniunkturalnego. Mnożniki fi skalne są powszechnie uznane 
za większe w okresach spowolnienia gospodarczego niż w ekspansji. Po-
nadto okres spowolnienia gospodarczego ma silniejszy wpływ na mnożniki 
niż ożywienie gospodarcze. Innymi słowy, mnożniki bardziej zwiększają się 
w recesji niż zmniejszają się w ekspansji.

2. Stopień wpływu akomodacyjnej polityki pieniężnej na szoki fi skalne. 
Ekspansywna polityka pieniężna i obniżenie stóp procentowych może zła-
godzić wpływ zacieśnienia fi skalnego na popyt. Natomiast mnożniki poten-
cjalnie mogą być wyższe, gdy stosowana polityka pieniężna jest osłabiona, 
jak ma to miejsce w przypadku stóp procentowych bliskich zera.

3. Modele i metody stosowane w badaniach nad mnożnikami fi skalnymi

3.1. Modele wektorowej autoregresji (VAR)

W latach 70. XX wieku, pomimo dynamicznego rozwoju metodologii modelo-
wania szeregów czasowych, nie było alternatywy modelowania wielorównaniowe-
go. Dopiero w 1980 roku została opublikowana praca Simsa, w której autor zapropo-
nował podstawy nowej metodologii modelowania wielorównaniowego, czyli model 
wektorowej autoregresji – VAR (Vector Autoregressive). 

Modele VAR zalicza się do empirycznych oszacowań, które są szeroko sto-
sowane w celu oszacowania wielkości mnożników fi skalnych. Metoda ta jest uza-
sadniona tym, że zmienne mające znaczenie (dochody, wydatki, produkcja, stopy 
procentowe i infl acja) są ze sobą powiązane i istnieje między nimi wiele związków 
przyczynowych. Przy szacowaniu VAR, kluczowym wyzwaniem jest izolowanie 
egzogennych szoków fi skalnych. Przełomową pracą w tym temacie była praca Blan-
charda i Perottiego (2002), w której autorzy użyli metody identyfi kacji strukturalnej 
(zwanej także SVAR). Metoda ta wykorzystuje różne założenia w celu wyodrębnie-
nia szoków strukturalnych i oszacowania ich wpływu na PKB.

Baum, Poplawski-Ribeiro i Weber (2012) przyjmują, że wektor autoregresji 
stosowany w badaniach mnożników składa się z trzech zmiennych, mianowicie: 
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realnego PKB, realnych przychodów netto i realnych wydatków netto, podobnie 
jak w przełomowej pracy Blancharda, i Perottiego (2002). Dochody netto są równe 
całkowitym przychodom budżetowym pomniejszonym o transfery netto, natomiast 
wydatki rządowe obejmują inwestycje i konsumpcję sektora instytucji rządowych 
i samorządowych (ale nie obejmują transferów i dotacji).

3.2. Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej (DSGE)

W odpowiedzi na krytykę charakteru ad hoc dużych modeli makroekonome-
trycznych, najnowsze analizy efektów politycznych zostały przeprowadzone przy 
użyciu dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej – DSGE (Dy-
namic Stochastic General Equilibrium Models), które zawierają, w większym lub 
mniejszym stopniu, nowokeynesowskie sformułowania (Chinn, 2013). Technika 
modelowania makroekonometrycznego, określana jako struktura dynamicznej sto-
chastycznej równowagi ogólnej (DSGE), jest współcześnie powszechnie stosowana 
w badaniach makroekonomicznych (Kulawik, Wieliczko, 2013).

Modele DSGE, jako makroekonomiczne modele nowokeynesowskie, zalicza 
się do modeli opartych na danych szacunkowych, które są powszechnie używane do 
symulowania wpływu polityki fi skalnej na wzrost gospodarczy (Coenen i in., 2012). 
Jedną z zalet modeli DSGE jest również to, że opisują one zachowanie gospodar-
ki jako całości, poprzez analizę interakcji i kombinacji wielu mikroekonomicznych 
decyzji. Jest to przeciwieństwem modeli wektorowej autoregresji, które analizują 
interakcję na podstawie tylko kilku zmiennych (Batini, Eyraud, Weber, 2014).

Równania w tych modelach są kalibrowane lub oszacowane, lub stosowana jest 
kombinacja kalibracji i szacowania. Większość tych modeli włącza równoważnik 
ricardiański, w przeciwieństwie do większości dowodów empirycznych. Stąd, 
niemal z założenia, mnożniki fi skalne mają zazwyczaj małe wartości w stosunku 
do tych uzyskanych w tradycyjnych modelach makroekonometrycznych. W przy-
padkach, gdy równoważnik ricardiański jest zbędny, mnożniki są zwykle większe 
(Chinn, 2013).
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4. Wielkość mnożników fi skalnych

Mineshima, Poplawski-Ribeiro i Weber (2014) przeprowadzili kompleksowy 
przegląd mnożników fi skalnych w literaturze empirycznej i wnioski, wypływające 
z tego przeglądu, zapisali w swojej pracy. Mnożniki, które wyszukali w literaturze, 
zestawili w dwóch kategoriach na podstawie metod wykorzystywanych do oblicza-
nia mnożników fi skalnych (tj. VAR i DSGE). Podsumowanie tych wniosków zawar-
to w tabeli 1.

Tabela 1. Zakresy wartości mnożników fi skalnych przy danej średniej i medianie

Wyszczególnienie Oparty na środkowym 30% 
zakresie wszystkich próbek

Zakres 
dla całej próby Średnia Mediana

Mnożniki wydatków 
rządowych 0,5–0,9 0,0–2,1 0,8 0,7

Mnożniki podatkowe 0,1–0,3 –1,5–1,4 0,2 0,2
Mnożniki wydatków 
rządowych dla USA – 0,0–2,1 0,9 1,0

Mnożniki wydatków 
rządowych dla Europy – 0,2–1,8 0,6 0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mineshima, Poplawski-Ribeiro, Weber (2014).

W pierwszej kategorii znajdują się mnożniki wydatków rządowych. Mnożniki 
te szacowane są jako dodatnie i w oparciu o środkowy 30% zakres wszystkich pró-
bek wynoszą od 0,5 do 0,9. Natomiast zakres dla całej próby wynosi od 0,0 do 2,1, 
przy średniej równej 0,8 i medianie równej 0,7.

Druga kategoria obejmuje mnożniki podatkowe, które są zazwyczaj mniejsze 
niż mnożniki wydatków. W oparciu o środkowy 30% zakres wszystkich próbek wy-
noszą od 0,1 do 0,3. Niektóre mnożniki podatkowe są ujemne, stąd też zakres dla 
całej próby wynosi od –1,5 do 1,4, przy średniej równej 0,2 i medianie równej rów-
nież 0,2. 

Mineshima, Poplawski-Ribeiro i Weber (2014) przeanalizowali również mnoż-
niki wydatków rządowych dla Stanów Zjednoczonych i Europy. Zaobserwowali, że 
w USA występuje większy poziom mnożników fi skalnych niż w Europie. Wartości 
mnożników wydatków rządowych dla Stanów Zjednoczonych znajdują się w zakre-
sie od 0,0 do 2,1, przy średniej równej 0,9 i medianie równej 1,0 i są większe niż 
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wartości mnożników wydatków rządowych dla Europy, które z kolei mieszczą się 
w zakresie od 0,2 do 1,8, przy średniej równej 0,6 i medianie równej 0,5. Coenen 
i in. (2012) twierdzą, że są trzy przyczyny takiego stanu: po pierwsze, Europa jest 
bardziej otwarta i dlatego wycieki importu są większe; po drugie, stopień nomi-
nalnej sztywności jest większy w Europie i dlatego efekt ekspansywnych działań 
fi skalnych na stopę infl acji jest większy właśnie w Europie, i po trzecie, automatycz-
ne stabilizatory odgrywają większą rolę w Europie niż w USA. Wśród tych trzech 
czynników Coenen i in. (2012) wskazują, że większa nominalna sztywność w Eu-
ropie wyjaśnia większość różnic w poziomach mnożników fi skalnych dla Europy 
i Stanów Zjednoczonych.

Mineshima, Poplawski-Ribeiro i Weber (2014) opracowali również dwa wy-
kresy dotyczące przedziałów wielkości mnożników fi skalnych i mnożników podat-
kowych. Wykresy te zostały podzielone na trzy kategorie: wielkości mnożników 
wynikające z przeglądu literatury oraz wielkości mnożników dla USA i Europy. 
W każdej kategorii wyróżniono zakresy mnożników obliczone metodami: VAR 
i DSGE. Wykresy zaprezentowano na dwóch poniższych rysunkach.

Rysunek 1. Przedziały wielkości mnożników wydatków rządowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mineshima, Poplawski-Ribeiro, Weber (2014).
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 Na rysunku 1 umieszczono wykres, na którym zaznaczono przedziały wiel-
kości mnożników wydatków rządowych. Linie proste oznaczają przedziały dla ca-
łej próby, natomiast prostokąty – przedziały oparte na środkowym 30% zakresie 
wszystkich próbek. Można zauważyć, że mnożniki wydatków rządowych obliczone 
metodą VAR mają większe zakresy niż te obliczone metodą DSGE. Widać tu rów-
nież to, co zostało wcześniej omówione, mianowicie że mnożniki dla Stanów Zjed-
noczonych mają większy poziom niż mnożniki dla Europy.

Rysunek 2. Przedziały wielkości mnożników podatkowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mineshima, Poplawski-Ribeiro, Weber (2014).

 Na rysunku 2 przedstawiono natomiast wykres, na którym zaznaczono prze-
działy wielkości mnożników podatkowych. Oznaczenia są takie same, jak na rysun-
ku 1. Jak wcześniej wspomniano, mnożniki podatkowe mogą przyjmować warto-
ści ujemne, ale można też zauważyć, że wartości te przypisane są tylko do metody 
VAR. Mnożniki obliczone na podstawie metody DSGE są równe lub większe od 0. 
Jeżeli chodzi o USA i Europę, to tu, podobnie jak w przypadku mnożników wydat-
ków rządowych, mnożniki podatkowe dla Europy mają niższy poziom niż mnożniki 
dla Stanów Zjednoczonych.
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Podsumowanie

Po przeanalizowaniu literatury na temat wielkości mnożników fi skalnych moż-
na wywnioskować, że mnożniki wydatków rządowych przyjmują wartości dodat-
nie, natomiast mnożniki podatkowe są zwykle mniejsze od mnożników wydatków 
rządowych i niektóre z nich przyjmują wartości ujemne. Można również zauważyć, 
że zarówno mnożniki wydatków rządowych, jak i mnożniki podatkowe osiągają 
wyższy poziom w USA niż w Europie.

Analiza zaprezentowanych w artykule wykresów pokazuje, że wybór metody 
wykorzystywanej do obliczania mnożników ma znaczenie. Większe zakresy mają 
mnożniki obliczone metodą VAR niż te obliczone metodą DSGE. Widać także, że 
mnożniki podatkowe mogą przyjmować wartości ujemne, ale tylko w przypadku 
metody VAR. Mnożniki obliczone w oparciu o metodę DSGE przyjmują wartości 
równe lub większe od 0.

Wobec powyższego można dojść do wniosku, że obliczając mnożniki fi skalne 
różnymi metodami trudno uzyskać zgodność wyników, co ogranicza przewidywal-
ność polityki fi skalnej. Ponadto mnożniki zależą od skali ekspansji fi skalnej, która 
prowadzi do nieliniowości jej efektów, dlatego też są one niepewną przesłanką dla 
polityki stabilizacyjnej.
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Translated by Barbara Wieliczko

Keywords: fi scal multiplier, size of fi scal multiplier, Vector Autoregressive Model, Dynamic 
Stochastic General Equilibrium Model

JEL codes: C68, E62





Małgorzata Rutkowska*

Politechnika Wrocławska
Łukasz Popławski**

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

INSTRUMENTY EKONOMICZNE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UBEZPIECZEŃ EKOLOGICZNYCH

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono instrumenty ekonomiczne w polityce gospodarczej, a na-
stępnie w ochronie środowiska. Przeanalizowano także ubezpieczenia ekologiczne i wskaza-
no na ich znaczenie dla gospodarki. Ponadto podkreślono, że ubezpieczenia ekologiczne są 
szansą na zmniejszenie presji na środowisko naturalne.

Słowa kluczowe: instrumenty ekonomiczne, ubezpieczenia, ubezpieczenia ekologiczne

Wprowadzenie

Ocena polityki ekonomicznej we współczesnym świecie związana jest z trze-
ma kryteriami: skuteczności, efektywności i społecznej adekwatności. Te kryteria 
stanowią podstawę wyboru różnych narzędzi służących do określenia danej polityki 
i jej jakości (Miłaszewicz, 2012). Jak podkreśla D. Miłaszewicz (2015), w poszcze-

* Adres e-mail: malgorzata.rutkowska-podolowska@pwr.edu.pl.
** Adres e-mail: rmpoplaw@gmail.com.

DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-04

Studia i Prace WNEIZ US
nr 47/1 2017

PROBLEMY TEORETYCZNE I METODYCZNE



48 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII

gólnych krajach wpływ na jakość rządzenia jest różny i rozwój społeczno-gospodar-
czy wykazuje dużą zmienność, dlatego należy zwrócić uwagę nie tylko na jakość 
rządzenia, ale także na skuteczność instrumentów w polityce gospodarczej. Jedną 
z najważniejszych, choć w praktyce różnie traktowaną, jest polityka ekologiczna 
i jej instrumenty. Polityka ta na przestrzeni ostatnich 27 lat różnie wykorzystywała 
te mechanizmy, przy czym, jeśli mamy mówić o ich skuteczności, to różnie oceniane 
były grupy tych instrumentów, dlatego zakres ich modyfi kacji w ochronie środowi-
ska był wielowątkowy przy wprowadzania kolejnych polityk i mechanizmów regu-
lacyjnych (szerzej m.in. w Kryk, 2001).

Tematyka dotycząca instrumentów ekonomicznych, a zwłaszcza ubezpieczeń 
ekologicznych, jest istotna z punktu widzenia nie tylko ochrony środowiska, ale 
również całej gospodarki. Państwo, za pomocą instrumentów ekonomicznych, które 
mają istotny wpływ na efektywne gospodarowanie zasobami środowiska, wymusza 
konstruktywne działania na rzecz naturalnego środowiska. W związku z tym, że ich 
główną cechą jest przymus pośredni, są one zasadniczym narzędziem stosowanym 
w polityce ekologicznej.

W artykule zastosowano pojęcie instrumentów ekonomicznych w szerokim 
kontekście i stwierdzono, że „są to narzędzia fi nansowe, które pośrednio oddzia-
ływają na ceny (podatki, opłaty) lub kształtują ceny w sposób bezpośredni (opłaty 
usługowe). Instrumenty ekonomiczne należą do narzędzi regulacji pośredniej i zaj-
mują szczególne miejsce w systemie zarządzania środowiskiem” (Poskrobko, 1998, 
s. 237). W opracowaniu przyjęto, że przez ubezpieczenia ekologiczne należy rozu-
mieć takie, które przyczyniają się do ograniczenia konsumpcji energii oraz zasobów 
naturalnych, redukują emisję gazów cieplarnianych, ograniczają ilość odpadów i za-
nieczyszczeń, przyczyniają się do ochrony ekosystemów i przywrócenia ich stanu 
pierwotnego (Szyja, 2015, s. 436).

Celem artykułu jest zbadanie nowego spojrzenia na znaczenie ubezpieczeń eko-
logicznych przez pryzmat ochrony środowiska. Ubezpieczenia ekologiczne mogą 
stać się istotnym instrumentem zarówno w ochronie środowiska, jak również w całej 
gospodarce. W artykule zastosowano metodę opisową, która polegała na wyodręb-
nieniu określonego zjawiska z dotychczas znanej całości, jego opisaniu, porównaniu 
z podobnymi zjawiskami. W dalszej jego części wykorzystano metodę analizy mate-
riałów źródłowych oraz dostępną literaturę. Wyniki badań przedstawiono w układzie 
tabelarycznym i uzupełniono je formami grafi cznymi (wykresy, schematy).
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1. Instrumenty ekonomiczne w polityce gospodarczej i w ochronie środowiska

Zgodnie z defi nicją instrumentów ekonomicznych, według której „instrumen-
ty ekonomiczne, pojęcie używane zazwyczaj w szerokim kontekście, to narzędzia 
fi nansowe, które pośrednio oddziaływają na ceny (podatki, opłaty) lub kształtują 
ceny w sposób bezpośredni (opłaty usługowe). Instrumenty ekonomiczne należą do 
narzędzi regulacji pośredniej i zajmują szczególne miejsce w systemie zarządzania 
środowiskiem” (Poskrobko, 1998, s. 237). Największe znaczenie mają te dotyczące 
sfery ekonomicznej, jak np.:

 – stopa oprocentowania kredytów,
 – stopa oprocentowania obligacji,
 – stopa oprocentowania bonów skarbowych,
 – polityka oraz zasady kształtowania podatków oraz ulg podatkowych,
 – taryfy celne oraz ograniczenia pozataryfowe,
 – płace oraz zasady ich kształtowania w sektorze publicznym,
 – zasady kształtowania wolnej konkurencji,
 – zamówienia rządowe,
 – pozaekonomicznej (administracyjne, prawne, informacyjne, moralne).

Instrumenty ekonomiczne są istotne dla ochrony środowiska ze względu na 
realizację głównego celu, jakim jest zachowanie lub przywrócenie równowagi przy-
rodniczej niezbędnej dla egzystencji człowieka. Co więcej, bezpieczeństwo ekolo-
giczne człowieka to nie tylko czyste powietrze, zdrowa woda czy też bezpieczna 
dla zdrowia żywność, ale również możliwości rekreacji i wypoczynku oraz trwałe 
występowanie dziko żyjących gatunków. Obecnie wśród stosowanych instrumentów 
ekonomicznych wymienia się (Tucker, 1997, s. 85–96):

 – opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska, np. od 2012 roku na podsta-
wie protokołu z Kioto, fi rmy działające na terytorium Unii Europejskiej za 
każdą wyemitowaną tonę dwutlenku węgla ponad limit zapłacą 40 euro kary,

 – opłaty za dokonywanie zmian w środowisku (w tym za wykorzystywanie 
zasobów naturalnych),

 – opłaty za korzystanie z walorów przyrodniczych,
 – kary za przekraczanie wymagań ochrony środowiska,
 – subwencje dla przedsięwzięć proekologicznych,
 – gwarancje kredytowe dla przedsięwzięć proekologicznych,
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 – ekologiczne opłaty produktowe, 
 – ubezpieczenia ekologiczne,
 – handel pozwoleniami na emisję zanieczyszczeń.

Inny podział instrumentów w zakresie ochrony środowiska według grup i ro-
dzajów instrumentów przedstawiono w tabeli 1.

Dla zrozumienia funkcjonowania instrumentów w polityce ekologicznej istot-
ne jest przytoczenie poniższego tekstu: „Mechanizmy ekonomiczne i rynkowe wy-
korzystywane w polityce ekologicznej spełniają dwie ważne funkcje. Po pierwsze, 
uzupełniają bądź wzmacniają działanie narzędzi prawnych i administracyjnych 
poprzez to, że mechanizmy te tworzą zachęty natury ekonomicznej do przestrze-
gania wymagań o charakterze prawno-administracyjnym, a ponadto – w granicach 
określonych przez regulacje prawne – umożliwiają podmiotom podejmowanie de-
cyzji dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem osiąganych dzięki temu 
korzyści ekonomicznych. Po drugie, stwarzają możliwość minimalizacji społecz-
nych kosztów ochrony środowiska. Oznacza to, że tam, gdzie możliwy jest wybór 
określonego poziomu korzystania ze środowiska lub zanieczyszczania środowiska, 
decyzje o przedsięwzięciach ochronnych powinny podejmować te podmioty, dla 
których koszty ochrony środowiska są najniższe. Inny aspekt tej możliwości polega 
na porównywaniu poprzez dany podmiot gospodarczy kosztów redukcji zanieczysz-
czenia środowiska z poziomem obciążeń ekologicznych związanych z jego zanie-
czyszczaniem” (Fiedor, Graczyk, 2015).

Tabela 1. Instrumenty w zakresie ochrony środowiska

GRUPY 
INSTRUMENTÓW RODZAJE INSTRUMENTÓW

1 2

Opłaty ekologiczne  – za przejmowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
 – za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, 
składowanie odpadów, usuwanie drzew i krzewów oraz za pobieranie 
wody i wprowadzenie do wód stanowiących własność państwa (lub do 
ziemi)ścieków i wód kopalnianych zawierających związki chlorków 
i siarczków

 – opłaty koncesyjne za poszukiwanie i wydobywanie kopalin
 – opłaty administracyjne (np. za wydawanie zezwoleń na emisję)
 – opłaty produktowe
 – opłaty depozytowe
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1 2

Subwencje  – dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) oraz funduszy wojewódzkich na dofi nansowanie 
przedsięwzięć o charakterze proekologicznym

 – preferencyjne zasady kredytowania przedsięwzięć związanych z ochro-
ną środowiska przez NFOŚiGW oraz Bank Ochrony Środowiska

 – ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w ochronie środowiska, 
w podatku od towarów i usług z tytułu wykorzystania odpadów regene-
racji wyrobów oraz w podatku rolnym

 – dotacje budżetowe
Bodźce fi nansowe egze-
kucji prawa

 – kary pieniężne za zanieczyszczenie powietrza, za wprowadzenie do wód 
gruntowych ścieków, które nie odpowiadają określonym warunkom 

 – kary za niewłaściwe składowanie odpadów, za usuwanie drzew i krze-
wów bez wymaganej zgody terenowego organu administracji i inne

 – pobieranie odsetek karnych za nieterminowe uiszczanie opłat i kar 
ekologicznych

 – przymusowe ściąganie kar i opłat ekologicznych w trybie określonym 
w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

Systemy depozytowe 
i kaucje 

 – opłata depozytowa 
 – kaucja

Tworzenie rynku  – pozwolenia zbywalne (handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń)
 – interwencje w mechanizmy rynkowe
 – określenie odpowiedzialności fi nansowej i tworzenie rynku ubezpieczeń 
od ryzyka ekologicznego

Regulacje bezpośrednie  – normy prawne
 – zasady planistyczne
 – zasady postępowania administracyjnego dotyczące korzystania ze śro-
dowiska naturalnego, w tym zakazy i nakazy

Źródło: Górka, Poskrobko, Radecki (2001), s. 134–186.

Ubezpieczenia ekologiczne

Istotnym instrumentem ekonomiczno-fi nansowym ochrony środowiska są obec-
nie ubezpieczenia ekologiczne, dotyczące odpowiedzialności prawnej za zanieczysz-
czenia środowiska. W Polsce nadal żadna z fi rm ubezpieczeniowych nie zawarła jed-
nak ubezpieczenia ekologicznego w swojej ofercie produktów, natomiast w Europie 
większość krajów takie ubezpieczenia wprowadziła, m.in. Holandia, Finlandia. Co 
więcej, w Polsce ciągle nie ma spójnego systemu prawnego, który w kompleksowy 
sposób regulowałby odpowiedzialność przedsiębiorstw za szkody wywołane w natu-
rze. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe jednak proponują tego typu ubezpieczenia 
w postaci ubezpieczeń dodatkowych, przy czym jako ubezpieczenia z pewnymi ogra-



52 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII

niczeniami dotyczącymi bliskiego związku czasowego pomiędzy powstaniem zanie-
czyszczenia a wystąpieniem szkody, co jest zawarte w ogólnych warunkach.

Ubezpieczenia ekologiczne powiązane są z odpowiedzialnością cywilną, 
a zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej1, istnieje możliwość indemnizacji szkód ekologicznych w wyniku 
ubezpieczenia się podmiotów z jednej strony zagrożonych odpowiedzialnością cy-
wilną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia 
za poniesione szkody „przez osoby trzecie” oraz podmiotów zagrożonych szkodami 
poniesionymi przez siebie – z drugiej (rys. 1).

Rysunek 1. Klasyfi kacja ubezpieczeń

Źródło: Kozyra, Rutkowska (2007), s. 462.

W ustawodawstwie wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności ekologicznej, 
która związana jest z zasadniczymi preferencjami i ułatwieniami dla osób fi zycz-
nych i prawnych, poszkodowanych w wyniku takiego naruszenia (Lenart, Pietre-
wicz, 1999; Rutkowska, 2006, s. 400):

1 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
Dz.U. 2015 poz. 1844.
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1. Odpowiedzialność za „udowodnioną winę” – klasyczny przykład odpo-
wiedzialności cywilnej (zawarta w kodeksach cywilnych poszczególnych 
krajów). Jest to od powiedzialność, która wynika z uregulowań kodeksu cy-
wilnego. W tym wypadku w sądzie przeprowadza się postępowania dowo-
dowe na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między ekologicznie 
niekorzystnym oddziaływaniem sprawcy a szkodą poniesioną przez osoby 
trzecie.

2. Odpowiedzialność za potencjalne zagrożenie ekologiczne – jest ona związa-
na z zasadniczymi preferencjami i ułatwieniami dla osób fi zycznych i praw-
nych, poszkodowanych w wyniku takiego naruszenia. Co więcej, odpowie-
dzialność cywilna, zgodnie z treścią tej zasady, może powstać wówczas, 
gdy nie występuje szkoda, ale jedynie zagrożenie jej powstania.

3. Odpowiedzialność ekologiczna dotyczy w szczególności przestrzegania 
przepisów ochrony środowiska (funkcja prawna) i realizacji działań zmie-
rzających do poprawy efektywności biznesowej mierzonej efektem ekolo-
gicznym (funkcja ekonomiczna) (tab. 2).

Tabela 2. Odpowiedzialność ekologiczna

FUNKCJA PRAWNA FUNKCJA EKONOMICZNA

w przeważającej mierze odnosi 
się do kategorii oddziaływań 
„nagłych”, tj. sytuacji awaryjnych 
oraz jest związana z zasadą winy 
udowodnionej

sprowadza się głównie do:
 – zachęcania właścicieli instalacji i urządzeń, potencjalnie 
lub rzeczywiście szkodliwych ekologicznie, do podejmo-
wania różnorodnych przedsięwzięć zapobiegawczych

 – podejmowania różnorodnych przedsięwzięć zapobiegaw-
czych; najważniejsza jest prewencja, a zwłaszcza odpo-
wiedzialność ekologiczna, jako ekonomiczny instrument 
ochrony środowiska

Źródło: opracowanie własne.

Ubezpieczenia ekologiczne są istotne dla całej gospodarki, ponieważ mogą 
przyczynić się do poprawy, a nawet do przywrócenia właściwego stanu środowiska 
nie tylko poprzez zabezpieczenie przed szkodą, ale również jako kompensacja skut-
ków powstałych negatywnych zdarzeń.
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Podsumowanie

W związku z powyższymi zaprezentowanymi dociekaniami należy stwierdzić, iż:
1. Wśród instrumentów ekonomicznych istotne nie tylko dla ochrony środowi-

ska, ale również dla całej gospodarki, są ubezpieczenia ekologiczne.
2. W Polsce ubezpieczenia ekologiczne są rzadko stosowane, zaś rynek ubez-

pieczeń ekologicznych należy do rynków o stosunkowo niskim poziomie 
rozwoju. Wynika to z jednej strony z niedostosowania produktów ubezpie-
czeniowych (ochrony ubezpieczeniowej) do wymogów ubezpieczającego, 
zaś z drugiej – z braku profesjonalnych kadr do ich obsługi.

3. Można przyjąć, iż w państwach, które nie posiadają skutecznego systemu 
egzekwowania prawa ekologicznego (w tym w Polsce), nie ma potrzeby 
stworzenia ubezpieczeń ekologicznych, nawet wtedy, gdy przedsiębiorstwo 
zdecydowałoby się wykupić polisę.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania dorobku ekonomii be-
hawioralnej w polityce regulacyjnej. Po uwagach wstępnych w pierwszym punkcie artykułu 
przedstawiono zagadnienia dotyczące regulacyjnego oddziaływania państwa na gospodarkę. 
Następnie wskazano na kluczowe kwestie ekonomii behawioralnej. W ostatnim punkcie za-
prezentowano możliwości implikacji ustaleń ekonomii behawioralnej w państwowej regula-
cji rynku w kontekście ochrony końcowych użytkowników oraz budowania relacji między 
regulatorem rynku a podmiotami podlegającymi regulacji. Artykuł wpisuje się w nurt oży-
wionej dyskusji nad możliwościami wykorzystania dorobku ekonomii behawioralnej w poli-
tyce gospodarczej, w tym polityce regulacyjnej. W artykule wykorzystano przede wszystkim 
studia literaturowe z uwzględnieniem wybranych studiów przypadku.
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Wprowadzenie

Interwencjonizm państwa w procesy gospodarowania może przybrać formę 
państwowej regulacji rynków. Jest ona formalną instytucją, wpływającą na funkcjo-
nowanie całej gospodarki (regulacja horyzontalna) bądź określonych jej sektorów 
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(regulacja sektorowa).W badaniach dotyczących regulacji istotne znaczenie odgry-
wają kwestie zasadności prowadzenia regulacji, nadrzędności interesu publicznego 
nad interesem określonych grup, niezależności organu regulacyjnego oraz możliwo-
ści jego przechwycenia przez grupy interesu oraz ponoszenia określonych kosztów 
transakcyjnych regulacji. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzy-
stania w państwowej regulacji rynku doświadczeń ekonomii behawioralnej, czyli 
stosunkowo nowego nurtu w ekonomii, uwzględniającego psychologiczne aspek-
ty podejmowania decyzji gospodarczych. Do tej pory zwracano przede wszystkim 
uwagę na typowe błędy rynku, np. istnienie monopolu naturalnego, które traktowa-
no jako przesłanki państwowej regulacji rynków. W niniejszym artykule zwraca się 
uwagę na błędy natury behawioralnej, występujące nie tylko po stronie konsumentów 
i przedsiębiorstw podlegających regulacji, ale także organu regulacyjnego. Zrozu-
mienie psychologicznych procesów leżących u podstaw zachowań ekonomicznych 
pozwala na identyfi kację błędów poznawczych popełnianych przez poszczególnych 
uczestników rynku. To z kolei pozwala na określenie skutecznych metod eliminowa-
nia lub korygowania tych błędów w prowadzonej polityce regulacyjnej (Loewenste-
in, Haisley, 2008, s. 2). Ekonomia behawioralna może zatem przyczyniać się do bar-
dziej wszechstronnego podejścia do problemu regulacji, uwzględniając zachowania 
podmiotów rynkowych (regulatora rynku, przedsiębiorstw i użytkowników), które 
nie są tożsame z neoklasycznymi schematami.

1. Ekonomiczne aspekty regulacji

Regulacja oznacza specyfi czne ramy instytucjonalne zaprojektowane w celu 
zapewnienia kontroli i nadzoru rządu nad fi rmami w poszczególnych przemysłach, 
w szczególności w tych społecznie użytecznych (Jasiński, 1996, s. 35). Regulacja 
to inaczej nałożenie przez państwo pewnych warunków korygujących funkcjono-
wanie rynku. Stanowi zestaw konkretnych norm dotyczących tego, co konsumenci, 
przedsiębiorstwa i inne organizacje mogą lub czego nie mogą zrobić, oraz jakie ich 
zachowania są pożądane przez regulatora (Dudley, Brito, 2012, s. 1).

W literaturze przedmiotu wskazuje się na kilka zasadniczych teorii związanych 
z regulacją. Występowanie błędów rynku i konieczność ich eliminacji, przy jedno-
czesnym założeniu braku kosztów transakcyjnych, to podstawowe założenia teorii 
interesu publicznego. Sam interes publiczny określany jest jako najlepsza możli-
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wa alokacja ograniczonych zasobów dla indywidualnych i zbiorowych odbiorców 
(Hertog, 2010, s. 5). Teoretycznie można wskazać, że w pewnych okolicznościach 
przydział zasobów poprzez mechanizm rynkowy jest optymalny (Arrow, 1985, za: 
Hertog, 2010, s. 5). Jednak w rzeczywistości jest to trudne do osiągnięcia, co wy-
maga korekty tego mechanizmu (Bator, 1958, za: Hertog, 2010, s. 5), która może 
przyjąć formę państwowej regulacji rynku. Takie podejście, obecne do lat 60. XX 
wieku, wskazywało, że błędy rynku, wynikające m.in. z jego struktury, asymetrii 
informacji, niedoboru rynkowego czy negatywnych efektów zewnętrznych, stano-
wią przesłankę do regulacyjnej ingerencji państwa w gospodarkę, co jest zgodne 
z interesem publicznym (Joskow, Noll, 1981, za: Peltzman, 1989, s. 4). W zasadzie 
daje to nieograniczone możliwości oddziaływania państwa na podmioty rynkowe, 
gdyż za każdym razem działania regulacyjne mogą być usprawiedliwiane rynkową 
niedoskonałością (Posner, 1974, s. 336).

Teoria interesu publicznego została poddana licznej krytyce (Shleifer, 2005, 
s. 439–451). Dotyczy ona kilku zasadniczych kwestii. Po pierwsze, rynek i prywat-
ne regulacje mogą samoistnie doprowadzić do eliminacji większości niepowodzeń 
rynkowych bez konieczności ingerencji państwa. Po drugie, w nielicznych przypad-
kach nieefektywności sektora prywatnego i mechanizmu rynkowego mogą zostać 
zniwelowane dzięki egzekwowaniu prawa i działaniom sądów. Trzecia kwestia, bę-
dąca przedmiotem szerokiej analizy w literaturze, dotyczy faktu, że agencje regu-
lacyjne ulegają przechwyceniu przez określone grupy realizujące własne interesy 
(Peltzman, 1989, s. 1–41). Ta ostatnia kwestia stanowi przedmiot szczególnych ba-
dań ekonomistów skupionych wokół Chicago School of Economics. W teorii prze-
chwycenia (Stigler, 1971; Posner, 1974, za: Shleifer, 2005, s. 441) zwraca się uwagę 
na fakt, że w aspekcie politycznym proces regulacji zazwyczaj jest kreowany przez 
sam sektor, a regulacja cenowa jest wręcz używana do utrzymania pozycji rynkowej 
podmiotu podlegającemu regulacji. I nawet w przypadkach, kiedy organ regulacyj-
ny stara się kreować dobrobyt społeczny, to rzadko mu się to udaje. Jak wskazuje 
J.G. Stigler (1971, s. 3–21), politycy, tak jak inne podmioty rynkowe, są zaintere-
sowani maksymalizacją swoich korzyści. To z kolei oznacza, że grupy interesów 
wpływają na politykę regulacyjną w zamian za zapewnienie politykom wsparcia po-
litycznego czy fi nansowego. Według Stiglera skuteczniejsze w przechwyceniu regu-
latora są mniejsze grupy, gdyż ponoszą niższe koszty transakcyjne i mogą skutecznie 
niwelować efekt „jazdy na gapę”. Zwraca on także uwagę na redystrybucyjne aspek-
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ty regulacji. Dla polityka liczy się użyteczność jednostki (swoich wyborców), a nie 
łączne bogactwo społeczne. W kontekście przechwytywania regulatora R. Posner 
również zwraca uwagę na fakt, że w miarę upływu czasu regulacja zaczyna służyć 
interesom tych przedsiębiorstw, które podlegają regulacji. Sam regulator ma tenden-
cję do unikania konfl iktów z podmiotami objętymi regulacją, ponieważ jest zależ-
ny od ich informacji. A dostępność informacji decyduje o jego efektywności. Poza 
tym regulator często rezygnuje z podejmowania decyzji niezgodnych z interesem 
określonej grupy z uwagi na ewentualne koszty procesów sądowych (Posner, 1974, 
s. 335–358). 

Redystrybucyjne efekty regulacji, na które zwraca uwagę Stigler, porusza tak-
że G. Becker (1983, s. 371–400). Według niego określone grupy wywierają nacisk 
na regulatora, aby przyznać im określone korzyści czy zwolnić ich z konieczności 
płacenia świadczeń na rzecz innych. Niektóre grupy są bardziej efektywne w wy-
wieraniu presji politycznej, co może być wynikiem np. efektu skali danej grupy czy 
lepszego dostępu do mediów. Becker zwraca także uwagę, że transfery dobrobytu 
odbywają się od mniej efektywnej do bardziej efektywnej grupy za pomocą takich 
instrumentów, jak regulacja cen lub udzielanie dotacji. Jego zdaniem równowaga re-
gulacyjna oznacza zrównoważenie krańcowej presji wywieranej przez zwycięzców 
i przegranych na regulatora rynku (Hertog, 2010, s. 26).

Do kwestii regulacyjnego oddziaływania państwa na gospodarkę odnosili się 
również naukowcy skupieni w Virginia School of Public Choice, m.in. Ch. Rowley 
i G. Tullock. Przedmiotem ich analiz jest przede wszystkim tzw. rent-seeking, czyli 
pogoń za rentą (Krueger, 1974, s. 291–303). Oznacza ona wydatkowanie ograni-
czonych zasobów na działania polityczne przez określone grupy w celu uzyskania 
praw monopolistycznych lub innej ochrony, którą może zagwarantować państwowa 
regulacja. Firmy będą zainteresowane ochroną poprzez regulację, oczekując wzro-
stu zysków. Z kolei konsumenci będą skłonni ponieść koszty, aby takiej regulacji 
zapobiec. Co ważne, zachęty do regulacji i korzyści z niej wynikające nie doty-
czą jedynie podmiotów regulowanych, ale również biurokratów i polityków (Crew, 
Rowley, 1988, za: Hertog, 2010, s. 34).

Na początku lat 80. XX wieku nastąpiła pewna zmiana dotycząca prowadzo-
nej polityki gospodarczej w krajach Europy Zachodniej. Regulacja monopolistycznej 
struktury rynku ewoluowała w kierunku procesu deregulacji niektórych sektorów go-
spodarki, m.in. energetyki czy telekomunikacji (Kahn, 1990, s. 325–354, Vickers, 1991, 
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s. 13–30). Zmiany polityki regulacyjnej wynikały z chęci poprawy efektywności i in-
nowacyjności gospodarki, zmniejszenia zakresu interwencji politycznej, redukcji fi -
nansowania przez państwo przedsiębiorstw, zmniejszenia siły związków zawodowych 
oraz eliminacji procesu przechwytywania regulatorów. W wielu przypadkach proces 
deregulacji, uzupełniany prywatyzacją państwowych monopolistów, można wyjaśnić 
dzięki czynnikom technologicznym oraz wzrostowi popytu wywołanego m.in. globali-
zacją. Jednakże przyczyny deregulacji mogą również pochodzić z chicagowskiej teorii 
regulacji. Deregulacja może być kreowana ze względu na przekonanie niektórych grup 
o możliwości osiągnięcia większych zysków na deregulowanym rynku niż na rynku 
podlegającemu państwowej regulacji (Hertog, 2010, s. 33–34). Trzeba jednak wyraź-
nie zaznaczyć, że obecnie przesłanki regulacji, dotyczące monopolistycznych struktur 
rynku, które miały znaczenie na początku lat 90. XX wieku, w większości przypadków 
uległy wyczerpaniu. Polityka regulacyjna powinna uwzględniać kwestie eliminacji 
wszelkich nie tylko „klasycznych” błędów rynku, ale również i behawioralnych, które 
mogą wpływać na efektywność rynku.

2. Behawioralne aspekty podejmowania decyzji

Jednym z głównym założeń neoklasycznego podejścia do zachowań jednostek 
jest racjonalność wyborów. Jednostka działa na podstawie pełnej informacji i ma 
nieograniczone możliwości jej przetwarzania, działa we własnym interesie, zgodnie 
z własną funkcją użyteczności, która spełnia wszystkie aksjomaty wyznaczone przez 
Von Neumanna i Morgensterna (1944). Model homo oeconomicus jest wolny od uwa-
runkowań psychologiczno-społecznych. Już w latach 50. XX wieku H.A. Simon do-
wiódł, że „wydolność ludzkiego umysłu jest zbyt mała w stosunku do napotykanych 
problemów, aby mogły być one rozwiązywane w sposób obiektywny i racjonalny. 
Oznacza to, że ludzie są co najwyżej racjonalni w sposób ograniczony” (Gorlew-
ski, 2010, s. 376). Simon był zwolennikiem stworzenia dla ekonomii podstaw beha-
wioralnych, w których zachowania gospodarcze były opisywane bardziej realistycz-
nie, dzięki wykorzystaniu osiągnięć psychologii (Simon, 1957, s. 261). Z takim podej-
ściem utożsamiają się ekonomiści tworzący behawioralny nurt w ekonomii. Skupiają 
się oni na tych aspektach ludzkich wyobrażeń czy poznawczych i emocjonalnych 
struktur, które determinują proces podejmowania decyzji ekonomicznych (Angner, 
Loewen stein 2012, za: Godłów-Legiędź, 2013, s. 27). Kamieniem milowym w roz-
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woju ekonomii behawioralnej były publikacje D. Kahnemana i A. Tversky’ego (1979, 
s. 313–327) oraz R. Thalera (1980, s. 39–60). Rozluźnili oni restrykcyjne założenia 
standardowego modelu ekonomicznego, aby wyjaśnić anomalie, które w nurcie neo-
klasycznym pozostawały niewytłumaczone (Sołek, 2010, s. 24).

Dokonując syntetycznego opisu dorobku ekonomii behawioralnej należy 
przede wszystkim zwrócić uwagę na psychologiczne uwarunkowania budowania 
przekonań, preferencji oraz uwzględnienia stanów emocjonalnych w procesie podej-
mowania decyzji (Szyszka, 2009, s. 44–72). Budowanie przekonań przez decydenta 
uwarunkowane jest postrzeganiem rzeczywistości. Zwraca się tutaj uwagę na moż-
liwość wystąpienia m.in. efektu wąskich ram (Kahneman, Tversky, 1984, s. 341–
350), błędu kotwiczenia (Kahneman, Tversky, 1974, s. 1124–1131), księgowania 
umysłowego (Thaler, 1985, 199–214). Z budowaniem przekonań możliwe jest wy-
rażanie nadmiernej pewności siebie, która może przejawiać się na cztery zasadni-
cze sposoby: w efekcie ponadprzeciętności, kalibracji, iluzji kontroli oraz w  nie-
realistycznym optymizmie (Odean, 1998b, s. 1887–1934). Odnośnie do budowania 
preferencji, kluczową rolę odgrywa teoria perspektywy (Kahneman, Tversky, 1979, 
s. 313–327). Jej autorzy wyjaśniają, w jaki sposób ludzie przypisują subiektywne 
wartości (użyteczności) obiektywnym wynikom dokonywanych przez siebie wybo-
rów. Jest ona kontrpropozycją do teorii użyteczności Von Neumana i Morgensterna. 
Decydenci dokonują ocen różnych możliwości, koncentrując swoją uwagę przede 
wszystkim na zmianach w odniesieniu do danego punktu referencyjnego, a nie na 
wielkościach fi nalnych wynikających z tych zmian. Poza tym decydenci charaktery-
zują się na ogół awersją do ryzyka w obszarze zysków oraz przejawiają skłonność 
do ryzyka w obszarze strat. Jednostki nie lubią strat bardziej niż pożądają zysków, 
a poza tym przykładają zbyt dużą wagę do zdarzeń bardzo mało prawdopodobnych 
i jednocześnie nie doceniają zdarzeń o stosunkowo dużym prawdopodobieństwem. 
W kontekście budowania preferencji ekonomia behawioralna zwraca m.in. uwagę 
na lęk przed nieznanym (Fox, Tversky, 1995, s. 585–603) i tendencję do zachowania 
status quo (Samuelson, Zeckhauser, 1988, s. 7–59). Poza tym dorobek ekonomii 
behawioralnej wskazuje, że podejmowane decyzje mogą silnie zależeć od bieżących 
stanów emocjonalnych ludzi (Dowling, Lucey 2005, s. 211–237).

Przedstawione przykłady psychologicznych uwarunkowań podejmowania de-
cyzji i możliwości występowania pewnych błędów behawioralnych skłaniają do 
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podjęcia badań w różnych sektorach gospodarki, aby jeszcze lepiej zrozumieć ich 
funkcjonowanie. Dotyczy to także sektorów podlegających regulacji.

3. Ekonomia behawioralna w polityce regulacyjnej

Wykorzystanie dorobku ekonomii behawioralnej w państwowej regulacji ryn-
ków można odnieść do dwóch przypadków:

a) identyfi kacji błędów poznawczych konsumentów, które mogą mieć znaczenie 
przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych – przyjmując założenie ich wy-
stępowania państwo ma argument uzasadniający prowadzenie regulacji, tym 
samym dochodzi do poszerzenia przesłanek interwencji państwa w gospodar-
ce z tradycyjnych błędów rynku o błędy natury behawioralnej;

b) identyfi kacji błędów poznawczych, które mogą wystąpić po stronie regulatora 
rynku i podmiotów podlegającymi regulacji, co może w zasadniczy sposób 
ograniczać efektywność prowadzonej polityki regulacyjnej.

W pierwszym przypadku wykorzystanie dorobku ekonomii behawioralnej sta-
nowi uzasadnienie dla paternalizmu (Borkowska, 2014, s. 35–50). Ekonomia beha-
wioralna stara się wykazać, że ludzie dokonują wyborów, które nie leżą w ich inte-
resie. Takie błędy mogą być traktowane jako behawioralne niedoskonałości rynku, 
które podlegają regulacyjnej korekcie. W literaturze wskazuje się przede wszystkim 
na tzw. lekki paternalizm. Z powodu ograniczeń poznawczych, słabej woli, kiero-
wania się emocjami i nawykami ludzie popełniają błędy i w konsekwencji dokonują 
wyborów suboptymalnych z punktu własnego dobrobytu (Borkowska, 2014, s. 43). 
W tej sytuacji państwo może zastosować jedną z odmian „lekkiego paternalizmu”, 
jakim jest paternalizm asymetryczny. W koncepcji tej przyjmuje się, że jest moż-
liwe przysporzenie korzyści osobom, które podejmują suboptymalne decyzje, bez 
konieczności obciążania znacznymi kosztami tych, którzy dokonują racjonalnych 
wyborów. Trzeba jednak zaznaczyć, że w mniejszym lub większym zakresie pater-
nalizm ogranicza suwerenność ludzi poprzez wymuszanie określonych wyborów lub 
zapobieganie im (Camerer, Issacharoff, Loewenstein, O’Donoghue, Rabin, 2003). 
Może to rodzić sprzeciw tych jednostek, dla których ważniejsze od ewentualnie po-
pełnianych błędów i działania na własną niekorzyść w kontekście homo oeconomi-
cus jest zachowanie autonomii wyboru. Literatura daje liczne przykłady sytuacji 
decyzyjnych, w których państwo, stosując odpowiednie narzędzia, może skorygo-
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wać behawioralne błędy ludzi (Camerer i in., 2003, s. 1219–1123). Wykorzystując 
określone eksperymenty behawioralne identyfi kujące określone błędy poznawcze, 
dokonuje się modelowania zachowań konsumentów, które z kolei są podstawą wy-
boru określonego typu polityki gospodarczej, np. domyślnych zasad, dostarcza-
nia prawdziwych informacji bez ich manipulacji, ustanawiania okresów próbnych 
w umowach oraz wprowadzanie ograniczeń w dokonywaniu wyboru przez konsu-
mentów. Są to zasady już stosowane na wielu rynkach, m.in. ubezpieczeń, kredytów, 
funduszy emerytalnych, leków czy używek (Camerer i in., 2003, s. 1224–1251).

Implementacja dorobku ekonomii behawioralnej może również dotyczyć relacji 
agent–pryncypał, czyli organu regulacyjnego oraz przedsiębiorstw bezpośrednio podle-
gających regulacji. Kluczowe są tutaj kwestie przebiegu procesu podejmowania decy-
zji przez organ regulacyjny, reakcje na te decyzje przez przedsiębiorstwa podlegające 
regulacji oraz budowania wzajemnych relacji między agentem a pryncypałem. Wydaje 
się, że może to być szczególnie ważne w sytuacji, kiedy istnieją silne tendencje przed-
siębiorstw do np. uchylania się od decyzji regulacyjnych czy przekazywania informacji 
regulatorowi. Oczywiście, znacząca część tej relacji wykazuje cechy charakterystyczne 
dla typowych stosunków istniejących w relacji podmiot administrujący – podmiot ad-
ministrowany. Stosunki te są nawiązywane w ramach sformalizowanych – prowadzo-
nych przez organy regulacyjne – postępowań (procedur) administracyjnych. Mimo tego 
można przyjąć, że w centrum podejmowania decyzji stoi jednostka – człowiek, który 
ma różne preferencje i ulega różnym błędom poznawczym. Poza tym należy zauważyć, 
że nowe zarządzanie publiczne wprowadza podejście menedżerskie do zarządzania sek-
torem publicznym. Polega ono na adaptacji metod i technik zarządzania stosowanych 
w sektorze prywatnym do warunków zarządzania organizacjami publicznymi. Chodzi 
zwłaszcza o nastawienie tych organizacji na osiąganie wyników, przyjęcie przez nie 
perspektywy strategicznej oraz wykorzystanie mechanizmów rynkowych (Zalew-
ski, 2005, s. 66). Wymusza to zachowania, które są tożsame z zachowaniem podmiotów 
z sektora prywatnego, np. większą skłonność do ryzyka. Należy również uwzględnić 
fakt, że organ regulacyjny oraz poddane regulacji przedsiębiorstwa telekomunikacyjne 
wchodzą ze sobą w rozmaite relacje również poza sformalizowanymi procedurami ad-
ministracyjnymi, np. podczas prowadzenia konsultacji, spotkań, konferencji itd.

Identyfi kacje błędów poznawczych regulatora rynku i przedsiębiorstw podlega-
jących regulacji mogą stać się bazą do opracowania modelu ich zachowań. Niezwy-
kle istotne wydają się badania dotyczące reakcji na zmiany regulacyjne w kontek-
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ście wyceny ewentualnych zysków i strat rynkowych, skłonności do działań mniej 
lub bardziej ryzykownych, postrzegania niepewności regulacyjnej, chęci współpracy 
w oparciu o zaufanie, skłonności do manipulowania informacjami, naśladowania in-
nych, wykazywania nadmiernej pewności siebie. Trzeba mieć jednak świadomość, 
że przedsiębiorstwa podlegające regulacji stanowią grupę o różnorodnej strukturze 
własnościowej, sile rynkowej i różnych interesach, co stanowi problem w określeniu 
wzorców ich zachowań. Mimo wszystko poznanie skłonności czy też błędów poznaw-
czych państwowego regulatora rynku i przedsiębiorstw podlegających regulacji po-
winno prowadzić do zwiększenia skuteczności polityki regulacyjnej w zakresie wdra-
żania określonych instrumentów regulacyjnych. Jest to problematyka, która wymaga 
jeszcze szczegółowych badań.

Podsumowanie

Problematyka regulacji w ekonomii nie jest zagadnieniem nowym, jednak-
że traktowano ją przeważnie w kategoriach odpowiedzi na błędy rynku, wynikające 
m.in. z nieefektywnej jego struktury. W tym kontekście należy wspomnieć m.in. o teorii 
interesu publicznego czy teorii przechwycenia. Podejście przedstawione w artykule jest 
odpowiedzią na rosnące znaczenie ekonomii behawioralnej w analizie zjawisk gospo-
darczych. Możliwość wykorzystania jej dorobku może przyczynić się do takiego zapro-
jektowania instytucji regulacji, aby zminimalizować koszty błędów popełnianych przez 
konsumentów oraz budować efektywne relacje pomiędzy regulatorem rynku a podmio-
tami podlegającymi regulacji. Należy jednak stwierdzić, że ekonomia behawioralna nie 
jest kampanią promująca regulację. Dzięki swojej interdyscyplinarności próbuje dać 
lepszy obraz ludzkich zachowań odnoszących się do problemów gospodarczych. Oczy-
wiście, może być kwestią dyskusyjną, czy mimo występowania błędów behawioral-
nych konieczne jest, aby dochodziło do regulacji. Kwestią dyskusyjną jest także okre-
ślenie kalkulacji korzyści i kosztów prowadzonej polityki regulacyjnej oraz budowania 
relacji agent–pryncypał uwzględniających błędy behawioralne. Co więcej, wykazanie 
błędów behawioralnych u samego regulatora rynku może być poważnym argumentem 
przeciwko stosowaniu tej formalnej instytucji w procesie naprawy błędu rynku. 

Prowadzenie polityki gospodarczej, zarówno w oparciu o teorię neoklasyczną, 
behawioralną czy inną powinno przede wszystkim bazować na zasadzie efektywno-
ści. Niewątpliwie ekonomia behawioralna powoduje jeszcze większą  złożoność pro-
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cesu decyzyjnego poprzez uwzględnienie skłonności i działań konsumentów, pod-
miotów podlegających regulacji i samego regulatora. I mimo tego, że wzrasta przez 
to trudność prowadzenia polityki regulacyjnej uwzględniającej czynniki behawio-
ralne, to niewątpliwie ostatecznie może to prowadzić do wzrostu jej efektywności.
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MARKET REGULATION – BEHAVIORAL APPROACH

Abstract

The aim of this article is to present the concept of the use of behavioral economics in 
the regulatory policy. After the introductory remarks in the fi rst section of the paper the issues 
concerning the regulation in the economy were presented. Another section includes selected 
problems regarding behavioral economics. In the third section the implications of behavioral 
economics in the regulatory policy were discussed. The possibilities of supplementing the 
gap related to the effi ciency of regulatory policy in the context of building a relationship be-
tween the regulator and the market players subjected to regulation were shown in the article.
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tworzenia i rozwoju gospodarek jest niepodważalne. Związane jest to także ze zmia-
ną modeli współczesnych gospodarek i społeczeństw – z industrialnych na postin-
dustrialne, w których dominującą rolę pełni sektor usług wzmocniony o badania, 
istnienie organizacji i przede wszystkim innowacje, które uzależnione są z jednej 
strony od zasobów wiedzy, z drugiej zaś od umiejętności transmisji wiedzy w danej 
gospodarce. 

Wiedza może być zdobywana przez edukację dwojakiego rodzaju: formalną 
i nieformalną. Edukacja formalna odbywa się na poziomie kształcenia szkolnego, 
oparta jest na ustalonych zasadach i programach. Z kolei edukacja nieformalna to 
taka, która odbywa się na zewnątrz edukacji formalnej, tzn. nie jest oparta na okre-
ślonych zasadach. Charakterystyczna dla niej jest dobrowolność uczestniczenia, 
proces nauczania odbywa się na wielu płaszczyznach. W obu tych przypadkach, 
aby mógł zajść proces edukacji, należy stworzyć korzystne warunki do transmisji 
wiedzy, czyli do przyswojenia jej przez jej odbiorców. Aby wiedza mogła być za-
absorbowana, musi pochodzić nie tylko z wiarygodnego źródła, ale również mieć 
odpowiednią formę i być użyteczna na etapie jej wykorzystywania (Penc, 2011, 
s. 20). Istotna jednak jest nie tylko zawartość merytoryczna wiedzy, edukacji eko-
nomicznej i przedsiębiorczej, ale też wykorzystywane metody dydaktyczne (Gaweł, 
2012), dlatego metoda case study może stanowić wartościowe narzędzie w edukacji 
przedsiębiorczej.

1. Wiedza i edukacja w gospodarce opartej na wiedzy

Wiedza jest podstawą działania i rozwoju jednostek, społeczeństw, przedsię-
biorstw i podstawą zdobywania oraz utrzymywania przez nie przewagi konkuren-
cyjnej we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Wygrywają te podmioty, 
które są zdolne do tworzenia wiedzy szybciej niż ich konkurenci (Maskell, Malm-
berg, 1999). Wiedza traktowana jest również jako kluczowy czynnik budujący kon-
kurencyjność gospodarek (Huggins, 2008), jej transmisja niezbędna jest do rozwoju 
gospodarek opartych na wiedzy (GOW). Celem zasadniczym GOW jest efektywne 
wykorzystanie i gromadzenie wiedzy, a tym samym spowodowanie przewagi kon-
kurencyjnej gospodarek i przedsiębiorstw. Wiedza jest natomiast „tworzona, zdoby-
wana, transmitowana oraz używana” (Skrzypek, Grela, 2006, s. 87) przez podmioty 
gospodarcze oraz jednostki i wspólnoty występujące w społeczeństwie. Aby można 
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było mówić o stałym rozwoju GOW, muszą zadziałać: efekt synergii oraz współ-
praca w społeczeństwie (Zakrzewska, 2014). Ich poziom zależy od poziomu zaufa-
nia, komunikacji, partycypacji społecznej oraz aktywności obywatelskiej, czyli od 
tzw. kompetencji społecznych, czy też kompetencji miękkich. Te zaś są częściami 
składowymi kapitału społecznego oraz gospodarki opartej na wiedzy, co podkreśla 
istotę rozwoju tychże kompetencji, np. poprzez wykorzystywanie case study w pro-
cesie transmisji wiedzy.

Szkolnictwo wyższe i studia są jednym z elementów transmisji wiedzy. W szkol-
nictwie wyższym następuje generowanie nowej wiedzy za pomocą procesów ba-
dawczo-naukowych i – jednocześnie – dyfuzja tej wiedzy dzięki procesowi eduka-
cyjnemu. Dodatkowo edukacja formalna w szkolnictwie wyższym pozwala nie tylko 
na zdobycie nowej wiedzy, ale też na uzyskanie kompetencji i umiejętności oraz 
kształci postawy (Gaweł, 2012, s. 29). Uważa się, że edukacja uniwersytecka wyra-
bia postawę proinnowacyjną. Wyższe wykształcenie jest jednym z czynników, które 
w znaczący sposób wpływają na przedsiębiorczą innowacyjność jednostek (Koel-
linger, 2008). Osoba z wyższym wykształceniem ma również większą skłonność 
do inicjowania i wdrażania innowacji. Poziom wykształcenia może mieć również 
znaczenie w przypadku inicjowania własnej działalności gospodarczej. Podkreśla 
się, że osoby z wyższym wykształceniem są skłonne do zakładania innowacyjnych, 
a nie naśladowczych, przedsiębiorstw (Koellinger, 2008), dzięki czemu do gospo-
darki wdrażane są nowe rozwiązania biznesowe, następuje zatem transmisja wiedzy.

2. Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorcza w gospodarce opartej na wiedzy 

Wzrost poziomu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości mogą przyczynić 
się do poprawy produktywności i efektywności (Smith, Beasley, 2011), a co za tym 
idzie – przyśpieszenia transmisji wiedzy i de facto innowacji. Uważa się, że eduka-
cja ekonomiczna i przedsiębiorcza może być kluczowym czynnikiem w promocji 
aktywności przedsiębiorczej (Nabi, Linan, 2011). Będzie to jednak możliwe tylko 
wtedy, gdy proces nauczania będzie związany z procesem rozumienia rzeczywisto-
ści, czyli odwołania się do podejścia „uczenia się” i obserwacji w procesie transmisji 
wiedzy. Zrozumienie istoty procesu, czy też rzeczywistości, a nie wyłącznie zapa-
miętywanie, jest bardziej pomocne w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych oraz 
powoduje rozwój wiedzy ekonomicznej. Podkreśla się, że proces edukacyjny ukie-
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runkowany na zrozumienie rzeczywistości może być efektywny dla przedsiębior-
ców. Edukacja przedsiębiorcza powinna być zatem wieloaspektowa, dawać nie tylko 
wiedzę teoretyczną i zrozumienie, ale również kształcić umiejętności przydatne do 
zakładania, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa (Balan, Metcalfe, 2012).

Idąc dalej, efektywność edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczej, i de facto 
– szybkość transmisji wiedzy, zależne będą od właściwej metody użytej do jej reali-
zacji. W literaturze przedmiotu podkreśla się wagę podejścia do nauczania zorien-
towanego na rozwiązywanie problemu (Tan, Ng, 2006). Proces transmisji wiedzy 
powinien wykorzystywać wszystkie możliwe aspekty edukacyjne: programy na-
uczania, aktywność studentów poza ścieżką studiów oraz wsparcie ze strony uni-
wersytetów dla studentów i absolwentów, ułatwiające uruchomienie własnej fi rmy 
(Smith, Beasley, 2011). Dodatkowo, kompleksowość procesu kształtowania wiedzy 
ekonomicznej i rozwoju postaw przedsiębiorczych powoduje, że proces ten wymaga 
szczególnego zaangażowania studentów (Balan, Metcalfe, 2012). Im bardziej an-
gażujący jest proces dydaktyczny, tym większy jest poziom przyswojenia nowych 
umiejętności przedsiębiorczych przez studentów (Gaweł, 2012).

3. Case study w edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczej 

Pytanie o skuteczność edukacji przedsiębiorczej jest ściśle związane z kwestią 
stosowanych metod dydaktycznych. Wykorzystanie odpowiednich metod nauczania 
może stanowić klucz do sukcesu edukacji przedsiębiorczej. Jedynie głębokie podej-
ście może dać wymierne korzyści w edukacji przedsiębiorczej. Jedną z metod na-
uczania, wymuszającą głębokie podejście, jest metoda case study. Metoda ta może 
być używana zarówno w celach naukowych, jak i dydaktycznych. Jako metoda dy-
daktyczna zakłada opisanie specyfi cznej sytuacji biznesowej i zachęcenie studentów 
do analizowania oraz spójnej oceny tej sytuacji (Little i in., 2008). Analiza ta kon-
centruje się na czynnikach, które wpływają na relacje między badaną gospodarką 
a jej otoczeniem, jak również na określeniu, w jaki sposób jeden szczególny przypa-
dek jest odzwierciedleniem bardziej ogólnych zjawisk (Flyvbjerg, 2011).

Pracując z metodą studium przypadku (case study), studenci poznają określo-
ną sytuację, dzięki czemu ich nauczanie jest bliższe praktyce (Gaweł, 2012, s. 32). 
W metodzie studium przypadku przedstawia się specyfi czny problem lub wydarze-
nie bazujące na prawdziwych sytuacjach biznesowych. Studium przypadku z reguły 
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przedstawia wydarzenie, ludzi zaangażowanych w nie oraz okoliczności, które mia-
ły wpływ na to wydarzenie (Roselle, 1996). Wykorzystanie tej metody w procesie 
nauczania wymusza użycie danych ilościowych i jakościowych, podejmowanie de-
cyzji na podstawie najbardziej właściwych działań i rekomendacji oraz dyskutowa-
nie tych decyzji z innymi uczącymi się (Cranston, 2008). Studenci są postawieni na 
miejscu osób biorących udział w opisywanej sytuacji i mają za zadanie przeanalizo-
wać z różnych punktów widzenia oraz wskazać decyzje, które ich zdaniem byłyby 
najkorzystniejsze.

Uważa się, że metoda studium przypadku ma następujące właściwości (Jaques, 
2008): daje możliwość przeanalizowania funkcjonowania organizacji biznesowej, 
zachęca do myślenia o potencjalnych rozwiązaniach, wskazuje na przykłady wła-
ściwych i niewłaściwych, użytecznych i nieużytecznych zachowań biznesowych, 
zachęca do dyskusji o alternatywnych opcjach rozwiązań, stwarza możliwość zasto-
sowania wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach biznesowych. Case study 
zorientowane jest na studenta, ponieważ zachęca studentów do przemyśleń na temat 
tego, czego się dotychczas uczyli (Gregory, Jones, 2009). Nauczanie przy wyko-
rzystaniu tej metody ma wymiar w większej mierze praktyczny, a nie teoretyczny, 
ponieważ bazuje na realnym problemie biznesowym. Case study zorientowane są na 
pracę zespołową, ponieważ studenci współpracują w małych grupach, by rozwiązać 
problem (Prince, 2004), a następnie dzielą się swoimi przemyśleniami i wnioskami 
z innymi, co dowodzi transmisji wiedzy i procesu dydaktycznego. Podczas dyskusji 
następuje wymiana wiedzy i spostrzeżeń, co rozwija proces uczenia się. Metoda 
case study jest zorientowana na pracę zespołową i tworzy interakcje w grupie (Ga-
weł, 2012 ). Dzięki temu zachęca ona studentów do szukania lepszych pomysłów 
i konkluzji, wyższej jakości strategii, korzyści z interakcji między grupami (Peter-
son, Quarstein, 2001). Za najistotniejszy wkład case study w procesie dydaktycznym 
w porównaniu z innymi metodami uważa się to, że kształci ono autonomiczne, bar-
dziej przedsiębiorcze osoby chcące uczyć się przez całe życie, podczas gdy metody 
bardziej pasywne, ukierunkowane na przedmiot nauczania, kształcą osoby zdoby-
wające wiedzę (Ó Cinneide, 2006). Metoda case study bazuje na sytuacjach przed-
siębiorstw, które miały miejsce w rzeczywistości, przez to umożliwia studentom 
uczenie się w pragmatyczny sposób. Pozwala na wprowadzenie doświadczeń praw-
dziwego życia do sali lekcyjnej (Ó Cinneide, 2006). Wykorzystanie case study, dzię-
ki rozwiązywaniu problemów i dyskusji o możliwych do zastosowania strategiach, 
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może zwiększyć kreatywność studentów (Heinonen, Poikkijoki, 2006). Metoda ta 
może mieć również zastosowanie w nauczaniu przedsiębiorczości również z tego 
powodu, że odpowiada podejściom opartym na rozwiązywaniu problemów i absorb-
cji wiedzy poprzez „uczenie się” (Tan, Ng, 2006).

Mimo że metoda case study ma szereg zalet, jej stosowanie obarczone jest kil-
koma barierami, które można podzielić na te leżące po stronie dydaktyków oraz 
studentów.

Bariery wprowadzania metody studium przypadku leżące po stronie dydak-
tyków można podzielić na powstające podczas przygotowania zajęć i prowadze-
nia zajęć z wykorzystaniem case study (Gaweł, 2012, s. 39). Najczęściej spoty-
kaną trudnością jest wybór właściwego studium przypadku i opracowanie scena-
riusza zajęć. Aby case study mógł w ogóle powstać, konieczna jest współpraca 
z przedsiębiorstwem, którego sytuacja ma być przedmiotem analizy. Jednakże 
współpraca między biznesem a uczelniami napotyka często problemy. Najistotniej-
szym zatem krokiem niezbędnym do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem metody 
stanowiącej przedmiot analizy niniejszego artykułu jest podjęcie współpracy między 
przedstawicielami biznesu i uczelni. Z racji tego, że case study jest metodą wyma-
gającą aktywności i zaangażowania studentów, przed dydaktykiem stoi również ko-
nieczność moderowania dyskusji studentów tak, aby zrealizować cele dydaktyczne.

Zastosowanie metody studium przypadku może napotykać również ogranicze-
nia leżące po stronie studentów. Zwykle studenci kierunków ekonomicznych i zwią-
zanych z przedsiębiorczością zainteresowani są głównie rozwijaniem kompetencji 
biznesowych, które mogłyby wykształcić wśród nich umiejętności negocjacyjne 
i przywódcze (Gaweł, 2012, s. 32). Case study z istoty swojego charakteru analizuje 
konkretną sytuację biznesową i decyzyjną przedsiębiorstwa. Pożądany przez studen-
tów rozwój umiejętności negocjacyjnych i przywódczych możliwy jest wówczas, 
gdy do zajęć wprowadzi się dodatkowe elementy dyskusji w grupach, odgrywanie 
ról poszczególnych osób z przedsiębiorstwa czy też całego procesu negocjacyjne-
go. Oznacza to, że studenci zamierzający rozwijać swoje kompetencje negocjacyjne 
i przywódcze mogą nie być zainteresowani uczestnictwem w zajęciach z wykorzy-
staniem tej metody, gdyż będą ją postrzegać jako mało użyteczną (Gaweł, 2012, 
s. 40).
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Podsumowanie

Na podstawie przedstawionej w niniejszym artykule analizy można stwierdzić, 
że metoda case study może być cennym i innowacyjnym narzędziem w edukacji 
ekonomicznej i przedsiębiorczej, głównie ze względu na to, że jej zastosowanie 
zwiększa efektywność procesu edukacji, ponieważ w znacznym stopniu angażuje 
uczestników, opiera się na praktyce, czyniąc edukację formalną bardziej zbliżoną do 
zdobywania wiedzy poprzez „uczenie się” .

Mimo że stosowanie case study wymaga zwiększonych nakładów pracy zarówno 
ze strony dydaktyków w procesie przygotowania scenariuszy, jak i studentów podczas 
ich analizy, dzięki zastosowaniu metody case study kształtowane są postawy przedsię-
biorcze. Co więcej, prowokowanie pracy zespołowej, stworzenie platformy wymiany 
poglądów może rozwinąć wysoki poziom zaufania, komunikacji, partycypacji oraz 
aktywności, czyli tych kompetencji miękkich, które umożliwiają transmisję wiedzy 
i tym samym mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarek opartych na wiedzy.
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CASE STUDY AS AN ACCELERATOR OF KNOWLEDGE TRANSMISSION 
AND OF THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMIES 

Abstract 

The importance of economic and entrepreneurship education in the modern knowledge 
economy is indisputable, where increasing importance is being made not only to the content 
but also to the methods of teaching. Case study can be a good teaching tool in education, eco-
nomics and entrepreneurship, because it is task oriented, as well as it involves students and 
incorporates teamwork. The use of case study method facilitates the analysis of economic 
behavior and business practice. Case study by the development of soft skills stimulates the 
transmission of knowledge, facilitates its absorption and may thus contribute to the develop-
ment of knowledge-based economies.

Translated by Małgorzata Zakrzewska

Keywords: case study, knowledge, knowledge-based economy
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m.in. w celu osiągnięcia równowagi bilansu płatniczego, pobudzenia eksportu czy 
ograniczania infl acji. W literaturze przedmiotu znajdujemy wiele przykładów takich 
oddziaływań, coraz częściej jednak pojawiają się także głosy podważające skutecz-
ność i ekonomiczną efektywność interwencji państwa na rynku walutowym.

Od momentu przystąpienia do UE polityka kursowa w Polsce była podporząd-
kowana celowi strategicznemu, za jaki uznano pełne uczestnictwo w unii gospodar-
czej i walutowej oraz przyjęcie wspólnej waluty – euro.

Celem niniejszego opracowania jest próba oceny stabilizacyjnej roli zmian kursu 
walutowego w Polsce w perspektywie członkostwa w trzecim etapie integracji gospo-
darczej i walutowej. Analiza koncentruje się na parze EUR/PLN. Jest to podstawowa 
para walutowa na międzybankowym rynku złotego, najlepiej informująca o warto-
ści waluty krajowej. Operacje wymiany EUR/PLN między podmiotami fi nansowymi 
dominują wśród kasowych operacji wymiany złotego. W transakcjach z podmiotami 
niefi nansowymi udział transakcji EUR/PLN wynosi około 62% i w przybliżeniu od-
zwierciedla strukturę płatności w handlu międzynarodowym Polski. Badaniu poddano 
również nominalny (NEER) i realny (REER) efektywny kurs walutowy względem 17 
krajów strefy euro. Ograniczenie badania efektywnych kursów do tak zdefi niowanej 
grupy państw wynika z dążenia do wyjaśnienia stabilizacyjnej roli kursu walutowe-
go w relacji Polska–strefa euro. Rozstrzygnięcie dylematu, czy dla danej gospodarki 
płynny kurs walutowy jest mechanizmem przywracającym równowagę po wstrząsach 
makroekonomicznych czy też raczej źródłem takich wstrząsów, jest kluczowe dla 
bilansu kosztów i korzyści ewentualnego pełnego uczestnictwa w unii monetarnej. 
W związku z powyższym, przyjętym okresem badawczym są lata 2000–20111.

1. Polityka kursowa w Polsce i jej determinanty

Niezależnie od teoretycznej dyskusji nad kryteriami wyboru optymalnej po-
lityki kursowej dla danego kraju w rozpatrywanym okresie, trzeba zauważyć, że 
w praktyce fundamentalną analizę kosztów i korzyści często zastępuje chęć osią-

1 Analizę ograniczono do okresu, w którym kurs PLN był całkowicie płynny (free loat), a NBP 
w zasadzie nie podejmował interwencji na rynku walutowym. Od września 2011 r. NBP (sam lub 
wspólnie z BGK) podejmował interwencje na rynku walutowym nawet kilka do kilkunastu razy w cią-
gu roku. Data i skala każdej z interwencji pozostają zazwyczaj niejawne, nie ma więc możliwości oce-
ny ich efektów. W okresie 2000–2011 NBP podjął zaledwie 1 interwencję na kursie PLN (w kwietniu 
2010 r.).
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gnięcia krótkoterminowych korzyści związanych chociażby z ograniczeniem infl a-
cji, pozyskaniem kapitału zagranicznego czy po prostu zwiększeniem wiarygodno-
ści w oczach inwestorów.

Doskonałym przykładem jest tutaj polityka kursowa Polski w procesie integra-
cji ze strefą euro. W latach 1989–2000 Polska przeszła od kursu całkowicie sztyw-
nego względem dolara amerykańskiego do niezależnego kursu płynnego, deklarując 
jednocześnie, że „kiedy tylko będzie to możliwe”, przejdzie do pełnego członkostwa 
w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, co będzie oznaczało rezygnację 
z własnej waluty i przyjęcie euro. Wśród argumentów, które miały wpływ na decyzję 
o upłynnieniu kursu złotego, wymienić warto:

 – nieefektywność dotychczasowych rozwiązań w przypadku większych prze-
pływów kapitałowych, które prowadziły do znaczących zmian w podaży 
pieniądza rezerwowego i konieczności przeprowadzania operacji otwartego 
rynku na nadmierną skalę, co zwiększało koszty działalności NBP,

 – wprowadzenie przez NBP strategii bezpośredniego celu infl acyjnego wy-
magało uelastycznienia systemu kursowego – narzucony zakres zmienności 
kursu walutowego mógł, w pewnych warunkach, obniżać skuteczność na-
rzędzi polityki pieniężnej,

 – dążenie do urealnienia kursu złotego względem euro przed planowanym 
przystąpieniem Polski do unii walutowej,

 – chęć ograniczenia spekulacji na kursie złotego.
W związku z powyższym, w kwietniu 2000 roku Rada Polityki Pieniężnej we 

współpracy z Radą Ministrów podjęła decyzję o likwidacji granic dopuszczalnych wa-
hań kursu złotego i całkowitym upłynnieniu tego kursu. Zrealizowano w ten sposób 
założenia „Średniookresowej strategii polityki pieniężnej” przyjętej w 1998 roku.

Od momentu upłynnienia kursu złotego jego kurs względem euro ulegał zna-
czącym wahaniom. Przez pierwszy rok złoty znajdował się w silnym trendzie wzro-
stowym. Cena euro spadła z 4,1 zł w czerwcu 2000 do 3,3 zł w czerwcu 2001 roku. 
W lipcu 2001 roku nastąpiło pierwsze załamanie kursu złotego, wywołane ujawnie-
niem przez Ministra Finansów prognoz dotyczących wielkości defi cytu budżetowe-
go i ograniczonych możliwości jego fi nansowania. Równolegle miał miejsce kryzys 
w Argentynie, który obniżył zaufanie inwestorów do krajów rozwijających się (do 
których podmioty rynku fi nansowego zaliczają również Polskę). W ciągu niespełna 
dwóch miesięcy cena euro wzrosła do ok. 3,9 zł.
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Rysunek 1. Średni kwartalny kurs EUR wyrażony w PLN w okresie Q1.2000–Q2.2011
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Drugi i trzeci okres znaczącego osłabienia złotego względem euro miały zwią-
zek z bilateralnymi dostosowaniami kursu euro do dolara amerykańskiego. Pierwsza 
fala spadkowa (lato 2002) doprowadziła do wzrostu ceny euro z 3,5 do 4,1 zł. Trze-
cia fala, która rozpoczęła się w 2003 roku, zbiegła się w czasie z poważnymi napię-
ciami na rynku walutowym Węgier. Kurs złotego dodatkowo osłabiły niepewność 
co do kondycji fi nansów publicznych i prognozy dotyczące potrzeb pożyczkowych.

Tabela 1. Szoki powodujące deprecjację złotego względem euro w latach 1997–2011

Okres Przyczyna zakłóceń
1 2

Maj 1997 „kryzys czeski”, osłabienie złotego o 1,5% w 1 dzień
Lipiec 1997 „kryzys powodziowy” osłabienie złotego o 5% w 1 dzień
Październik 1997 „kryzys azjatycki”
Maj 1998 „kryzys indonezyjski”
Sierpień 1998 „kryzys rosyjski”, osłabienie złotego o 8% w ciągu 3 dni
Styczeń 1999 „kryzys brazylijski”
Listopad 1999 kryzys wewnętrzny – niejasna sytuacja budżetu, utworzenie rachunku waluto-

wego w NBP
Kwiecień 2000 „kryzys bilansu płatniczego” 
Lipiec 2001 „kryzys argentyński” + niepewna sytuacja budżetowa, osłabienie złotego 

o 14% w 4 dni
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1 2

Lipiec 2002 ataki polityków na RPP; dymisja wicepremiera Belki 
Styczeń 2003 „kryzys węgierski”
Wrzesień 2003 spadek zaufania do złotego w wyniku niepewności co do sytuacji budżetu
Marzec 2005 Rada Europejska zdecydowała, że koszty reformy emerytalnej będą mogły 

być odliczane od defi cytu budżetowego tylko przez określony czas
Maj 2006 wzrost stóp procentowych w USA i strefi e euro
Lipiec 2008 – marzec 
2009

gwałtowna deprecjacja złotego w wyniku kryzysu fi nansowego, marzec 2009 
– interwencja rządu w obronie kursu złotego (Bank Gospodarstwa Krajo-
wego dokonał sprzedaży znacznej ilości euro z rachunku rządowego); była 
to pierwsza ofi cjalna interwencja polskich władz na rynku walutowym od 
1998 r.

2010 – deprecjacja złotego wywołana „ucieczką” inwestorów do walut tzw. bezpiecz-
nych, spowodowaną niewypłacalnością Grecji i niepewnością co do kondycji 
fi nansów publicznych innych krajów strefy euro – Irlandii, Hiszpanii, Włoch

Źródło: Jurek (2007), s. 27; Szczepańska, Sotomska-Krzysztofi k (2003), s. 16.

Od roku 2004 do czerwca 2008 roku złoty umacniał się względem euro. Przy-
stąpienie do UE, napływ inwestycji, szybkie tempo wzrostu gospodarczego i poziom 
stóp procentowych, znacząco wyższy niż w strefi e euro, przyczyniły się do wzrostu 
zainteresowania polską walutą na rynkach fi nansowych.

Światowy kryzys fi nansowy i związany z nim wzrost awersji do ryzyka 
spowodował jednak wycofywanie kapitału z rynków rozwijających się (do których 
jest przez inwestorów zaliczana Polska) spowodowały proces gwałtownej przeceny 
złotego od lipca 2008 roku. Kolejna znacząca przecena rozpoczęła się w 2010 roku 
w związku z tzw. kryzysem greckim.

Niezależnie od intencji władz, w gospodarce otwartej nie jest w praktyce moż-
liwa pełna kontrola nad wszystkimi elementami polityki pieniężnej i kursowej. Pro-
wadzenie autonomicznej polityki pieniężnej i utrzymywanie pełnej wymienialności 
waluty uniemożliwia kontrolę poziomu kursu walutowego. Z kolei utrzymywanie 
stałego poziomu kursu walutowego (przy zachowaniu wymienialności waluty) wy-
maga rezygnacji ze swobodnego kształtowania poziomu stóp procentowych przez 
bank centralny. Znacząca różnica w wysokości stóp procentowych pomiędzy we-
wnętrznym rynkiem kapitałowym a rynkiem kraju odniesienia spowodowałaby nie-
kontrolowany przepływ kapitału spekulacyjnego. Utrzymanie pożądanego poziomu 
ceny waluty krajowej, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wykorzysty-
wania stóp procentowych jako instrumentu polityki gospodarczej, wymaga z kolei 
ograniczenia wymienialności waluty (w pewnym stopniu przykładem zastosowania 
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takiego wariantu jest gospodarka Chin). Polityka kursu walutowego nie powinna 
być więc rozpatrywana w oderwaniu od aktualnie prowadzonej polityki pieniężnej, 
jej celów i instrumentów. Trzeba także brać pod uwagę stopień wymienialności wa-
luty, cele i kompetencje instytucji rynku pieniężnego i walutowego oraz zakres ich 
niezależności. Możliwe są zatem rozbieżności między deklarowaną polityką kurso-
wą a stanem faktycznym. Próbę ich wyjaśnienia znajdujemy m.in. w pracy H. Gen-
berga i A. Swobody (2004, s. 4). Rozpatrują oni model dwóch państw o podobnej 
polityce pieniężnej (np. stosujących regułę Taylora dla krótkookresowych stóp pro-
centowych). Zakładając wysoki stopień integracji rynków fi nansowych, podobne 
cele infl acyjne i zbieżność faz cyklu koniunkturalnego między tymi krajami, z dużą 
dozą prawdopodobieństwa dojdzie do znacznej konwergencji poziomu stóp pro-
centowych. W efekcie można oczekiwać, że ich bilateralny kurs walutowy będzie 
względnie stały, mimo iż oba deklarują stosowanie niezależnego kursu płynnego.

Nie można zapominać również o politycznym aspekcie wyboru mechanizmu 
kursowego. Niezależnie od ekonomicznej analizy kosztów i korzyści przyjęcia kon-
kretnego rozwiązania, w ostatecznym rozrachunku jest to zawsze decyzja politycz-
na, podejmowana przez partię rządzącą, dla osiągnięcia jej konkretnych celów. Ma 
więc (mniej lub bardziej bezpośrednio) służyć utrzymaniu władzy. W dyskusji, poza 
argumentami ekonomicznymi, pojawiają się też historyczne i ideologiczne, a waluta 
bywa traktowana jako symbol czy też czasem substytut niezawisłości. Nie przy-
padkiem decyzja o ustanowieniu własnej waluty była jedną z pierwszych decyzji 
władz byłych republik radzieckich w momencie ogłaszania przez nie niepodległo-
ści. Niestety, tak poważna kwestia, jak wybór mechanizmu kursowego, bywa też 
często wykorzystywana przez populistów do osiągania krótkoterminowych celów 
z całkowitym pominięciem opinii ekonomistów (lub nawet przeciw nim) czy też 
wbrew zdrowemu rozsądkowi. Ciekawe badania na temat tego, czy i w jaki sposób 
obowiązujący system polityczny determinuje wybory w ramach polityki kursowej, 
przeprowadził David A. Leblang (1998). Na podstawie danych z lat 1973–1994 dla 
76 krajów rozwijających się, skonstruował model, który poza czynnikami ekono-
micznymi uwzględniał m.in. takie zmienne, jak istnienie systemu wielopartyjnego, 
wolne wybory powszechne, oraz to, czy ordynacja wyborcza ma charakter większo-
ściowy czy reprezentatywny. Wyniki wskazują, że politycy w krajach demokratycz-
nych muszą brać pod uwagę cykl wyborczy, a zdobycie i utrzymanie władzy wy-
maga od nich stosowania bardziej redystrybucyjnych i potencjalnie infl acjogennych 



87KRZYSZTOF BIEGUN

OCENA STABILIZACYJNEJ ROLI ZMIAN KURSU WALUTOWEGO W POLSCE...

instrumentów polityki gospodarczej. Tym samym politycy nie chcą być ograniczani 
w zakresie polityki monetarnej, częściej więc będą skłonni do wyboru płynnego 
mechanizmu kursu walutowego. Leblang stwierdził też znaczącą statystycznie róż-
nicę między krajami o różnych typach demokracji. W krajach, w których wyniki 
wyborów ustalane są według ordynacji większościowej, władze częściej decydują 
się na sztywny mechanizm kursowy. Wynika to z faktu, iż częściej są to rządy jed-
nopartyjne, które nie muszą swoich decyzji uzgadniać z koalicjantami. Najchętniej 
zaś systemy kursu sztywnego są stosowane przez rządy autorytarne. Wnioskom nie 
zaprzecza fakt, iż badania Leblanga zostały opublikowane w momencie, w którym 
kilkanaście demokratycznych państw Europy przygotowywało się do utworzenia 
unii walutowej, dotyczyły bowiem krajów rozwijających się, w których przed poli-
tyką gospodarczą stawia się nieco inne cele niż w krajach rozwiniętych.

3. Stabilizacyjna rola zmian nominalnego i realnego kursu walutowego w Polsce

Kurs walutowy może być wykorzystany do łagodzenia asymetrycznych wstrzą-
sów popytowych. W przypadku innych szoków makroekonomicznych narzędzie to 
nie jest skuteczne (zob. tab. 2).

Tabela 2. Możliwość łagodzenia szoków popytowych i podażowych 
za pomocą zmian kursu walutowego

Szoki popytowe Szoki podażowe
Szoki symetryczne nie nie
Szoki asymetryczne tak nie

Źródło: opracowanie własne.

Skuteczność dostosowania za pomocą zmian kursu walutowego zależy od 
czynników takich, jak np.:

 – elastyczność cenowa i dochodowa eksportu i importu,
 – elastyczność rynków pracy (zmniejsza ryzyko infl acji płacowej wynika-

jącej z efektu infl acyjnego deprecjacji kursu walutowego) i rynków pro-
duktów (umożliwia dostosowanie podaży produkcji do struktury popytu 
zewnętrznego).
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Tabela 3. Średnioroczne zmiany kursu złotego polskiego w stosunku do ecu/euro a luka 
produktowa w Polsce w latach 2000–2011

Rok

Zmiany kursu 
PLN wobec EUR 

w stosunku do 
poprzedniego roku 

(w %)

Stopa infl acji 
HICP

Różnice w stopie 
infl acji między 
Polską a strefą 
euro (w p.p.)

Luka produk-
towa (w % 

potencjalnego 
PKB)

Różnice w luce pro-
duktowej między 

Polską a strefą euro 
(w % potencjalnego 

PKB)
2000 5,2 10,1 8,0 1,2 –1,0
2001 8,4 5,3 3,0 –0,3 –2,2
2002 –5,0 1,9 –0,3 –1,8 –2,6
2003 –14,1 0,7 –1,4 –1,1 –0,7
2004 –2,9 3,6 1,5 0,4 0,5
2005 11,1 2,2 0,0 –0,2 –0,1
2006 3,2 1,3 –0,9 1,0 –0,3
2007 2,9 2,6 0,5 2,4 –0,1
2008 7,2 4,2 0,9 2,2 0,7
2009 –18,8 4,0 3,7 –0,7 2,9
2010 7,7 2,7 1,1 –0,8 1,6
2011 –3,2 3,9 1,2 –0,2 1,5

Uwaga: komórki cieniowane – antycykliczne zmiany nominalnego kursy walutowego.

Źródło: opracowano na podstawie European Commission (2012a), s. 92–93; 
European Commission (2012b), s. 129. 

Konkurencja cenowa pozostaje ważnym elementem strategii polskich przed-
siębiorców na rynku europejskim (Jagiełło, Marczewski, Wysocka 2007, s. 72). 
W wyniku podejmowanych działań, niekorzystne zmiany kursowe przekładają się 
jednak raczej na wyniki fi nansowe (co jest efektem obniżania marży) oraz zatrud-
nienie i poziom wynagrodzeń w fi rmach eksportujących, niż w wolumen eksportu 
(Rosiek, 2008, s. 141–151).

Przeprowadzone badania empiryczne wskazują, że przez większość czasu 
zmiany nominalnego kursu PLN/ECU-EUR miały charakter antycykliczny, powinny 
więc przyczyniać się do łagodzenia cyklu koniunkturalnego w gospodarce polskiej 
(tab. 3). Jeżeli jednak pod uwagę weźmiemy nie tylko kurs nominalny, ale zmiany 
nominalnego i realnego efektywnego kursu walutowego, wnioski będą odmienne.
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Tabela 4. Zmiany nominalnego i realnego kursu walutowego w Polsce 
na tle warunków cyklicznych

Rok:
kwartał

Zmiany indeksu 
NEER vs. EA17 

(NEER 
1999 = 100) 

w p.p. w stosun-
ku do poprzed-
niego kwartału

Zmiany indeksu 
REER (ULCE) 

vs. EA 17 
(REER 

1999 = 100) 
w p.p. w stosun-
ku do poprzed-
niego kwartału

Luka 
produktowa
 w % trendu 

PKB

Zmiany luki 
produktowej 

w stosunku do 
poprzedniego 

kwartału 
(w % trendu 

PKB)

Różnica 
w poziomie luki 

produktowej 
między Polską 
a strefą euro 
(w % trendu 

PKB)
1 2 3 4 5 6

2000:1 6,64 7,41 1,86 0,51 0,49
2000:2 –0,56 0,47 1,91 0,05 0,19
2000:3 2,97 4,57 1,67 –0,24 0,09
2000:4 1,60 3,56 1,29 –0,38 –0,05
2001:1 4,06 6,15 0,92 –0,37 –0,16
2001:2 9,20 11,21 0,56 –0,46 –0,40
2001:3 –8,84 –9,43 0,16 –0,40 –0,49
2001:4 3,23 2,48 –0,30 –0,46 –0,70
2002:1 1,14 –0,58 –0,75 –0,45 –0,82
2002:2 –3,04 –5,29 –1,09 –0,34 –0,76
2002:3 –10,10 –12,35 –1,24 –0,15 –0,52
2002:4 2,15 0,62 –0,19 1,05 –0,82
2003:1 –4,89 –6,24 –0,97 –0,78 0,18
2003:2 –3,85 –4,93 –0,61 0,36 0,55
2003:3 –1,47 –2,37 –0,17 0,44 0,93
2003:4 –4,17 –4,82 0,28 0,45 1,34
2004:1 –2,96 –3,44 0,59 0,31 1,69
2004:2 1,15 1,20 0,66 0,07 1,88
2004:3 5,42 4,99 0,42 –0,24 1,79
2004:4 4,20 3,98 –0,09 –0,49 1,34
2005:1 5,08 4,89 –0,67 –0,58 0,63
2005:2 –2,53 –2,42 –1,10 –0,43 –0,18
2005:3 2,82 2,54 –1,22 –0,12 –0,89
2005:4 2,81 2,31 –1,04 0,18 –1,37
2006:1 2,24 1,70 –0,68 0,36 –1,59
2006:2 –3,17 –3,36 –0,30 0,38 –0,89
2006:3 –0,23 –0,44 –0,01 0,29 –1,59
2006:4 2,92 2,77 0,23 0,24 –1,74
2007:1 –1,24 –0,80 0,52 0,29 –1,92
2007:2 2,40 3,09 0,94 0,42 –1,95
2007:3 0,33 1,65 1,46 0,52 –0,54
2007:4 4,09 5,71 1,90 0,44 –0,61
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1 2 3 4 5 6

2008:1 2,58 4,21 2,07 0,17 0,76
2008:2 5,67 6,76 1,82 –0,25 1,50
2008:3 3,56 3,52 1,15 –0,67 3,09
2008:4 –15,47 –16,53 0,23 –0,92 3,27
2009:1 –18,13 –19,15 –0,66 –0,89 2,43
2009:2 0,98 0,07 –1,29 –0,63 1,29
2009:3 5,75 5,44 –1,56 –0,27 0,23
2009:4 0,49 1,19 –1,49 0,07 0,43
2010:1 4,63 5,82 –1,27 0,22 –0,70
2010:2 –0,57 0,81 –1,00 0,27 –0,84
2010:3 0,12 1,15 –0,73 0,27 –0,68
2010:4 1,09 1,68 –0,48 0,25 –0,59
2011:1 0,63 0,79 –0,22 0,26 –0,42
2011:2 –0,47 –0,43 0,01 0,23 –0,18

Uwaga: NEER – nominalny efektywny kurs walutowy; REER (ULCE) – realny efektywny kurs walutowy oparty na 
nominalnych jednostkowych kosztach pracy w całej gospodarce. Interpretacja komórek cieniowanych: kolumna 2 
– zmiany NEER jako główny czynnik zmian REER; kolumna 4 – zgodność kierunków zmian REER z dodatnim 
lub ujemnym poziomem luki produktowej; kolumna 5 – zmiany REER łagodzące wahania cykliczne; kolumna 6 – 
zgodność zmian REER z różnicami w luce produktowej miedzy Polską a strefą euro.

Źródło: opracowano na podstawie danych tabeli oraz wskaźników konkurencyjności cenowej 
i kosztowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/economy_fi nance/db_indicators/

competitiveness/documents/greea17.xls (30.03.2016).

W okresie Q1 2000–Q2 2011 r., zmiany NEER były silnie skorelowane ze zmia-
nami REER (współczynnik korelacji 0,99). Z kolei współczynnik korelacji NEER 
z wielkością luki produktowej wyniósł zaledwie 0,24, ze zmianą luki produktowej 
w stosunku do poprzedzającego kwartału 0,24, zaś korelacja zmian NEER z różnicą 
w poziomie luki produktowej pomiędzy Polską a strefą euro była ujemna (wartość 
współczynnika korelacji –0,27). W przypadku zmian indeksu REER sytuacja wygląda 
podobnie. Zmiany realnego efektywnego kursu walutowego były słabo skorelowa-
ne z poziomem luki produktowej w Polsce (współczynnik korelacji 0,28) i jej zmia-
ną w stosunku do poprzedzającego kwartału (współczynnik korelacji 0,22). Zmiany 
REER były słabo ujemnie skorelowane z różnicą luki produktowej w gospodarce Pol-
ski i strefy euro (współczynnik korelacji –0,27). Zmiany realnego efektywnego kursu 
złotego względem euro były więc silnie skorelowane ze zmianami kursu nominalne-
go, w niewielkim stopniu odzwierciedlały jednak zmienność cyklu koniunkturalnego 
w gospodarce polskiej. Zarówno NEER, jak i REER w niewielkim stopniu odzwier-
ciedlały zmiany w różnicy luki produktowej pomiędzy Polską a strefą euro.
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Podsumowanie

Przystąpienie do strefy euro będzie oznaczało konieczność rezygnacji z moż-
liwości realizacji autonomicznej polityki kursowej i wykorzystywania dewaluacji 
do wspierania konkurencyjności gospodarki krajowej. Wyniki przeprowadzonych 
badań wskazują, że nominalny efektywny kurs złotego względem euro był ściśle 
skorelowany z realnym, a znaczną część zmienności kursu nominalnego można wy-
jaśnić właśnie reakcją na szoki makroekonomiczne. Rezygnacja z własnej waluty 
może więc spowodować wzrost zmienności poziomu produkcji. Z drugiej strony, 
znaczne wahania poziomu kursu nominalnego, jakie obserwowaliśmy w ostatnich 
latach, same w sobie były źródłem szoków nominalnych.

Zmiany realnego kursu walutowego EUR/PLN nie mogą być w zadowalają-
cym stopniu wyjaśnione różnicami w sposobie przebiegu cykli koniunkturalnych 
obu gospodarek. Prowadzi to do wniosku, że w analizowanym okresie zmiany real-
nego kursu walutowego, determinujące konkurencyjność gospodarki, nie wynikały 
ze zmian czynników fundamentalnych, a były efektem innych wydarzeń mających 
wpływ na sytuację na rynku walutowym (np. zmian skłonności do ryzyka wśród 
inwestorów w czasie kryzysu fi nansowego). Kurs walutowy był więc nie tylko in-
strumentem łagodzenia cyklu koniunkturalnego w reakcji na szoki, ale też sam był 
źródłem szoków nominalnych. Rezygnacja z instrumentu kursu walutowego będzie 
się więc wiązała z ograniczonym ryzykiem.

Co więcej, w niemal całym okresie członkostwa Polski w UE, polityka kurso-
wa nie była aktywnie wykorzystywana. Od czasu upłynnienia złotego w 2000 roku, 
aż do wiosny 2010 roku, NBP nie dokonywał interwencji na kursie złotego, a o ce-
nie polskiej waluty decydowały wyłącznie czynniki rynkowe. Kurs złotego wobec 
głównych walut (w tym względem euro), podlegał znaczącym wahaniom, których, 
jak wykazały badania, nie można w satysfakcjonujący sposób wyjaśnić ani różni-
cami w poziomie infl acji pomiędzy Polską i strefą euro, ani zmianami luki produk-
towej. Rynkowy kurs złotego miał tendencję do znacznych odchyleń od tzw. kursu 
równowagi, obliczanego przez NBP. Od roku 2010 NBP dokonał kilku interwencji 
na kursie złotego, w większości o charakterze technicznym, jednak ze względu na 
fakt, iż nie podano do publicznej wiadomości celów, jakie te działania miały osią-
gnąć, ani wysokości transakcji, nie jest możliwa jednoznaczna ocena ich skutecz-
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ności. Rezygnacja z możliwości wykorzystania polityki kursowej do stabilizowania 
polskiej gospodarki po wystąpieniu szoku jest więc w praktyce rezygnacją z instru-
mentu, który w przeszłości był wykorzystywany jedynie w niewielkim stopniu.
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EVALUATION OF STABILIZING ROLE OF EXCHANGE RATE CHANGES IN POLAND 
IN THE CONTEXT OF POTENTIAL MEMBERSHIP IN THE EURO AREA

Abstract

The purpose of this paper is to assess the role of stabilizing the exchange rate changes 
in the membership of Poland in the third stage of economic and monetary integration. The 
analysis was limited to a pair EUR / PLN. Changes in the real exchange rate of EUR / PLN 
can’t be to a satisfactory degree explained by differences in business cycles in both econo-
mies. The exchange rate was not only an instrument alleviating the business cycle in response 
to shocks, but also he was the source of nominal shocks. Therefore resignation from the ex-
change rate instrument will be associated with limited risk.
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Wprowadzenie

Rola, jaką odgrywają podmioty małe i średnie w rozwoju gospodarki, jest 
oczywista, zwłaszcza że zagadnienie to nieustannie jest przedmiotem dyskusji za-
równo wśród teoretyków ekonomii, jak i na gruncie praktyki gospodarczej. Dowie-
dziono, że podmioty te biorą czynny udział w redukowaniu problemu długotrwałego 
i nadmiernego bezrobocia. Szczególną grupą, którą można wyodrębnić w tym ob-
szarze, stanowiącą przedmiot niniejszej analizy, są fi rmy typu start-up, zmagające 
się z wyjątkowo szeroką paletą różnorodnych trudności. Będąc w początkowym eta-
pie rozwoju, borykają się z różnorodnymi barierami, a kiedy podejmują działalność 
na rynkach międzynarodowych, sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana. 
Celem niniejszego artykułu jest zatem analiza uwarunkowań ekspansji polskich fi rm 
typu start-up na rynki zagraniczne. W tym celu wykorzystano wyniki badań wtór-
nych pochodzących z uznanych ośrodków badawczych zajmujących się ekosystem 
start-upów. 

1. Istota fi rm typu start-up

Terminem start-up określić można młode fi rmy we wczesnym stadium ich funk-
cjonowania na rynku, działające jednakże na niewielką skalę lub stojące na progu 
uruchomienia sprzedaży. Zdefi niowanie start-upu nie jest jednak oczywiste. Defi ni-
cji jest tyle, ilu ludzi próbujących określić, czym naprawdę jest ta forma działalności.

Przykładowo, według Erica Riesa, start-up to „forma biznesu, która została 
stworzona po to, by dostarczyć nowy produkt, usługę, technologię lub proces w wa-
runkach niepewności” (Zelek, 2013, s. 8).

Z kolei Łopusiewicz (2013) określa start-up jako działalność, której celem jest 
zaspokajanie potrzeb konsumenta i znalezienie takiego sposobu zarabiania, który 
pozwoli na osiągnięcie tzw. market fi t (wpasowanie produktu w potrzeby rynku). In-
nymi słowy, to produkt lub usługa mające na celu ułatwienie działań potencjalnemu 
użytkownikowi produktu czy usługi.

Z całą pewnością pojęcie „start-up” uwidacznia związek z fazą rozwoju w kla-
sycznym cyklu życia fi rmy, co zaprezentowano na rysunku 1.
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Rysunek 1. Cykl życia fi rmy a poziom generowanych obrotów ze sprzedaży 
w relacji do zysku

Źródło: Zelek (2013), s. 9.

Bez względu na defi nicję, stwierdzić można, że biznes ma realną szansę na 
sukces, gdy odnaleziony zostanie przez przedsiębiorców-pomysłodawców kod do 
rentownego, innowacyjnego biznesu. Pojawia się w tym miejscu pytanie, czy dzia-
łalność na początku drogi istnienia fi rmy powinna być ograniczona tylko do rynku 
krajowego, czy jednak start-upy mają szansę powodzenia na rynkach międzynarodo-
wych. Jeśli tak, czym warunkowany jest sukces na rynkach zagranicznych?

2. Motywy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw

Prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnioną teorią internacjonalizacji jest 
teoria etapu procesu (Johanson, Vahlne, 2015, s. 11–24) zakładająca, że fi rma goto-
wa jest na ekspansję na rynki zagraniczne po zdobyciu dostatecznego doświadcze-
nia. Takie podejście potwierdzają również Coviello i McAuley (1990, s. 223–256), 
którzy twierdzą, że o momencie wejścia na rynek zagraniczny decyduje wiek fi rmy, 
a co za tym idzie – doświadczenie. Jak wskazuje praktyka, menedżerowie możliwie 
najdłużej upatrują szans rozwojowych na rynku krajowym, do którego właśnie ogra-
niczają działalność fi rm.
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Podobnie, znane w literaturze podejście globalnego horyzontu związane jest 
z rozwojem organizacji. Internacjonalizacja jest w tym przypadku rezultatem eks-
pansji i malejących szans na rynku krajowym.

Należy zatem zauważyć, że obie teorie wykluczają w zasadzie możliwość wcze-
snej internacjonalizacji. Większość opisanych w literaturze teorii ma podobny cha-
rakter. Rodzi się w tym miejscu pytanie: czy młode, znajdujące się we wczesnej fazie 
rozwoju fi rmy typu start-up mają szansę zaistnieć na rynkach międzynarodowych?

Autio, Sapienza i Almeida (2000, s. 909–924) dowiedli jednak negatywnej za-
leżności między wiekiem fi rmy w czasie internacjonalizacji a wzrostem międzynaro-
dowej działalności. Co ciekawe, istnieje wiele dowodów, że internacjonalizacja jest 
ściśle związana z przedsiębiorczością. Młodzi przedsiębiorcy, zwłaszcza start-upo-
wcy, najczęściej od samego początku zakładają konieczność ekspansji na rynki zagra-
niczne. Przedsiębiorcy są napędzani wizją sukcesu, niezależnie od jej geografi cznego 
umiejscowienia i doświadczenia. Potwierdzeniem tych spostrzeżeń są wnioski płynące 
z badań Bürgela, Fiera, Lichta, Murraya i Nerlingera (1998, s. 18–19), z których wy-
nika, że znane w literaturze teorie internacjonalizacji nie sprawdzają się w przypadku 
start-upów. Takie parametry, jak doświadczenie czy dostęp do kapitałów są istotne, ale 
dużo większe znaczenie ma np. branża, w jakiej działa fi rma. Dla potwierdzenia, zja-
wisko szybkich prób wejścia na rynki międzynarodowe zaobserwowano w przypadku 
większości badanych fi rm z sektora wysokich technologii.

Z całą pewnością istotnym czynnikiem, który wpływa w ostatnich latach na in-
tensywność internacjonalizacji, jest możliwość korzystania z Internetu jako szybkie-
go i efektywnego źródła informacji. Jak wskazują wyniki badań, internacjonalizacja 
jest często dokonywana przez przedsiębiorcze fi rmy charakteryzujące się wysokim 
poziomem innowacyjności i proaktywności (Glavas, Mathews, 2014, s. 228–245).

Istnieje wiele systemów klasyfi kacji motywów ekspansji pr zedsiębiorstw na 
rynki zagraniczne. W dużym uproszczeniu mogą mieć one charakter czynny lub 
bierny. Niezależnie od motywów, jakimi kierują się przedsiębiorcy, najbardziej zna-
czący jest efekt, bowiem działania eksportowe tego rodzaju podmiotów skutecznie 
łagodzą wszelkie problemy makroekonomiczne, począwszy od zjawiska bezrobocia 
i tempa wzrostu PKB.

Jak wskazują najnowsze dostępne wyniki badań, polskie fi rmy coraz chętniej 
wchodzą na rynki zagraniczne, przy czym mikro-, małe i średnie podmioty na początku 
procesu internacjonalizacji preferują bliską ekspansję na rynki krajów sąsiednich (tab. 1).
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Tabela 1. Zasięg internacjonalizacji ankietowanych przedsiębiorstw 
(odsetek przedsiębiorstw)

Zasięg działania Mikro Małe Średnie Duże
Transgraniczny – kraje sąsiadujące (rynki Europy 
Środkowo-Wschodniej) 2,0 1,0 0,0 0,5

Unijny – w obrębie Unii Europejskiej (wszystkie 
kraje członkowskie UE-28) 6,5 8,0 5,0 0,5

Globalny – cały świat (zarówno na rynkach UE, jak 
i poza UE) 12,0 13,0 27,0 23,5

Źródło: Tarnawa, Zadura-Lichota (2015), s. 80

Od 2010 roku nieustannie wzrasta liczba eksporterów, a wśród nich coraz więk-
szy udział zdobywają małe i średnie przedsiębiorstwa, a w tym start-upy. W roku 
2014 przyrost wartości sprzedaży zagranicznej w relacji do 2013 roku wyniósł około 
2,9%, a mikrofi rmy stanowiły już 63,2% wszystkich polskich eksporterów wyrobów 
do UE i 52% podmiotów operujących poza UE. Widać zatem wyraźną ekspansję 
start-upów na rynki zagraniczne.

Można mnożyć przykłady nowo powstałych fi rm, które narodziły się w Pol-
sce i w bardzo krótkim czasie niezwykle skutecznie działały poza granicami kraju. 
Wśród nich znajdziemy słynny Brainly z Krakowa, który w kilkudziesięciu kra-
jach prowadzi serwisy pomagające uczniom w nauce. Z kolei Brand24, zajmuje się 
monitoringiem Internetu i mediów społecznościowych. Stworzone przez tę fi rmę 
narzędzie umożliwia szybkie reagowanie na wpisy dotyczące danego przedsiębior-
stwa, a także na dogłębne badanie rynku i zachowań klientów. Brand24 doceniony 
został przez takie fi rmy jak IKEA czy H&M i obecnie wyceniany jest na ok. 30 mln 
złotych.

Innym przykładem jest BASE z Krakowa, tworzony równolegle na dwóch ryn-
kach, w Polsce oraz USA, a specjalizujący się w tworzeniu oprogramowania do 
zarządzania przedsiębiorstwem – Customer Relationship Management (CRM). Po-
twierdzeniem sukcesów za granicą jest pozyskanie rekordowej sumy 15 mln dola-
rów od inwestorów.

Głośno jest również o start-upie Oort z Wrocławia, który stworzył inteligentne 
domy. Spółka koncentruje swoją działalność przede wszystkim w USA, ale jej pro-
dukty i rozwiązania są dostępne także w Polsce.
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Potwierdzeniem widocznej działalności polskich start-upów za granicą są wnioski 
płynące z Raportu Startup Poland, według którego 54% badanych start-upów stanowią 
eksporterzy, natomiast 40% badanych deklaruje sprzedaż jedynie krajową. Wskaźnik 
eksportu na poziomie 50% dotyczy w Polsce fi rm średnich, czyli zatrudniających 50 
osób i więcej. Można więc stwierdzić, że w odniesieniu do działalności eksportowej, 
start-upy zachowują się tak, jakby dysponowały potencjałem fi rmy średniej, podobnie 
oceniając swoją siłę konkurencyjną. Wśród eksportujących start-upów prawie poło-
wa realizuje za granicą ponad 50% swojej całkowitej sprzedaży, z czego najczęściej 
(60% ankietowanych) do Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec. 
Biorąc pod uwagę poziom wymagalności tych rynków, można stwierdzić, że oferty 
polskich start-upów są na wysokim poziomie, a hasło „Go global” ma realny wymiar.

3. Wsparcie systemowe start-upów

Wsparcie młodych, polskich fi rm w ekspansji na rynki międzynarodowe ma 
bardzo duże znaczenie dla powodzenia tego rodzaju przedsięwzięć. Przykładem ta-
kich inicjatyw było porozumienie zawarte między Ministerstwem Rozwoju, Polską 
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Business Link Poland oraz funda-
cją Startup Hub Poland, w ramach którego PAIiIZ oraz MR będą wspierać polskie 
start-upy w promocji na rynkach międzynarodowych. Program będzie łączył młode 
polskie przedsiębiorstwa z partnerami handlowymi o profi lu zgodnym z prowadzoną 
przez nie działalnością.

Podobna tendencja rysuje się w całej Europie, politycy coraz poważniej zaczęli 
traktować start-upy – jako grupę podmiotów odgrywających wyraźną rolę na rynku, 
zwłaszcza w kwestii możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Szacuje się, że to 
one zagwarantowały 1,8 miliona nowych wakatów tylko w samej Europie. W Stanach 
Zjednoczonych z kolei, start-upy tworzą bezwzględną większość miejsc pracy (Osimo 
and the Startup Manifesto Policy Tracker Crowdsourcing Community, 2016, s. 8).

Z tego powodu w 2013 roku dziewięć najbardziej znamienitych start-upów 
stworzyło czternastostronicowy dokument Startup Manifesto1, zawierający 22 re-
guły stanowiące podstawę budowy przyjaznego otoczenia biznesowego start-upów. 
W dokumencie tym wskazuje się na pięć zasadniczych fi larów efektywnej działalno-
ści fi rm z tej grupy, wśród nich umiejętności i edukacja, dostęp fi rm do utalentowa-

1 Pełne brzmienie dokumentu dostępne jest na stronie internetowej: http://startupmanifesto.eu/.
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nych ludzi, swobodny dostęp do kapitału, możliwość dzielenia się doświadczeniami, 
ochrona danych i prywatności oraz przyjazne otoczenie instytucjonalne. W program 
najbardziej zaangażowała się Holandia, tuż za nią Włochy i Wielka Brytania. Polska 
zajęła w rankingu nienajgorsze dziewiąte miejsce, na równi z Austrią i Rumunią, co 
zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2. Zakres zastosowania wytycznych Startup Manifesto wśród krajów UE (w %)

Pozycja Kraj Zakres zastosowania wytycznych w %
1 Holandia 85
2 Włochy 82
3 Wielka Brytania 77
4 Irlandia 72
5 Portugalia 71
6 Belgia 71

Niemcy 70
8 Francja 69
9 Austria 68

Polska 68
Rumunia 68

12 Hiszpania 63
Średnia UE 60

13 Estonia 60
14 Grecja 57

Malta 57
16 Finlandia 56

Szwecja 56
18 Słowacja 55
19 Czechy 54
20 Cypr 53
21 Dania 53

Słowenia 52
23 Luksemburg 48
24 Węgry 46
25 Bułgaria 45
26 Litwa 44

Łotwa 44
28 Chorwacja 32

Źródło: Osimo and the Startup Manifesto Policy Tracker Crowdsourcing Community (2016), s. 8.
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Zaledwie 12 krajów UE stworzyło dogodny obszar prawny dla start-upów po-
przez uproszczenie procedur administracyjnych, ograniczenie wymogów kapitało-
wych przy zakładaniu i fi nansowaniu działalności oraz stworzenie preferencyjnych 
zasad opodatkowania. Najbardziej przyjaznym terenem dla start-upów jest Holan-
dia, która w 100% zrealizowała postulaty, najmniej Litwa, która wykonała zadanie 
zaledwie w 25%. W tej klasyfi kacji Polska utrzymała średnie 10 miejsce (tab. 3).

Tabela 3. Ramy instytucjonalne dla ekosystemu start-upów wśród krajów UE (w %)

Pozycja Kraj Zakres zastosowania wytycznych w %
1 Holandia 100
2 Wielka Brytania 88

Belgia 88
Rumunia 88

5 Włochy 75
Portugalia 75
Austria 75
Cypr 75

9 Irlandia 63
Polska 63
Hiszpania 63
Estonia 63
Grecja 63
Malta 63
Luksemburg 63

15 Średnia UE 59
16 Niemcy 50

Francja 50
Szwecja 50
Słowacja 50
Czechy 50
Dania 50
Słowenia 50
Chorwacja 50

24 Finlandia 38
Węgry 38
Łotwa 38

27 Bułgaria 25
Litwa 25

Źródło: Osimo and the Startup Manifesto Policy Tracker Crowdsourcing Community (2016), s. 13.
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Z powyższych zestawień wynika zatem, że polskie start-upy mają dużo gorsze 
warunki wyjściowe aniżeli fi rmy pochodzące z Holandii czy Wielkiej Brytanii. To 
może być powodem bardzo niebezpiecznego zjawiska przenoszenia działalności poza 
granice Polski, co niestety przybiera coraz szerszy zasięg. Dla przykładu, szacuje się, 
że obecnie 90% fi rm typu start-up funkcjonuje jako spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, bo w rzeczywistości jest to jedyna forma, która daje możliwość pozyska-
nia inwestora oraz ograniczenia różnorodnych typów ryzyka, na które nowo powstałe 
podmioty narażone są w szczególny sposób. Jest to kluczowa niezaprzeczalna korzyść 
związana z wyborem tej formy organizacyjno-prawnej, ale z drugiej strony pojawia 
się opodatkowanie podatkiem CIT, który w Polsce wynosi obecnie aż 19% i brak jest 
jakichkolwiek realnych zwolnień podatkowych dla innowacyjnych nowo powsta-
łych podmiotów. To zasadnicza przeszkoda w budowaniu przewag konkurencyjnych 
na rynkach zagranicznych. Dla porównania, stawka podatku CIT na Litwie i Łotwie 
wynosi 15%, w Irlandii 12,5%. Obecnie fi rmy działające na terenie UE muszą stoso-
wać zasady 28 różnych systemów podatkowych. Z całą pewnością opodatkowanie 
przedsiębiorstw należy do kompetencji państw członkowskich, ale niezależnie od tego 
UE powinna ustanowić jasne i odnowione ramy uczciwego i konkurencyjnego syste-
mu opodatkowania przedsiębiorstw. Stąd też nieustannie aktualny pozostaje problem 
ujednolicenia opodatkowania w obszarze całej Unii. Przedsiębiorstwa mogłyby skła-
dać jedną deklarację podatkową oraz konsolidować zyski i straty osiągnięte w różnych 
krajach. Następnie państwa, w których fi rmy prowadzą interesy, dzieliłyby się między 
sobą podstawą opodatkowania według aktywów, sprzedaży i siły roboczej. Dopiero 
potem każde z nich stosowałoby własną stawkę podatkową.

4. Ochrona marki za granicą

Ekspansja na rynki zagraniczne nierzadko oznacza zwiększone ryzyko szyb-
kiego skopiowania pomysłu biznesowego. Start-upy, z uwagi na swoją specyfi kę, 
oferują swoim klientom innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. Warto jednak 
pamiętać o uzyskaniu prawa do znaku towarowego i ochronie marki poza granicami 
Polski. W jaki sposób fi rmy mogą zabezpieczyć swoje interesy?

Pierwszym krokiem jest zapewnienie ochrony swojej marce na terenie Polski. 
Zgłaszając dane oznaczenie do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, po 
spełnieniu określonych przesłanek, uzyskuje się prawo ochronne do znaku towaro-
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wego. Należy jednak zaznaczyć, że takie prawo skuteczne jest tylko i wyłącznie na 
terenie Polski. Wychodząc na rynki zagraniczne, warto zwiększyć zakres ochrony. 
W takiej sytuacji wystarczy zgłoszenie dokonane w Urzędzie Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego (tzw. OHIM) w Alicante w Hiszpanii, aby uzyskać prawo do znaku 
towarowego, które będzie skuteczne na terenie całej Unii Europejskiej. Procedura 
zgłoszenia jest relatywnie szybka, bo trwa około sześciu miesięcy, a całość postępo-
wania można przeprowadzić on-line.

Istnieje ponadto możliwość międzynarodowego zgłoszenia znaku towarowego 
poprzez tzw. system madrycki ustanowiony na postawie umów międzynarodowych 
i administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO z sie-
dzibą w Genewie). Obecnie objęcie ochroną znaku towarowego, w oparciu o system 
madrycki, jest możliwe na terenie 113 krajów na świecie. Zgłoszenia międzynarodo-
wego dokonuje się najczęściej za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

W praktyce ochrona europejska i międzynarodowa nie wykluczają się. Często 
zdarza się, że podmiot chce chronić znak zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak 
i w innych krajach. Dobór odpowiedniej procedury i zakresu ochrony to kwestia, 
którą warto się zająć nawet już na początku działalności start-upu.

Podsumowanie

Polskie start-upy przekraczają granice i to nie tylko w sensie dosłownym. Bu-
dują mosty między rzeczywistością wirtualną a realną, stają się rozpoznawalne na 
całym świecie, usuwają bariery utrudniające komunikację, naukę i zabawę, o czym 
świadczą doniesienia z innych krajów o kolejnych, spektakularnych sukcesach inno-
wacyjnych start-upów. Ale nie wszystkie „skazane są na sukces”. Już z samej defi -
nicji, start-up to przedsięwzięcie o wysokim ryzyku, z szansą na powodzenie dzięki 
m.in. dobrze dopracowanemu projektowi usługi czy produktu, konsekwentnie reali-
zowanej wizji biznesu weryfi kowanej zmieniającymi się potrzebami potencjalnych 
odbiorców oraz zwartemu i twórczemu zespołowi ludzi, gwarantującemu wysoki 
poziom kapitału intelektualnego, którego wartość trudno przełożyć na pieniądze. 

Niestety, sukces lub porażka zależy również od uwarunkowań makroekono-
micznych, na które przedsiębiorcy nie mają wpływu. Piętrzenie problemów i utrud-
nień o charakterze biurokratycznym, administracyjnym czy fi skalnym może spowo-
dować, że wiele innowacyjnych przedsięwzięć upadnie mimo wielkiego potencjału. 
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Nie będą w stanie przebić się przez pierwszy mur przeszkód formalnych. Jako kraj 
powinniśmy zatem brać przykład z Holandii i Wielkiej Brytanii, których strategia 
skierowana w stronę start-upów świadczy jedynie o wysokim poziomie świadomo-
ści wagi tej grupy podmiotów w sukcesie całej gospodarki.

Literatura

Autio, E., Sapienza, H.J., Almeida, J.G. (2000). Effects of Age at Entry, Knowledge Inten-
sity, and Imitability on International Growth. Academy of Management Journal, 43 (5), 
909–924.

Bürgel, O., Fier, A., Licht, G., Murray, G., Nerlinger, E. (1998). The Internationalisation of 
British and German Start-Up Companies in High-Technology Industries. Discussion 
Paper No. 98-34 Pobrano z: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp3498.pdf.

Coviello, N., McAuley, A. (1999). Internationalization and the Smaller Firm: A Review of 
Contemporary Empirical Research. Management International Review, 13. Pobrano z: 
https://www.questia.com/library/journal/1G1-57590760/internationalisation-and-the-
smaller-fi rm-a-review.

Glavas, C., Mathews, S. (2014). How International Entrepreneurship Characteristics Infl uence 
Internet Capabilities for the International Business Processes of the Firm. International 
Business Review, 23 (1), 82–110. DOI: http://dx.doi.org/10.1509/jimk.9.4.82.19944.

Johanson, J., Vahlne, J.-E. (1990). The Mechanism of Internationalization. International 
Marketing Review, 7 (4). DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02651339010137414.

Łopusiewicz, A. (2013). Start-up. Od pomysłu do sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo Samo 
Sedno. 

Osimo, D. (2016). Startup Manifesto Policy Tracker Crowdsourcing Community. The 
2016 Startup. Nation Scoreboard How European Union Countries are Improv-
ing Policy Frameworks and Developing Powerful Ecosystems for Entrepre-
neurs. Pobrano z: http://www.europeandigitalforum.eu/index.php/component/attach-
ments/attachments?id=311&task=view.

Skala A., Kruczkowska E., Olczak M.A. (2015). Polskie startupy. Raport 2015. Startup Poland. 
Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P. (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014. Pobrano z: https://www.parp.gov.pl/
fi les/74/81/713/21789.pdf.

Zelek, A. (red.) (2013). Nowoczesna inżynieria fi nansowa dla fi rm start-up w Polsce w latach 
2009–2012 – raport z badań screeningowych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Za-
chodnio pomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.



106 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII

EXPANSION OF POLISH START-UP BUSINESS IN FOREIGN MARKETS – 
CHANCES AND BARRIERS FOR DEVELOPMENT

Abstract

Contrary to all the theories of internationalization, signifi cant percentage of companies 
such start-up, despite the lack of experience, young age and a wide variety of formal or legis-
lative barriers, conquer successfully foreign markets. Some succeed spectacularly, others are 
not clearly noticed by the foreign customers. It’s caused by a number of identifi ed factors like 
well-developed business model, innovative product or service or a high level of intellectual 
capital. Not everything depends on the company itself. The fi nal result is also affected by 
the climate in which they must operate, including macroeconomic parameters, which often 
instead promoting innovative business entities, make it diffi cult or simply block it.
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Wprowadzenie

Współczesne problemy ekonomiczne nie dotyczą wyłącznie zagadnień stricte 
ekonomicznych czy fi nansowych, istotne są również kwestie społeczne. To właśnie dą-
żenie do polepszenia warunków życiowych społeczeństwa oraz jego rozwoju nabiera-
ją szczególnego znaczenia. Mimo postępu technologicznego i cywilizacyjnego, coraz 
częściej mamy do czynienia z rozpadem więzi lub też zanikaniem relacji międzyludz-
kich, a to przecież one stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania społeczności 
lokalnych, jak również kontaktów między klientem a fi rmą. Angażowanie się w bu-
dowanie pozytywnych relacji jest więc szczególnie ważne. Doskonale o tym wiedzą 
spółki z sektora ochrony zdrowia, organizujące wiele inicjatyw na rzecz społeczności, 
w której funkcjonują, świadczą o tym przedstawione w dalszej części przykłady z za-
kresu CSR. Zaprezentowane projekty mają na celu uzmysłowienie, że działania z za-
kresu społecznej odpowiedzialności biznesu nie są „chwytem marketingowym”, lecz 
świadomym i długofalowym działaniem uwzględnionym w strategii rozwoju spółki. 
W artykule wykorzystano metodę case study oraz dokonano przeglądu literatury.

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu teoretycznym

W literaturze przedmiotu można spotkać się z różnym ujęciem społecznej od-
powiedzialności biznesu (CSR). Wynika to głównie z faktu, że poszczególne aspekty 
społecznej odpowiedzialności biznesu są niejednolite, natomiast obszar badań, jak 
również wpływ – bardzo rozbudowany. Zagadnienia związane z CSR nie opierają 
się na tradycyjnym podejściu do zagadnienia, jakim jest stosunek pracy, uzgadnia-
nia czy też optymalizowania interesów zarówno pracodawców, jak i pracowników. 
CSR stanowi koncepcję postrzegania przedsiębiorstwa i jego zasobów – ludzkich, 
materialnych i niematerialnych – oraz otoczenia fi rmy jako istotną część bardziej 
złożonego procesu. Głównym założeniem jest promowanie i udoskonalanie wszyst-
kich aspektów, które leżą w interesie nie tylko danej fi rmy, ale szerokiego grona od-
biorców, zwracając szczególną uwagę na warunki społeczne, w których działa fi rma 
(Smolarek, Sipa, 2015, s. 51–52). Społeczna odpowiedzialność biznesu skupia się na 
takich obszarach jak gospodarka, społeczeństwo, ogólnie przyjęte wartości moralne 
oraz relacje z otoczeniem zewnętrznym. Natomiast znaczenie samego słowa „odpo-
wiedzialność” według Słownika języka polskiego należy rozumieć jako „obowiązek 



109KATARZYNA HAWRAN, JOANNA KOWALIK

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU NA PRZYKŁADZIE SEKTORA OCHRONY ZDROWIA

moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny lub też przyjęcie na 
siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś” (www.sjp.pwn.pl). Niestety, pojęcie 
społecznej odpowiedzialności biznesu nie jest już tak proste do zdefi niowania, dlate-
go w tabeli 1 przedstawiono defi nicje CSR w ujęciu wybranych autorów.

Tabela 1. Defi nicje społecznej odpowiedzialności według wybranych autorów

Autor Defi nicja

K. Davis, R. Blomstrom
(1975)

obowiązek wyboru przez kierownictwo korporacji głównie decyzji i dzia-
łań przyczyniających się nie tylko do zwiększania zysku fi rmy, ale rów-
nież do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego

H.R. Bowen (1953) obowiązek realizacji przez przedsiębiorcę polityki podejmowania decyzji 
i ukierunkowania swoich działań, zgodnie z pożądanym celem i wartością 
dla społeczeństwa

W.C. Frederick 
(1960)

obowiązek przewidywania przez biznesmena działań systemu gospodar-
czego tak, aby spełnić oczekiwania społeczeństwa

H. Gordon Fitch (1976) sposób rozwiązywania problemów spowodowanych całkowicie lub 
w pewnym stopniu przez korporację

W.B. Werther, 
B. Chandler 
(2006)

idea, która ze względu na długookresowe korzyści dla organizacji powin-
na zostać zintegrowana ze strategiczną i operacyjną perspektywą funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa

A. McWilliams, D.S. Sie-
gel, P.M. Wright (2006)

wykraczanie poza zwyczajną działalność przedsiębiorstwa nakierowaną 
głównie na realizację własnego interesu i przestrzeganie przepisów pra-
wa poprzez zaangażowanie się w przedsięwzięcia mające na celu dobro 
społeczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jacyno, Korkosz-Gębska, 
Maj, Milewski, Trębacz, Wójcik (2013). 

Powyższe defi nicje, ze względu na wielowymiarowość zagadnień związa-
nych z CSR, nie do końca oddają charakter oraz rolę społecznej odpowiedzialności 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Dla uproszczenia Komisja Europejska przyjęła, 
iż społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to działania z własnej, dobrowolnej 
inicjatywy i bez względu na regulacje prawne, podejmowane w swojej normalnej 
działalności na rzecz zarówno społeczeństwa jak i środowiska. CSR obejmuje mię-
dzy innymi następujące kwestie (Komisja Europejska, 2016): 

 – biznes a prawa człowieka,
 – nowe kwalifi kacje i miejsca pracy, młodzież, rozwój lokalny,
 – sprawozdawczość w ramach CSR,
 – zamówienia publiczne zgodne z zasadami odpowiedzialności społecznej.
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Wszystkie wymienione powyżej zagadnienia nawiązują do realizacji założeń 
Strategii „Europa 2020”, która jest ukierunkowana na inteligentny, zrównoważony 
rozwój przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu. CSR jako koncepcja na ryn-
ku polskim jest stosunkowo niedawnym odkryciem, w przeciwieństwie do zachod-
nioeuropejskich realiów, gdzie takie podejście nie jest już niczym innowacyjnym. 
Niekwestionowanym liderem CSR jest Wielka Brytania – z tego kraju pochodzą 
czołowi teoretycy, praktycy oraz zwolennicy tej koncepcji, a potwierdzeniem tego 
jest powołanie właśnie w tym kraju w 2000 roku pierwszego w historii ministra 
do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu. Dla porównania, w Polsce dopiero 
od 2009 roku nad promocją i sukcesywnym wprowadzaniem w życie zasad CSR 
pracuje Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Jacyno, 
Korkosz-Gębska, Maj, Milewski, Trębacz, Wójcik, 2013, s. 1–5). Wzrost zaintere-
sowania koncepcją CSR w przedsiębiorstwach prawdopodobnie jest następstwem 
rosnących oczekiwań społeczeństwa w kwestii odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
które mogły zostać wywołane poprzez (Adamczyk, 2009, s. 119–120):

 –  gwałtowną i nieodwracalna degradację środowiska przyrodniczego,
 –  rosnącą liczbę skandali gospodarczych, poruszanych przez media,
 –  nieunikniony proces globalizacji gospodarki oraz marginalizacji znaczenia 

społeczności lokalnych,
 –  wykorzystywanie agresywnego marketingu w celu manipulacji klientami.

Według B. Roka można wyróżnić cztery poziomy zaangażowania społeczne-
go przedsiębiorstw komercyjnych. W ramach tych poziomów zostały wyróżnione 
zarówno działania obligatoryjne, jak i dobrowolne, podejmowane przez przedsię-
biorstwa z własnej, nieprzymuszonej woli (Nogieć, 2013, s. 48). Znaczenie społecz-
nej odpowiedzialności biznesu oraz działania podejmowane w tym obszarze stają 
się integralną częścią strategii przedsiębiorstw. Koncepcja CSR przyczyniła się do 
nadania organizacji nowej roli w społeczeństwie, nie tylko jako inwestora czy pra-
codawcy, ale także partnera. Warto więc podkreślić, iż obecnie społeczna odpowie-
dzialność jest kluczowym elementem dla prawidłowego działania przedsiębiorstwa 
(Locha, 2012). W sektorze ochrony zdrowia tworzenie długookresowej i szczegó-
łowej wizji to podstawa. Wynika to główne ze złożoności infrastruktury oraz dużej 
grupy docelowej, której potrzeby szybko ulegają zmianie. Dlatego też spółki z tego 
sektora starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, dbając nie 
tylko o zapewnienie konkretnego dobra czy usługi, ale podchodzą do tej kwestii 
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kompleksowo. To dzięki wdrażaniu działań z zakresu CSR mają lepszą możliwość 
poznania i zrozumienia potrzeb swoich odbiorców.

2. Charakterystyka sektora ochrony zdrowia

Według Ministerstwa Zdrowia na sektor ochrony zdrowia mają wpływ podmio-
ty wykonujące działalność leczniczą. Czynności polegają na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, prowadzeniu działalności dydaktycznej lub badawczej oraz promo-
cji zdrowia. Występują dwa rodzaje działalności leczniczej (Ministerstwo Zdrowia, 
www.mz.gov.pl):

 – stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, do których zalicza się 
szpitalne oraz inne niż szpitalne (pielęgnacja oraz rehabilitacja pacjentów, 
którzy nie wymagają hospitalizacji, jak również opieka nad pacjentami, 
którzy znajdują się w stanie terminalnym; taki rodzaj działalności leczniczej 
udzielany jest w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-
-opiekuńczych, hospicjum oraz w zakładzie rehabilitacji leczniczej),

 – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (podstawowa opieka zdrowotna).
Ministerstwo Zdrowia do podmiotów leczniczych zalicza (http://www.mz.gov.pl):
 – jednostki budżetowe,
 – instytuty badawcze,
 – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 – fundacje oraz stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie 

zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz tych, których statut dopuszcza pro-
wadzenie działalności leczniczej,

 – przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej,

 – kościelne osoby prawne oraz kościoły lub związki wyznaniowe (w zakresie 
prowadzonej działalności leczniczej).

Ogół sektora ochrony zdrowia, czyli podmioty wykonujące działalność lecz-
niczą, ma na celu przede wszystkim poprawę stanu zdrowia populacji oraz pro-
mowanie społecznego dobrostanu, jak również poprawę jakości opieki zdrowotnej 
i zadowolenie pacjentów. Dodatkowo sektor ochrony zdrowia jest odpowiedzialny 
za zapewnienie równości w dostępie do opieki zdrowotnej oraz gwarancję wykorzy-
stania efektywności zasobów na poziomie makro i mikroekonomicznym. Jednakże 
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w dzisiejszych czasach pacjent opieki zdrowotnej stał się bardziej świadomy swoich 
praw, dokonując najlepszego wyboru dla siebie odnośnie do świadczonych usług 
medycznych. Taka sytuacja wymusza na podmiotach leczniczych konkurencję z in-
nymi placówkami w postaci opracowywania nowych ofert rynkowych, które będą 
oparte na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań za pomocą medycznych technologii.

3. Przykłady inicjatyw z zakresu CSR w sektorze ochrony zdrowia

Na przestrzeni ostatnich lat inwestycje o podłożu etycznym nabrały szczegól-
nego znaczenia, a ich skala rośnie z roku na rok. Nie tylko instytucje publiczne, spół-
ki giełdowe, fundusze inwestycyjne i banki, ale także prywatni inwestorzy kreują 
swoją politykę odnośnie do inwestycji etycznych oraz wybierają kryteria selekcji. 
Dzięki działaniu w sposób odpowiedzialny i racjonalny można nie tylko odnieść 
korzyści z inwestycji, ale w wymierny sposób przyczynić się do zrównoważonego 
rozwoju. Przykładem tego mogą być inicjatywy podjęte przez różne spółki z tego 
sektora przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Przykłady działań z zakresu CSR w sektorze ochrony zdrowia

Firma Obszar Opis działania
1 2 3

SVANVID młodzież 
(licealiści, 
gimnazjaliści) 

wspieranie młodych naukowców, czyli uczniów liceum 
i gimnazjum w zakresie nauki chemii, biologii – w tym 
celu podjęto współpracę z laboratorium edukacyjnym 
EduLAB; wspieranie nauczycieli fachową wiedzą oraz 
możliwość uczestniczenia naukowców spółki w niektó-
rych zajęciach

SVANVID środowisko Celem spółki dotyczącym intensywności emisji jest 
zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych 
o 80% do roku 2020; zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla pomoże utrzymać neutralność wobec efektu 
cieplarnianego

TEVA rodzina kontynuowanie projektu Global Public Health Initiative 
i nawiązanie współpracy z Fundacją Billa i Melindy Gate-
sów w zakresie rozwoju nowej cząsteczki terapeutycznej 
z obszaru leków wspierających planowanie rodziny oraz 
podpisanie porozumienia ramowego z fundacją rodziny 
Clintonów – Clinton Health Access Initiative odnośnie do 
współpracy w opracowywaniu rozwiązań dla globalnych 
problemów zdrowotnych dotyczących głównie matek 
i ich dzieci
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1 2 3

TEVA społeczeństwo w wyniku różnych wyzwań, z jakimi miała do czynienia 
spółka w trakcie roku, skala wolontariatu została utrzy-
mana na niezmienionym poziomie; wartość działalności 
charytatywnej w postaci dotacji pieniężnych i produk-
towych wzrosła do 109,5 mln USD; tylko w 2013 roku 
Teva i jej pracownicy przekazali kwotę 100 000 USD 
oraz leki i produkty Teva o łącznej wartości 2,5 mln USD 
na potrzeby ofi ar tajfunu Haiyan (Yolanda)

EDULAB młodzież (licealiści, 
gimnazjaliści)

EDULAB jest organizatorem kursów maturalnych dla 
licealistów, którzy chcą swoją przyszłość związać z sek-
torem medycznym, biomedycznym, chemicznym, dlatego 
też organizuje cykl 27 spotkań teoretycznych oraz 3 spo-
tkania laboratoryjne z egzaminatorem OKE, na których 
omówiony zostaje cały zakres materiału obowiązujący na 
maturze z chemii, matematyki, biologii

BAYER dzieci, sztuka, 
środowisko 

Międzynarodowy Konkurs Malarski dla Dzieci na temat 
ochrony środowiska naturalnego – biorą w nim udział 
dzieci z ponad 100 krajów, do tej pory nadesłały kilka 
milionów prac; projekt ma na celu pokazanie przyrody 
i świata widzianych oczami najmłodszych w obliczu 
teraźniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego

TEVA społeczeństwo Kampania ‘Target Zero’ zainicjowana w 2013 roku re-
prezentuje nowe podejście Teva do zagadnień EHS – jest 
to długoterminowe zobowiązanie dążenia do osiągnięcia 
celu, jakim jest „zero wypadków, zero osób poszkodo-
wanych, zero negatywnych skutków dla środowiska”; 
pierwsze wyniki są bardzo obiecujące: liczba wypadków 
i chorób pracowników Teva wymagających zgłoszenia 
do OSHA spadła w skali globalnej o 30% w 2013 roku, 
podobnie jak liczba wypadków i chorób skutkujących 
czasową niezdolnością do pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie TEVA. Corporate…; Bayer. Odpowiedzialny biznes…; 
Svanvid Biotechnology. Społeczna odpowiedzialność…

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu należy do zagadnień, które 
obecnie znajdują się w centrum zainteresowania nie tylko teoretyków, ale i prak-
tyków zarządzania. Społeczna odpowiedzialność może być traktowana jako instru-
ment wspierający realizację zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie przed-
siębiorstwa, przyczynia się do lepszego funkcjonowania organizacji oraz wskazuje 
kierunek działania dla przedsiębiorstw świadomych swoich wpływów społecznych 
i środowiskowych przez umacnianie relacji z różnymi grupami interesariuszy. 
Wszystkie powyższe przykłady w tabeli są tylko znikomą częścią projektów orga-
nizowanych przez spółki z sektora ochrony zdrowia. Ukazuje to, jak duże znaczenie 
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mają tego typu działania i jak, w prosty sposób, powstaje długotrwała relacja mię-
dzy spółką a społeczeństwem. Dzięki zwykłym działaniom, takim jak udostępnianie 
swoich laboratoriów czy dzielenie się wiedzą, spółki wpływają na kształtowanie nie 
tylko młodych ludzi, ale także na kreowanie lepszego świata.

Podsumowanie

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu nie jest nową ideą, ale 
obecnie bardzo popularną w Polsce. Praktycznie każda duża spółka tworzy swój 
pozytywny wizerunek w oparciu o działania z zakresu CSR. Jest to następstwem 
rosnącej świadomości społecznej. Często przedsiębiorstwa, chcąc sprostać wyma-
ganiom konsumentów, podejmują różnego rodzaju działania na rzecz społeczeń-
stwa z obszaru ekologii, sportu, zdrowia czy stricte społeczne. Przykładem tego są 
przedstawione w tabeli 2 inicjatywy. Odnoszą się one do sektora ochrony zdrowia, 
a ponieważ odbiorcą tych usług i produktów jest praktycznie każdy, liczba inte-
resariuszy jest potencjalnie duża. Dodatkowo warto podkreślić, iż sektor ten, ze 
względu na swoje strategiczne znaczenie, rozwija się bardzo dynamicznie. Spółki 
z sektora ochrony zdrowia osiągają znaczne przychody, co zapewnia im środki na 
realizację różnych akcji o szerokim zasięgu. Istotny jest fakt, że najwięcej korzyści 
z takich działań nie odnoszą fi rmy, ale społeczeństwo. Dzięki tego typu działaniom 
z zakresu CSR można obserwować rozwój inicjatyw, które stają się cyklicznymi 
akcjami. Projekty nastawione są na różne potrzeby i grupy wiekowe, każdy więc 
jest w stanie znaleźć coś adekwatnego do swoich oczekiwań, np. w obszarze edu-
kacji, zdrowia, nauki etc.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono inicjatywy (tab. 2), które potwier-
dzają, iż spółki z sektora ochrony zdrowia poważnie traktują kwestię CSR. Działa-
nia, które podejmują, nie są tylko działaniem marketingowym, ale stanowią ważne 
narzędzie w budowie trwałych więzi ze społeczeństwem.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE EXAMPLE OF THE HEALTHCARE SECTOR

Abstract

The aim of this article is to propose initiatives in the fi eld of corporate social responsi-
bility (CSR) in the health sector. The concept of CSR is particularly important especially in 
view of the problems of modern economics. The desire to build positive relationships with 
the public, as well as sustainable development has become an important objective not only in 
terms of the country, but is also an important part of building long-term strategy in the vari-
ous sectors of the economy such as health. Therefore, in this study has been presented the 
idea of CSR, the characteristics of the health sector and case study examples of CSR activi-
ties in the health sector, based on a literature review.

Translated by Katarzyna Hawran
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Wprowadzenie 

Na rozwój wiejskiej przedsiębiorczości ma wpływ wiele czynników zarówno 
o charakterze ekonomicznym, społecznym, technicznym, jak i politycznym. Wy-
mienione czynniki mogą być stymulatorami wzrostu gospodarczego lub elementa-
mi hamującymi powstanie nowych podmiotów gospodarczych. Na rozwój wiejskiej 
przedsiębiorczości wpływa wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Ważne są rów-
nież czynnik i o znaczeniu lokalnym, takie jak potencjał demografi czny, chłonność 
rynku lokalnego, dostępność zasobów kapitałowych, stan bezrobocia oraz tradycje 
w rozwoju prywatnych inicjatyw (Kamińska, 2006).

Do czynników wpływających na poziom przedsiębiorczości o zasięgu lokal-
nym należy zaliczyć również instytucje otoczenia biznesu, miejscowe tradycje, 
uzgodnienia administracyjne, prawne, podatkowe i kredytowe oraz umiejętność ab-
sorpcji środków pomocowych (Krajewski, Śliwa, 2004).

Powszechnie podzielany pogląd głosi, że region czy gmina, jeśli nie urucho-
mi czynników endogenicznych, to czynniki egzogeniczne ją ominą. Takie czynniki, 
jak kapitał ludzki i społeczny, oraz infrastruktura, jeśli występują w odpowiedniej 
ilości, są warunkiem dopływu kapitału, technologii i innowacji. Dlatego też jednym 
z zadań samorządów jest realizacja działań sprzyjających wzrostowi aktywności go-
spodarczej przedsiębiorców przy pomocy m.in. tworzenia i realizacji lokalnych pro-
gramów wsparcia, wyznaczania kierunków rozwoju lokalnej działalności gospodar-
czej czy tworzenia i udostępniania listy pożądanych rodzajów działalności, których 
rozwinięcie będzie dofi nansowywane bądź w inny sposób wspierane przez władzę 
lokalną (Kamińska, 2004).

 Celem pracy jest przedstawienie zmian poziomu infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej i gazowej w gminach wiejskich powiatu płońskiego w latach 2012–2014 
oraz wykazanie znaczenia elementów infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości.

1. Materiał i metodyka badań

Analizowano infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i gazową oraz liczbę pod-
miotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w gminach wiejskich 
należących do powiatu płońskiego. Dane dotyczące infrastruktury ograniczono do 
elementów tzw. infrastruktury rdzeniowej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz 
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instalacje gazowe). Materiał badawczy stanowiły opracowania statystyczne GUS 
w Warszawie w formie elektronicznej – Bank Danych Lokalnych (2015). Analiza 
rozwoju przedsiębiorczości została dokonana na podstawie liczby podmiotów go-
spodarczych w systemie REGON na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 
w 2012 i 2014 roku. Jako wskaźnik dynamiki rozwoju przedsiębiorczości w po-
szczególnych gminach przyjęto procentowy przyrost liczby podmiotów od 2012 do 
2014 roku. Wpływ infrastruktury wiejskiej na rozwój przedsiębiorczości określono 
na podstawie współczynnika korelacji liniowej Pearsona (Starzyńska, 2009) między 
wybranymi elementami infrastruktury a liczbą podmiotów gospodarczych w syste-
mie REGON na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym:
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Orientacyjnie przyjmuje się, że korelacja jest:
 – niewyraźna, jeżeli rxy < 0,3,
 – średnia, gdy 0,3 < rxy < 0,5,
 – wyraźna, jeżeli rxy < 0,5.

W pracy przyjęto następującą interpretację wyników:
 – r ≤ 0,2 – brak związku liniowego,
 – 0,2–0,4 – słaba zależność,
 – 0,4–0,7 – umiarkowana zależność,
 – 0,7–0,9 – dość silna zależność,
 – r ≥ 0,9 – bardzo silna zależność.

2. Wyniki badań

Powiat płoński utworzony został 1 stycznia 1999 roku i wszedł w skład wo-
jewództwa mazowieckiego. Tworzą go dwa miasta: Płońsk i Raciąż oraz 10 gmin: 
Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, 
Płońsk, Sochocin, Raciąż, Załuski. Stopa bezrobocia w 2012 roku kształtowała się 
na poziomie 18,1%, a w 2014 – 16%. Największą grupę (59%) stanowi ludność 
w wieku produkcyjnym (Bank Danych Lokalnych, 2015).
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Na podstawowy układ powiatu składają się drogi krajowe, powiatowe i wo-
jewódzkie. Łączna długość tych dróg wynosi 816 358 km, z czego drogi krajowe 
stanowią 14,7%, drogi wojewódzkie 8,67%, natomiast drogi powiatowe 76,63%. 
Uzupełnieniem transportu drogowego w powiecie jest transport kolejowy. 

Inwestycje infrastrukturalne stają się dzisiaj jednym z głównych warunków 
decydujących o tempie wzrostu gospodarczego. Dotyczy to oczywiście również 
obszarów wiejskich, słabiej rozwiniętych gospodarczo, peryferyjnych. Na terenach 
położonych z dala od dużych aglomeracji miejskich niższe są koszty budownictwa, 
tańsza ziemia, a także niższe koszty związane z zatrudnieniem ze względu na wyso-
kie bezrobocie. Jednak wymienione wyżej atuty nie mogą i nie są w stanie zrekom-
pensować braków w wyposażeniu infrastrukturalnym. Można nawet stwierdzić, że 
stan infrastruktury w wielu przypadkach będzie jednym z kluczowych czynników 
przyciągających lub hamujących napływ kapitału w rozwój przedsiębiorczości wiej-
skiej (Program…, 2013).

Jednym z podstawowych elementów infrastruktury technicznej, wyznaczają-
cym standard życia na danym terenie, a jednocześnie będącym warunkiem prawidło-
wego rozwoju społeczno-gospodarczego, jest dostęp mieszkańców do wody bieżą-
cej z sieci wodociągowej. Łączna długość sieci wodociągowej w powiecie płońskim 
to 1528,73 km. Nadal jednak istnieją duże potrzeby w zakresie wodociągowania 
gmin. W powiecie funkcjonuje 86 studni głębinowych (Strategia…, 2004).

W powiecie płońskim 32,8% ludności korzysta z sieci kanalizacyjnej. W mie-
ście 88,8% mieszkańców zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej, natomiast 
na wsi z kanalizacji ściekowej korzysta jedynie 8,1% gospodarstw. Z komunalnych 
oczyszczalni ścieków w 2012 roku korzystało 31 600 mieszkańców. 

W powiecie z sieci kanalizacyjnej korzysta 29 211 mieszkańców. Na terenie 
powiatu największa liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej zamieszkuje 
miasto Płońsk – 21 766 mieszkańców. W gminach wiejskich najbardziej skanali-
zowana jest gmina Raciąż (30,4 km), gdzie z sieci korzysta 859 mieszkańców oraz 
gmina Baboszewo (15,0 km), w której 1948 osób odprowadza zanieczyszczenia do 
sieci kanalizacyjnej (Strategia…, 2004). Analiza stanu infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej na obszarach wiejskich powiatu płońskiego pozwala stwierdzić, że mimo 
znacznego wzrostu w ostatnich latach liczba inwestycji w tym zakresie i ich stan są 
niewystarczające.
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Największą dynamiką zmian charakteryzowała się linia kanalizacyjna w gmi-
nie Raciąż, gdzie wskaźnik wzrostu wyniósł 135,3% (tab. 1).

Tabela 1. Ludność w % ogółu ludności korzystająca z instalacji

Gmina

Sieć 
wodo-

cią-
gowa 

2012 r.

Sieć 
wodo-

cią-
gowa 

2014 r.

Wskaźnik 
dynamiki 
2012 = 

100 w %

Sieć 
kanali-
zacyjna 
2012 r.

Sieć 
kanali-
zacyjna 
2014 r.

Wskaź-
nik dy-
namiki 
w %

Sieć 
gazowa 
2012 r.

Sieć 
gazowa 
2014 r.

Wskaźnik 
dynamiki 

w %

Boboszewo 85,5 93,2 109,0 23,8 26,6 111,7 17,9 19,1 106,7
Czerwińsk 72,2 82,0 113,5 7,7 8,6 111,7 – – –
Dzierzążnia 81,1 89,0 109,7 – – – 2,2 2,6 118,2
Joniec 68,8 70,4 102,3 – – 0,1 0,1 100,0
Naruszewo 68,0 84,2 123,8 10,3 10,3 100,0 0,2 0,2 100,0
Nowe 
Miasto 75,9 76,3 100,5 – – – 0,1 0,1 100,0

Płońsk gm. 
wiejska 76,3 98,2 128,7 10,5 10,6 100,1 5,3 7,2 135,8

Raciąż gm. 
wiejska 77,3 85,5 110,6 13,3 18,0 135,3 – – –

Sochocin 77,2 91,5 1,2 10,7 12,2 1,1 17,6 19,3 109,6
Załuski 68,0 99,9 146,9 – – – 0,1 2,0 2000,0

Źródło: Program….

Cztery gminy powiatu nie posiadają sieci kanalizacyjnej; są to: Dzierzążnia, 
Joniec, Nowe Miasto oraz Załuski. Ścieki oczyszczane są w przydomowych 
oczyszczalniach lub gromadzone w zbiornikach bezodpływowych.

W powiecie płońskim funkcjonuje 10 oczyszczalni ścieków (8 komunalnych 
i 2 przemysłowe). Z oczyszczalni ścieków korzysta 31 600 mieszkańców powiatu 
przy liczbie mieszkańców wynoszącej 77 387 osób. Oczyszczalnie komunalne ob-
sługują 35,4% ludności powiatu, w tym 93,3% mieszkańców miast i 10,0% miesz-
kańców wsi. Oczyszczalnie komunalne w 2012 roku oczyściły 2049 dam3 ścieków, 
natomiast przemysłowe oczyszczalnie ścieków oczyściły 456 dam3 ścieków. Bio-
logiczne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 8891 m3/dobę obsługują 
7200 osób, natomiast oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem bioge-
nów o przepustowości 6000 m3/dobę obsługuje 24 400 osób (Program…, 2013). 
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Następnym istotnym problemem i utrudnieniem jest kanalizacja deszczowa, która 
wymaga wielu poprawek i prac remontowych w mieście Płońsk i Raciąż (Strate-
gia…, 2004).

Największą dynamikę zmian w zakresie gospodarki wodnej zaobserwowano 
w dwóch gminach: Płońsk gmina wiejska i Załuski. Na terenie powiatu płońskiego 
z gazu sieciowego korzystają mieszkańcy miasta Płońsk (234 139 m sieci gazowej) 
oraz 8 gmin.

Pozostałe tereny nie posiadają sieci gazowej. Największą dynamiką zmian 
w tym zakresie charakteryzują się dwie gminy: Płońsk gmina wiejska i Załuski. 
Mieszkańcy powiatu zamieszkujący na terenach, gdzie brak jest sieci gazu przewo-
dowego, korzystają z gazu propan-butan, dystrybuowanego w butlach (Strategia…, 
2004).

Rozwój infrastruktury technicznej jest procesem bardzo kosztownym i rozłożo-
nym w czasie. Ani społeczność wiejska, ani samorządy nie są w stanie przeznaczyć 
na ten cel odpowiedniej ilości środków fi nansowych. W gminach wiejskich w ostat-
nich latach zrealizowano wiele inwestycji w zakresie dostępności do odpowiedniej 
jakości wody pitnej, których efektem jest rozwój sieci wodociągowej. Nadal jed-
nak wiele nierozwiązanych problemów występuje w ramach gospodarki ściekowej 
i odpadowej.

Systemy wodociągowo-kanalizacyjne, podobnie jak inne systemy stanowiące 
infrastrukturę techniczną, cechuje duża kapitałochłonność. Wymaga to znacznych 
nakładów inwestycyjnych z wydłużonym okresem zwrotu kosztów.

Niewątpliwie wykorzystanie infrastruktury jako czynnika rozwoju przestrzeni 
wiąże się z prowadzeniem odpowiedniej lokalnej polityki inwestycyjnej w tym za-
kresie. Jej celem jest zwiększenie atrakcyjności i wiarygodności gminy jako miejsca 
zamieszkania i tworzenia miejsc pracy, co decyduje o szansach dalszego rozwo-
ju. Prowadzenie polityki inwestycyjnej w zakresie infrastruktury stanowi obecnie 
szczególną domenę działalności samorządu gminnego, a jej skuteczność zależy od 
znajomości potrzeb i posiadanych środków fi nansowych. Ze względu na wysokie 
koszty inwestycji infrastrukturalnych nie każda gmina może w pełni sfi nansować 
wydatki z własnych dochodów (Kołodziejczyk, 2014).

Największe nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2012 
roku w budżecie gminy przeznaczyła gmina Babuszewo – 4,9%, najmniejsze zaś 
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gmina Dzierzążnia – 1,4%. W 2014 roku na ten cel najwięcej przeznaczyła gmina 
Nowe Miasto – 8,0%, a najmniej gmina Czerwińsk – 2,2%.

W ostatnich latach na terenie powiatu nastąpił znaczny rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw, dających zatrudnienie również ludności z terenów wiejskich. Są to 
głównie przedsiębiorstwa usługowo-handlowe (stacje paliw, sklepy, bary, zajazdy, 
salony kosmetyczne itp.), ale również handel i przetwórstwo przemysłowe. Analiza 
wykazała umiarkowaną zależność między poziomem rozwoju infrastruktury tech-
nicznej a przedsiębiorczością zarówno w 2012 (r = 0,54), jak i 2014 roku (r = 0,56). 
Analiza zależności dla cech przedsiębiorczość i wyposażenie w infrastrukturę tech-
niczną wykazała bardzo silne zależności ze wskaźnikiem zwodociągowania terenu 
(r = 0,73) i umiarkowaną ze wskaźnikiem skanalizowania terenu (r = 0,61).

Najwyższy wskaźnik dynamiki rozwoju przedsiębiorczości (tab. 2) zaobser-
wowano w gminie Sochocin. Gmina Raciąż uzyskała w 2014 roku najwyższą lokatę 
w liczbie podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności.

Tabela 2. Podmioty gospodarcze w systemie REGON w gminach wiejskich powiatu płońskiego

Gmina

Podmioty gospo-
darcze REGON 
na 10 tys. miesz-
kańców w wieku 
produkcyjnym 

w 2012 r.

Podmioty gospo-
darcze REGON 
na 10 tys. miesz-
kańców w wieku 
produkcyjnym 

w 2014 r.

Wskaźnik dyna-
miki podmiotów 
gospodarczych 
REGON na 10 

tys. mieszkańców 
w wieku produk-
cyjnym, 2012 r. 

= 100%

Lokata – liczba 
podmiotów gospo-
darczych w reje-
strze REGON na 
10 tys. ludności

w 2014 r.

Boboszewo 781 827 105,8 8
Czerwińsk 665 685 103,0 11
Dzierzążnia 678 790 116,5 9
Joniec 996 1058 106,2 5
Naruszewo 673 713 105,9 10
Nowe Miasto 903 917 101,5 7
Płońsk gm. 
wiejska 1032 1081 104,7 4

Raciąż gm. 
wiejska 532 603 113,3 12

Sochocin 1136 1232 108,4 3
Załuski 907 977 107,7 6
Najmniejsza wartość została oznaczona jako lokata 1, największa jako ostatnia spośród zestawionych jednostek. 
Gmina miejska Płońsk uzyskała 1 lokatę.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Bank Danych Lokalnych GUS.
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Podsumowanie

Analiza stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich po-
wiatu płońskiego pozwala stwierdzić, że mimo znacznego wzrostu w ostatnich la-
tach liczba inwestycji w tym zakresie i ich stan są niewystarczające. Poprawa wypo-
sażenia analizowanego obszaru w elementy infrastruktury może korzystnie wpłynąć 
na wzrost dochodów własnych gmin, ponieważ tereny te staną się bardziej atrakcyj-
ne dla potencjalnych inwestorów.

Największą dynamiką zmian charakteryzowała się linia kanalizacyjna w gmi-
nie Raciąż, gdzie wskaźnik wzrostu wyniósł 135,3%. Cztery gminy powiatu nie po-
siadają sieci kanalizacyjnej; są to: Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto oraz Załuski. 
Najwyższy wskaźnik dynamiki rozwoju przedsiębiorczości zaobserwowano 
w gminie Sochocin. Gmina Raciąż uzyskała w 2014 roku najwyższą lokatę w licz-
bie podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności, zaś gmina Sochocin najniższą 
pozycję spośród zestawionych jednostek.

Literatura

Bank Danych Lokalnych (2015). Warszawa: GUS.
Kamińska, W. (2006). Kształtowanie się pozarolniczej indywidualnej działalności gospodar-

czej w Polsce. 2004. Kielce: Wydawnictwo IGiAS PAN.
Kamińska, W. (2004). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce. 

Warszawa: Wydawnictwo IGiPZ PAN.
Kołodziejczyk, D. (2014). Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce. 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360, 198–207.
Krajewski, K., Śliwa, J. (2004). Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania roz-

woju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Program ochrony środowiska dla Powiatu Płońskiego na lata 2013–2017 z perspektywą do 
roku 2021 (2013). Urząd Gminy Płońsk.

Starzyńska, W. (red.) (2009). Podstawy statystyki, Warszawa: Difi n.
Strategia Rozwoju Powiatu Płońskiego na lata 2004–2013 (2004). Urząd Gminy Płońsk.



125HALINA KAŁUŻA, JACEK KAŁUŻA

WPŁYW INFRASTRUKTURY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA PRZYKŁADZIE GMIN POWIATU PŁOŃSKIEGO

INFLUENCE OF INFRASTRUCTURE ON DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP: 
THE CASE IN VILLAGES COUNTIES OF PŁOŃSK DISTRICT

Abstract

The aim of article is explain the level of technical infrastructure in the range of water 
– wastewater management in rural areas. In this study, the statistical material available from 
Local Data Bank GUS contained in the publications concerning rural areas in Poland and 
literature.

The main objective of this paper is to analyze and evaluate the development of entre-
preneurship in the district Płońsk between 2012–2014. The entrepreneurship indicator was 
determined by stating a number of economic entities registered in the REGON system per 
10 thousands of people of working age. The paper aimed to analyze correlative relationship 
between technique infrastructure development and entrepreneurship indicators in rural areas 
in 2012–2014. The paper uses the analysis of Pearson’s correlation. As the study results show 
there is a slight dependency (r = 0.55) between the development of technique infrastructure 
and the development of entrepreneurship in rural areas.

Translated by Halina Kałuża
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Wprowadzenie

W wyniku przystąpienia Polski do struktur UE koniecznością stała się budowa 
i porządkowanie istniejących rozwiązań w zarządzaniu zasobami wodnymi i dosto-
sowanie do uchwalonej w dniu 23 października 2000 roku Ramowej Dyrektyw y 
Wodnej numer 2000/60/WE. Integracja Polski z Unią Europejską spowodowała ko-
nieczność nowelizacji zapisów prawa krajowego do wymogów stawianych przez 
przepisy unijne, w tym RDW. Znalazło to swoje odniesienie w nowelizacji Ustawy 
Prawo Wodne z 18 lipca 2001 roku (Dz.U. nr 115, poz. 1229, z późn. zm.) oraz 
Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. nr 62, poz. 627 
z późn. zm.).

W ostatniej dekadzie obserwuje się dynamiczne zmiany zachodzące w gospo-
darce komunalnej. W rozwoju obszarów wiejskich infrastruktura stanowi podstawę 
wszelkiej działalności gospodarczej, warunkuje jej zakres, strukturę i przestrzenne 
rozmieszczenie. Poziom rozwoju infrastruktury może decydować o atrakcyjności 
bądź nieatrakcyjności danego regionu, a więc stanowi szanse lub bariery dalszego 
rozwoju. Analiza stanu i poziomu rozwoju infrastruktury pozwala na ocenę dyspro-
porcji oraz może wpłynąć na pobudzenie aktywności administracji samorządowej 
w kształtowaniu rozwoju obszarów wiejskich, wielofunkcyjnego charakteru wsi, 
a także poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Infrastruktura jako czynnik aktywizujący postęp społeczno-gospodarczy 
stanowi jednocześnie jeden z ważnych wyznaczników życia na wsi (Krakowiak-
-Bal, 2004, 257–266).

Cechą charakterystyczną obszarów wiejskich we wszystkich krajach Unii jest 
ich zróżnicowanie w rozwoju pod względem demografi cznym, społecznym i ekono-
micznym. Zróżnicowanie to jest determinowane przez wiele czynników, począwszy 
od tradycji silnie zakorzenionej w świadomości ludności wiejskiej, a skończywszy 
na indywidualnych planach inwestycyjnych właścicieli gruntów. Obecna struktura 
przestrzenna użytkowania ziemi jest wynikiem wpływu warunków przyrodniczych, 
społeczno-gospodarczych, demografi cznych i historycznych. To już nie tylko kom-
binacja różnych cech przestrzennych i geografi cznych, ale wyraźna ingerencja czło-
wieka, zarówno ta przemyślana i współdziałająca z warunkami naturalnymi, jak i ta 
zaburzająca istniejące środowisko (Kapusta, 2012, s. 107–118).
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Pojęciem infrastruktury określa się urządzenia i instytucje niezbędne do za-
pewnienia należytego funkcjonowania gospodarki narodowej i życia społeczeństwa 
(Borcz 2000).

Infrastruktura, to środki techniczne i instytucje niezbędne do zapewnienia na-
leżytego funkcjonowania działalności produkcyjnej i usługowej oraz kształtowania 
pożądanych warunków życia ludności. Istnieje wiele defi nicji infrastruktury i zwią-
zanych z nią pojęć (Kapusta, 2006).

Stan infrastruktury w Polsce jest bardzo zróżnicowany – od dobrego do bardzo 
słabego. Im lepiej rozwinięta infrastruktura, tym lepsze i atrakcyjniejsze są tereny 
do osiedlania się i życia na nich mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego regionu. 
Różnice, jakie występują w wyposażeniu poszczególnych regionów Polski w najpo-
trzebniejsze elementy infrastruktury, duża ich koncentracja w miastach, a słaba na 
obszarach wiejskich, niekorzystnie wpływają na rozwój tych drugich oraz na warun-
ki życia mieszkańców (Gruszczyński, 2001, s. 435–446).

Poziom infrastruktury stanowi istotny czynnik modernizacji i intensyfi kacji 
produkcji rolnej oraz wpływa na życie ludności wiejskiej. Decyduje o atrakcyjności 
i nowoczesności regionu, gminy, wsi, a tym samym stanowi o szansach i barierach 
ich dalszego rozwoju (Jeznach i in., 2001, s. 451–458).

Infrastruktura techniczna jest istotnym elementem wpływającym na rozwój 
społeczno-gospodarczy danego regionu. Jej dostępność oraz użyteczność, związana 
z ciągłością i powszechnością świadczenia usług, wpływa niewątpliwie na wysoki 
standard życia mieszkańców, a także na atrakcyjność mieszkaniową czy też inwe-
stycyjną gminy. Ponadto, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna wskazuje na 
właściwe nakierunkowanie gospodarcze ośrodka.

Województwo mazowieckie jest największym terytorialnie województwem 
w Polsce. Zajmuje 11,4% powierzchni kraju i zamieszkiwane jest przez 13,9% miesz-
kańców (GUS, 2015). Na Mazowszu na 1 km2 przypadało 150 osób przy średniej 
krajowej wynoszącej 123 os/km2 – większą gęstością zaludnienia charakteryzuje się 
województwo śląskie i małopolskie. Sieć osadniczą województwa tworzy 37 powia-
tów, które dzielą się na 35 gmin miejskich, 50 gmin wiejsko-miejskich i 229 wiej-
skich. Województwo charakteryzuje się największą liczbą podmiotów gospodarczych 
w wartościach bezwzględnych, jak również w przeliczeniu na 10 tys. ludności (1391).

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poziomu rozwoju oraz prze-
strzennego zróżnicowania wybranych elementów infrastruktury technicznej w wo-
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jewództwie mazowieckim. Do analizy wykorzystano zmienne: długość sieci wodo-
ciągowej przypadającej na 100 km2, długość sieci kanalizacyjnej na 100 km2 oraz 
ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków. Analizę przeprowadzono w 314 gmi-
nach wiejskich i miejsko-wiejskich analizowanego województwa.

1. System zaopatrzenia w wodę

Jednym z podstawowych warunków decydujących o jakości i efektywności 
pracy na wsi jest zaopatrzenie w wodę. Odgrywa ono istotną rolę w poprawie wa-
runków pracy ludności wiejskiej. Jest też nieodzownym elementem rozwoju gospo-
darczego na tych terenach, a także odpowiedniej jakości życia i podstawowym wa-
runkiem ochrony środowiska (Chudy, 2008, s. 53–61).

Stan jakościowy zasobów wodnych, z których korzysta polska wieś, nie jest za-
dowalający. Charakteryzuje je duży stopień zanieczyszczenia związkami azotu oraz 
niski poziom stanu sanitarnego (Piszczek, 2013, s. 137–250). Dlatego tendencją naj-
bliższych lat będzie sięgnięcie do zbiorników wód podziemnych, które również nie-
zwłocznie należy objąć ochroną, ponieważ już obecnie w tysiącach wsi oraz małych 
miast stwierdzono zagrożenie skażeniem ich biogenami. Zwiększenie zapotrzebo-
wania na wodę, coraz większe zanieczyszczenie wód powierzchniowych i występu-
jące okresy suszy spowodowały, że w ostatnich latach położono ogromny nacisk na 
rozbudowę na obszarach wiejskich sieci wodociągów zbiorowych, ponieważ tylko 
taki sposób pozyskiwania i dostarczania wody gwarantuje stały jej dopływ, odpo-
wiednie ciśnienie i dobrą jakość (Dolata, Łuczka-Bakuła, 2005).

Zaopatrzenie w wodę za pomocą sieci wodociągowej jest jednym z podsta-
wowych elementów oceny stopnia rozwoju obszarów wiejskich i bardzo ważnym 
czynnikiem decydującym o warunkach życia i pracy ludności wiejskiej.

Tabela 1. Udział gmin według sieci wodociągowej

Długość sieci wodociągo-
wej w km/100 km2

2002 2008 2014
liczba 
gmin % liczba 

gmin % liczba 
gmin %

1 2 3 4 5 6 7

<0;50) 97 34,8 38 13,6 25 9,0
<50;100) 106 38,0 107 38,4 101 36,2
<100;150) 58 20,8 92 33,0 101 36,2
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1 2 3 4 5 6 7

<150;200) 12 4,3 28 10,0 31 11,1
powyżej 200 6 2,2 14 5,0 21 7,5

Razem 279 100,0 279 100,0 279 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (2015).

Liczba gmin, w których sieć wodociągowa wynosi ponad 200 km/100 km2, 
wzrosła trzykrotnie, przy spadku czterokrotnym liczby gmin, w których sieć wodo-
ciągowa nie przekracza 50 km/100 km2 (tab. 1). Wartość maksymalna w 2014 roku 
wynosiła 422 km/100 km2 przy maksymalnej wartości 282 km/100 km2 w 2002 roku. 
Dane wskazują na prawie 50% wzrost. Wartość mediany w 2014 roku w porównaniu 
do roku 2002 wzrosła o 58%.

2. System odprowadzania ścieków

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa powoduje, że coraz częściej bu-
duje się wodociągi wraz z kanalizacją i oczyszczalnią ścieków. Kanalizacja służy do od-
bioru i przesyłania ścieków komunalnych oraz produkcyjnych, odprowadzania ich do 
oczyszczalni, gdzie są utylizowane, oczyszczane i stają się nieszkodliwe dla otoczenia.

Tabela 2. Udział gmin według długości sieci kanalizacyjnej

Długość sieci 
kanalizacyjnej 
w km/100 km2

2002 2008 2014

liczba gmin % liczba gmin % liczba gmin %

<0;8) 205 73,5 148 53,0 91 32,6
<8;16) 43 15,4 62 22,2 61 21,9
<16;24) 5 1,8 27 9,7 40 14,3
<24;32) 7 2,5 6 2,2 28 10,0

powyżej 32 19 6,8 36 12,9 59 21,1
RAZEM 279 100,0 279 100,0 279 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozwój sieci kanalizacyjnej w badanym okresie wykazał dużo większą dyna-
mikę rozwoju niż rozwój sieci wodociągowej w badanych gminach. Zarówno mak-
symalna długość sieci wodociągowej na 100 km2, jak i mediana, wykazały blisko 
siedmiokrotny wzrost.
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3. System oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie ścieków, oprócz podstawowej funkcji, jaką jest utylizowanie, 
oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, odzyskują również substan-
cje użyteczne znajdujące się w ściekach (np. ciepło, wodę, metale, paliwo) i prze-
kształcają je w postać przydatną do użycia.

Porównanie procentowego udziału ludności korzystającej z oczyszczalni ście-
ków zaprezentowano na rysunku 1. W roku 2002 liczba gmin, w których mniej niż 
20% ludności z nich korzystało w porównaniu do roku 2014 roku, zmniejszyła się 
prawie o połowę.

Ważną rolę w redukcji zanieczyszczeń odgrywa środowisko naturalne, którego 
korzystny stan jest dobrem infrastrukturalnym zachęcającym do bytowania w nim 
ludzi oraz rozwijania niektórych form działalności gospodarczych, na przykład rol-
nictwa ekologicznego czy agroturystyki.

Rysunek 1. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków

0%–20% 20%–40% 40%–60% 60%–80% 80%–100%
2002 217 35 17 10 0
2014 119 89 41 20 10
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
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Należy stwierdzić, że w województwie mazowieckim obszary cechujące się 
wyższym poziomem rozwoju infrastruktury to głównie gminy zlokalizowane wokół 
Warszawy, a także wokół większych miast regionu (tab. 3).

Tabela 3. Ranking gmin według sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Lp
Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna

gmina km gmina km
1 Michałowice 422,4 Warka 797,8
2 Piaseczno 420,5 Lesznowola 402,2
3 Lesznowola 309,8 Michałowice 336,9
4 Grójec 306,4 Piaseczno 317,9
5 Ożarów Mazowiecki 301,7 Jaktorów 275,4
275 Radzanów 17,1 Szulborze Wielkie 0,0
276 Pniewy 10,3 Trojanów 0,0
277 Łyse 6,4 Wierzbno 0,0
278 Poświętne 0,0 Załuski 0,0
279 Strachówka 0,0 Zaręby Kościelne 0,0

średnia 115,2 średnia 32,2
mediana 106,1 mediana 14,1

Źródło: obliczenia własne.

Sieci wodociągowej w 2014 roku w województwie mazowieckim nie posiadały 
tylko dwie gminy, co stanowiło mniej niż 1% wszystkich gmin, natomiast sieć kana-
lizacyjna nie wystąpiła w 43 gminach, co stanowiło 15,4% wszystkich gmin.

Podsumowanie

W Polsce ciągle mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem stopnia rozwoju 
infrastruktury technicznej, szczególnie w odniesieniu do obszarów wiejskich. Stan 
infrastruktury komunalnej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, 
przez wiele lat niedoinwestowanych, ulega znaczącej poprawie. Istniały istotne róż-
nice w poziomie wyposażenia poszczególnych obszarów gmin w urządzenia infra-
strukturalne. Potrzeby w zakresie budowy bądź rozbudowy sieciowej infrastruktury 
na obszarach wiejskich występują powszechnie i są zaspokajane stopniowo, zgodnie 
z posiadanymi środkami fi nansowymi gmin.
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W badanych gminach zauważono:
 – trzykrotny wzrost liczby gmin, w których sieć wodociągowa wynosi ponad 

200 km/100km2,
 – czterokrotny spadek liczby gmin, w których sieć wodociągowa nie przekra-

cza 50 km/100km2,
 – wartość mediany długości sieci wodociągowej w 2014 roku w porównaniu 

do roku 2002 wzrosła o 58%,
 – maksymalna długość km sieci wodociągowej na 100 km2, jak i mediana, 

wykazały blisko siedmiokrotny wzrost.
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Abstract

The article presents the transformation of selected elements of technical infrastructure 
and its spatial differentiation in rural areas Masovia province. The analysis uses the following 
variables: the length of the water supply network per 100 km2 network, the length of the sew-
erage network on a network of 100 km2 and population using waste water treatment plants.
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STRESZCZENIE

Rozwój i bogacenie się społeczeństw oraz otwarcie granic pozwalają ludziom na swo-
bodne przemieszczanie się praktycznie po całym globie. Dzięki temu dynamicznie rozwija 
się szeroko pojmowana turystyka, która jest ważnym sektorem, istotnie wpływającym na 
poszczególne gospodarki narodowe. Zasadniczym celem pracy jest wskazanie obszarów 
pozytywnego oddziaływania turystyki na gospodarki krajów Unii Europejskiej. Do analizy 
wybrano cztery kluczowe aspekty: wpływy i wydatki na turystykę w wybranych krajach, jej 
wkład w tworzenie PKB, udział turystyki i branż współpracujących w PKB oraz zatrudnie-
nie. Przy wykorzystaniu danych statystycznych i wskaźników dynamiki dokonano oceny 
gospodarczego znaczenia turystki w krajach UE.

Słowa kluczowe: turystyka, wpływy z turystyki, wydatki na turystykę, zatrudnienie w tury-
styce, PKB

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój współczesnych społeczeństw oraz procesy globalizacji 
światowych gospodarek, którym towarzyszy swobodny przepływ osób i kapitałów, 
przyczyniają się do intensyfi kacji procesów przemieszczania się ludności. Te z ko-
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lei skutkują licznymi migracjami, obserwowanymi w skali całego globu, ale jedno-
cześnie stwarzają praktycznie nieograniczone możliwości podróżowania po całym 
świecie. Dzięki temu rozwija się szeroko pojmowana turystyka, która nie pozostaje 
bez wpływu na gospodarki narodowe. Rośnie jej znaczenie w kształtowaniu docho-
dów i dobrobytu poszczególnych społeczeństw, stąd też coraz intensywniej podkre-
śla się jej aspekty ekonomiczne, a samą branżę turystyczną traktuje się jako istotny 
element gospodarki.

Celem artykułu jest ukazanie gospodarczego znaczenia turystyki w krajach 
Unii Europejskiej w oparciu o analizę wskaźników absolutnych, względnych oraz 
wskaźników dynamiki dla lat 2005–2015. Do analizy wybrano mierniki, które są 
uwzględniane przez instytucje badawcze i statystyczne oraz wydają się być wysoce 
istotne dla określenia poziomu rozwoju i sytuacji społeczno-gospodarczej wybra-
nych państw, to jest: produkt krajowy brutto, zatrudnienie  oraz wpływy i wydatki na 
turystykę. Omówiono zatem rolę turystyki w tworzeniu produkcji krajowej, badając 
zarówno jej bezpośredni udział, jak i łączny udział turystyki i branż współpracują-
cych w PKB. Kolejno analizie poddano poziom zatrudnienia w sektorze turystycz-
nym w stosunku do zatrudnienia ogółem. Przeanalizowano także wpływy i wydatki 
z turystyki w wybranych krajach UE. Dane i wskaźniki wykorzystano do ukazania 
pozytywnego oddziaływania i oceny gospodarczego znaczenia turystyki w krajach 
Unii Europejskiej.

1. Gospodarcze aspekty turystyki

Zgodnie z defi nicją przyjętą przez Parlament Europejski pod pojęciem turystyki 
mieści się „ogół czynności odwiedzających, którzy podejmują podróż do głównego 
miejsca docelowego położonego poza ich zwykłym otoczeniem, na okres krótszy niż 
rok, w dowolnym celu głównym, w tym służbowym, wypoczynkowym lub innym 
celu osobistym, innym niż zatrudnienie przez podmiot miejscowy dla odwiedzanego 
miejsca” (Rozporządzenie, 2011). Natomiast gospodarkę turystyczną defi niuje się 
jako „całokształt warunków materialnych, instytucjonalnych, społecznych, politycz-
nych oraz reguł i mechanizmów gospodarowania w sferze produkcji, podziału, wy-
miany i konsumpcji w celu realizacji potrzeb turystów” (Nawrocka, 2011, s. 25–40).

Połączenie zachowań jednostek z całą bazą i uwarunkowaniami tworzy jeden 
z ważniejszych sektorów gospodarki światowej – sektor turystyczny. Jego zna-
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czenie z roku na rok jest coraz większe nie tylko z uwagi na modę i trend, jakim 
w ostatnich latach stało się podróżowanie, ale również z powodu bogacenia się spo-
łeczeństw, dzięki czemu mogą one prowadzić wysoce konsumpcyjny styl życia. Do-
bra i usługi turystyczne zaliczane są do dóbr wyższego rzędu, stąd przy wzroście 
dochodów konsumuje się ich zdecydowanie więcej. Zgodnie z Klasyfi kacją Spoży-
cia Indywidualnego według Celu (COICOP) wydatki gospodarstw domowych na 
restauracje i hotele, transport oraz rekreację i kulturę wykazują tendencję rosnącą 
(Milczarek, 2013, s. 65–78). Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) wskazuje, 
że turystyka generuje 10% światowego PKB oraz 7% globalnego eksportu. Na 11 
zatrudnionych przynajmniej jedna osoba zatrudniona jest właśnie w tym sektorze. 
W zakresie eksportu usług, usługi turystyczne stanowią aż 30% (UNWTO, 2015).

Typologia funkcji turystyki wskazuje osiem podstawowych funkcji: wypo-
czynkową, zdrowotną, wychowawczą, edukacyjną (w tym edukację kulturową 
i kształtowanie świadomości ekologicznej), polityczną, etniczną, ekonomiczną oraz 
kształtowania przestrzeni (urbanizacyjna oraz kształtowania środowiska przyrodni-
czego) (Panasiuk, 2006, s. 23–34). Z racji tematyki niniejszej pracy szerzej omówio-
na zostanie jedynie funkcja ekonomiczna.

Ekonomiczne aspekty turystyki przejawiają się przede wszystkim w przepły-
wach fi nansowych i rzeczowych, związanych z nabywaniem dóbr i usług turystycz-
nych, czyli występuje swoista gra rynkowa popytu i podaży, także w inwestycjach 
w tej branży. Odnosi się to zarówno do usług noclegowych, gastronomicznych, 
transportowych, jak i sportowo-kulturalnych, ale również elementów środowiska 
naturalnego czy przestrzeni zurbanizowanych (Kachniewska, Nawrocka, 2012, 
s. 15). Turystyka nieodłącznie związana jest z napływem kapitału, dzięki czemu 
możliwa jest aktywizacja gospodarcza określonych regionów. Przyjazd turystów 
generuje zwiększone zyski miejscowych przedsiębiorców. Powstają nowe miejsca 
pracy, rosną dochody lokalnej społeczności, następuje poprawa dobrobytu, a tym 
samym zwiększają się też wpływy budżetowe z tytułu podatków. Ruch turystyczny 
wpływa na przepływ i podział zasobów fi nansowych. W wielu miejscach umożliwia 
on sfi nansowanie działań zmierzających do zachowania i rozwoju walorów natural-
nych i antropogenicznych. Dodatkowo turystyka pobudza koniunkturę przez kre-
owanie popytu i nowych miejsc pracy w innych sektorach gospodarki, na przykład 
w budownictwie czy rolnictwie (Panasiuk, 2006, s. 53).
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2. Turystyka międzynarodowa w UE – wpływy i wydatki

Turystyka międzynarodowa obejmuje podróże prywatne, jak i służbowe, rezy-
dentów danego kraju poza jego granice (turystyka wyjazdowa), jak i przyjazdy nie-
rezydentów do danego kraju (turystyka przyjazdowa)1. W zakresie wpływów i wy-
datków na turystykę międzynarodową w Unii Europejskiej zmiany na przestrzeni lat 
2005–2014 ukazano na rysunku 1. Wyraźnie zarysowany jest trend rosnący zarówno 
w kwestii wpływów, jak i wydatków, które w kolejnych badanych latach są coraz wyż-
sze, przy czym dynamika wzrostu dochodów jest zdecydowanie wyższa niż dynamika 
wzrostu wydatków. W roku 2005 oraz 2010 wydatki na dobra i usługi turystyczne 
obywateli UE przewyższały wpływy o kilkanaście milionów euro, jednak w 2014 roku 
wydatki były już niższe. Wpływy netto in plus wynosiły wówczas 11,5 mld euro. 

Największe wpływy z tytułu turystyki w 2005 roku odnotowała Hiszpania 
w wysokości 38,6 mld euro, kolejno Francja – 35,4 mld euro, Włochy – 28,4 mld 
euro, Wielka Brytania – 24,7 mld euro i Niemcy – 23,4 mld euro (rys. 2). Prawie 
10 lat później pierwsza piątka spośród krajów UE o największych dochodach z tu-
rystyki nie zmieniła się. Jedynie Zjednoczone Królestwo z 35,3 mld euro wyprze-
dziło słoneczną Italię, której wpływy wzrosły do poziomu 34,2 mld euro. Pierwsze 
miejsce w dalszym ciągu należało do Hiszpanii (49 mld euro), zaś drugie do Francji 
(43,3 mld euro).

Rysunek 1. Wpływy i wydatki na turystykę w Unii Europejskiej (EU-28)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

1 Istnieje jeszcze trzecia forma – turystyka krajowa – czyli podróże mieszkańców po własnym kraju. 
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Rysunek 2. Największe wpływy i wydatki na turystykę wśród państw UE 
w latach 2005 i 2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Analiza wydatków na turystykę wskazuje bardzo podobną grupę krajów o naj-
wyższych kwotach. Zarówno w 2005, jak i 2014 roku najwięcej na podróże wy-
datkowali Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi i Włosi (rys. 2). Pierwszą piątkę krajów 
w pierwszym badanym roku zamyka jednak Holandia, a w drugim Belgia. Stąd też, 
po zestawieniu wpływów i wydatków na turystykę w 2014 roku, wynik netto dla 
państw takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Belgia i Holandia, był ujemny i kształ-
tował się odpowiednio w sposób następujący: –37,6; –12,5; –7,4 oraz –5 mld euro 
(rys. 3). Duże znaczenie turystyki w Niemczech i Wielkiej Brytanii potwierdza rów-
nież ich czołowa pozycja wśród państw europejskich w światowym zestawieniu 
nacji najczęściej podróżujących i najwięcej wydatkujących na ten cel. Oba kraje 
Europy wyprzedzają jedynie Chiny i USA (UNWTO, 2015).
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Rysunek 3. Największe dodatnie i ujemne wpływy netto z turystyki w UE w roku 2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Dodatnie wpływy netto z tytułu turystyki w 2014 roku odnotowano w 19 kra-
jach unijnych, czyli zdecydowanej większości. Działalność turystyczną można za-
tem uznać za działalność dochodową, w mniejszym lub większym stopniu. W szcze-
gólności widoczne jest to w krajach posiadających rozbudowaną infrastrukturę 
turystyczną oraz warunki naturalne sprzyjające rozwojowi turystyki. Największe 
wpływy netto, w wysokości 35,4 mld euro, wystąpiły w Hiszpanii, dalej we Wło-
szech – 12,5 mld euro, Grecji – 11,3 mld euro, Austrii – 7,5 mld euro i Portugalii 
– 7 mld euro.

Polska na tle Unii Europejskiej nie wypada najgorzej. Pod względem wpływów 
w 2014 roku znajdowała się na 12. miejscu, a w kwestii wydatków na turystykę – na 
11. Wpływy zwiększyły się z 5 mld euro w 2005 roku do prawie 8,5 mld euro w 2014 
roku. Natomiast wydatki zwiększyły się odpowiednio z 4,5 do 6,7 mld euro. Wpły-
wy netto na koniec badanego okresu stanowiły 1,7 mld euro, czyli ponad 7 mld zł.

3. Zatrudnienie w turystyce

Branżę turystyczną cechuje duża sezonowość, gdyż przede wszystkim w okre-
sie letnim i zimowym obserwuje się wzmożony ruch turystyczny i dużo większy po-
pyt na dobra i usługi z tego sektora. W związku z tym również zatrudnienie w tury-
styce ulega pewnym sezonowym wahaniom, jednak podejmowanych jest wiele dzia-



143ALEKSANDRA MILCZAREK

GOSPODARCZE ZNACZENIE TURYSTYKI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

łań zmierzających do wykorzystania obiektów infrastruktury przez cały rok i kreuje 
się coraz to nowe potrzeby podróżne wśród konsumentów. Na terenie Unii Europej-
skiej średnio co szósta osoba jest zatrudniona w turystyce, czyli nawet więcej, niż 
wskazuje ujęcie ogólnoświatowe. Najwięcej miejsc pracy w sektorze tym wykazują 
Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania, pomimo tego, iż nie są to największe pod 
względem powierzchni kraje Unii. W 2015 roku było to odpowiednio: 5234 tys., 
4293 tys. i 2901 tys. miejsc pracy (WTTC). Lepszym źródłem informacji o rynku 
pracy będzie jednak udział osób zatrudnionych w turystyce w zatrudnieniu ogółem, 
co w podziale na pięć grup przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Procentowy udział turystyki w całkowitym zatrudnieniu w 2015 roku

20–25% 15–20% 10–15% 5–10% poniżej 5%
Chorwacja
Cypr
Grecja
Malta

Austria
Estonia
Hiszpania
Portugalia

Bułgaria 
Niemcy
Węgry
Włochy
Szwecja
Wielka Brytania

Belgia
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Irlandia
Łotwa
Luksemburg
Holandia
Rumunia

Litwa
Polska
Słowacja

Źródło: opracowanie własne na podstawie WTTC.

W czterech krajach UE prawie co czwarty pracujący zatrudniony jest w tury-
styce. Są to Chorwacja, Cypr, Grecja i Malta, czyli kraje rejonu Morza Śródziem-
nego, o ciepłym klimacie i bogatych walorach turystycznych, których gospodarka 
w dużym stopniu bazuje na ruchu turystycznym. Na Malcie udział zatrudnionych 
w turystyce w ogólnym zatrudnieniu przekroczył w 2015 roku nawet 28%. W Grecji 
było to 23%, w Chorwacji 22%, a na Cyprze 20%. W Austrii, Estonii, Portuga-
lii i Hiszpanii w turystyce zatrudnienie znajduje jedna z pięciu lub sześciu osób. 
Uogólniając, turystyka w 2015 roku tworzyła miejsca pracy dla ponad 10% ogółu 
zatrudnionych aż w 14 krajach Unii. W kolejnych 10 zatrudnienie w omawianym 
sektorze wahało się między 5 a 10%. Z punktu widzenia rynku pracy turystyka jest 
zatem ważnym „pracodawcą”.
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W roku 2005 największe zatrudnienie w turystyce odnotowano w Chorwacji 
na poziomie 26,2%, a najmniejsze w Polsce 4,7%. Pięć lat później spośród krajów 
Unii dominowała Malta z 24,6%, a na ostatnim miejscu znalazła się Litwa – 4,3%. 
W roku 2015, ponownie na Malcie, obserwowano najwięcej miejsc pracy w tury-
styce w stosunku do ogółu – 28,8%, a najmniej w Polsce – 4,2%. Obserwowany 
w 2010 roku spadek dotyczył prawie całej Unii i był wynikiem kryzysu ekonomicz-
nego 2008+, który zmusił do oszczędności, a tym samym ograniczenia podróży, całe 
europejskie społeczeństwa. Dynamika wzrostu była wówczas ujemna w 20 krajach, 
przy czym wzrosty odnotowane w pozostałych były względnie wysokie. W Irlandii 
na przykład zatrudnienie w turystyce wzrastało wówczas w tempie 11,6%, na Malcie 
11,2%, w Portugalii 5,2% w stosunku rok do roku. W 2015 roku dynamika wzrostu 
była już w większości na terenie Unii dodatnia, ale kraje nie osiągnęły tempa wzro-
stu i samego poziomu zatrudnienia w branży z roku 2005. Przyczyniła się do tego 
nie tylko niestabilna sytuacja i zawirowania w sferze politycznej i ekonomicznej 
wybranych państw, ale też rosnąca popularność innych niż europejskie destynacji, 
takich jak Azja czy Ameryka Południowa.

4. Turystyka a PKB

Sektor, który generuje miliardowe wpływy i wydatki oraz tworzy liczne miej-
sca pracy, musi również mieć swój udział w tworzeniu PKB. Udział ten można roz-
patrywać w sposób dwojaki, jako bezpośredni udział wyłącznie rynku dóbr i usług 
stricte związanych z turystyką, podróżami lub jako udział łączny turystyki i branż 
współpracujących, powiązanych. Procentowy udział samej turystyki oraz turystyki 
w szerszym znaczeniu w PKB poszczególnych państw UE przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Procentowy udział turystyki w PKB

 Kraj
Wkład bezpośredni Wkład całkowity

2005 2010 2015 2005 2010 2015
1 2 3 4 5 6 7

Austria 5,34 5,33 5,47 15,77 14,92 15,17
Belgia 2,36 2,15 2,46 6,37 5,61 6,12
Bułgaria 6,78 3,97 3,30 24,88 14,45 12,13
Chorwacja 9,71 8,41 10,11 24,49 20,37 23,25
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1 2 3 4 5 6 7

Cypr 7,27 4,94 6,37 22,51 14,68 19,32
Czechy 3,22 2,83 2,53 9,46 8,40 7,69
Dania 2,04 1,82 2,02 6,88 6,56 6,86
Estonia 4,05 3,44 3,89 16,11 13,58 15,46
Finlandia 2,41 2,06 2,07 7,04 6,12 6,26
Francja 3,67 3,54 3,68 9,54 8,98 9,13
Grecja 5,81 5,45 7,55 16,66 15,53 18,50
Hiszpania 5,65 5,17 5,75 16,46 14,68 16,05
Holandia 2,17 1,71 1,85 6,60 5,29 5,45
Irlandia 1,77 1,90 2,16 7,02 7,26 8,11
Litwa 2,38 1,50 1,65 6,64 4,16 4,49
Luksemburg 1,84 1,98 1,78 4,09 4,32 5,11
Łotwa 3,03 3,82 4,07 7,22 8,08 9,05
Malta 12,34 12,41 15,08 24,33 23,78 27,67
Niemcy 4,18 3,88 3,90 10,07 9,15 8,93
Polska 1,85 1,64 1,68 4,95 4,39 4,34
Portugalia 4,73 4,85 6,36 13,40 13,96 16,43
Rumunia 1,85 1,17 1,32 6,22 4,86 5,05
Słowacja 1,78 2,35 2,35 4,93 6,26 6,11
Szwecja 2,20 2,31 2,49 8,65 9,01 9,64
Węgry 3,88 4,09 4,05 10,85 10,88 10,37
Wielka Brytania 3,66 3,22 3,68 11,63 9,68 11,19
Włochy 4,26 3,80 4,20 10,96 9,75 10,24

Źródło: WTTC.

W zawężonym zakresie, kiedy rozpatruje się wyłącznie elementy ściśle związane 
z gospodarką turystyczną, jej wkład w PKB wahał się w 2005 roku między 1,76% dla 
Irlandii a 12,3% dla Malty. W roku 2015 było to 1,32% dla Rumunii i 15,08% dla Mal-
ty. Największy udział wykazały kraje typowo turystyczne, takie jak Malta, Chorwacja 
(10,11%), Grecja (7,55%), Cypr (6,37%), Portugalia (6,36%), Hiszpania (5,75%) i Au-
stria (5,46%). Patrząc na całkowity udział turystyki w szerszym ujęciu, generowała 
ona w 2005 roku od 4,08% PKB w Luksemburgu do 24,88% PKB w Bułgarii. W roku 
2015 było to 4,34% dla Polski do 27,67% na Malcie. Poza Maltą wysoki udział tury-
styki w PKB zaobserwowano też w Chorwacji (23,25%), na Cyprze (19,32), w Grecji 
(18,5%), Portugalii (16,43%) oraz Hiszpanii (16,05%). Reasumując, całościowe uję-
cie sektora wskazuje na około dwu- lub nawet trzykrotnie większy wkład w PKB niż 
w przypadku ujęcie zawężonego. Turystyka może zatem generować nawet 1/4 PKB, 
choć w większości krajów Wspólnoty jej udział wynosi 8–16%.
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Podsumowanie

Rozpatrując znaczenie ekonomiczne turystyki, dane potwierdzają, iż jest to 
sektor gospodarczo istotny. Branża nie tylko generuje część produktu krajowego, ale 
także tworzy liczne miejsca pracy, przyczyniając się tym samym do kształtowania 
dobrobytu. Im większe walory turystyczne posiada dany kraj, im lepszy panuje w nim 
klimat lub ma korzystniejsze położenie (m.in. w basenie Morza Śródziemnego lub 
w Alpach), tym większy ruch turystyczny i większe płynące z niego korzyści. Kraje 
takie, jak Malta, Chorwacja, Hiszpania, Grecja, Cypr czy Portugalia, opierają swoją 
gospodarkę w dużym stopniu na turystyce i przyjezdnych podróżnych, w związ-
ku z czym obserwuje się tam wyższe zatrudnienie w turystyce i większy jej udział 
w PKB niż w innych krajach UE. Dodatkowo dostrzegalna jest pewna korelacja. 
W krajach o dużym udziale turystyki w zatrudnieniu ogółem automatycznie duży 
jest też jej udział w PKB. Nieco inaczej wygląda to w kwestii wpływów i wydatków, 
gdzie kraje o największym udziale turystyki w zatrudnieniu i PKB wcale nie osią-
gają największych wpływów z turystyki. Generują one, owszem, dodatnie wpływy 
netto z turystyki, nawet jedne z wyższych, jednak czołówka tych państw nie do 
końca się pokrywa. Pozostałe kraje Unii nie odnoszą tak dużych korzyści z turyst-
ki, generując mniejsze, większe lub nawet ujemne dochody netto (Niemcy, Wielka 
Brytania), jednak turystyka w pewnej części przyczynia się do tworzenia ich PKB, 
a także zapewnia sporą ilość miejsc pracy, więc jej pozytywne oddziaływanie jest 
odczuwalne. 
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ECONOMIC IMPORTANCE OF TOURISM IN THE EUROPEAN UNION

Abstract

The development and enrichment of societies and open borders allow people to move 
freely around the globe. Thanks to this dynamically developing grows widely understood 
tourism, which is an important sector in the economy, signifi cantly affecting the individual 
national parts of economies. The main aim of this work is to identify areas the positive im-
pact of tourism on the economies of the European Union. Analysis of the selected four key 
aspects: income and expenditure on tourism in selected countries, the contribution of tour-
ism to GDP, share of tourism and industries cooperating in GDP and employment. By using 
statistical data and indicators of dynamics, the evaluation of the economic importance of 
tourism in the EU was made.
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Wprowadzenie

Złożoność współczesnego świata wymaga od jednostek różnorodnych kom-
petencji, które pozwolą im na sprawne funkcjonowanie w różnych i dynamicznie 
zmieniających się warunkach. Kompetencje są cechami (właściwościami) jednostki, 
które tkwią u podstaw efektywnego jej działania lub zachowania oraz odgrywanych 
z powodzeniem ról (Woodruffe, 2003, s. 94). Kompetencje rozumieć należy jako 
zespół wiadomości, doświadczenia, umiejętności, uzdolnień, wartości i postaw (Saj-
kiewicz, 2001, s. 30). Tak rozumiane niezbędne są w różnych dziedzinach życia, 
dlatego można wyróżnić m.in. kompetencje polityczne, ekonomiczne, społeczne. 
Kompetencje określają potencjał jednostki wyznaczający jej zdo lność do wykona-
nia określonych działań i mają wymiar (komponent, zakres) indywidualny lub spo-
łeczny. Wymiar społeczny kompetencji odnosi się do relacji z innymi i ma na celu 
rozwiązywanie różnorakich problemów społecznych (Męczkowska 2003, s. 693).

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza porównawcza wybranych kompe-
tencji społecznych, którymi dysponują studenci (polscy, litewscy i słowaccy) zaczy-
nający edukację ekonomiczną na poziomie uniwersyteckim. Kompetencje społeczne 
respondentów poddano analizie na podstawie wyników badań kapitału społecznego 
tych trzech grup ankietowych.

1. Istota i znaczenie kompetencji społecznych

Kategoria kompetencji społecznych, często używana w dyskursie naukowym 
i publicznym, nie jest jednoznacznie defi niowana. Obok siebie funkcjonują zatem różne 
defi nicje, uznawane za właściwe przez przedstawicieli różnych dziedzinach nauk spo-
łecznych: psychologii, socjologii, pedagogiki oraz ekonomii. Defi nicje te uogólniają 
lub uszczegóławiają kategorię kompetencji społecznych i powodują, że jednoznaczne 
używanie tego pojęcia jest niemożliwe. Wśród różnych defi nicji kompetencji społecz-
nych można wyróżnić defi nicje funkcjonalne, określające kompetencje społeczne jako 
rodzaj posiadanych przez grupę lub jednostkę zdolności, oraz defi nicje nominalistycz-
ne, wyliczające zakresy poszczególnych typów kompetencji (Bacia, 2015, s. 7).

Kompetencje społeczne rozumiane być mogą jako „zdolność, posiadanie 
niezbędnych umiejętności do tego, by wywrzeć pożądany wpływ na innych ludzi 
w sytuacjach społecznych” (Argyle, 1999). W takim rozumieniu są konglomera-
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tem wielu czynników odnoszących się do funkcjonowania jednostki w wymiarach: 
poznawczym („wiem”), motywacyjno-emocjonalnym („chcę”) oraz behawioralnym 
(„działam”) (Wiszejko-Wierzbicka, 2012).

Kompetencje społeczne zdefi niowane mogą być też jako procesy, które obej-
mują: postrzeganie/rozumienie sytuacji społecznej, sposób zachowania oraz towa-
rzyszące temu odczucia, sympatie czy antypatie. Znajdują one odzwierciedlenie 
w funkcjonowaniu człowieka poprzez aspekt poznawczy, emocjonalno-motywacyj-
ny oraz społeczny (Szołtysek, Jeż, Twaróg, 2015). Jedni upatrują ich istoty w inte-
rakcji elementarnych zdolności wykorzystywanych w określonych typach sytuacji 
(Greenspan, 1981; Riggio, 1986), inni opisują je jako zdolność ogólną ujawniają-
cą się w wielu różnych sytuacjach (Jakubowska, 1996). Określane są zatem jako 
umiejętności specyfi czne, zależne od kontekstu, przejawiające się w zachowaniu 
(Biermann, Welsh, 2001) lub też jako nabywane przez jednostkę w toku treningu 
społecznego umiejętności złożone, które warunkują efektywność radzenia sobie 
w określonego typu sytuacjach społecznych (Matczak, 2007).

Kompetencje społeczne rozpatrywane mogą być w ujęciu statycznym i dynamicz-
nym. Pierwsze z nich zakłada, że umiejętności tworzące kompetencje społeczne są za-
chowaniami zmierzającymi do nawiązania, podtrzymania i zakończenia relacji między-
ludzkich. Podejście dynamiczne natomiast opisuje je jako zachowania celowe, dostoso-
wane do sytuacji, wyuczone i kontrolowane przez jednostkę (Spitzberg, Cupach, 2002).

Kompetencje społeczne warunkują efektywne funkcjonowanie człowieka 
w kontaktach społecznych (Cavell, 1990), są sumą wiedzy i umiejętności osoby, 
którą określa jakość społecznie właściwego zachowania (Reitz, 2012, s. 8). Mogą 
mieć one charakter (Góralska, Solarczyk-Szewc, 2012):

 – adaptacyjny – pozwalają na efektywność i skuteczność działań, odnajdywa-
nie się na rynku pracy, bycie przedsiębiorczym i komunikatywnym,

 – emancypacyjny – pozwalają na rozumienie rzeczywistości społecznej, do-
konywanie wyborów i działanie ze świadomością konsekwencji związanych 
z tymi wyborami (np. świadomość ról społecznych, gotowość do działania 
na rzecz interesu publicznego),

 – krytyczny – pozwalają na dostrzeganie uzasadnień legitymizujących własne 
działanie oraz praktykę społeczną, umożliwiające rozumienie własnej sy-
tuacji oraz kontekstów, w jakich przebiega działanie kreatywne, niezależne 
oraz etyczne.



152 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII

Na adaptacyjnym charakterze kompetencji społecznych skupia się ekonomicz-
ne (neoliberalne) ich ujęcie, w którym są one zdefi niowane jako zależne od pozio-
mu formalnego wykształcenia umiejętności warunkujące sprawne zarządzanie sobą 
i wysoką skuteczność interpersonalną, możliwości odnalezienia się i odniesienia 
sukcesu na rynku pracy, w biznesie, bardzo często decydując o wysokości osiągane-
go wynagrodzenia (Szołtysek, Jeż, Twaróg, 2015; Smółka, 2016, s. 15).

Zaznaczyć jednak należy, że obecnie coraz częściej podkreśla się konieczność 
całościowego ujęcia charakteru kompetencji. Takie ich ujęcie wskazuje, że są one 
wynikiem całości doświadczeń nabytych przez jednostkę w procesie uspołecznienia, 
rozwijane są w obu systemach edukacji formalnej i nieformalnej (Karl-Heinz, Lind-
ner, 2012). Dzięki wysokim kompetencjom społecznym jednostki lepiej odnajdują 
się i efektywniej funkcjonują w wielu różnych sytuacjach społecznych (Martkow-
ska, 2012, s. 19). Zatem kompetencje społeczne stanowią kluczowy element umiejęt-
ności życiowych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania we współczesnym, 
dynamicznym świecie, które posiąść powinien każdy młody człowiek (Partnership 
for 21st Century Skills, 2008).

Znaczenie kompetencji społecznych może być rozpatrywane w kontekście 
jednostki (perspektywa mikro) lub całego społeczeństwa (perspektywa makro). 
Ponieważ są traktowane jako zdolność jednostki do tworzenia i utrzymania relacji 
wysokiej jakości, wzajemnie satysfakcjonujących oraz unikania negatywnego trak-
towania lub wiktymizacji przez innych (Biermann, Welsh, 2001), warunkują efek-
tywne funkcjonowanie jednostki w różnych kontaktach społecznych (Cavell, 1990). 
Wynikające z tego znaczenie kompetencji społecznych dla jednostki wyznacza jed-
nocześnie ich trudne do przecenienia znaczenie dla społeczeństwa, są one bowiem 
niezbędne w podejmowaniu globalnych wyzwań, rozwiązywaniu problemów oraz 
w dążeniu do realizacji wspólnego dobra, mogą wspierać transformację społeczną 
i budować współpracę między narodami (OECD, 2005; UNESCO, 2014).

Według uzgodnionej w Unii Europejskiej listy kluczowych kompetencji, kom-
petencje społeczne służą nie tylko powodzeniu poszczególnych jednostek w per-
spektywie mikrospołecznej, ale też przyczyniają się do wzmocnienia relacji makro-
ekonomicznych oraz globalizacyjnych przez budowanie kapitału społecznego i roz-
wój gospodarczy (Recommendation…, 2006; Lifelong Learning Programme EU, 
2009). Współpraca osób kompetentnych społecznie buduje zaufanie do ludzi i do 
instytucji, tworzy sieci współpracy oraz aktywuje dobrowolną działalność w róż-
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nego typu organizacjach, które są elementami kapitału społecznego. Jednocześnie 
sytuacje te, określanie mianem treningu społecznego, rozwijają kompetencje spo-
łeczne (Matczak, 2007). Obok kompetencji obywatelskich decydują one nie tylko 
o tym, jak jednostki radzą sobie we współczesnym świecie, lecz także o tym, jak 
świat postrzegają oraz czy są chętne i gotowe, by go w aktywny sposób zmieniać 
(Bacia, 2015, s. 6). Ich znaczenie w kontekście makrospołecznym wynika zatem 
z tego, że obok kompetencji obywatelskich, budują one kapitał społeczny, stając się 
jednocześnie jego składnikiem.

2. Metodyka badań i charakterystyka badanych grup

Badania ankietowe kapitału społecznego1, których wybrane wyniki posłuży-
ły do analizy kompetencji społecznych, przeprowadzone zostały wśród studentów 
rozpoczynających studia ekonomiczne na trzech uniwersytetach, po jednym w Pol-
sce, na Litwie i Słowacji. Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego (Polska) brali udział w badaniach na przełomie paź-
dziernika i listopada 2013 roku. Wśród studentów Wydziału Polityki i Zarządza-
nia Uniwersytetu im. Mykolo Romerio w Wilnie (Litwa) badania przeprowadzono 
w listopadzie 2014 roku, a Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im. Mateja Bela 
w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) w listopadzie 2015 roku.

Z punktu widzenia przeprowadzonych badań i analizy ich wyników istotne jest 
to, że ankietowano młodych ludzi z trzech krajów znajdujących się w tym samym 
kręgu kulturowym oraz mających przeszłość socjalistyczną. Dokonane w tych kra-
jach procesy transformacji przyczyniły się w efekcie nie tylko do zmian instytucji 
formalnych (np. reguł prawa), ale miały także wpływ na przekształcenia instytucji 
nieformalnych (np. skłonności do współpracy i współdziałania oraz ich form, po-
staw społecznych oraz podzielanych norm i wartości), stanowiących elementy kapi-
tału społecznego i kompetencje społeczne.

Narzędziem przeprowadzonych badań studentów był, przedstawiony w ich oj-
czystym języku, kwestionariusz ankiety składający się z dwóch części. Pierwsza 
(metryczka) zawierała 13 pytań odnoszących się do danych socjodemografi cznych. 

1  Badania zostały przeprowadzone w ramach Badań Statutowych Katedry Makroekonomii, fi na-
nsowanych ze środków MNiSW, przez zespół w składzie: dr hab. D. Miłaszewicz prof. US, dr R. Na-
gaj, dr P. Szkudlarek, mgr A. Milczarek, mgr M. Zakrzewska.
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Druga składała się z 36 pytań typu zamkniętego oraz otwartego i obejmowała swoim 
zakresem kapitał społeczny bez podziału na jego typy (Milczarek i in., 2015, s. 95). 
Tworząc ankietę wykorzystaną w badaniach, przyjęto schemat logiczny zapropono-
wany przez Bank Światowy w podręczniku poświęconym badaniu kapitału społecz-
nego Instruments of the Social Capital Assessment Tool (Grootaert, van Bastelaer, 
2004). Ankieta zawierała zatem pytania odnoszące się do wyróżnionych przez Bank 
Światowy sześciu obszarów tematycznych: grupy i sieci, zaufanie i solidarność, ak-
tywność i współpraca, informacja i komunikacja, spójność i integracja, społeczna 
legitymizacja i uczestnictwo w życiu politycznym2. Prezentowane w artykule wyniki 
badań kapitału społecznego studentów zostały wybrane w sposób pozwalający na 
ukazanie niektórych kompetencji społecznych posiadanych przez studentów.

Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej

Wyszczególnienie Polska Litwa Słowacja
Liczebność 267 113 153
Udział ankietowanych w ogólnej liczbie 
studentów wpisanych na danym roku 
studiów

58,0% 51,4% 51,0%

Wiek (średnia) 19,9 lat 19,3 lat 19,5 lat
Odchylenie standardowe wieku 1,3 lat 1,7 lat 0,8 lat
Udział kobiet 67,3% 76,1% 81,7%
Udział mężczyzn 32,7% 23,9% 18,3%
Struktura geografi czna według stałego 
zameldowania

69,6%
woj. 

zachodniopomorskie

60,2%
okręg 

wileński

36,6% / 25,5%
kraj bańskobystrzycki / 

żyliński

Źródło: opracowane na podstawie wyników ankiet.

Próbę okolicznościową respondentów polskich stanowiło 58,0%, litewskich 
51,4%, a słowackich 51,0% wszystkich studentów pierwszego roku na tych wy-
działach3. Charakterystykę okolicznościowej próby badawczej przedstawiono w ta-

2  Opis tych obszarów znajduje się w: Miłaszewicz (2014).
3  Obliczenie udziału liczby ankietowanych w liczbie studentów ogółem pierwszego roku stu-

diów ustalono na podstawie informacji uzyskanej z dziekanatów w czasie przeprowadzanej ankiety. Pa-
miętać należy, że z reguły liczba studentów wpisanych wówczas na pierwszy rok studiów była większa 
od liczby faktycznie studiujących. Skorygowanie liczby studentów ogółem o liczbę tych, którzy zostali 
wpisani na pierwszy rok studiów, ale faktycznie nie studiowali na tych wydziałach, była możliwa do-
piero po rozliczeniu pierwszego semestru, czyli nie była znana w momencie przeprowadzenia badań.
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beli 1. Wszystkie grupy respondentów to ludzie w wieku ok. 20 lat, z najmniej-
szym zróżnicowaniem pod tym względem w przypadku ankietowanych ze Słowacji. 
Większość ankietowanych pochodziła z regionów, na terenie których znajdują się 
uczelnie, w których studiowali. Te dwie charakterystyki próby badawczej oraz to, 
że zdecydowanie większy był udział kobiet wśród ankietowanych, szczególnie duży 
w przypadku studentów słowackich, mogło mieć wpływ na otrzymane wyniki.

Inne charakterystyki badanych osób, wynikające z ich samooceny przedsta-
wiono na rysunku 1. Ankietowani oceniali swoje cechy według pięciopunktowej 
skali (zakres 2, 1, 0, –1, –2), a na rysunku umieszczono tylko procent respondentów, 
którzy wskazali skrajnie pozytywną ocenę (2).

Rysunek 1. Charakterystyki respondentów wynikające z ich samooceny
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Źródło: opracowanie na podstawie wyników ankiety.

Z przedstawionych na rysunku 1 informacji wynika, że zdecydowanie mniej 
niż połowa studentów z każdej z ankietowanych grup narodowościowych przypisa-
ła sobie skrajnie pozytywną ocenę dla każdej z wymienionych cech. Większe róż-
nice dostrzegalne są wśród respondentów różnych narodowości w następujących 
przypadkach:

 – badani polscy studenci lepiej oceniają siebie od litewskich i słowackich pod 
względem bardzo dobrego zorganizowania, przedsiębiorczości oraz rozwagi 
przy podejmowaniu decyzji i działań,
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 – więcej litewskich ankietowanych studentów niż polskich i słowackich oce-
nia siebie jako łatwo podejmujących decyzje oraz bardzo szczęśliwych,

 – zdecydowanie najmniej słowackich respondentów podejmuje swoje decyzje 
i działania łatwo, kierując się przy tym rozwagą oraz ocenia siebie jako oso-
by asertywne.

Posiadanie analizowanych cech na wyższym poziomie może mieć odwzoro-
wanie w wyższych kompetencjach społecznych respondentów, mających swoje od-
zwierciedlenie w ich postawach i podzielanych normach społecznych.

3. Wyniki badania kompetencji społecznych badanych studentów

Wyboru prezentowanych w tej części artykułu wyników badań ankietowych 
kapitału społecznego studentów dokonano w sposób pozwalający na ukazanie kom-
petencji społecznych respondentów. Podsumowanie odpowiedzi charakteryzują-
cych uczestnictwo ankietowanych w działalności organizacji pozarządowych przed-
stawione na rysunku 2A. Zrzeszanie się w takich organizacjach oraz zajmowane 
w nich pozycje traktowane jest jako bardzo istotny wskaźnik kapitału społeczne-
go. Świadcząc o takich kompetencjach, jak odpowiedzialne działanie w interesie 
większej wspólnoty czy praca dla osiągnięcia wspólnego celu, staje się elementem 
solidarności społecznej. Motywowana jest ona poczuciem wspólnoty i współodpo-
wiedzialności, a zorientowana na dobro wspólnoty bądź na poprawę sytuacji grup 
i jednostek znajdujących się w gorszym położeniu. Solidarność społeczna pozwala 
na pomaganie tym, którzy nie poradziliby sobie indywidualnie (solidarność pozio-
ma) oraz potrzebującym (solidarność pionowa) (Rymsza 2008). Związana jest ona 
z dobroczynnością, która – jako wymóg spójności społecznej – okazuje się ważnym 
elementem społeczeństwa obywatelskiego, w ramach którego akumuluje się kapitał 
społeczny. Działalność taka odbywać się w może postaci uczestniczenia badanych 
w sieciach sformalizowanych (organizacjach III sektora) lub poprzez sieci mniej 
sformalizowane (uczestnictwo w akcjach charytatywnych).
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Rysunek 2. Działalność w organizacjach pozarządowych (% odpowiedzi „Tak”) (A) 
i uczestnictwo w akcjach charytatywnych (ilość razy w ciągu roku) (B)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

W badanej grupie studentów słowackich (rys. 2A) jedynie 11,3% responden-
tów deklarowało uczestnictwo w organizacjach pozarządowych, a było ich o prawie 
40% mniej niż polskich ankietowanych. Wśród respondentów litewskich takie de-
klaracje złożyła natomiast niemal połowa z nich. Także liczba uczestnictw w akcjach 
charytatywnych (rys. 2 B) wskazuje, że słowaccy respondenci charakteryzują się 
niższym poziomem kompetencji społecznych (odpowiedzialne działanie w intere-
sie większej wspólnoty czy praca dla osiągnięcia wspólnego celu), określających 
ich solidarność z resztą społeczeństwa – aż 50% z nich, w ciągu roku przed bada-
niem, nie uczestniczyło w akcjach charytatywnych, a 44% deklarowało uczestnic-
two 1–2-krotne i jedynie 5,7% 3–4-krotne. W przypadku polskich ankietowanych 
ponad 80% z nich wskazało, że ich gospodarstwo domowe uczestniczyło w cią-
gu roku w takich akcjach, jednak blisko 60% deklarowało uczestnictwo 1–2-krot-
ne, a częstsze – jedynie niewiele ponad 20% ankietowanych. Natomiast prawie po 
1/4 badanych litewskich studentów stwierdziło, że ich gospodarstwa domowe nie 
uczestniczyły w ostatnim roku w akcjach charytatywnych lub brało udział w takich 
akcjach co najmniej 3-krotnie. Wskazuje to na największe zaangażowanie litew-
skich respondentów w odpowiedzialne działania wspólnotowe.
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Za najważniejszy przejaw kapitału społecznego4, a jednocześnie podstawę jego 
tworzenia i akumulacji, będącą ogniwem łączącym ludzi w spójne społeczności, jest 
zaufanie. Nie chodzi tu jedynie o zaufanie prywatne (osobiste), ale głównie o uogól-
nione (zgeneralizowane), na które ma wpływ trening społeczny, czyli zdobywane 
w trakcie ludzkiej egzystencji doświadczenie. Zaufanie uogólnione jest jednym 
z wymiarów tzw. zaufania społecznego, stanowiąc bazę drugiego jego wymiaru – 
zaufania instytucjonalnego. Skuteczne współdziałanie jednostki z otoczeniem uza-
leżnione jest zatem od doświadczenia zaufania społecznego – zarówno do władz 
i instytucji publicznych, jak i do innych ludzi. Zaufanie to jest podstawą zaangażo-
wania społecznego i gotowości do budowania wspólnoty zapewniającej realizację 
celów ponadjednostkowych. Ze społecznego punktu widzenia umiejętność budowa-
nia zaufania, obdarzania nim innych i doświadczania go jest istotną kompetencją 
społeczną.

Największym zaufaniem5 ankietowani obdarzają urzędników (rys. 3A). Różni-
ce są tu jednak znaczne – jedynie 7,2% ankietowanych ze Słowacji i 8,6% polskich 
badanych studentów obdarza urzędników zaufaniem, zaś aż 28,3% litewskich re-
spondentów. Niewielu ankietowanych obdarza zaufaniem władze centralne (1,1% 
polskich, 3,3% litewskich oraz 4,6% słowackich studentów) i polityków (odpowied-
nio 1,6%; 4,4% i 3,3%). I to właśnie politycy wśród słowackich respondentów cieszą 
się najmniejszym zaufaniem, a wśród respondentów polskich i litewskich – władze 
samorządowe (odpowiednio 0,7% i 2,7%). I chociaż niewielki procent responden-
tów pokłada zaufanie we władzach publicznych, a ok. 20–30% (w zależności od na-
rodowości) całkowicie im nie ufa, to podkreślić należy, że najwięcej ankietowanych 
obdarzających te instytucje zaufaniem znajduje się wśród litewskich studentów. 
W dalszym ciągu jest to jednak niski poziom zaufania, który nie sprzyja budowaniu 
kompetencji społecznych badanych studentów i prowadzić może do zniechęcenia 
w podejmowaniu działań na rzecz społeczności lokalnych, rozwoju oraz może być 
przyczyną konfl iktów społecznych. Defi cyt zaufania instytucjonalnego wśród mło-
dych osób może oznaczać, że wprowadzanie przez instytucje publiczne programów 

4  W literaturze przedmiotu zaufanie postrzegane jest jako element, przejaw lub atrybut kapitału 
społecznego (Miłaszewicz, 2016).

5  W badaniach poziom zaufania instytucjonalnego mierzono na 5-punktowej skali: całkowicie 
ufam, raczej ufam, trudno powiedzieć, raczej nie ufam, całkowicie nie ufam – w pytaniu o zaufanie in-
stytucjonalne. Na potrzeby analizy zsumowano jedynie odpowiedzi „całkowicie ufam” i „raczej ufam”.
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nastawionych na poprawę spójności społecznej może nie przynieść pożądanych 
efektów, wywołując niezadowolenie społeczne6.

Rysunek 3. Zaufanie do wybranych instytucji (A) (% sumy odpowiedzi „całkowicie ufam” 
„raczej ufam”) i zaufanie uogólnione (B) (% odpowiedzi)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

W przypadku zaufania uogólnionego większość respondentów z każdego ośrod-
ka akademickiego (72,4% badanych Słowaków, 62,6% Polaków i 68,1% Litwinów) 
wyraziła opinię, że nie można ludziom ufać i w kontaktach z nimi należy być ostroż-
nym (rys. 3B). Aż 9,0% respondentów ze Słowacji, 12,5% z Polski i 11,5% z Litwy 
uważa, że ludziom generalnie nie można ufać. Tylko 5,2% respondentów litewskich 
zgadza się z ogólnym stwierdzeniem, że ludziom można ufać. Słowackich respon-
dentów mających takie samo zdanie jest przeszło 2-krotnie (12,8%), a polskich – 
3-krotnie więcej (16,2%). Zadziwiać może także fakt, że aż 15,0% ankietowanych 
z Litwy nie ma zdania na temat zaufania do innych ludzi, a takiej samej odpowiedzi 
udzieliło 6,7% badanych z Polski i 5,8% ze Słowacji. Wskazuje to na znaczne braki 
wśród respondentów umiejętności budowania zaufania, obdarzania nim innych i do-
świadczania go.

6  Easterly. (Easterly, Ritzan, Woolcock, 2006) uważa zaufanie do rządu za istotny element funk-
cjonowania społeczności, ponieważ obywatele muszą mieć zaufanie do rządu, że straty krótkotermi-
nowe, nieuchronnie wynikające z przeprowadzanych reform, zostaną zrekompensowane przez zyski 
długoterminowe.
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Kompetencje społeczne, jako zespół wartości i postaw społecznych, uzewnętrz-
niają się w przyjętych przez jednostkę normach i podzielanych wartościach. Z jed-
nej strony normy społeczne stanowią swoistego rodzaju wskazówki właściwego za-
chowania się jednostki w określonych sytuacjach, a z drugiej oznaczają względnie 
trwały sposób jej postępowania. Uzyskane w badaniach wyniki, dotyczące sześciu 
wybranych podzielanych norm i wartości, są jednak niejednoznaczne. Po pierwsze, 
najwięcej ankietowanych studentów z Litwy wykazuje się empatią i uważa, że po-
maganie ludziom znajdującym się w potrzebie jest ludzką powinnością (31,9%), 
a uczestniczenie w lokalnych akcjach społecznych uznało za właściwą metodę po-
magania innym (34,5%). Jedynie 26,1% polskich oraz 14,7% słowackich ankietowa-
nych potwierdza możliwość pomagania innym w ten właśnie sposób. Jednocześnie 
jedynie 22,1% ankietowanych z Litwy oraz o przeszło połowę mniej ze Słowacji 
i Polski uświadamia sobie możliwość odziaływania na środowisko lokalne i decyzje 
innych ludzi. Przeszło 2/3 respondentów z Litwy i ponad 40% z Polski i Słowacji 
uważa, że pomaganie innym jest przyjemne. Odpowiedzi te charakteryzują respon-
dentów jako hedonistów, a jednocześnie jako osoby wykazujące się małą chęcią do 
działania i niskim poziomem postrzegania swoich możliwości oddziaływania na naj-
bliższe otoczenie społeczne. Ankietowanym studentom, obok wspomnianego braku 
zaufania do władz lokalnych, które z reguły włączają się w tego typu akcje, zdaje się 
brakować umiejętności, które pozwoliłyby na rozwiązywanie problemów i sterowa-
nia sytuacjami społecznymi na szczeblu lokalnym. 

Po drugie, 32,7% ankietowanych z Litwy, o 0,5 p.p. mniej respondentów ze 
Słowacji i aż o ponad 10 p.p. mniej z Polski, zdecydowanie zgadza się ze stwier-
dzeniem, że ich głos ma znaczenie, uznając, że są oni ważną częścią swoich spo-
łeczności i mogą na nie wpływać. Nie łączą tego jednak z pozytywnym stosunkiem 
do demokracji, ponieważ jedynie 21,4% badanych z Litwy, 9,2% z Polski i 7,9% 
ze Słowacji uważa, że ta forma sprawowania rządów ma przewagę nad wszelkimi 
innymi formami. Na podstawie uzyskanych wyników można sądzić, że ankietowani 
nie łączą ze sobą tych dwóch spraw – możliwości zabierania głosu, a w ten sposób 
wpływania na decyzje i wydarzenia, oraz demokratycznego sposobu sprawowania 
władzy. Tak niska ocena demokracji jako najlepszego systemu sprawowania władzy 
może wynikać także z wykazanego wśród respondentów defi cytu zaufania instytu-
cjonalnego, czyli do sprawujących władzę i jej wykonawców.
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Rysunek 4. Normy społeczne (% odpowiedzi „zdecydowanie tak”) (A) i postawy społeczne 
(% odpowiedzi „tak”) (B)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Wszystko to może mieć odzwierciedlenie w przyjmowanych przez responden-
tów postawach społecznych i obywatelskich (rys. 4B) związanych z odpowiedzial-
nością. Ta kompetencja społeczna ujawnia się między innymi w postawach wobec 
innych oraz nastawieniu do rzeczywistości, a osadzona jest na chęciach i możliwo-
ściach działania prowadzących do poprawy rzeczywistości. Z badań wynika, że zde-
cydowanie więcej litewskich niż polskich czy słowackich respondentów charaktery-
zuje się odpowiedzialnością. Szczególnie duża różnica widoczna jest w przypadku 
uczestnictwa ankietowanych w kampaniach społecznych lub politycznych – tylko 
8% polskich, 11,8% słowackich badanych studentów brało w nich udział, a prawie 
24% respondentów litewskich. Także znaczne różnice na korzyść badanych Litwi-
nów zanotowano w liczebności respondentów uczestniczących w demonstracjach, 
było ich o prawie 14 p.p. więcej niż Polaków i aż o 34 p.p. więcej niż Słowaków. 
Nieco mniejsze różnice zanotowano w przypadku spotkań z politykami – nieco po-
nad 12 p.p. mniej ankietowanych z Polski i o 11 p.p. mniej ze Słowacji niż z Litwy 
brała udział w takich spotkaniach. Nieco ponad 1/5 respondentów słowackich i po-
nad 1/4 polskich brała udział w spotkaniach społeczności lokalnych. Ich liczebność 
jest jednak znacznie niższa niż litewskich, wykazujących się taką samą aktywnością 
społeczną (30,1%). Aktywną postawę obywatelską, polegającą na zgłoszeniu na po-
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licję różnego rodzaju nieprawidłowości życia społecznego, wykazało 18,6% litew-
skich, 17,6% polskich i jedynie 9,9% słowackich ankietowanych. Zważywszy na ich 
względnie młody wiek (średnia ok. 20 lat), jest to dość duży odsetek respondentów 
(szczególnie z Litwy i Polski) charakteryzujących się odpowiedzialnością za sprawy 
społeczne i umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach konfl iktowych.

Podsumowanie

Człowiek jest jednostką społeczną, a to oznacza, że jego życie związane jest 
z oddziaływaniem i zachowaniem innych osób, grup oraz społeczności. Umiejętne 
współżycie społeczne z innymi jest istotnym warunkiem właściwego funkcjonowa-
nia jednostki w rozmaitych sytuacjach. Jednostki mogą różnie radzić sobie z wymo-
gami świata współczesnego w zależności od posiadanych kompetencji społecznych. 
Ze społecznego punktu widzenia istotne jest jednak to, że kompetencje społeczne 
jednostek przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania wspólnot lokalnych i po-
nadlokalnych oraz ich rozwoju. Identyfi kacja i analiza kompetencji społecznych jest 
zatem interesującym problemem badawczym, szczególnie gdy, tak jak w tym ar-
tykule, dotyczy porównania kompetencji społecznych jednostek z różnych krajów.

Podjęta w artykule próba identyfi kacji i analizy kompetencji społecznych 
pozostających w dyspozycji osób zaczynających edukację ekonomiczną na pozio-
mie akademickim w trzech ośrodkach akademickich z różnych krajów wskazuje, 
że osoby te dysponują niskim, choć różnym (szczególnie w przypadku litewskich 
respondentów) poziomem wybranych kompetencji społecznych. Wynikać to może 
z ograniczonego zasięgu sieci społecznych (formalnych i nieformalnych), w których 
uczestniczą respondenci, defi cytów zaufania uogólnionego oraz instytucjonalnego, 
a także, mimo dużego potencjału, niechęci do wykazywania właściwych, pożąda-
nych społecznie postaw i norm, wynikających ze świadomości obywatelskiej.

Z jednej strony niska aktywność respondentów w organizacjach pozarządo-
wych oraz defi cyt zaufania społecznego we wszystkich grupach ankietowanych 
mogą być przeszkodą w zwiększeniu spójności społecznej i uczestnictwie ludzi mło-
dych w tym procesie. Z drugiej, niezadowolenie społeczne ze sprawujących wła-
dzę i jej wykonawców może być wyzwalaczem aktywności lokalnych społeczności 
i tworzących je jednostek, przyczyniając się do budowania gęściejszych i bardziej 
rozległych sieci zależności formalnych i nieformalnych oraz przyjmowania postaw 
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obywatelskich. Wydaje się jednak, że niskie kompetencje społeczne badanych stu-
dentów stanowić mogą przeszkodę dla takich pozytywnych przemian.
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Abstract

The aim of the paper is to discuss and analyse the of social competence of students in 
the light of the results of the questionnaire survey on their social capital. The survey was car-
ried out among students starting education of the Faculty of Economics and Management, 
University of Szczecin, Poland in 2013, of the Faculty of Politics and Management at the 
Mykolas Romeris University in Vilnius, Lithuania in 2014 and of the Faculty of Economics 
University at the Matej Bel in Banska Bystrica, Slovakia in 2015. Presented paper is both 
theoretical and empirical. The aim of the its fi rst part is to present the theoretical background 
of social competences. The second part contains description of methodology used in the ar-
ticle and the characteristics of the respondents. The third part presents selected results from 
the survey. 
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Celem artykułu jest porównanie kondycji fi nansowej przedsiębiorstw uwzględniające 
dane księgowe i cash fl ow. Badając zależność pomiędzy wskaźnikami fi nansowymi opartymi 
na danych księgowych i danych gotówkowych, wykazano bardzo niską zależność między 
tymi wielkościami. Pozwala to stwierdzić, że ocena kondycji fi nansowej oparta na prze-
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tych na danych księgowych i gotówkowych. Podstawowym źródłem informacji 
w badaniu popularnych wskaźników wykorzystywanych w ocenie sytuacji fi nan-
sowej są standardowe sprawozdania fi nansowe, które powinien sporządzać każdy 
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zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów). Nadal niedocenianym źró-
dłem informacji o kondycji fi nansowej przedsiębiorstw jest rachunek z przepływów 
pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), sporządzany tylko przez 
duże podmioty gospodarcze, a przez inne sporadycznie.

Przepływy pieniężne są ważnym miernikiem efektywności gospodarowania 
przedsiębiorstwami i stanowią podstawę wyceny wartości spółek (Rayburn, 1986; 
Dechow, Kothari, Watts, 1998). Nwaeze, Yang i Yin (2006) uważają, że według za-
rządów przedsiębiorstw przepływy pieniężne są ważniejsze przy określaniu wyna-
grodzeń i nagród.

Różnorodne badania sugerują również, że analitycy i inwestorzy, w wyniku 
utraty zaufania do danych memoriałowych, między innymi po kryzysie fi nansowym 
z 2007 roku, którego początkiem był upadek Enronu, skupiają się bardziej na przepły-
wach pieniężnych, i to głównie tych generowanych z działalności operacyjnej, jako 
na jważniejszego wskaźnika oceny kondycji fi nansowej. Wszystkie te stwierdzenia są 
oparte na założeniu, że przepływy pieniężne są niezawodnym miernikiem i nie mogą 
być poddane manipulacji. Wbrew oczekiwaniom interesariuszy menedżerowie mogą 
jednak manipulować przepływami pieniężnymi i wprowadzać użytkowników w błąd.

Można więc założyć, że akcjonariusze oczekują od przepływów pieniężnych 
określonych cech „super” miernika, który będzie odzwierciedlał rzeczywistą sy-
tuację fi nansową podmiotów gospodarczych. W konsekwencji poprawy wyników 
fi nansowych podmiotu, kurs akcji podmiotów gospodarczych powinien rosnąć. Po-
jawia się tu, dotychczas niewyjaśniona, uzasadniona wątpliwość, czy w rzeczywi-
stości wyniki fi nansowe ulegają poprawie i czy rzeczywiście mamy do czynienia 
z tego typu związkiem przyczynowo-skutkowym.

Osiągnięcie celu artykułu wymagało zweryfi kowania tezy badawczej polega-
jącej na wykazaniu zależności między księgowymi wynikami fi nansowymi przed-
siębiorstw a wynikami gotówkowymi oraz zrealizowania następujących etapów 
badawczych:

1. Badania literaturowe.
2. Zebranie raportów rocznych badanych przedsiębiorstw za okres 2013–2014.
3. Wybranie wskaźników do badania i ich obliczenie dla badanej grupy fi rm.
4. Analiza porównawcza wyników wskaźników fi nansowych z wykorzysta-

niem metod statystyki opisowej, korelacji i regresji.
5. Wyprowadzenie wniosków.
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1. Metodyka badań

Wyboru metod badawczych do zweryfi kowania postawionej w artykule tezy 
badawczej dokonano na podstawie badań literatury przedmiotu i analiz gospodar-
czych. Za przyjęciem określnych wskaźników przemawia ich popularność – głównie 
chodzi o wskaźnik rentowności kapitału własnego, występujący w ocenach sytuacji 
fi nansowej każdego podmiotu gospodarczego. Wskaźnik rentowności operacyjnej 
aktywów jest wskaźnikiem wykorzystywanym przez autorów opracowań wskaź-
ników sektorowych (Dudycz, Skoczylas, 2016). Oba wskaźniki rentowności są 
miarami efektywności opartymi na danych memoriałowych. Wskaźniki wydajno-
ści gotówkowej są miarami również najbardziej popularnymi, odzwierciedlającymi 
efektywność w ujęciu gotówkowym. Cytując E. Śnieżek: „we wskaźniku pieniężnej 
wydajności sprzedaży mam do czynienia z przeciwstawieniem miarom memoriało-
wym miar kasowych” (Śnieżek, Wiatr, 2011).

W celu weryfi kacji tezy badawczej postawionej w artykule wybrano cztery 
wskaźniki:

 – rentowność operacyjna aktywów (Return Operating On Assets – ROOA),
 – rentowność kapitałów własnych (Return On Equity – ROE),
 – wydajność gotówkowa sprzedaży (Productivity Cash Sales – PCS),
 – wydajność gotówkowa aktywów (Productivity Cash Assets – PCA).

W tabeli 1 zestawiono nazwę, skrót i formułę wskaźników wybranych do bada-
nia oraz wskazano źródło informacji do obliczeń wskaźnika.

Najbardziej popularnymi wskaźnikami wykorzystywanymi w ocenie efektyw-
ności działania są wskaźniki rentowności. Rentowność to podstawowe kryterium 
działalności przedsiębiorstwa nierozłącznie związane z działalnością gospodarczą. 
Oznacza ona osiągnięcie maksymalnego zysku lub udziału w rynku (Waśniewski, 
1997). W ocenie rentowności wykorzystano wskaźniki: rentowność kapitału własne-
go i rentowność operacyjną aktywów.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego jest miernikiem oceny wyników 
działalności użytecznym dla akcjonariuszy, gdyż ilustruje zdolność fi rmy do genero-
wania zysku z każdej złotówki kapitału własnego. Dlatego wielkością tego wskaź-
nika zainteresowani są przede wszystkim akcjonariusze i udziałowcy. Wskaźnik 
rentowności kapitału własnego ocenia efektywność zaangażowanych kapitałów nie 
tylko podstawowych, ale też kapitałów, które zostały wniesione przez właścicieli 
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w formie nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopłat do 
kapitału czy też wypracowanego zysku, którego wielkość zasiliła kapitał własny 
(Waśniewski, Skoczylas, 2004).

Tabela 1. Wybrane wskaźniki oparte na danych księgowych i gotówkowych

Nazwa wskaźnika Skrót Formuła Źródło informacji do 
obliczenia wskaźnika

Rentowność operacyjna 
aktywów

ROOA zysk operacyjny/średnie aktywa 
bilans,

rachunek zysków i stratRentowność kapitałów 
własnych

ROE zysk netto/średni kapitał własny 

Wydajność gotówkowa 
sprzedaży 

PCS operacyjne przepływy pieniężne/przy-
chody ze sprzedaży

cash fl ow
Wydajność gotówkowa 
aktywów 

PCA operacyjne przepływy pieniężne/śred-
nie aktywa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dudycz, Skoczylas (2016); Waśniewski, Skoczylas (2004); 
Śnieżek, Wiatr (2011).

Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów przedstawia operacyjną efektyw-
ność gospodarowania aktywami przedsiębiorstwa. Rożni się od swojej standardowej 
formuły przedstawianej jako stosunek zysk netto do aktywów tym, że w liczniku 
zawiera zysk operacyjny (EBIT) zamiast zysku netto. Taka formuła wskaźnika za-
pewnia ocenę sytuacji fi nansowej przedsiębiorstwa w kontekście opłacalności ope-
racyjnej wykorzystywanego majątku w badanym przedsiębiorstwie. Opłacalność 
operacyjną z kolei zapewnia przedsiębiorstwu zachowanie podstawowego celu dzia-
łalności, jakim jest generowanie zysku. Zysk operacyjny jest wynikiem zapewniają-
cym istnienie i niezakłócone funkcjonowanie na rynku i jest ważniejszym zyskiem 
do oceny wewnętrznej niż zysk netto. Zysk netto jest ostatecznym wynikiem, który 
pozwala oceniać fi rmy z zewnątrz. Maksymalizacja zysku netto przedsiębiorstwa 
leży w interesie właścicieli kapitałów lub innych osób powierzających fi rmie swój 
kapitał, wielkości zysku odzwierciedlają bowiem potencjalne korzyści właścicieli 
kapitału.

Kolejnymi wskaźnikami wykorzystywanymi w badaniu są wskaźniki oparte na 
gotówce wygenerowanej z działalności operacyjnej (CFO). Wskaźniki wydajności 
gotówkowej informują w ujęciu kasowym o stopie zwrotu ze sprzedaży i majątku 
fi rmy. Należy podkreślić, iż wysoki poziom tej grupy wskaźników jest pozytywnie 
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oceniany. Ich zastosowanie pozwala na ocenę elastyczności fi nansowej badanego 
podmiotu, oznaczającą możliwość uzyskiwania środków pieniężnych w nieprzewi-
dywanych sytuacjach (Maślanka, 2008).

Miary z tej grupy badają zdolność do generowania środków pieniężnych me-
moriałowych przychodów jednostki do tworzenia dodatnich przepływów gotów-
kowych oraz stanowią niezbędne dopełnienie analizy płynności oraz rentowności 
podmiotu (Śnieżek, Wiatr, 2011).

Wskaźnik gotówkowej wydajności sprzedaży charakteryzuje tak zwaną jakość 
przychodów generowanych w wyniku sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 
a mianowicie poziom ich zrealizowania w formie gotówkowej. W rzeczywistości za 
wystarczający poziom tego miernika można uznać wartość wahającą się w granicach 
0,15–0,20 (Śnieżek, Wiatr, 2011). 

Miara pieniężnej wydajności majątku (aktywów) przedstawia ogół możliwo-
ści majątku przedsiębiorstwa do generowania dodatnich przepływów gotówkowych 
z operacji netto. W praktyce najczęściej satysfakcjonujący poziom tego miernika to 
0,3–0,35. Dość często miara ta nazywana jest również pieniężną produktywnością 
majątku. Porównywalnie do wskaźnika rentowności aktywów ROA, wskaźnik pie-
niężnej wydajności aktywów wrażliwy jest na takie czynniki, jak możliwość przed-
siębiorstwa do uzyskiwania dodatnich przepływów netto z działalności operacyjnej 
i wartość aktywów. Im większe środki pieniężne są generowane przez aktywa, tym 
lepsza sytuacja podmiotu (Śnieżek, Wiatr, 2011).

2. Przedmiot badania

W badaniu wykorzystano sprawozdania fi nansowe 131 spółek notowanych na 
GPW w Polsce za okres 2013–2014. Dobór przedsiębiorstw do badań był losowy. 
Badania mają charakter pierwotny (w polskiej literaturze nie publikowano tego ro-
dzaju badań) i są wstępnym etapem badań nad przepływami pieniężnymi. Obecnie 
notowane na giełdzie warszawskiej są 483 spółki1. Tak więc przedmiot badania sta-
nowi 27% wszystkich spółek notowanych. W 483 spółkach notowanych na giełdzie 
zawarte jest 420 przedsiębiorstw, które można określić jako niefi nansowe. Na GPW 
w Warszawie notowanych jest 36 spółek zajmujących się fi nansami, 16 banków, 

1  Stan na dzień 8.07.2016 r.
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2 ubezpieczycieli i 9 spółek należących do sektora rynków kapitałowych. Oznacza 
to, że wybrana próba badawcza prezentuje 31% wszystkich spółek niefi nansowych 
notowanych na GPW w Warszawie. 

W tabeli 2 zaprezentowano strukturę przedsiębiorstw uwzględniając ich po-
dział ze względu na sektor, z jakiego pochodzą.

Tabela 2. Struktura przedsiębiorstwa uwzględniająca podział na sektory

Rodzaj sektora Liczba fi rm w sektorze %
Energetyczny i paliwowy 16 12
Hotele i restauracje 4 3
Telekomunikacja 8 6
Handel detaliczny 18 14
Deweloperski 20 15
Spożywczy 13 10
Motoryzacyjny 6 5
Informatyczny 30 23
Budownictwo 12 9
Tworzyw sztucznych 4 3
Suma 131 100

Źródło: opracowanie własne.

Największa liczba badanych przedsiębiorstw pochodzi z sektora informatycz-
nego – 23%; 15% i 14% to odpowiednio przedsiębiorstwa sektora deweloperskie-
go i handlu detalicznego. Przedsiębiorstwa sektora energetycznego i paliwowego, 
spożywczego i budownictwa stanowią 12%, 10% i 9%. Najmniej przebadanych 
przedsiębiorstw pochodzi z sektorów: telekomunikacyjnego – 6%, motoryzacyjne-
go – 5%, hotele i restauracje – 3% i tworzyw sztucznych – 3%.

3. Wyniki analizy

W celu oceny zależności wyników fi nansowych opartych na danych księgo-
wych oraz danych opartych na danych gotówkowych wykorzystano metodę analizy 
korelacji. W badaniu wykorzystano cztery zmienne: oparte na danych księgowych 
ROOA i ROE oraz wykorzystujące dane gotówkowe PCS i PCA.
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W analizie korelacji wykorzystuje się różne mierniki, określone rodzajem cech 
(ilościowe, jakościowe), sposobem prezentacji informacji statystycznych (dane in-
dywidualne, tablice korelacyjne) oraz charakterem związku (liniowy, krzywolinio-
wy) (Sobczyk, 2006). Współczynnik korelacji liniowej Pearsona jest najczęściej 
stosowaną miarą zależności w przypadku, gdy obie cechy są ilościowe, a związek 
między nimi liniowy. 

Miara korelacji liniowej Pearsona jest wyrażona za pomocą wzoru:
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gdzie:
x  – zmienna badana ROOA lub ROE,
y  – zmienna badana PCS i PCA,
s(x)  – odchylenie standardowe zmiennych ROOA lub ROE,
s(y)  – odchylenie standardowe zmiennych PCS lub PCA,
cov(x,y) – kowariancja jest średnią arytmetyczną iloczynu odchyleń poszcze-

gólnych zmiennych od ich średnich arytmetycznych.

W tabeli 3 przedstawiono wyniki zależności pomiędzy zmiennymi wyrażony-
mi za pomocą wskaźników ROOA, ROE, PCA i PCA uzyskane z badania współ-
czynnikiem korelacji Pearsona.

Tabela 3. Wyniki z wykorzystania współczynnika korelacji Pearsona 
do porównania wyników księgowych i gotówkowych

Zmienna x Zmienna y
Współczynnik korelacji Pearsona

2013 2014
ROOA PCA 0,09 0,39
ROE PCS 0,05 0,03
ROE PSA 0,06 0,20
ROOA PCS 0,35 0,05

Źródło: opracowanie własne.
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Analiza wyników współczynnika korelacji obliczonego dla dwóch okre-
sów: 2013 i 2014 roku, zawartych w tabeli 3, wskazuje na dodatnią bardzo słabą 
współzależność bądź słabą zależność między badanymi zmiennymi.

Na początku oceniono zależność między wskaźnikami ROOA i PCA. Oba 
wskaźniki oceniają efektywność wykorzystania majątku przedsiębiorstwa, ROOA 
z punktu widzenia wartości memoriałowych, a PCA z punktu widzenia gotówko-
wego. Oba też zawierają porównywalne kategorie ekonomiczne w liczniku: ROOA 
– zysk operacyjny, a PCA – przepływy operacyjne z działalności operacyjnej. Jed-
nak mimo tych podobnych pod względem treści pozycji, współzależność pomiędzy 
badanymi zmiennymi jest bardzo słaba w 2013 roku lub słaba w 2014 roku.

Kolejno zbadano zależności między wskaźnikami ROE i PCS, które w obu 
badanych latach wykazują zależność bardzo słabą. Porównując konstrukcję tych 
wskaźników, można powiedzieć, że oba oparte są na innych, nieporównywalnych 
kategoriach ekonomicznych. Licznik tych wskaźników to zysk netto w przypadku 
ROE i przepływy operacyjne w przypadku PCS, natomiast mianownik to przy ROE 
– kapitał własny, a w PCS – przychody ze sprzedaży. Taki stan rzeczy potwierdza 
teza występująca w teorii ekonomii, że przyrost gotówki w przedsiębiorstwie powo-
duje obniżenie poziomu kapitału własnego (Jakubczyc, 1999).

Analiza wyników z badania siły i kierunku zależności między wskaźnikami 
ROE i PSA w latach 2013–2014 informuje o identycznie niskiej i dodatniej tendencji 
do wzrostu czy spadku wartości wskaźników. Natomiast zależności są niewielkie 
bądź żadne między efektywnością memoriałową a efektywnością kasową.

Analizując powiązania korelacyjne między rentownością operacyjną aktywów 
(ROOA) a wydajnością gotówkową sprzedaży (PCS) można stwierdzić, podobnie 
jak poprzednio, że istnieje bardzo słaba zależność między badanymi zmiennymi 
(2014 r.) albo słaba zależność (2013 r.).

W tabeli 4 zestawiono wyniki zastosowania testu t-studenta i poziomu istot-
ności. Poziom istotności to wartość liczbowa stanowiąca ocenę punktową siły po-
wiązania w całej populacji, stąd konieczność testowania istotności współczynnika 
korelacji wyliczonego w oparciu o próbę losową. Weryfi kujemy więc następujący 
układ hipotez: H0:  = 0 H1:   0. Weryfi kacja tej hipotezy zerowej pomoże nam 
w ocenie, czy istniejąca zależność między X i Y w próbie jest tylko przypadkowa, 
czy też jest prawidłowością w populacji. 
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Tabela 4. Wyniki t-studenta i poziomu istotności 

Lata Zmienna x Zmienna y Wynik t-studenta
dla n – 2 = 129 stopni swobody P – poziom istotności

2013 ROOA PSA 0,50 0,618
ROE PCS 0,04 0,968
ROE PSA 0,38 0,704
ROOA PCS 0,85 0,397

2014 ROOA PSA 0,32 0,749
ROE PCS 0,25 0,803
ROE PSA 0,84 0,402
ROOA PCS 0,87 0,386

Źródło: badania własne.

Przyjmując poziom istotności w wysokości 5%, taki, jaki jest zalecany dla ba-
dań społecznych i n – 2 = 129 stopni swobody, można stwierdzić, że wszystkie 
wyniki są istotne statystycznie. Gdy wyniki z badania poziomu istotności są większe 
od 5% (p > 0,05), oznacza to, że nie ma powodu do odrzucenia hipotezy badawczej 
o istnieniu niskiej lub słabej zależności pomiędzy badanymi wielkościami, a wyniki 
są istotne statystycznie. Na przykład dla p na poziomie 0,618, oznacza, że w 61,8% 
uzyskane wyniki są dziełem przypadku, a w 38% – wynikiem naszego badania. 

Podsumowanie

Celem artykułu było zbadanie relacji między miernikami stosowanymi po-
wszechnie do oceny sytuacji fi nansowej opartymi na danych księgowych a tymi 
opartymi na cash fl ow. Wynik fi nansowy poddawany różnym sposobom manipula-
cji wynikającym z możliwości wykorzystania alternatywnych metod rachunkowych 
i fi nansowych powoduje utratę wiarygodności oceny kondycji fi nansowej przedsię-
biorstwa opartej na danych memoriałowych. Przepływy pieniężne w porównaniu do 
wyniku fi nansowego nie podlegają manipulacji wynikającej z prowadzenia w danym 
podmiocie gospodarczym polityki rachunkowej. Tak więc postawiona teza, że ocena 
efektywności działania, dokonana z wykorzystaniem wskaźników przepływów pie-
niężnych, odzwierciedla prawdziwy, rzetelny obraz przedsiębiorstwa, w przeciwień-
stwie do miar opartych na wyniku fi nansowym i jest prawdziwa. Analiza korelacji 
między wynikami księgowymi a gotówkowymi wskazuje na bardzo niską zależność. 
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Analiza sytuacji fi nansowej oparta na przepływach pieniężnych pozwoliła stwier-
dzić, że sytuacja fi nansowa jest bardziej pełna, rzetelna, nienosząca znamion polity-
ki bilansowej i podatkowej. Stwierdzono również odmienność wyników uzyskanych 
w ocenie z wykorzystaniem wskaźników fi nansowych obliczonych na podstawie 
danych memoriałowych (bilans oraz rachunek zysków i strat) a sytuacją fi nansową 
przebadanych przedsiębiorstw opartą na danych kasowych. 

Ocena sytuacji fi nansowej przedsiębiorstwa uwzględniająca dane księgowe 
i dane kasowe nie jest spójna. Wynika to przede wszystkim z różnic w sposobie ewi-
dencji zdarzeń gospodarczych występujących w danym podmiocie gospodarczym, 
w ujęciu memoriałowym (zdarzeniem gospodarczym jest dokument memoriałowy), 
a w ujęciu gotówkowym (zdarzeniem gospodarczym jest wpływ lub wydatek kaso-
wy). Mankamenty zysku netto jako podstawowej kategorii ekonomicznej przedsię-
biorstwa, wyznaczającej cel działalności przedsiębiorstwa, zostały już dawno prze-
badane i potwierdzone, przede wszystkim bankructwem Enronu i upadkiem World-
Com. Oba bankructwa zwróciły uwagę społeczeństwa na liczne zagrożenia płynące 
z fi kcyjnej sprawozdawczości fi nansowej oraz niedoskonałości jej obecnego syste-
mu. Doprowadziły do kryzysu fi nansowego w 2008 roku, który miał wymiar świa-
towy. Mimo rosnącego znaczenia przepływów pieniężnych, jako miernika uniwer-
salnego, należy pamiętać, że wielokierunkowa ocena sytuacji fi nansowej wymaga 
korzystania z informacji pochodzących ze wszystkich źródeł (bilansu, rachunku zy-
sków i strat, rachunku z przepływ pieniężnych). Wierząc, że sporządzający sprawoz-
dania fi nansowe odbudują swoją wiarygodność i rzetelnie będą je sporządzać, na-
leży w ocenie sytuacji fi nansowej konfrontować wyniki memoriałowe z kasowymi.
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono, jak kształtuje się poziom zaufania wśród studentów w trzech 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, na Litwie i Słowacji. Wykorzystano do 
tego wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez pracowników Katedry Makroeko-
nomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na uczel-
niach ekonomicznych w każdym z badanych krajów. Ponadto przebadano, czy płeć miała 
wpływ na poziom zaufania wśród ankietowanych studentów. Analiza wskazała, że studenci 
ze Słowacji są najbardziej ufni wobec osób obcych i wykazują większą skłonność do zaufa-
nia osobom aktywnym społecznie niż studenci z Polski i Litwy. Poza tym, kobiety wykazują 
większy poziom zaufania instytucjonalnego i społecznego niż mężczyźni.

Słowa kluczowe: zaufanie, solidarność społeczna, kapitał społeczny

Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu coraz częściej przypisuje się znaczącą rolę kapitału 
społecznego i solidarności społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. 
Istotne znaczenie w jego kształtowaniu odgrywa zaufanie, które odnosić się może 
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do obcych, do instytucji publicznych lub do społeczności lokalnej czy najbliższego 
otoczenia. Niezależnie od tego, jakie przyjmie się podejście do zaufania, jest ono 
niezbędne w budowaniu solidarności społecznej.

Literatura przedmiotu podaje, że na zaufanie może mieć wpływ środowisko, 
w którym jednostka przebywa, czynniki etniczne, instytucje, ale także nierówności 
dochodowe (Ioakimidis, Heijke, 2016). Poza tym Migheli (2012, s. 323) wskazuje, 
że wśród młodych ludzi występuje silny efekt płci w odniesieniu do zaufania uogól-
nionego, tzn. że mężczyźni wydają się ufać bardziej niż kobiety (Migheli, 2012, 
s. 323). W pracy skupiono uwagę na zaufaniu uogólnionym i społecznym wśród 
studentów w badanych uczelniach w Polsce, na Litwie i Słowacji. Oszacowano jego 
poziom oraz zbadano, czy wśród ankietowanych występował efekt płci. Ocena tych 
dwóch problemów badawczych jest głównym celem pracy.

Podczas analizy wykorzystano wyniki z badań ankietowych na temat kapitału 
społecznego przeprowadzonych przez pracowników Katedry Makroekonomii wśród 
studentów studiów ekonomicznych pierwszego roku na uczelni w Szczecinie, Wil-
nie i Bańskiej Bystrzycy. Istnienie związków między badanymi zmiennymi zweryfi -
kowano także statystycznie przy pomocy testu niezależności chi-kwadrat.

1. Przegląd literatury na temat istoty zaufania. Typy i podejścia

Zaufanie można zdefi niować jako „oczekiwanie przez osobę, grupę lub fi rmę 
etycznie sprawiedliwego zachowania – to znaczy moralnie poprawnych decyzji 
i działań opartych na etycznych zasadach analizy – ze strony drugiej osoby, grupy lub 
fi rmy we wspólnym przedsięwzięciu lub wymianie gospodarczej” (Hosmer, 1995, 
s. 390). Inną defi nicję prezentuje Cook (2005), która zauważa, że zaufanie może po-
jawia się tylko w specyfi cznym kontekście, tzn. że można ufać jakieś osobie w danej 
sytuacji, a drugiej osobie już nie (Migheli, 2012, s. 299).

W literaturze przedmiotu uznaje się najczęściej zaufanie jako element nieroze-
rwalnie związany z kapitałem społecznym. Według Fukuyamy (2000) członkowie 
społeczności oczekują, że jednostki będą zachowywać się uczciwie i żeby budować 
zdrowe relacje społeczne, należy wzmacniać takie cnoty etyczne, jak prawdomówność, 
wywiązywanie się z obowiązków i wzajemność w stosunkach z innymi (Sierociń-
ska, 2011, s. 71). Według niego zaufanie pełni rolę czynnika, który umożliwia lepsze 
funkcjonowanie społeczności i tym samym buduje kapitał społeczny. Putnam (1995) 
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zaś w swojej defi nicji kapitału społecznego „odnosi go do cech organizacji społecznej, 
takich jak sieci, normy i zaufanie społeczne, które ułatwiają koordynację i współpracę 
dla obopólnej korzyści” (Putnam, 1995, s. 2 , za: Nagaj, 2016). Według niego tam, gdzie 
występuje zaufanie, normy społeczne i aktywność osób w ramach zbiorowych działań, 
można mówić o wysokim poziomie kapitału społecznego (Nagaj, 2016, s. 452). Z ko-
lei Carpenter, Daniere i Takahashi (2004) podają, że istnieje też sprzężenie zwrotne, 
to znaczy, że osoby z wyższym poziomem kapitału społecznego bardziej sobie ufają. 
Co prawda trudno wskazać, w którą stronę ta zależność działa, niemniej powszechnie 
wskazuje się, że silne sieci społeczne sprzyjają pojawianiu się wartości dodanej w po-
staci kapitału społecznego (Lyon, 2000, Coleman, 1988). Coleman wskazuje na makro-
ekonomiczne podejście do kapitału społecznego i znaczenie zaufania jako fundamentu 
instytucji społecznych i publicznych (Mironowa, 2015, s. 122).

W odniesieniu do zaufania, w literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy jego ro-
dzaje, podejścia: zaufanie uogólnione, tj. do osób obcych; instytucjonalne, czyli do 
instytucji publicznych bądź organizacji, oraz społeczne, tj. do środowiska społecz-
nego. Pierwsze z ich jest postrzegane jako „klucz do zrozumienia, dlaczego ludzie 
stają się społecznie zaangażowani i są w stanie poświęcić czas i środki na rzecz 
dobra wspólnego. To odzwierciedla pozytywne przekonanie o dobrej woli innych 
osób, spoza kręgu przyjaciół, rodziny i znajomych, które mamy na bazie interperso-
nalnej” (Newton, 1997, za: Macias, 2015, s. 1264). Może być ono traktowane jako 
zaufanie do integralności z osobami obcymi. Poza tym zaufanie uogólnione wśród 
jednostek jest związane z doświadczeniami altruistycznymi, takimi jak wolontariat, 
działalność na rzecz instytucji charytatywnych, poświęcenie (Brehm, Rahn, 1997; 
Uslaner, 2000, 2008 za: Macias, 2015, s. 1265). Drugie z nich, tj. zaufanie instytu-
cjonalne, związane jest z podejściem makro, tzn. zaufaniem do wszelkiego rodzaju 
instytucji, głównie instytucji publicznych i organizacji społecznych, i wpływa na 
ogólne poczucie bezpieczeństwa i skłonność do postaw obywatelskich. Tymczasem 
zaufanie społeczne informuje, że poziom zaufania, jakim dana jednostka darzy śro-
dowisko społeczne, w którym przebywa, decydować może o sposobie postrzegania 
rzeczywistości oraz poziomie zadowolenia z życia oraz tego, jak dana rzeczywistość 
wygląda. Każda jednostka funkcjonuje w danej rzeczywistości, w danych warun-
kach. Poziom zaufania w środowisku społecznym decyduje o tym, jakie są rela-
cje jednostki w stosunku do świata, ustala on zachowanie jednostki i podejmowane 
przez nią decyzje (Mironowa, 2015, s. 122).
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2. Metodyka badań

W pracy przeanalizowano poziom zaufania wśród studentów studiów ekono-
micznych pierwszego roku na uczelniach w Polsce, na Litwie i Słowacji. Wnioski 
i analizy przeprowadzano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez 
pracowników Katedry Makroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach badań statutowych fi nansowanych przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wiedza a kapitał społeczny. Część I. Typ 
pomostowy kapitału społecznego”, nr 503-2000-230-342 (Milczarek i in., 2015, s. 95). 
W Polsce badania odbyły się w październiku 2013 roku na Wydziale Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (n = 2671), na Litwie w paź-
dzierniku 2014 roku na Wydziale Polityki i Zarządzania na Uniwersytecie Mykolo 
Romerio w Wilnie (n = 113), zaś na Słowacji w okresie listopad–grudzień 2015 roku 
na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (n = 153). 
Studenci biorący udział w badaniach stanowili odpowiednio 58,0%, 51,4% oraz 
51,0% wszystkich studentów pierwszego roku studiujących na adekwatnych wydzia-
łach. W ankiecie zastosowano technikę kwestionariusza papierowego, który składał 
się z metryczki oraz pytań dotyczących kapitału społecznego. W metryczce popro-
szono ankietowanych o podanie informacji dotyczących wieku, płci, stanu cywilnego, 
rodziny, miejsca pochodzenia i zamieszkania, sytuacji zawodowej i wysokości docho-
du. W kwestionariuszu natomiast, który został przygotowany zgodnie ze schematem 
logicznym zaproponowanym przez Bank Światowy (Grootaert i in., 2004) znalazło się 
36 pytań zamkniętych i otwartych dotyczących kapitału społecznego bez podziału na 
jego typy (Milczarek i in., 2015, s. 95). Z ankiety w artykule wykorzystano 5 pytań do-
tyczących zaufania badanych studentów do jednostek z bliższego i dalszego otoczenia, 
jak i władzy. W ramach nich sprawdzono:

 – ile osób byłoby skłonnych pożyczyć ankietowanym małą sumę pieniędzy na 
cotygodniowe wydatki,

 – czy można by liczyć na pomoc sąsiadów w zakresie opieki nad domem, gdy-
by zaszła konieczność wyjechania na kilka dni,

 – którym osobom ankietowany najchętniej udzieliłby wsparcia,
 – czy zdaniem badanych ludzie sobie ufają,
 – jak dużym zaufaniem ankietowany darzy określony typ osób.

1  W celu uzyskania kompatybilnej próby w analizie wykorzystanych pytań, n wyniosło 239.
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W artykule zbadano także, czy wpływ na poziom zaufania miała płeć badanych. 
Podstawową metodą weryfi kacji była analiza statystyczna i określenie odsetka osób 
ufających ogółem i w zależności od płci. Kwestię wpływu płci zweryfi kowano dodat-
kowo stochastycznie przy pomocy testu niezależności chi-kwadrat, gdzie przyjęto, że:
H0 – płeć nie powoduje różnic w poziomie zaufania wśród badanych studentów,
H1 – płeć różnicuje poziom zaufania wśród ankietowanych studentów.
Poziom istotności określono na poziomie α = 0,05.

3. Wyniki badań

Analizę poziomu zaufania wśród ankietowanych studentów podjęto w stosun-
ku do społeczności lokalnej, tej dalszej i bliższej, oraz uogólnionego i instytucjo-
nalnego poziomu zaufania. Pierwszy z elementów zbadano oceniając liczbę osób 
spoza gospodarstwa domowego, która zdaniem ankietowanego pożyczyłaby mu 
małą sumę pieniędzy oraz odsetek osób twierdzących, że można liczyć na swoich 
sąsiadów w zakresie opieki nad domem (tab. 1).

Stwierdzono, że ankietowani studenci generalnie mogą liczyć na pomoc co 
najmniej kilku osób spoza swojego gospodarstwa domowego, choć najczęściej są 
to 1–2 osoby. Warto jednak zwrócić uwagę, że na Słowacji liczba takich osób, na 
których pomoc można liczyć, jest mniejsza niż w Polsce czy na Litwie. O ile na 
Słowacji ponad połowa badanych deklaruje, że są to 1–2 osoby, to w pozostałych 
krajach najczęściej jest ich co najmniej 3.

Badania wykazały również, że ponad połowa ankietowanych studentów może 
liczyć na pomoc swojego sąsiedztwa. Spośród badanych osób, Słowacy najbar-
dziej ufają sąsiadom, podczas gdy Litwini najmniej. Koresponduje to z wynikami 
z pytania o liczbę osób spoza gospodarstwa domowego, które pożyczyłyby ankie-
towanemu małą sumę pieniędzy. Można przypuszczać zatem, że Litwini i Polacy 
w większym stopniu ufają osobom spoza najbliższego sąsiedztwa, np. członkom 
rodziny niemieszkającym we wspólnym gospodarstwie domowym. Odpowiedź na 
te przypuszczenia dostarczyły wyniki z pytania trzeciego, dotyczącego osób, którym 
badany najchętniej udzieliłby wsparcia.
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Tabela 1. Poziom zaufania wśród studentów na ankietowanych uczelniach w Polsce, 
na Litwie i Słowacji (w %)

Odsetek ankietowanych twierdzących, jaka ilość osób spoza gospodarstwa domowego pożyczyłaby 
im małą sumę pieniędzy

Odpowiedź 0 1–2 3–4 5 i więcej
Litwa 8,8 33,6 26,5 31,0
Polska 4,6 33,5 33,5 28,5

Słowacja 3,3 52,6 28,3 15,8

Odsetek osób twierdzących, czy można liczyć na sąsiadów w zakresie opieki nad domem, 
gdyby zaszła konieczność wyjechania na kilka dni

Odpowiedź zdecydowanie lub raczej tak zdecydowanie lub raczej nie
Litwa 50,9 33,3
Polska 54,3 21,3
Słowacja 59,6 23,2

Osoby, którym badany najchętniej udzieliłby wsparcia, zakładając, że wszyscy znajdują się 
w podobnej sytuacji

Odpowiedź przyjaciel

osoba po-
trzebująca 
z badanego 

miasta

sąsiadka rodzice kolega / 
koleżanka

podopieczni 
z fundacji

Litwa 67,3 6,2 9,7 83,2 17,7 10,6
Polska 71,5 5,4 11,3 97,1 38,9 16,7
Słowacja 73,2 17,0 15,0 89,5 56,2 13,1

Odpowiedź brat/
siostra dziadkowie

uczeń szkoły 
średniej, do 

której badany 
uczęszczał

student z uczel-
ni macierzystej

 

student poza 
uczelnią 

macierzystą

Litwa 82,3 78,8 12,4 5,3 6,2
Polska 79,5 75,7 6,3 5,4 3,8
Słowacja 76,5 71,9 10,5 8,5 9,2

Stosunek badanych do stwierdzeń na temat zaufania

Odpowiedź ludzie raczej sobie 
nie ufają

większość ludzi 
pomaga innym

należy obdarzać 
ludzi ograniczonym 

zaufaniem

większość osób 
z najbliższego oto-
czenia jest godnych 

zaufania
Litwa 61,6 23,2 83,2 69,0
Polska 51,1 21,2 74,6 68,0
Słowacja 63,4 13,7 7,2 76,5
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Zaufanie do określonych osób

Odpowiedź znajomym osobom 
obcym

władzom 
centr.

władzom 
samorz.

cudzoziem-
com

ludziom 
tej samej 

narodowości
Litwa 39,8 0,0 3,6 2,7 4,4 15,9
Polska 62,9 1,9 1,1 0,8 6,5 11,0
Słowacja 69,3 2,0 4,6 3,9 1,3 8,6

Brak zaufania do określonych osób

Odpowiedź do 
znajomych

do osób 
obcych

do władz 
centr.

do władz 
samorz.

do cudzo-
ziemców

do ludzi 
tej samej 

narodowości
Litwa 16,8 93,8 52,7 58,4 52,2 34,5
Polska 6,1 80,5 75,0 72,7 49,4 29,9
Słowacja 5,9 92,2 63,2 63,8 83,7 35,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Stwierdzono, że studenci na badanych uczelniach ufają przede wszystkim naj-
bliższej rodzinie i przyjaciołom. Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od kraju, 
najbardziej ufają oni rodzicom (83–97%), rodzeństwu (76–82%) oraz dziadkom 
(72–79%). W bardzo niewielkim stopniu ufa się zaś osobom obcym. Podkreślić jed-
nak należy, że studenci ze Słowacji charakteryzują się największym zaufaniem do 
osób spoza rodziny. Dotyczy to zarówno przyjaciół, sąsiadów czy nieznajomych.

Wyniki wcześniejszych badań odnoszących się do konkretnych osób czy są-
siedztwa zostały potwierdzone w badaniu dotyczącym stwierdzeń na temat ogól-
nego poziomu zaufania wśród ludzi, zaufania społecznego (pytanie nr 4 z tabeli 1). 
Studenci ze Słowacji w największym odsetku (ponad 3/4) stwierdzili, że większość 
osób z najbliższego otoczenia jest godnych zaufania, zaś studenci z Litwy i Pol-
ski uważają, że należy obdarzać ludzi ograniczonym zaufaniem (odpowiednio 83,2 
i 74,6%, podczas gdy na Słowacji tylko 7,2% ankietowanych).

Poziom uogólnionego (do obcych) i instytucjonalnego zaufania został zawarty 
w pytaniach 5 i 6 (tab. 1). Wyniki wskazały, że ufa się przede wszystkim znajomym 
oraz w pewnym stopniu osobom tej samej narodowości, natomiast nie ufa się władzy 
(53–75%) oraz obcym (81–94%). Odnotować jednak należy, że studenci z uniwer-
sytetu w Polsce w największym stopniu nie ufają instytucjom państwowym, zaś ze 
Słowacji – cudzoziemcom.
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Wyniki badań wskazały, że wpływ na poziom zaufania ma płeć badanych 
(tab. 2). Co ciekawe, dotyczy to każdego z badanych państw. Kobietom bardziej 
ufają znajomi, jak i one są bardziej ufne w stosunku do sąsiadów. Poza tym, kobiety 
chętniej udzielają wsparcia osobom bliskim, sąsiadom czy znajomym, co oznacza, 
że bardziej ufają innym osobom. Mężczyźni z kolei bardziej ufają najbliższemu oto-
czeniu oraz są bardziej sceptyczni co do kwestii pełnego zaufania. Co zaś się tyczy 
uogólnionego zaufania, tj. zaufania do osób obcych, to trudno tutaj jest wskazać ja-
kąś zależność. Wyjątkiem jest tutaj Słowacja, gdzie mężczyźni są grupą osób, która 
bardziej niż kobiety ufa zarówno osobom obcym, jak i instytucjom publicznym.

Tabela 2. Poziom zaufania badanych studentów w Polsce, na Litwie i Słowacji 
według płci (w %)

Odsetek ankietowanych twierdzących, jaka ilość osób spoza gospodarstwa domowego pożyczyłaby 
im małą sumę pieniędzy

Odpowiedź 0 1–2 3–4 5 i więcej
Płeć K M K M K M K M

Litwa 4,7 22,2 36,0 25,9 27,9 22,2 31,4 29,6
Polska 3,2 6,4 33,1 28,2 34,4 34,6 29,3 30,8
Słowacja 2,5 3,3 54,0 52,6 27,4 28,3 16,1 15,8

Odsetek osób twierdzących, że można liczyć na swoich sąsiadów w zakresie opieki nad domem, 
gdyby zaszła konieczność wyjechania na kilka dni

Odpowiedź zdecydowanie tak lub raczej tak zdecydowanie nie lub raczej nie
K M K M

Litwa 54,0 40,7 33,3 33,3
Polska 54,7 55,0 19,5 26,3
Słowacja 62,1 48,1 12,9 25,9

Osoby, którym badany najchętniej udzieliłby wsparcia, zakładając, że wszyscy znajdują się 
w podobnej sytuacji

Odpowiedź przyjaciel sąsiad rodzice kolega
K M K M K M K M

Litwa 51,3 15,9 7,1 2,7 61,9 21,2 12,4 5,3
Polska 41,0 23,0 7,1 3,3 56,9 29,3 21,8 11,7
Słowacja 60,1 13,1 12,4 2,6 75,2 9,2 47,1 9,2
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Stosunek badanych do stwierdzeń na temat zaufania

Odpowiedź ludzie raczej sobie 
nie ufają

większość ludzi 
pomaga innym

należy obdarzać 
ludzi ograniczo-
nym zaufaniem

większość osób z naj-
bliższego otoczenia jest 

godnych zaufania
K M K M K M K M

Litwa 59,3 69,2 22,1 26,9 83,7 81,5 66,3 77,8
Polska 52,8 46,8 20,8 24,7 73,6 77,9 64,5 76,7
Słowacja 62,4 67,9 16,0 3,6 5,6 14,3 73,6 89,3

Zaufanie do określonych osób

Odpowiedź znajomym osobom 
obcym

władzom 
centr.

władzom 
samorz.

cudzoziem-
com

ludziom 
tej samej 

narodowości
K M K M K M K M K M K M

Litwa 33,7 59,3 0,0 0,0 4,7 0,0 2,3 3,7 2,3 11,1 16,3 14,8
Polska 64,8 62,3 1,9 2,6 1,3 1,3 0,6 1,3 6,3 9,1 8,2 18,2

Słowacja 69,6 67,9 0,8 7,1 4,0 7,4 3,2 7,4 0,8 3,6 7,3 14,3

Brak zaufania do określonych osób

Odpowiedź znajomym osobom 
obcym

władzom 
centr.

władzom 
samorz.

cudzoziem-
com

ludziom 
tej samej 

narodowości
K M K M K M K M K M K M

Litwa 19,8 7,4 95,3 88,9 54,1 48,1 59,3 55,6 50,0 59,3 32,6 40,7
Polska 6,3 7,8 77,2 85,5 71,7 83,1 71,7 75,3 50,0 42,9 29,6 27,3
Słowacja 6,4 3,6 95,2 78,6 60,8 74,1 64,0 63,0 87,2 67,9 36,3 32,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Wnioski te potwierdza weryfi kacja statystyczna (tab. 3). W większości przy-
padków na poziomie istotności 0,05 możemy odrzucić hipotezę, że zmienne są 
niezależne, i stwierdzić, że między poziomem zaufania a płcią respondenta istnieje 
zależność stochastyczna, a więc na 95% pewności możemy stwierdzić, że płeć wpły-
wa na poziom zaufania badanych studentów. Niezależność statystyczna pomiędzy 
zmiennymi została potwierdzona jedynie w przypadku pytania pierwszego i piątego 
dla Litwy oraz pytania drugiego i czwartego dla Słowacji.
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Tabela 3. Wyniki poziomu niezależności statystycznej testem chi-kwadrat poziomu 
zaufania badanych studentów w Polsce, na Litwie i Słowacji według płci

Kraj

Wartość statystyki 
chi-kwadrat Przyjęta hipoteza Wartość statystyki 

chi-kwadrat Przyjęta hipoteza

odsetek ankietowanych twierdzących, jaka 
ilość osób spoza gospodarstwa domowego 

pożyczyłaby im małą sumę pieniędzy

odsetek osób twierdzących, że można 
liczyć na swoich sąsiadów w zakresie 
opieki nad domem, gdyby zaszła ko-

nieczność wyjechania na kilka dni
Litwa 13,73 H0 0,78 H1

Polska 1,50 H1 0,69 H1

Słowacja 0,15 H1 6,13 H0

osoby, którym badany najchętniej udzieliłby 
wsparcia, zakładając, że wszyscy znajdują się 

w podobnej sytuacji

stosunek badanych do stwierdzeń na 
temat zaufania

Litwa 0,32 H1 1,00 H1

Polska 0,10 H1 1,40 H1

Słowacja 1,75 H1 12,51 H0

zaufanie do określonych osób brak zaufania do określonych osób
Litwa 12,51 H0 7,83 H1

Polska 3,96 H1 1,77 H1

Słowacja 9,39 H1 4,96 H1

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Przeprowadzona w pracy analiza wykazała, że badani studenci ufają głównie 
członkom rodziny lub przyjaciołom, natomiast są raczej nieufni w stosunku do osób 
obcych. Dotyczy to zarówno sąsiadów, osób obcych, jak i kolegów ze studiów. Analiza 
wskazała także, że poziom uogólnionego zaufania jest niski, a spośród trzech badanych 
krajów, w Słowacji obserwuje się najwyższy poziom zaufania do społeczności lokal-
nych. Studenci ze Słowacji w największym odsetku (ponad 3/4) stwierdzają, że więk-
szość osób z najbliższego otoczenia jest godnych zaufania. Ponadto raczej nie ufa się 
instytucjom publicznym. Ankietowani w każdym kraju darzą osoby raczej ograniczo-
nym zaufaniem oraz bardziej ufają osobom o tej samej narodowości. Wyniki badań nie 
potwierdziły efektu wskazanego przez Migheliego (2012, s. 323), że w odniesieniu do 
zaufania uogólnionego mężczyźni wydają się ufać bardziej niż kobiety. Badania wyka-
zały, że to kobiety są bardziej ufne i w większym stopniu skłonne ufać osobom obcym.



189RAFAŁ NAGAJ

PŁEĆ A ZAUFANIE I SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE, NA LITWIE I SŁOWACJI

Literatura

Carpenter, J., Daniere, A., Takahashi, L. (2004). Social Capital and Trust in South-East Asian 
Cities. Urban Studies, 41, 853–874.

Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of 
Sociology, 94 (supplement), S95–S120.

Cook, S.K. (2005). Networks, Norms, and Trust: The Social Psychology of Social Capital 
2004 Cooley Mead Award Address. Social Psychology Quarterly, 68 (1), 4–14.

Fukuyama, F. (2000). Social Capital and Civil Society. IMF Working Paper, WP/00/74. Po-
brano z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0074.pdf (2.07.2015).

Grootaert, Ch., Narayan, D., Jones, V.N., Woolcock, M. (2004). Measuring Social Capital: 
An Integrated Questionnaire. World Bank Working Paper, 18. Pobrano z: https://open-
knowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0
social0capital.pdf?sequence=1 (23.05.2015).

Hosmer, L. (1995). Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philo-
sophical Ethics. Academy of Management Review, 20, 379–403.

Ioakimidis M., Heijke H. (2016). Income Inequality and Social Capital, Are They Negatively 
Related? European Cross-country Analyses 2006–2012. The Journal of Developing Ar-
eas, 50 (1), 215–235.

Lyon, F. (2000). Trust, Networks and Norms: The Creation of Social Capital in Agricultural 
Economies in Ghana. World Development, 28, 663–681.

Migheli, M. (2012). Assessing Trust Through Social Capital? A Possible Experimental An-
swer. American Journal of Economics and Sociology, 71(2), 298–327.

Macias, T. (2015). Risks, Trust, and Sacrifi ce: Social Structural Motivators for Environmen-
tal Change. Social Science Quarterly, 96 (5), 1264–1276.

Milczarek, A., Miłaszewicz, D., Nagaj, R., Szkudlarek, P., Zakrzewska, M. (2015). Social 
Networks as a Determinant of the Socialisation of Human Capital. Human Resources 
Management & Ergonomics, 9 (2), 89–103.

Mironova, A.A. (2015). Trust, Social Capital, and Subjective Individual Well-Being. Socio-
logical Research, 54 (2), 121–133.

Nagaj, R. (2016). Działania zbiorowe i na rzecz innych – analiza porównawcza polskich, 
litewskich i hiszpańskich studentów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, 449, 450–461.

Sierocińska, K. (2011). Social Capital. Defi ne, Measure, Types. Economic Studies, 1 
(LXVIII), 69–86.



190 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII

TRUST AND SOLIDARITY AMONG STUDENTS IN POLAND, LITHUANIA 
AND SLOVAKIA

Abstract

The article shows the level of trust existing between students in three countries of Cen-
tral and Eastern Europe, i.e. Poland, Lithuania and Slovakia. The survey, was conducted by 
the staff of the Department of Macroeconomics Faculty of Economics and Management, 
University of Szczecin. The students surveyed were from university economic departments 
from the three aforementioned countries. In addition, an examination was made whether gen-
der had an impact on the level of trust amongst the surveyed students. The analysis showed 
that students from Slovakia were the most trusting of strangers and are more likely to social 
capital than students from Poland and Lithuania. Also, women showed a greater level of in-
stitutional trust and social trust than men.

Translated by Rafał Nagaj

Keywords: trust, social solidarity, social capital
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AKUMULACJA OFICJALNYCH AKTYWÓW REZERWOWYCH W POLSCE

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest identyfi kacja zmian w wartości i strukturze zgromadzonych 
ofi cjalnych aktywów rezerwowych (OAR) w Polsce oraz próba określenia ich przyczyn 
w latach 1994–2015. W pierwszej części przedstawiono tendencje i czynniki zmian wartości 
OAR, natomiast w drugiej odpowiednio struktury aktywów zagranicznych. Z badań wynika, 
że w latach 1995–2013 akumulacja OAR była wynikiem oszczędności zagranicznych, nato-
miast w okresie 2013–2015 oszczędności własnych. Strukturę rodzajową OAR determino-
wały głównie należności zagraniczne wyrażone w dolarach i euro, ze względu na dużą rolę 
tych walut odpowiednio w funkcji pieniądza światowego oraz w transakcjach handlowych 
i płatnościach między krajami członkowskimi UE.

Słowa kluczowe: ofi cjalne aktywa rezerwowe, rezerwy walutowe, transakcje bilansu 
płatniczego

Wprowadzenie

Ofi cjalne aktywa rezerwowe (OAR) to płynne aktywa zagraniczne w walutach 
obcych, które akumuluje wyłącznie władza monetarna danego kraju, by w każdym 
momencie wykorzystać je do sfi nansowania defi cytu w bilansie płatniczym, do in-

*  Adres e-mail: hakisiel@wp.pl.

DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-16

Studia i Prace WNEIZ US
nr 47/1 2017

STUDIA I MATERIAŁY



192 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII

terwencji na rynku walutowym lub do innych działań mających na celu poprawę 
wiarygodności gospodarki, utrzymanie zaufania do waluty krajowej bądź stworze-
nie podstaw do zaciągania kredytów na rynku światowym (IMF, 2009, pkt 6.64).

W skład OAR wchodzą następujące ich rodzaje (Międzynarodowa…, 2005, 
s. 55–56):

a) złoto monetarne wyceniane na dany dzień bilansowy według średniej ceny 
rynkowej;

b) specjalne prawa ciągnienia (SDR);
c) pozycja rezerwowa (transza) w MFW;
d) należności zagraniczne, które składają się z następujących elementów:

 – rachunków bieżących i depozytów w bankach zagranicznych wycenia-
nych na dzień bilansowy według wartości nominalnej,

 – papierów wartościowych emitowanych przez podmioty zagraniczne no-
towanych na aktywnych rynkach, a wycenianych na dzień bilansowy we-
dług średniej ceny rynkowej,

 – gotówki, czyli pieniędzy zagranicznych posiadanych przez NBP w kasach 
walutowych, wycenianej na dzień bilansowy według wartości nominalnej;

e) innych (pozostałych) należności, którymi są stany należności z tytułu ak-
tywnych transakcji repo, czyli zakupu przez NBP papierów wartościowych 
z udzielonym przyrzeczeniem ich odkupu. Są one wyceniane na dzień bilan-
sowy w kwocie wymaganej zapłaty1.

Wymienione elementy należności zagranicznych są w literaturze krajowej 
utożsamiane z rezerwami walutowymi (RW). Oznacza to, że RW są pojęciem węż-
szym niż OAR (Skopiec, 2015, s. 98; Dąbrowski, 2015, s. 51–54).

Celem artykułu jest rozpoznanie zmian w wartości i strukturze zgromadzo-
nych OAR w Polsce oraz próba określenia przyczyn tych zmian. Okres badawczy 
obejmuje lata 1994–2015, jednak analiza transakcji bilansu płatniczego, mających 
zasadniczy wpływ na zmiany badanego zjawiska, będzie rozpatrywana w latach 
1994–2003 oraz 2004–2015 ze względu na odmienną w tych okresach metodologię 
ich zestawiania2. Dla realizacji celu przeprowadzono studia literatury przedmiotu 

1  Zgodnie z nowym podręcznikiem bilansu płatniczego, od 2014 roku pozostałe należności 
zostały włączone do należności w walutach wymienialnych (Międzynarodowa…, 2016, s. 63). Reszta 
składników OAR pozostała bez zmian.

2  Szerzej na ten temat zob. m.in. Nakonieczna-Kisiel, Bilewicz (2016, s. 71–74).
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oraz wykorzystano elementy statystyki opisowej bazującej głównie na wskaźnikach 
dynamiki i struktury. Źródłem danych są bazy statystyczne i sprawozdawczość NBP. 

1. Tendencje i czynniki zmian wartości OAR

Na koniec 2015 roku OAR w Polsce zostały wycenione na około 95 mld USD, 
podczas gdy w 1994 roku ich wartość wynosiła zaledwie 6 mld USD. W roku 2015 
aktywa zagraniczne NBP były więc ponad 15,7 razy większe. W relacji do PKB 
wzrosły z poziomu 13,2% w 2004 roku do 20,4% w 2015 roku (Sawicki, 2016, 
s. 108). Na należności w walutach wymienialnych przypadało w ostatnio wymienio-
nym roku 89,4 mld USD, na złoto monetarne 3,5 mld USD, na SDR 1,3 mld USD, 
a na pozycję rezerwową w MFW zaledwie 0,7 mld USD (por. tab. 1). Wskazuje to, 
że wartość OAR zwiększały przede wszystkim RW, gdyż wpływ złota, SDR oraz 
transzy udziału w MFW był mało istotny.

W kształtowaniu się tempa przyrostu aktywów zagranicznych w Polsce można 
wyodrębnić trzy okresy. Pierwszy rozpoczął się w drugiej połowie lat 90. ubiegłe-
go wieku i trwał do końca 2001 roku, drugi obejmował lata 2002–2012, natomiast 
trzeci lata 2013–2015 (por. rys. 1). W pierwszym okresie najwyższy przyrost OAR 
odnotowano w 1995 roku (blisko 2,5-krotny w stosunku do roku poprzedniego), jed-
nak w latach następnych tempo zmian było malejące. W drugim okresie dynamika 
przyrostu OAR nie była wprawdzie tak wysoka jak w 1995 roku, jednak rosnąca, 
natomiast w trzech ostatnich latach wyraźnie malejąca.

Zmiany stanu OAR determinowane są przez wiele czynników. Przede wszystkim 
są to transakcje bilansu płatniczego (salda obrotów bieżących, kapitałowych i fi nan-
sowych). Nie bez znaczenia są również różnice kursowe, różnice wyceny papierów 
wartościowych i złota oraz rozmiary kolejnych alokacji SDR (Obstfeld, Shambaugt, 
Taylor, 2008, s. 1–11). W ramach transakcji bilansu płatniczego wyróżnia się trans-
akcje własne NBP oraz transakcje realizowane na zlecenie klientów. Transakcjami 
własnymi są przede wszystkim wspomniane transakcje repo powodujące wzrost na-
leżności zagranicznych, natomiast klientami władzy monetarnej – Komisja Europej-
ska oraz Ministerstwo Finansów. Na konto Komisji NBP przekazuje transfery unijne 
(składka członkowska) oraz przyjmuje środki napływające z funduszy strukturalnych, 
natomiast konto Ministerstwa Finansów zasila w związku z obsługą zadłużenia zagra-
nicznego (emisja obligacji Skarbu Państwa) (Sokołowska, 2008, s. 59).
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Tabela 1. Ofi cjalne aktywa rezerwowe Polski (mld USD)3

Lata Ogółem Złoto 
monetarne SDR Pozycja 

rezerwowa

Należności 
w walutach 

wymienialnych

Pozostałe 
należności

1994 6 029 189 0 112 5 728 0
1995 14 963 189 2 115 14 657 0
1996 18 219 189 4 111 14 747 3 168
1997 21 403 263 5 104 14 900 6 131
1998 28 275 950 7 109 25 501 1 708
1999 27 314 960 11 236 24 288 1 819
2000 27 466 901 19 225 25 318 1 003
2001 26 564 915 35 462 23 631 1 521
2002 29 794 1 134 49 652 26 709 1 250
2003 34 170 1 381 66 804 31 919 0
2004 36 784 1 449 70 701 34 539 25
2005 42 571 1 697 78 299 38 825 1 672
2006 48 484 2 103 89 175 45 085 1 032
2007 65 746 2 768 101 146 54 636 8 095
2008 62 180 2 862 109 267 57 247 1 695
2009 79 592 3 653 2 103 431 69 741 3 664
2010 93 515 4 667 2 019 501 81 431 4 897
2011 97 866 5 210 1 797 1 160 86 803 2 896
2012 108 914 5 506 1 732 1 349 96 112 4 215
2013 106 219 3 976 1 635 1 261 93 972 5 375
2014 100 538 3 969 1 429 1 066 94 972 0
2015 94 922 3 515 1 313 663 89 431 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Wspomniany gwałtowny przyrost OAR w 1995 roku miał miejsce nie tylko 
w Polsce, ale również w skali globalnej (Nakonieczna-Kisiel, 2013). Główną przy-
czyną tego zjawiska była zmiana podejścia krajów rozwijających się do akumula-
cji aktywów zagranicznych po wybuchu kryzysu walutowego w latach 1994–1995 
w Meksyku oraz kryzysu zadłużeniowego w większości z nich, którego rozwiązanie 
na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku wiązało się z koniecznością wprowadze-
nia uciążliwych reform gospodarczych nadzorowanych przez MWF.

3  Dane z lat 2014–2015 wyrażone w złotych przeliczono na USD po średnim kursie na koniec 
grudnia.
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Rysunek 1. Dynamika ofi cjalnych aktywów rezerwowych Polski (r/r = 100) (%)

Źródło: jak pod tabelą 1.

W przypadku Polski kryzys zadłużeniowy zażegnano poprzez podpisanie w 1991 
roku umów z Klubem Paryskim (KP) i w 1994 roku z Klubem Londyńskim (KL). 
W wyniku tych porozumień umorzono i zrestrukturyzowano po około 50% długu. Jed-
nak wierzyciele publiczni zażądali realizacji tzw. programu dostosowawczego, mają-
cego zapobiec powtórzeniu się kryzysu oraz zagwarantować środki na spłatę KP około 
26 mld USD zrestrukturyzowanych zobowiązań do 2008 roku i KL około 8 mld USD 
do 2014 roku. Jednym z ustalonych w tym programie kryteriów wykonawczych był 
systematyczny przyrost rezerw walutowych i poprawa ujemnego salda obrotów bieżą-
cych (Sulimierski, 1995, s. 206–212; Sulimierski, 1993, s. 151–152).

Wyhamowanie przyrostu OAR po 1995 roku wynikało – jak wskazują dane w ta-
beli 2 – z jednej strony z notowanego od 1996 roku coraz większego defi cytu w obro-
tach bieżących (w wyniku głównie wzrostu ujemnego salda w obrotach towarowych) 
oraz gwałtownego pogarszania się nadwyżki na rachunku kapitałowym, z drugiej stro-
ny zaś, z wydatków dewizowych NBP związanych z rozpoczętą w 1996 roku operacją 
przedterminowego wykupu części zrestrukturyzowanych zobowiązań wobec KL oraz 
bieżącej spłaty odsetek należnych wierzycielom z KP. Czynnikiem wzrostu OAR był 
z kolei napływ środków przedakcesyjnych w ramach transferów bieżących i na rachu-
nek fi nansowy w formie ZIB oraz z emisji rządowych obligacji na rynku światowym, 
którymi fi nansowano wykup starego długu. Ponadto OAR zwiększały dochody NBP 
z transakcji repo4. O ich roli będzie mowa w dalszych rozważaniach. 

4  Jeżeli nie zaznaczono inaczej, informacje na ten temat pochodzą ze strony NBP: www.nbp.pl.
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Tabela 2. Główne pozycje bilansu płatniczego Polski w latach 1994–2003 (mln USD)

Saldo obrotów 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1. Rachunek 
bieżący 954 854 –3 264 –5 744 –6 901 –12 487 –10 343 –5 946 –5 544 –5 473

Towary –575 –1 646 –7 287 –9 822 –12 836 –15 072 –12 307 –7 661 –7 249 –5 725
Usługi 2 840 3 537 3 404 3 172 4 216 1 381 1 403 785 775 243
Dochody –2 563 –1 995 –1 075 –1 129 –1 178 –1 010 –731 –614 –1 061 –2 461
Transfery 
bieżące –2 563 –1 995 –1 075 –1 129 –1 178 –1 010 –731 –614 –1 061 –2 461

2. Rachunek 
kapitałowy 9 215 285 94 66 63 55 34 76 –7 –46

3. Rachunek 
fi nansowy –8 551 7 864 6 677 7 413 13 284 10 462 10 221 3 173 7 180 8 686

4. Błędy 
i opuszczenia –105 –571 321 1 309 –519 2 129 705 2 261 –994 –1 972

5. OAR –1 513 –8 432 –3 828 –3 044 –5 929 –159 –617 436 –635 –1 195

Źródło: zestawiono według BPM5, NBP.

W drugim okresie (lata 2002–2012), charakteryzującym się wzrostową dynami-
ką przyrostów OAR (z wyjątkiem kryzysowego 2008 r.), czynnikiem sprawczym był 
nienotowany dotychczas napływ środków na rachunek fi nansowy i kapitałowy. Pocho-
dziły one w pierwszym przypadku z emisji obligacji skarbowych i zaciągniętych kre-
dytów, w drugim zaś z przekazów prywatnych i publicznych, w tym zwłaszcza z ab-
sorpcji unijnych funduszy strukturalnych (por. tab. 3). Do wzrostu OAR przyczyniły się 
również rosnące wpływy dewizowe z wymiany usług oraz realizowane transakcje repo 
NBP. Transakcjami zmniejszającymi przyrosty OAR były w tym okresie odpływ środ-
ków z tytułu sfi nalizowanego w 2009 roku wykupu starego długu w KP5 oraz KL, który 
Polska spłaciła w 2012 roku, czyli aż 12 lat przed terminem (Tarnowski, 2016). W tym 
samym kierunku oddziaływała bieżąca obsługa zadłużenia zagranicznego Skarbu Pań-
stwa, z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów, pogłębiający się defi cyt w obro-
tach towarowych oraz realizowana w latach 2010–2011 wymiana środków z funduszy 
unijnych przez Ministerstwo Finansów (za pośrednictwem BGK), a nie w NBP6.

5  Z wyjątkiem Japonii, którą spłacono w 2004 roku (Polska spłaca ostatnie długi..., 2016).
6  Poza NBP na rynku walutowym wymieniono wówczas 12,25 mld euro (por. Sokołow-

ska, 2012, s. 81). 
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Tabela 3. Główne pozycje bilansu płatniczego Polski w latach 2004–2015 (mln USD)

Saldo obrotów 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Rachunek 
bieżący –13 830 –7 958 –13 873 –27 419 –35 811 –17 859 –25 875 –27 357 –18 605 –6 744 –11 444 –2 932

Towary –8 219 –5 543 –9 945 –22 727 –34 429 –10 815 –14 498 –18 559 –10 495 –453 –4 291 2 464
Usługi 1 732 2 467 2 568 7 372 7 374 7 003 4 364 7 225 7 716 10 145 12 046 12 113
Dochody 
pierwotne –8 057 –5 098 – 7 208 –13 130 –10 159 –12 658 –15 623 –17 139 –15 626 –15 896 –18 646 –16 559

Dochody 
wtórne 714 216 712 1 066 1 403 –1 389 –118 1 116 –200 –540 –550 –950

2. Rachunek 
kapitałowy 1 180 996 2 106 4 772 6 115 7 040 8 6111 10 016 10 958 11 964 13 305 11 331

Rachunek 
bieżący 
i kapitałowy

–12 650 –6 962 –11 767 –22 647 –29 696 –10 819 –17 264 –17 341 –7 647 5 220 1 861 8 399

3. Rachunek 
fi nansowy –7 187 –7 039 –10 691 –25 012 –41 089 –20 060 –31 014 –27 475 –11 475 –6 017 –6 351 1 519

OAR 787 8 132 2 483 13 035 –1 964 14 741 15 134 6 283 11 203 945 304 1 136
4. Błędy 

i opuszczenia 5 463 –77 1 076 –2 365 –11 393 –9 241 –13 750 10 134 –3 828 –11 237 –8 212 –6 880

Źródło: zestawiono według BPM6, NBP.

W ostatnim trzecim okresie, w którym dynamika przyrostu ofi cjalnych ak-
tywów zagranicznych w Polsce wykazywała tendencję malejącą, przyczyną tego 
zjawiska były głównie: wyhamowanie napływu kapitału zagranicznego w latach 
2013–2014, a następnie jego odpływ w 2015 roku7, zwiększona bieżąca obsługa 
zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz wymiana środków unijnych w BGK, 
a nie w NBP. Do czynników przeciwdziałających spadkowi OAR w tym okresie na-
leżały przede wszystkim: odwrócenie negatywnego trendu w eksporcie netto, wyso-
ki przyrost nadwyżki w obrotach usługami oraz na rachunku kapitałowym. Zmiany 
te wskazują, że w badanym trzecim okresie Polska z importera kapitału stała się od 
2013 roku jego eksporterem (Sawicki, 2016, s. 104).

7  Odpływ ten był mniejszy niż 1,5 mld USD, bowiem zgodnie z BPM6 saldo rachunku fi nanso-
wego obejmuje wzrost OAR w kwocie 1,1 mld USD (por. tab. 3).
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2. Tendencje i czynniki zmian struktury OAR

Jeżeli chodzi o strukturę rodzajową OAR, to – jak wcześniej sygnalizowano – 
została ona zdominowana przez RW. Ich udział w badanym okresie wykazywał jed-
nak tendencję malejącą. W latach 1994–1995 wynosił bowiem 95–98%, natomiast 
w okresie 2014–2015 zmniejszył się do 94% (por. tab. 4). W pozostałych latach 
odsetek RW był na ogół jeszcze mniejszy, ponieważ nie obejmował pozostałych na-
leżności, czyli transakcji własnych NBP. Włączenie tych ostatnich do RW nie zmie-
niło jednak dominującej roli należności w walutach wymienialnych w strukturze 
aktywów zagranicznych Polski. Aktywność NBP w zakresie transakcji repo była 
bowiem największa w latach 1996–2000 oraz 2007 roku, natomiast w pozostałych 
wykazywała tendencję malejącą. Wynikało to z coraz niższego oprocentowania ku-
powanych papierów wartościowych oraz wzrostu ryzyka niewypłacalności ich emi-
tentów po wybuchu światowego kryzysu fi nansowego.

Struktura walutowa należności zagranicznych Polski różni się wyraźnie od no-
towanej w latach 90. ubiegłego wieku. W latach 2010–2015 najważniejszą walutą 
w naszych RW był dolar amerykański, którego średni udział kształtował się na po-
ziomie 33%, podczas gdy w latach 1994–1998 udział ten wynosił 55%; drugą pozy-
cję zajmowało euro (około 30%), które w wymienionym wyżej okresie jeszcze nie 
funkcjonowało, zaś trzecią walutą rezerwową w Polsce był funt szterling, którego 
odsetek (blisko 15%) był około 3 razy większy od notowanego w latach 1994–1998. 
Na koronę norweską, dolara australijskiego i nowozelandzkiego przypadało w 2015 
roku ponad 17% należności zagranicznych (por. tab. 5), podczas gdy waluty te nie 
były w ogóle obecne w naszych RW w latach 1994–1998 (Redo, 2016). Czynnikami 
kształtującymi strukturę RW w Polsce były z jednej strony silne powiązania handlo-
we i fi nansowe z krajami UE, z drugiej zaś potrzeba dywersyfi kacji rezerw, w celu 
zwiększenia ich dochodowości, czyli ograniczania w nich udziału walut o spadającej 
wartości (głównie dolara i euro), a zwiększanie wykazujących tendencje aprecjacyj-
ne (czyli funta szterlinga, dolara australijskiego i korony norweskiej). 
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Tabela 4. Struktura ofi cjalnych aktywów rezerwowych w Polsce (%)

Lata
Złoto 

monetarne SDR
Transze 

rezerwowe 
w MFW

Należności 
w walutach 

wymienialnych

Pozostałe 
należności Suma 4 + 5

1 2 3 4 5 6

1994 3,1 0 1,9 95,0 0 –
1995 1,3 0,01 0,8 57,9 0 –
1996 1,0 0,02 0,6 80,9 17,4 98,3
1997 1,2 0,02 0,5 69,6 28,6 98,2
1998 3,4 0,02 0,4 90,2 6,0 96,2
1999 3,5 0,04 0,9 88,9 6,7 95,6
2000 3,3 0,07 0,8 92,2 3,6 95,8
2001 3,4 0,1 1,7 89,0 5,7 94,7
2002 3,8 1,2 2,2 89,6 4,2 93,8
2003 4,0 0,2 2,4 93,4 0 –
2004 3,9 0,2 1,9 93,9 0,07 94,0
2005 4,0 0,2 0,7 91,2 3,9 95,1
2006 4,3 0,2 0,4 93,0 2,1 95,1
2007 4,2 0,2 0,2 83,1 12,3 95,4
2008 4,6 0,2 0,4 92,1 2,7 94,8
2009 4,6 2,6 0,5 87,6 4,6 92,2
2010 5,0 2,2 0,5 87,1 5,2 92,3
2011 5,3 1,8 1,2 88,7 3,0 91,7
2012 5,1 1,6 1,2 88,2 3,9 92,1
2013 3,7 1,5 1,2 88,5 5,1 93,6
2014 3,9 1,4 1,1 93,6 – –
2015 3,7 1,4 0,7 94,2 – –

Źródło: jak w tabeli 1. 

Tabela 5. Struktura walutowa należności zagranicznych Polski (%)

Waluta 2010 2011 2012 2013 2014 2015

USD 36,6 32,5 32,1 31,2 30,7 35,4
Euro 35,4 27,9 28,5 28,8 31,0 26,9
Funt szterling 13,7 16,1 15,8 15,1 13,7 13,1
Dolar australijski 8,1 8,9 8,8 8,6 8,5 8,9
Korona norweska 6,2 6,2 6,0 6,0 5,8 6,1
Dolar nowozelandzki – – – – – 2,3

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych NBP.



200 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII

Wracając do struktury rodzajowej OAR, należy stwierdzić, że w badanym 
okresie udział zarówno złota monetarnego, SDR jak i transzy rezerwowej w MFW 
był mało znaczący. Odsetek złota kształtował się w granicach 3–4%; wyjątkiem były 
lata 1995–1997, w których obniżył się do około 1% oraz lata 2008–2012, w których 
wzrósł do ponad 5% (por. tab. 4). Przyczyną tego zjawiska w pierwszym wymienio-
nym okresie był spadek cen złota na rynku światowym związany z hossą na rynku 
akcji, natomiast w drugim – wzrost jego cen z powodu spadku globalnego wydo-
bycia tego surowca oraz wzrostu popytu inwestycyjnego ze strony banków central-
nych, które zaczęły nabywać ten drożejący kruszec w celu ochrony siły nabywczej 
zgromadzonych RW (Bessa..., 2016).

Jeszcze mniejsza niż złota była rola SDR w aktywach zagranicznych NBP. W la-
tach 1994–2008 ich udział był wręcz śladowy, bo kształtował się w granicach 0–0,2%. 
Jednak w 2009 roku wzrósł do 2,6%. Wynikało to z przeprowadzenia przez MFW 
specjalnej ich alokacji (Jurek, 2011, s. 345–346). W latach następnych odsetek SDR 
systematycznie malał. Na koniec 2015 roku wynosił już tylko 1,4%. Perspektywy 
zwiększenia ich roli w strukturze OAR są znikome ze względu na rygorystyczne 
warunki emisji, utrzymującą się pozycję dolara jako waluty międzynarodowej oraz 
rosnące wykorzystanie renminbi w funkcjach pieniądza światowego (Skopiec, 2015, 
s. 112–115).

Równie marginalne było znaczenie kwoty udziału w MFW, w OAR Polski. Jej 
udział wykazywał ponadto tendencję spadkową. W 1994 roku wynosił 1,9%, zaś 
w 2015 zaledwie 0,7%. Warto dodać, że w latach 2011–2013 udział transzy rezer-
wowej w strukturze OAR kształtował się na poziomie nieco wyższym (1,2%). Było 
to związane z 14. weryfi kacją w 2010 roku kwot udziału przez MFW8. Podwyższone 
udziały NBP musiał jednak opłacić z RW, a ponadto udzielić pożyczki w kwocie 
około 6 mld euro na zwiększenie zasobów fi nansowych tej organizacji (Międzynaro-
dowy Fundusz Walutowy..., 2016).

8  Udział Polski w Funduszu zwiększył się przez to z 0,708% do 0,859%, w rankingu udziałow-
ców awansowaliśmy z 30. na 23. miejsce, natomiast wśród państw UE wyprzedziliśmy Austrię i Danię, 
awansując z 11. na miejsce 9. (por. Międzynarodowy Fundusz Walutowy..., 2016).
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Podsumowanie

Badania dowiodły, że w latach 1995–2012 zwiększona akumulacja OAR w Pol-
sce wynikała z przewagi napływających środków kapitałowych ponad potrzeby po-
życzkowe kraju, określane przez saldo rachunku bieżącego. Po wejściu Polski do 
UE napływ kapitału determinowały głównie środki pochodzące z funduszy struktu-
ralnych. W okresie 2013–2015 gospodarka po raz pierwszy osiągnęła nadwyżkę na 
rachunku obrotów bieżących i kapitałowych. Zgromadzone OAR były jednak wy-
nikiem oszczędności wewnętrznych, a nie – jak w latach poprzednich – korzystania 
z oszczędności zagranicznych. Gdyby tendencja ta miała trwały charakter, to należy 
rozważyć spłatę części zadłużenia zagranicznego kraju. Zmniejszone w ten sposób 
OAR nie spowodowałyby w obecnych warunkach większych trudności płatniczych, 
natomiast ograniczyły nadpłynność w systemie bankowym, której likwidacja gene-
ruje znaczne koszty fi nansowe (Pronobis, 2016). 

Strukturę rodzajową OAR zdominowały RW, których głównym składnikiem 
były należności zagraniczne, wyrażone w dolarze amerykańskim i euro. Wynikało 
to z dominującej roli dolara jako pieniądza światowego oraz naszego członkostwo 
w UE, a co za tym idzie, z obowiązującego w tym ugrupowaniu systemu rozliczania 
transakcji handlowo-fi nansowych w euro.

Ukazane tendencje w rozmiarach i strukturze OAR wynikały przede wszystkim 
ze zmian w transakcjach bilansu płatniczego, niewielką rolę odgrywały natomiast 
kwota udziału w MFW, zasoby złota i przydzielone SDR. Dodatkowych badań wy-
maga jednak analiza wpływu różnic kursowych i wyceny papierów wartościowych 
składających się na RW Polski, ponieważ ze względu na ograniczone ramy pominię-
to ją w niniejszym opracowaniu. 
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ACCUMULATION OF OFFICIAL RESERVE ASSETS IN POLAND

Abstract

The aim of the article is to identify changes in the value and structure of offi cial reserve 
assets (ORA) in Poland and attempt to determine the causes of changes in their level in the 
period 1994–2015. In the fi rst part tendencies and reasons of ORA’s level changes were 
presented, and in the second the changes in their structure. The research shows that in the 
period 1995–2013 accumulation of ORA was the result of foreign savings while in the period 
2013–2015 of domestic savings. Structure of ORA by type was determined mainly by foreign 
receivables denominated in US dollars and euro, because of its key role in the function of 
world currency and in commercial transactions and payments between member states of EU.
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STRESZCZENIE
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Wprowadzenie

Koniec pierwszej dekady XXI wieku był trudnym okresem dla gospodarki 
światowej. Wybuch globalnego kryzysu fi nansowego w 2008 roku przeniósł nega-
tywne skutki w sferze realnej,   oddziałując na międzynarodowy handel usługami. 
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Celem artykułu jest próba oceny przekształceń zachodzących w strukturze 
polskiego eksportu usług na tle tendencji rozwoju światowego handlu w latach 
2005–2015. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do usług czystych, zgodnie 
z wytycznymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego opublikowanymi w szó-
stej edycji podręcznika bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyj-
nej. Dane źródłowe pochodzą z bazy Światowej Organizacji Handlu w odniesienie 
do usług rynkowych.

W pierwszej części opracowania przedstawiono tendencje w handlu usługami 
ogółem na świecie i w Polsce w latach 2005–2015. W drugiej ukazano prawidłowo-
ści rozwoju usług transportowych, podróży zagranicznych, usług związanych z do-
brami fi zycznymi oraz pozostałych usług w wymianie międzynarodowej. W trzeciej 
części opisano strukturę rodzajową obrotów usługami w Polsce.

1. Tendencje w handlu usługami ogółem

Początek XXI wieku okazał się bardzo korzystny dla gospodarki światowej 
i międzynarodowych obrotów usługowych (Narękiewicz, 2011, s. 83). Okres ten 
sprzyjał także polskim eksporterom usług. W latach 2005–2008 średnie roczne tem-
po wzrostu globalnego handlu usługami wyniosło 15%, a w Polsce – blisko dwu-
krotnie więcej. W rezultacie tendencją wzrostową charakteryzował się przypadający 
na Polskę odsetek globalnego eksportu usług – z 0,7% w 2005 roku do prawie 1% 
w 2008 (por. tab. 1). 

Tabela 1. Światowy i polski eksport usług ogółem w latach 2005–2015 (%)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dynamika światowego 
eksportu (2008 = 100) 66 74 89 100 89 97 110 113 120 128 120

Dynamika polskiego 
eksportu (2008 = 100) 47 59 83 100 82 92 108 110 117 126 114

Udział Polski w świato-
wym eksporcie 
(świat = 100)

0,70 0,77 0,90 0,96 0,89 0,92 0,95 0,93 0,94 0,95 0,91

Źródło: opracowanie własne na postawie WTO (2016a).



207KATARZYNA NOWACKA-BANDOSZ

HANDEL USŁUGAMI NA ŚWIECIE I W POLSCE W LATACH 2005–2015

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku nastąpiło spowolnienie na światowym 
rynku usług. Wiązało się to z wybuchem globalnego kryzysu fi nansowo-gospodar-
czego, którego symbolicznym początkiem stała się upadłość czwartego pod wzglę-
dem wielkości banku inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych (Lehman Brothers) 
we wrześniu 2008 roku. Problemy systemu fi nansowego przyczyniły się do zała-
mania handlu na rynkach międzynarodowych (Czarny, Śledziewska, 2012, s. 23). 
W sferze usług odnotowano w 2009 roku spadek obrotów o 11% (w porównaniu do 
poprzedniego roku). Polski handel usługami skurczył się o blisko 1/5. W następnym 
roku kontynuowana była, występująca w latach poprzednich, tendencja wzrostowa. 
W roku 2011 zarówno światowe, jak i polskie usługi w pełni odbudowały poziom 
sprzed kryzysu, jednak tempo wzrostu handlu w następnych latach utrzymywało 
się na poziomie niższym niż w okresie poprzedzającym wybuch kryzysu. W la-
tach 2010–2014 eksport zwiększał się w ujęciu globalnym już tylko o 7% rocznie, 
a w Polsce o 9%, zaś w 2015 roku odnotowano spadek światowego eksportu o 6% 
(w relacji do roku poprzedniego) i polskiego o 10%.

Zastanówmy się, jaką podatność na zmiany koniunkturalne wykazywały po-
szczególne rodzaje usług będące przedmiotem obrotów międzynarodowych oraz 
w polskim handlu zagranicznym. 

2. Struktura rodzajowa światowego eksportu usług 

Klasyfi kacja usług zaprezentowana w artykule odnosi się do czterech głów-
nych agregatów wyszczególnionych przez Światową Organizację Handlu na podsta-
wie wytycznych szóstej edycji podręcznika bilansu płatniczego i międzynarodowej 
pozycji inwestycyjnej MFW (IMF, 2009, s. 161 i n.).

W pierwszej grupie ujęto transakcje dotyczące uszlachetniania (polegające 
głównie na przetwarzaniu, montażu i etykietowaniu) oraz napraw dóbr ruchomych 
(w tym również konserwacji) – łącznie określane mianem usług związanych z do-
brami (goods-related services).

Następnie wyodrębniono usługi transportowe, czyli przewóz pasażerów i prze-
mieszczanie towarów oraz pozostałe usługi wspomagające transport, takie jak prze-
ładunek, rozładunek i załadunek towarów, a także magazynowanie i przechowywa-
nie, usługi spedycyjne itp. Dodatkowo ujęto w tej kategorii również usługi pocztowe 
i kurierskie.
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W trzeciej grupie wyszczególniono podróże zagraniczne odzwierciedlające 
zarówno wartość usług (w zakresie zakwaterowania, wyżywienia itp.), jak i dóbr 
nabywanych na potrzeby własne przez osoby podróżujące w celach prywatnych oraz 
służbowych (w tym również pracowników sezonowych i przygranicznych).

Z pozostałych rodzajów usług utworzono ostatnią – czwartą kategorię. Objęła 
ona następujące usługi: 1) budowlane, 2) ubezpieczeniowe i emerytalne, 3) fi nanso-
we, 4) opłaty z tytułu użytkowania własności intelektualnej, 4) usługi telekomuni-
kacyjne, informatyczne i informacyjne, 6) pozostałe usługi biznesowe (w tym usługi 
badawczo-rozwojowe, usługi świadczone przez profesjonalistów oraz usługi tech-
niczne, związane z handlem, a także pozostałe usługi biznesowe) oraz 7) usługi dla 
ludności, audiowizualne, kulturalne i rekreacyjne. 

Spośród wymienionych czterech głównych kategorii najważniejszą rolę na 
międzynarodowym rynku odgrywały usługi pozostałe. Notowany od lat 90. XX 
wieku niemal systematyczny wzrost ich znaczenia był jedną z głównych tendencji 
wyznaczających rozwój światowego handlu również na początku XXI wieku. Pod 
koniec jego pierwszej dekady  usługi pozostałe odpowiadały już za ponad połowę 
globalnego eksportu i nadal lekko zwiększały swój odsetek. Jednocześnie łagodną 
tendencją spadkową charakteryzowały się w wymianie międzynarodowej podróże – 
z blisko 27% w 2005 roku do 24% w 2008 roku (por. rys. 1). Względnie stabilne były 
w tym okresie usługi transportowe, na które przypadało około 22–23% globalnego 
eksportu. Z kolei usługi związane z dobrami fi zycznymi generowały symboliczne 
3% eksportu.

Wybuch globalnego kryzysu fi nansowo-gospodarczego pod koniec ubiegłej 
dekady skutkował pogorszeniem koniunktury w gospodarce światowej, który naj-
silniej  przełożył się na sytuację w usługach transportowych. W roku 2009 ich eks-
port „skurczył się” o ponad 1/5 (por. tab. 2). Wynikało to z silnego bezpośredniego 
powiązania tych usług z międzynarodowym handlem towarowym, który wówczas 
odnotował podobne załamanie (Borchert, Matto, 2009, s. 6). Negatywne skutki tej 
zależność ponownie wystąpiły w 2015 roku, gdy globalna wartość wpływów z usług 
transportowych spadła o 10% (a towary – o około 13%). W rezultacie usługi trans-
portowe najbardziej straciły na znaczeniu w analizowanym okresie. O ile w 2005 
roku stanowiły ponad 22% globalnego eksportu, to w 2015 roku – około 18%.
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Rysunek 1. Struktura światowego eksportu usług (%)

 
Źródło: opracowanie własne na postawie WTO (2016a).

Mniejsze spadki odnotowano na międzynarodowym rynku usług związanych 
z dobrami fi zycznymi. Zarówno w 2009, jak i w 2015 roku eksport zmniejszył się 
o 9%, przy czym nie miało to większego wpływu na strukturę światowego handlu, 
gdyż usługi uszlachetniania i napraw odgrywały – jak wspomniano – niewielką rolę 
w wymianie międzynarodowej.

Tabela 2. Dynamika światowego eksportu usług (%, rok poprzedni = 100 )

Lata Usługi związane z dobrami 
fi zycznymi

Usługi 
transportowe

Podróże 
zagraniczne

Pozostałe 
usługi

2009 91 78 91 93
2010 118 116 109 105
2011 111 109 112 116
2012 100 102 104 103
2013 106 103 107 107
2014 102 103 108 108
2015 91 90 95 95

Źródło: opracowanie własne na postawie WTO (2016a).

Kryzys fi nansowo-gospodarczy wywarł również wpływ na usługi związane 
z podróżami zagranicznymi. W roku 2009 ich globalna wartość zmniejszyła się 
o około 9%. Odnotowany ponownie spadek wpływów w 2015 roku wyniósł 5%. 
Wiązało się to jednak bardziej z wahaniami kursów walutowych niż spadkiem po-
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pytu turystycznego (WTO, 2016b, s. 28). W okresie 2009–2015 odsetek globalnych 
wpływów dewizowych przypadających na podróże zagraniczne był stabilny i zawie-
rał się w przedziale około 25–26%. 

Jak wspomniano, najważniejszą rolę w wymianie międzynarodowej odgrywały 
usługi pozostałe. Okazały się również względnie odporne na wahania koniunktu-
ralne. Wybuch globalnego kryzysu fi nansowo-gospodarczego przyniósł niewielkie 
i przejściowe pogorszenie wyników w handlu tymi usługami. W roku 2009 eksport 
uległ obniżeniu o 7%, co zostało niemal w całości „odrobione” już w kolejnym roku. 
Podobnie jak w przypadku wcześniej omówionych rodzajów usług, także usługi po-
zostałe odnotowały ponowny spadek wartości w 2015 roku – jednak tylko o 5%. 
Ponadto, uwzględniając całą minioną dekadę, wpływy z eksportu usług pozostałych 
zwiększyły się ponad 2-krotnie. Skutkowało to tendencją wzrostową udziału anali-
zowanych usług w światowym eksporcie. Na koniec 2015 roku stanowiły one blisko 
53% światowego handlu.

Poprawa pozycji zajmowanej przez usługi pozostałe w strukturze międzyna-
rodowych obrotów spowodowana była szybkim tempem rozwoju nowoczesnych 
usług. Ich umiędzynarodowieniu sprzyjały procesy związane z offshoringiem i out-
sourcingiem (Milberg, Winkler, 2010, s. 6). Dotyczyły zatem usług pełniących funk-
cje wspierające w działalności przedsiębiorstw, takich jak: prawne, księgowe, do-
radztwo w zakresie zarządzania i public relations, usługi marketingowe, w zakresie 
badania rynku oraz opinii publicznej (Drake-Brockman, Stephenson, 2012, s. 22). 
Tego rodzaju usługi, zaliczane do tak zwanych pozostałych usług biznesowych, od-
grywały najważniejszą rolę w strukturze usług pozostałych. Generowały w badanym 
okresie średnio około 42% wpływów (por. tab. 3). 

Na drugim miejscu znajdowały się od 2009 roku usługi telekomunikacyjne, 
informatyczne i informacyjne. Systematyczny wzrost ich znaczenia – również w wa-
runkach globalnego kryzysu fi nansowo-gospodarczego – powiązać należy z rozwo-
jem offshoringu i outsourcingu. Niemal systematycznie rosnący eksport generowa-
ły bowiem również fi rmy przenoszące realizację usług IT do tańszych lokalizacji. 
W analizowanym okresie odnotowano tylko niewielką korektę wpływów z tytułu 
handlu tymi usługami – w 2009 roku o 4%, a w 2015 – o 2%. W ogólnym ujęciu były 
to jednak lata bardzo korzystne dla eksporterów tych usług – wpływy zwiększyły się 
rekordowo, czyli 2–3-krotnie. Skutkowało to wzrostem udziału analizowanej grupy 
w strukturze usług pozostałych odpowiednio z 16,7% do blisko 1/5. 
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Tabela 3. Struktura i dynamika eksportu usług pozostałych na świecie (%)
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Struktura (usługi pozostałe = 100)
2005 3,7 5,2 17,3 13,4 16,7 41,6 2,0
2010 4,5 5,0 17,4 12,6 17,6 41,8 1,8
2015 3,6 5,0 16,7 11,9 19,1 42,0 1,6

Dynamika eksportu (rok poprzedni = 100)
2009 92 99 89 96 96 92 94
2010 98 95 106 109 105 107 114
2011 110 115 114 114 116 118 113
2012 102 105 99 101 106 103 109
2013 101 107 108 106 108 107 106
2014 108 108 105 104 109 108 101
2015 85 93 98 97 98 94 91

Źródło: opracowanie własne na postawie WTO (2016).

Z kolei pogorszenie odnotowano w przypadku usług fi nansowych. Było to 
oczywiście bezpośrednim skutkiem globalnego kryzysu fi nansowo-gospodarczego. 
W roku 2009 miał miejsce spadek globalnych wpływów ze sprzedaży usług fi nanso-
wych o 11%, a w kolejnych latach dynamika sprzedaży produktów oraz usług fi nan-
sowych utrzymywała się na poziomie 3-krotnie niższym niż przed kryzysem. W re-
zultacie udział przychodów z tytułu opłat oraz prowizji za zarządzanie aktywami fi -
nansowymi i pośrednictwo fi nansowe w strukturze usług ogółem charakteryzował się 
tendencją spadkową. O ile w 2007 roku usługi fi nansowe generowały około 1/5 glo-
balnej wartości usług pozostałych, to w 2015 roku przypadało na nie 16,7% eksportu.

Na czwartym miejscu w strukturze światowego eksportu usług pozostałych pla-
sowały się opłaty z tytułu użytkowania własności intelektualnej. Obrót tymi usługami 
stanowił element międzynarodowych transferów technologii i wiedzy. Ich wartość 
rosła niemal systematycznie z niewielką korektą w 2009 roku o 4% i w 2015 roku 
o 3%. W rezultacie opłaty z tytułu użytkowania własności inte lektualnej stanowiły 
średnio około 12% eksportu usług pozostałych. 
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Z kolei inne rodzaje usług zaliczanych do tak zwanych pozostałych odgrywały 
już mniejszą rolę w handlu. Były to usługi ubezpieczeniowe i emerytalne (średnio 
około 5% w badanym okresie), budowlane (około 4%) oraz usługi dla ludności, au-
diowizualne, kulturalne i rekreacyjne (mniej niż 2%). Ponadto, w przypadku usług 
budowlanych oraz usług dla ludności – odsetek charakteryzował się lekką tenden-
cją malejącą. Wiązało się to zarówno ze skutkami globalnego kryzysu fi nansowo-
-gospodarczego, jak i strukturalnymi przekształceniami na światowym rynku, coraz 
bardziej zdominowanym przez nowoczesne usługi biznesowe. 

3. Zmiany w strukturze polskiego eksportu usług 

W polskim eksporcie usług tradycyjnie dużą rolę odgrywały przede wszystkim 
usługi związane z turystyką oraz transportem. W ostatnich latach ich rozwój napo-
tykał na bariery wynikające z sytuacji na rynkach światowych. Przyczyniło się to do 
spadku odsetka przypadającego na usługi turystyczne z ponad 1/3 polskiego ekspor-
tu w 2005 roku do około 1/5 w 2015 roku. Usługi transportowe charakteryzowały się 
łagodniejszą tendencją spadkową (o około 3 p.p) i w ostatnich latach odpowiadały 
za 27% eksportu (por. rys. 2). 

Wraz z malejącą rolą usług tradycyjnych relatywnie zwiększało się znaczenie 
w polskim eksporcie usług pozostałych. W roku 2015 generowały już one ponad 40% 
wpływów, podczas gdy w 2005 roku stanowiły tylko 1/4 eksportu. W analizowanym 
okresie ich sprzedaż zwiększyła się   blisko aż 4-krotnie. Przyczyniały się do tego 
funkcjonujące w Polsce fi rmy z kapitałem zagranicznym, które generowały w la-
tach 2010–2015 średnio 55,6% eksportu usług ogółem (NBP, 2016, s.17). Ich dzia-
łalność wpisywała się w formułę międzynarodowego outsourcingu oraz offshoringu 
(Gal, 2014, s. 71). Tworzone w kraju nowoczesne centra usługowe obsługiwały za-
granicznych zleceniodawców w zakresie procesów biznesowych oraz IT. Te pierw-
sze – rejestrowane jako pozostałe usługi biznesowe – generowały w analizowanym 
okresie średnio ponad 60% sprzedaży usług pozostałych. Natomiast usługi telekomu-
nikacyjne, informatyczne i informacyjne były mniejsze, ale charakteryzowały się wy-
raźną tendencją rosnącą – z około 10% w 2005 roku do blisko 1/4 usług pozostałych 
w 2015 roku.
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Rysunek 2. Struktura polskiego eksportu usług (%) 2005 rok

Źródło: opracowanie własne na postawie WTO (2016a).

Trzecią najważniejszą kategorią spośród usług pozostałych świadczonych 
przez polskie podmioty na zagranicznych rynkach były usługi budowlane, jednak 
w ostatnich latach wyraźnie traciły na znaczeniu. W połowie ubiegłej dekady gene-
rowały około 1/5 wartości usług pozostałych, a w 2015 roku – zaledwie 8%. 

Inne rodzaje nowoczesnych usług pozostałych odgrywały niewielką rolę w pol-
skim eksporcie – zwłaszcza na tle tendencji światowych. Na usługi fi nansowe przy-
padało średnio około 4% wartości usług pozostałych, czyli ponad 4-krotnie mniej 
niż w strukturze światowego eksportu. Następne w kolejności usługi ubezpiecze-
niowe i emerytalne, a potem opłaty z tytułu użytkowania własności intelektualnej 
– generowały w Polsce po około 2% usług pozostałych. Były to odpowiednio ponad 
2-krotnie i 5-krotnie mniejsze odsetki niż w światowym eksporcie. Z kolei odwrot-
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na sytuacja występowała w przypadku usług tradycyjnych związanych z dobrami 
fi zycznymi. Około 10% udział w polskim eksporcie był ponad 3-krotnie większy niż 
w handlu światowym.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że w światowym handlu usługami domi-
nującą rolę odgrywały nowoczesne usługi pozostałe. Wzrost ich eksportu był od-
zwierciedleniem rosnącego na międzynarodowym rynku zapotrzebowania na usługi 
biznesowe, telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, usługi fi nansowe, 
a także zwiększających się opłat z tytułu użytkowania własności intelektualnej. Jed-
nocześnie relatywnie malało znaczenie w handlu usług pracochłonnych, szczególnie 
transportowych, a w mniejszym zakresie – również podróży. Ponadto symboliczny 
był udział usług związanych z dobrami fi zycznymi.

Tendencja rosnącej roli usług nowoczesnych w strukturze światowego handlu 
stała się jeszcze wyraźniejsza w warunkach globalnego kryzysu fi nansowo-gospo-
darczego. Działo się tak, gdyż powiązania usług tradycyjnych z międzynarodowym 
obrotem towarowym (szczególnie w sektorze usług transportowych) skutkowały 
bardzo silnymi spadkami sprzedaży. W mniejszym stopniu dotknęło to usługi no-
woczesne, w przypadku których zachodzący od kilkunastu lat proces optymalizacji 
działalności produkcyjnej został zintensyfi kowany w warunkach kryzysu. Dzięki 
międzynarodowemu outsourcingowi i offshoringowi fi rmy mogły zlecać wybrane 
procesy informatyczne i biznesowe do obsługi w krajach, które posiadały przewa-
gę kosztowo-cenową. Dotyczyło to również Polski i przyczyniało do przekształceń 
strukturalnych w naszym eksporcie. 

W rezultacie w strukturze polskiego eksportu rosła rola usług pozostałych, przy 
czym dotyczyło to głównie usług biznesowych i informatycznych, w świadczeniu 
których posiadaliśmy przewagi oparte na wykwalifi kowanych i relatywnie tanich 
pracownikach. Wykorzystywały to fi rmy delegujące do Polski wybrane procesy biz-
nesowe oraz IT. Niemniej ciągle w strukturze polskiego eksportu ważną rolę ogrywa-
ły usługi transportowe, a także podróże zagraniczne (chociaż z tendencją malejącą), 
jak i usługi związane z dobrami fi zycznymi. Ten tradycyjny charakter oferty ekspor-
towej Polski ograniczał korzyści kraju z udziału w międzynarodowym podziale pra-
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cy w usługach. Skutkowało to relatywnie niską pozycją kraju na światowym rynku 
usług. Do jej poprawy konieczny jest rozwój nowoczesnych usług. Cel ten powinien 
być jednym z ważniejszych w długookresowej strategii rozwoju Polski.
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SERVICES IN INTERNATIONAL TRADE AND IN POLAND IN YEARS 2005–2015 

Abstract

The aim of the paper is to make an attempt to evaluate the transformations in the struc-
ture of Polish trade in services in the light of the global economic trends in years 2005–2015. 
It was the time of the outbreak of the global fi nancial and economic crisis (2008+) which 
impacted services in a diverse way. Modern services showed a relatively more resistant to 
the negative impact of the barriers that slow reconstruction of the global economy. This 
phenomenon was also observed in Poland indicating also adjustment to the growing demand 
for modern services. However, an obstacle to further modernization may be the traditional 
character of Polish export specialization.
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STRESZCZENIE

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne polskiego sektora 
rolno-spożywczego. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom ekologicznym wynikają-
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to z tego, że sektor rolno-spożywczy wpływa w istotny sposób na środowisko natu-
ralne, bezpośrednio wykorzystując jego zasoby w procesach produkcji. Zagrożenia 
ekologiczne na terenach użytkowanych rolniczo są wynikiem nadmiernej intensyfi -
kacji produkcji rolnej (Kazimierczak, Skąpska, Rembiałowska, 2010, s. 171). Doty-
czą one czynników biotycznych i abiotycznych, powodujących degradację środowi-
ska i mogą zwiększać ryzyko zdrowotne ludzi i zwierząt oraz  powodować znaczne 
straty ekonomiczne. Ze względu na źródło, zanieczyszczenia rolnicze dzieli się na 
punktowe i obszarowe. Te pierwsze powstają na skutek niewłaściwego przechowy-
wania i gospodarki płynnymi oraz stałymi nawozami na poziomie gospodarstw rol-
nych. Zanieczyszczenia obszarowe natomiast dotyczą większych rejonów i powstają 
w zasadzie w sposób ciągły w wyniku wymywania, wywiewania i ulatniania się 
składników mineralnych i pestycydów (Bobrecka-Jamro, Janowska-Miąsik, 2014, 
s. 30–40). Także podmioty przemysłu spożywczego mają istotny wpływ na wielkość 
emitowanych zanieczyszczeń. Szczególnie uciążliwe są odpady powstające podczas 
przetwarzania żywności, co wynika z okresowego ich występowania w bardzo du-
żych ilościach oraz zróżnicowania fi zycznego i chemicznego (Kasztelan, Kierep-
ka, 2014, s. 109; Nowak, 2014, s. 13612; Nowak, Szewczyk, 2015, s. 323). Zagro-
żenia ekologiczne w sektorze rolno-spożywczym mogą np. powodować pogorsze-
nie produkcyjności gleb, spadek plonów, zwiększać koszty rekultywacji gleb czy 
pogorszać warunki zdrowotne ludności, dlatego celem pracy było przedstawienie 
zagrożeń ekologicznych polskiego sektora rolno-spożywczego.

1. Zagrożenia ekologiczne sektora rolno-spożywczego 

Zagrożenia ekologiczne są nie tylko problemem aglomeracji miejskich, do-
tyczą oe również terenów wiejskich. Ich występowanie wiąże się z rodzajem 
prowadzonej działalności rolniczej lub specyfi ką funkcjonowania mieszkańców. Są 
to m.in. zagrożenia powodowane przez nieumiejętne stosowanie oraz niewłaściwe 
przechowywanie i usuwanie pestycydów i herbicydów, intensywne nawożenie 
mineralne, nieodpowiednie zabezpieczenie i zagospodarowanie odchodów 
zwierzęcych, niewłaściwe przechowywanie i transportowanie kiszonek oraz 
odpadów roślinnych, niewłaściwą gospodarkę ściekami komunalnymi oraz „dzikie” 
wysypiska odpadów (Bujanowicz-Haraś, 2007, s. 162–167). 
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Tabela 1. Wybrane zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające 
z działalności rolnictwa oraz przemysłu spożywczego

Wyszczególnienie Zagrożenia 
1 2

Rolnictwo

 – pozostałości pożniwne i powykopkowe, tj. słoma zbożowa, łodygi rzepakowe 
i kukurydziane, plewy, łęciny, liście buraków oraz inne resztki roślin

 – pozostałości z czyszczenia i przechowywania plonów roślin uprawnych: plewy, 
poślad (ziarno odpadowe i nasiona chwastów), ziarno zamoknięte lub spleśnia-
łe, drobne korzenie roślin okopowych i warzyw, nadgniłe ziemniaki, buraki 
i warzywa

 – odchody zwierzęce (obornik, gnojówka, gnojowica)
 – padłe zwierzęta
 – pozostałości środków ochrony roślin (przeterminowane lub niewykorzystane 
chemiczne środki ochrony roślin, opakowania po tych środkach)

 – opakowania (tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale i in.)
 – przepracowane oleje, smary
 – zużyte opony, akumulatory, baterie
 – zużyte części narzędzi, maszyn, sprzętu elektrycznego itp.
 – gruz, żużel, popiół, materiały bitumiczne

Przemysł 
cukrowniczy

 – błoto spławiakowe
 – wysłodki buraczane
 – osad defekosaturacyjny
 – melasa
 – odpadowa masa roślinna

Przemysł 
mleczarski

 – serwatka
 – ścieki produkcyjne zawierające duże ilości związków organicznych

Przemysł 
owocowo-
-warzywny

 – wytłoczyny (wytłoki) owocowe
 – młóto powstające podczas produkcji przecierów owocowych przeznaczonych na 
powidła i marmoladę

Produkcja 
napojów

 – odpady opakowaniowe (stłuczka szklana, folie, etykiety, kartony, puszki, kapsle 
metalowe, skrzynki, palety)

Przemysł 
zbożowy

 – zanieczyszczenia mineralne (piasek, żwir oraz nieliczne, drobne kawałki metali 
i szkła)

 – zanieczyszczenia organiczne (słoma, plewy, nasiona chwastów, sporysz, kał 
gryzoni)

Przemysł 
ziemniaczany

 – osady z hydrotransportu i mycia ziemniaków
 – pozostałości organiczne (odrzucone ziemniaki, nienadające się do przerobu, 
obierki, pulpa ziemniaczana – wycierka po oddzieleniu krochmalu)

 – ziemia okrzemkowa (pozostałość z produkcji syropu)
 – osady z oczyszczania tzw. ścieków technologicznych (wód sokowych)

Przemysł 
piwowarski

 – zanieczyszczenia mineralne z czyszczenia zboża (piasek, żwir, kawałki metali)
 – zanieczyszczenia organiczne z czyszczenia zboża (słoma, łuska, plewy, nasiona 
chwastów, sporysz)

 – poślad i ziarna odpadowe (ziarna chude, niedorozwinięte i uszkodzone oraz 
ziarna innych zbóż i roślin uprawnych)

 – spławki z procesu mycia jęczmienia
 – kiełki słodowe
 – pyły słodowe z końcowego „polerowania” słodu
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1 2

Przemysł mięsny 

 – krew techniczna
 – kości
 – tkanki miękkie (miękka tkanka z różnych części organizmu zwierzęcego, któ-
rych nie przeznacza się do spożycia)

 – tkanki twarde keratynowe (rogi, racice, szczecina, włosie)
 – skóry
 – treść żołądków, jelit
 – tłuszcze (części surowca tłuszczowego, które nie nadają się do celów 
spożywczych)

 – odchody zwierzęce, które są zwykle spławiane do kanalizacji i odprowadzane ze 
ściekami do oczyszczalni

Przemysł rybny

stałe:
 – miękkie, do których zaliczamy na ogół wszystkie resztki po przeróbce takich 
ryb, jak makrele, szproty, sardynki, śledzie itp., oraz pochodzące od wszystkich 
pozostałych gatunków ryb skóry, łuski, płetwy, tłuszcze i wnętrzności (skrzela, 
serca, wątroby, przewody pokarmowe)

 – twarde (głowy i kręgosłupy)
 – płynne (ścieki zawierające znaczne ilości tłuszczu i białka)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wytyczne… (2010), s. 22–49. 

Również przemysł spożywczy ze specyfi ką poszczególnych branż stanowi źró-
dło wielu zagrożeń dla środowiska naturalnego (tab. 1), które mogą dotyczyć takich 
elementów jak gleba, woda, powietrze, rośliny, zwierzęta i człowiek. Problematyka 
dotycząca ochrony środowiska w przemyśle spożywczym obejmuje zwłaszcza go-
spodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami z uwzględnieniem odpadów orga-
nicznych, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami, ochronę gleby oraz ochronę 
przed hałasem (Juszczyk, Nowak, 2014, s. 115). Wynika to m.in. z tego, że procent 
niewykorzystanych surowców z produkcji żywności stanowiących odpady (tab. 2) 
może wynieść w przypadku produkcji jogurtów 2–6%, soków owocowych i wa-
rzywnych 30–50% a serów nawet 90%.

Tabela 2. Procent niewykorzystanych surowców z produkcji żywności (stanowiących odpady)

Proces produkcyjny % masy surowca niewykorzystanego w pro-
duktach końcowych

1 2

Wytwarzanie konserw rybnych 30–65
Wytwarzanie fi letów rybnych, ryb solonych 50–75
Ubój bydła i przetwórstwo wołowiny 40–52
Ubój świń i przetwórstwo wieprzowiny 35
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1 2

Ubój drobiu i przetwórstwo mięsa drobiowego 31–38
Wytwarzanie jogurtu 2–6
Wytwarzanie serów 85–90
Produkcja wina białego 20–30
Produkcja wina czerwonego 20–30
Wytwarzanie soków owocowych i warzywnych 30–50
Wytwarzanie konserw owocowych i warzywnych 5–30
Wytwarzanie olejów roślinnych 40–70
Wytwarzanie skrobi z kukurydzy 41–43
Wytwarzanie skrobi z ziemniaków 80
Wytwarzanie skrobi z pszenicy 50
Wytwarzanie cukru z buraków cukrowych 86

Źródło: Daniel, Juliszewski, Kowalczyk, Malinowski, Sobol, Wrona (2012), s. 141–152, za: Raport 
końcowy z prac Sieci Tematycznej AWARENET w latach 2001–2004.

2. Wybrane zagrożenia ekologiczne w rolnictwie 

Gospodarka nawozowa, obejmująca stosowanie nawozów mineralnych i orga-
nicznych, to podstawowy czynnik wzrostu plonów roślin uprawnych. Jednak nie-
właściwy sposób użycia oraz nieodpowiednia ilość nawozów mogą, oprócz korzy-
ści ekonomicznych, przynieść także negatywne skutki dla środowiska. Prawidłowy 
poziom nawożenia mineralnego powinien uwzględniać efekty produkcyjne i skutki 
ekologiczne. Dla warunków glebowo-klimatycznych Polski poziom bezpiecznego 
nawożenia powinien wynosić do 250 kg NPK/ha (od 150 kg na glebach lekkich do 
300 kg dla gleb ciężkich) (Smoczyński, Skibniewska, 1996, s. 361–365). Nawo-
zy naturalne, w zależności od przyjętego systemu gospodarowania chowu zwierząt 
gospodarskich, generują stałe (obornik) oraz płynne (gnojowica, gnojówka) odcho-
dy zwierzęce (Juśko-Kowalczyk, 2009, s. 248–251; Bohdziewicz, Kuglarz, Kwar-
ciak-Kozłowska, 2011, s. 191–196). W kategoriach ekonomiczno-środowiskowych 
nawozy naturalne są dobrym i efektywnym produktem do nawożenia. Ich składni-
ki odżywcze mogą stać się jednak potencjalnym zagrożeniem dla środowiska. Do 
głównych czynników ryzyka należy azot (emisje do atmosfery w postaci amoniaku 
i tlenków azotu z farm zwierzęcych, podczas magazynowania i rozprzestrzeniania, 
wymywanie w postaci azotanów do wód powierzchniowych i gruntowych), siarko-
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wodór niszczący korzenie roślin oraz zakwaszający glebę, tłuszcz, włókna niszczące 
naturalną strukturę gleby przez zasklepianie jej porów i wywoływanie destrukcyj-
nych procesów beztlenowych w warstwie ornej (Maćkowiak, 2000, s. 5–30; Pilar-
ska, Pilarski, Dach, Boniecki, Dobrzański, 2014, s. 9–11). Dlatego tylko właściwe 
oznaczanie zawartości składników pokarmowych w stosowanych nawozach natu-
ralnych będzie pozytywnie wpływać na gospodarowanie tymi składnikami w gospo-
darstwie oraz na środowisko (Rauba, 2015, s. 263–272).

Innym problemem oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko może być 
niekorzystna zmiana składu powietrza wywołana emisją z budynku gazów, np. CO2, 
NH3, a także odorów, w wyniku nieprawidłowego magazynowania obornika, gno-
jówki, gnojowicy i kiszonki (Romaniuk, Domasiewicz, Karbowy, Wardal, 2009, 
s. 239–241). Również wypas bydła stwarza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i gruntowych związkami azotu, pochodzącymi z odchodów zwie-
rzęcych. Podobnie, utrzymanie świń na wybiegach wiąże się ze zwiększeniem ryzyka 
zanieczyszczenia gleby i wód wyciekami z pasz w porównaniu z chowem w pomiesz-
czeniach zamkniętych. Bardziej swobodny jest też w tych warunkach obieg salmo-
nelli między zwierzętami a ich środowiskiem (Pawlak, 2008, s. 85).

Natomiast głównym źródłem substancji emitowanych do otoczenia z instalacji 
chowu drobiu są utrzymywane w budynkach inwentarskich ptaki. W wyniku utrzy-
mywania ptaków w kurnikach emitowane są głównie: amoniak (NH3), a także siar-
kowodór (H2S), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), pył, oraz powstające w wyniku 
spalania gazu płynnego w nagrzewnicach: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu 
(NO2), tlenek węgla (CO). Fermy drobiu, obok wymienionych gazów, wytwarzają 
również dwumetyloaminę, dwutlenek węgla, a także ketony, aldehydy, kwasy orga-
niczne i inne związki o charakterze odorów. W fermach, na których znajdują się ma-
gazyny obornika, emitowane są głównie amoniak i metan (Rachwał, 2011, s. 24–27).

W Polsce najważniejszym problemem w zakresie ochrony środowiska glebo-
wego jest zakwaszenie gleb. Przyczyniają się do niego warunki klimatyczno-gle-
bowe i działalność człowieka. Z przyczyn antropogennych, poza kwasotwórczymi 
tlenkami siarki i azotu, szczególnie niebezpieczne jest wykorzystywanie nawozów 
azotowych fi zjologicznie kwaśnych, zwłaszcza przy niedostatecznych dawkach na-
wozów wapniowych, których zużycie odbiega od faktycznych potrzeb, zaś różnice 
w poszczególnych rejonach kraju sięgają nawet 60% (Mercik, 1998, s. 2–7; Lipiń-
ski, 2004, s. 27–50; Brodowska, Kaczor, 2007, s. 97–101). Zakwaszenie gleb ogra-
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nicza plon roślin i pogarsza jego jakość. Przyczynia się do degradacji gleb i jest 
zagrożeniem dla jej wartości ekologicznych. Związane jest to z niekorzystnymi 
przemianami składników pokarmowych w glebach, tj. z jednej strony – ogranicze-
niem pobierania fosforu, magnezu, wapnia, molibdenu, a z drugiej – nadmiernym 
pobieraniem cynku, manganu, kadmu, ołowiu, niklu, glinu lub siarki (Nazarkiewicz, 
Kaniuczak, 2012, s. 43–48). W latach 2000–2013 zużycie nawozów wapniowych 
w przeliczeniu na 1 ha UR obniżyło się o 41,8 kg/ha UR. Jednak po okresie stagnacji 
zużycia tych nawozów w latach 2006–2012, odnotowano wzrost średniego zużycia 
nawozów wapniowych w Polsce (Piwowar, 2015, s. 24–26).

Kolejnym zagrożeniem jest zanieczyszczenie środowiska pestycydami, które 
ma swoje źródło w nieprawidłowej gospodarce prowadzonej w przeszłości, wadli-
wej dystrybucji oraz niekontrolowanym imporcie. Spowodowało to wytworzenie 
zapasów pestycydów, które składowano w tzw. mogilnikach (podziemnych zbior-
nikach lub studniach wykonanych z betonowych kręgów, uszczelnionych masą bi-
tumiczną). W wyniku utraty ich szczelności, substancje toksyczne zawarte w pe-
stycydach przedostają się do gruntu, wód gruntowych, a niekiedy także do studni 
i jezior, zagrażając wszystkim formom życia (Biegańska, 2007, s. 27–33). Dlatego 
jednym z najważniejszych założeń przy wyborze pestycydów powinna być pełna 
wybiórczość działania na organizmy niepożądane oraz nieszkodliwa dla człowieka 
i pożytecznych zwierząt (Mickiewicz, Mickiewicz, 2014, s. 160–168).

Również metale ciężkie w glebach stanowić mogą potencjalne źródło zagro-
żenia dla roślin oraz wód podziemnych, a w konsekwencji – mogą być włączane 
do łańcucha pokarmowego. Gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi występują 
w Polsce lokalnie, głównie na obszarach uprzemysłowionych. Ze względu na znacz-
ną siłę wiązania większości metali ciężkich przez kompleks sorpcyjny gleby, pier-
wiastki te zazwyczaj zostają unieruchomione w warstwie powierzchniowej gleby, co 
oznacza, że stan zanieczyszczenia pozostaje problemem na długo, nawet po wyeli-
minowaniu źródła imisji (Karczewska, Kabała, 2010, s. 59–80).

3. Problemy ekologiczne przemysłu rolno-spożywczego

Utylizacja odpadów powstająca podczas produkcji żywności, w tym mleczar-
skich, związana jest z koniecznością rozwiązywania problemów ekonomicznych, 
technicznych oraz środowiskowych. W przemyśle tym powstają duże ilości bio-
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odpadów, a ich różne cechy fi zyczne i chemiczne utrudniają późniejszą obróbkę 
(Dajnowiec, Zander, 2013, s. 35; Nowak, 2014, s. 13612–13617). Dlatego coraz 
istotniejszym problemem staje się ostateczne zagospodarowanie i utylizacja osadów 
ściekowych. Spośród znanych metod końcowego unieszkodliwiania osadów ście-
kowych racjonalne wydaje się ich wykorzystanie do użyźniania i rekultywacji gleb 
słabych biologicznie i zdegradowanych (Jezierska-Tys, Frąc, 2008, s. 14–25). Odpo-
wiedni przerób osadów ściekowych oraz ich właściwe wykorzystanie jest procesem 
technologicznie złożonym, ponieważ należy uwzględnić aspekty prawne dotyczą-
ce ochrony środowiska, m.in. ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która 
ogranicza wykorzystanie osadów ściekowych jako nawozu bez odpowiedniego 
przygotowania (Błaszczyk, Krzyśko-Łupicka, 2014, s. 117–133). Należy podkre-
ślić, że z 1l przetworzonego mleka może powstać do 10 dm3 ścieków, które charak-
teryzują się wyższymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń w porównaniu ze 
ściekami komunalnymi, konieczne jest więc ich podczyszczenie przed zrzutem do 
kanalizacji i oczyszczalni miejskiej (Anielak, 2008, s. 57–59). Z tego względu co-
raz popularniejsze stają się metody beztlenowe oczyszczania ścieków mleczarskich, 
które charakteryzują się dużą ilością związków organicznych. Metody beztlenowe 
są energooszczędne, nie produkują dużych ilości osadu, ponadto generują biopaliwo 
– metan (Banu, Anandan, Kaliappan, Yeom, 2008, s. 812–819).

Podsumowanie 

Według Marszałka, Banacha, Kowalskiego (2011) i Bujanowicz-Haraś (2007), 
narastający problem zanieczyszczania środowiska związany jest m.in. ze zwiększe-
niem produkcji rolniczej i hodowlanej oraz przetwarzaniem produktów rolno-spo-
żywczych. Skutkiem tych działań jest wzrost ilości odpadów oraz zanieczyszczeń 
organicznych. Odpady z produkcji zwierzęcej są źródłem uciążliwości zapachowej 
dla mieszkańców sąsiadujących z fermami trzody chlewnej. Ponadto mogą powo-
dować przesycenie wód oraz gleb związkami fosforu i azotu, eutrofi zację wód po-
wierzchniowych, a także zanieczyszczenie atmosfery amoniakiem i gazami cieplar-
nianymi. Jednak, zdaniem Pilarskiej i in. (2014), odpady te mogą stanowić także 
ważne źródło składników pokarmowych roślin. 

Pomimo wielu problemów ekologicznych w sektorze rolno-spożywczym, na-
leży skutecznie połączyć efektywne wykorzystanie przestrzeni rolniczej oraz sekto-
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ra rolno-spożywczego z jednoczesnym respektowaniem zasad ochrony środowiska. 
Realizacja celów przyrodniczych zależy jednak od wiedzy oraz uświadomienia rol-
ników i przedsiębiorców w tym zakresie (Kałuża, 2009, s. 63–71).
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN POLAND’S AGRI-FOOD SECTOR

Abstract 

The objective of this paper is to focus attention on the environmental problems of Po-
land’s agri-food sector. Special attention is paid to the environmental dangers resulting from 
organic and mineral fertilizer use, soil acidifi cation, pesticide use, heavy metal soil pollution, 
and waste sludge neutralization as seen in the dairy industry. It has been confi rmed that en-
vironmental pollution is associated with, among others, increased agricultural and livestock 
production and the processing of agricultural food products. The consequences of these ac-
tivities are increased volumes of wastes and organic pollution originating in the agri-food 
industry.
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STRESZCZENIE

W artykule przedmiotem zainteresowania są związki między instytucjami i innowacja-
mi wspólnie mierzonymi indeksem gospodarki kreatywnej – Creative Economy Index (CEI) 
– a wzrostem PKB. Gospodarka kreatywna rozumiana jest jako gospodarka, w której w wy-
niku sprzężeń zwrotnych między instytucjami, kapitałem ludzkim i technologią tworzą się 
warunki sprzyjające rozwojowi kreatywności będącej akceleratorem innowacji. Badanie na 
danych panelowych przeprowadzono dla grupy 34 gospodarek Unii Europejskiej i stowarzy-
szonych z UE dla lat 2005–2014. Przeprowadzona analiza wskazuje na istotny, pozytywny 
wpływ indeksu gospodarki kreatywnej na wzrost realnego PKB per capita.
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Wprowadzenie

Innowacje i instytucje uznawane są za kluczowe czynniki wspierające wzrost 
gospodarczy. Pojawia się zatem pytanie, czy i na ile innowacje i instytucje stanowią 
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element wspólny rozwiązań proefektywnościowych i prowzrostowych, w których 
kluczową rolę odgrywa czynnik swobody tworzenia – tzw. gospodarka kreatywna 
(creative economy). W artykule Żelaznego i Pietruchy (2017) zaproponowano meto-
dę pomiaru tak rozumianej gospodarki kreatywnej – creative economy index (CEI). 
Gospodarka kreatywna jest tutaj rozumiana jako gospodarka, w której w wyniku 
sprzężeń zwrotnych między instytucjami, kapitałem ludzkim i technologią tworzą 
się warunki sprzyjające rozwojowi kreatywności będącej akceleratorem innowa-
cji. W niniejszym artykule podjęto próbę wstępnego rozważenia związków między 
wspólnym znaczeniem innowacji i instytucji mierzonym CEI a wzrostem gospodar-
czym. W tym celu przeprowadzono analizę danych panelowych za lata 2005–2014 
dla 34 gospodarek Unii Europejskiej oraz stowarzyszonych z UE1. W pierwszej 
części artykułu dokonano przeglądu literatury z zakresu innowacji i instytucji oraz 
ich związków z PKB. W części drugiej omówiono metodę, wykorzystane dane oraz 
zaprezentowano wyniki.

1. Innowacje i instytucje a wzrost gospodarczy

W licznych badaniach podkreśla się znaczenie innowacji i instytucji dla 
efektywności gospodarki i w konsekwencji – wzrostu gospodarczego. Znaczenie 
tzw. czwartego czynnika produkcji (postępu technicznego, innowacji, organizacji, 
przedsiębiorczości) dla wzrostu gospodarczego jest przedmiotem szerokiego za-
interesowania badawczego ekonomistów i ekonomii jako dyscypliny naukowej. 
Już w pracach przedstawicieli ekonomii klasycznej, (np. A. Smitha, D. Ricardo, 
J.B. Saya) można zidentyfi kować takie rozważania. Wśród ekonomistów podej-
mujących zagadnienia postępu technicznego i innowacyjności warto wymienić 
M. Kaleckiego (współczynnik usprawnień pozainwestycyjnych), J.A. Schumpetera 
(przedsiębiorca-innowator), T. Veblena (instynkt dobrej roboty i ciekawości pozna-
nia jako determinanty zmian technologicznych), W.C. Mitchella (postęp techniczny 
jako źródło cykli gospodarczych), D.C. Northa (sprzężenia zwrotne między ramami 
instytucjonalnymi a zasobem wiedzy), R. Solowa (egzogeniczny postęp technicz-

1  Lista krajów uwzględnionych w badaniu: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, 
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, 
Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, 
Włochy, Islandia, Macedonia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja.
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ny, total factor productivity – TFP), P. Romera (enogenizacja postępu technicznego 
i efekty zewnętrzne), R. Lucasa (kapitał ludzki i efekty zewnętrzne).

Jakościową zmianę w analizie tzw. czwartego czynnika produkcji wprowadził 
Schumpeter, uznawany za prekursora teorii innowacji. Według niego siłą sprawczą 
wzrostu gospodarczego jest implementacja wynalazków w praktyce przez przed-
siębiorców-innowatorów. Defi niował on innowacje jako wprowadzenie nowego 
produktu lub usługi, nowej metody produkcji, otwarcie nowego rynku, zdobycie 
nowego źródła surowców lub półfabrykatów, przeprowadzenie nowej organizacji 
jakiegoś przemysłu (Schumpeter, 1960). Kategoria „innowacje” w niniejszym ar-
tykule będzie defi niowana właśnie za Schumpeterem, jako zastosowanie w działal-
ności gospodarczej nowych pomysłów – propozycji innowacyjnych (Balcerowicz, 
Rzońca, 2015). Tak szeroko rozumiane innowacje są związane z wszystkimi źró-
dłami redukującymi spadek krańcowej produkcyjności czynników wytwórczych. 
Wśród tych źródeł wymienić można (Żelazny, Pietrucha, 2016): 

 – wzrost zasobu kapitału ludzkiego i/lub jego produktywności, szczególnie za-
angażowanego w działalność B+R, 

 – zwiększenie ilości i/lub jakości dóbr pośrednich będących innowacjami 
znajdującymi zastosowanie do wytwarzania dóbr fi nalnych, 

 – poszerzenie zasobu dóbr fi nalnych o wyższym poziomie użyteczności dla 
konsumentów, 

 – występowanie pozytywnych efektów zewnętrznych związanych z brakiem 
możliwości całkowitego zawłaszczenia korzyści z innowacji przez podmiot 
ponoszący ryzyko i koszt implementacji danego rozwiązania. 

Pierwszych prób pomiaru wpływu postępu technicznego i innowacji na tempo 
wzrostu gospodarczego dokonał Solow (1957). Na bazie modelu Solowa szacowano 
wielkość TFP zarówno dla gospodarek, jak i poszczególnych przemysłów. Równole-
gle modyfi kowano i udoskonalano metody pomiaru udziału TFP w relacji do udziału 
pozostałych nakładów, co spowodowało obniżenie w stosunku do pierwotnych sza-
cunków Solowa udziału TFP we wzroście. Krytyka egzogenicznego podejścia do 
analizy roli postępu technicznego we wzroście zaowocowała rozwojem modeli en-
dogenicznych, w dalszym ciągu w ramach rachunku wzrostu (Romer, 1990; Aghion, 
Howitt, 1992; Lucas, 1988).

W licznych badaniach korzysta się z podejścia Machlupa (1962). Wykorzy-
stywane jest ono do diagnozy stopnia innowacyjności gospodarki w popularnym 
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obecnie ujęciu wskaźnikowym. Polega ono na zgromadzeniu zbioru zmiennych 
ilościowych i jakościowych, na bazie których budowany jest indeks kompozytowy 
diagnozujący poziom innowacyjności danej gospodarki. Wśród najbardziej popu-
larnych w tym obszarze wymienić należy prace OECD (1996); World Bank (2012); 
European Commission (2015); Cornell University, INSEAD, WIPO (2015). Rezul-
tatem większości tych prac są wskaźniki kompozytowe (CI – composite indexes) 
opracowywane na bazie przyjętej metodyki. Wartości CI wyliczone dla poszczegól-
nych krajów umożliwiają ocenę poziomu innowacyjności na podstawie założonych 
kryteriów i sporządzenie rankingów oraz benchmarkingu.

W innym nurcie badań wskazuje się na znaczącą rolę instytucji dla wzrostu go-
spodarczego. Renesans podejścia instytucjonalnego w ekonomii wiąże się zwłasz-
cza z pracami O. Williamsona i D.C. Northa z lat 80. XX wieku. Wspólnym dla 
przedstawicieli nowego instytucjonalizmu jest przeświadczenie, że instytucje mają 
znaczenie i mogą być analizowane metodami wypracowanymi przez ekonomię 
(Williamson, 2000). D.C. North (1990) uważa, że istniejące instytucje stwarzają 
ramy, w jakich podejmowane są działania oraz bodźce do ich podejmowania (lub 
niepodejmowania). Organizacje działają w celu maksymalizacji swojego dobrobytu 
w ramach takich ograniczeń i reagują na bodźce płynące z otoczenia instytucjonal-
nego. Podejmują działania umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie istniejących 
możliwości, poszukują informacji, uczą się przez działanie, inwestują w wiedzę i do-
stosowują się do istniejących ram instytucjonalnych. Zatem rodzaj podejmowanych 
działań, w tym rodzaj nabywanej wiedzy, zależą od ram instytucjonalnych określa-
jących możliwości działania organizacji. Na przykład, jeżeli ramy instytucjonalne 
stwarzają bodźce do działań spekulacyjnych, a nie produkcyjnych, to organizacje 
doskonalą się w spekulacji, w tym poszukują wiedzy na ten temat, a nie doskonalą 
technik produkcyjnych. Ramy instytucjonalne współokreślają kierunek, w którym 
idzie poszukiwanie wiedzy i umiejętności. Jest on decydującym czynnikiem w dłu-
gotrwałym rozwoju społeczeństwa. Istniejące ramy instytucjonalne mogą stanowić 
bodziec do zachowań prorozwojowych lub przeciwnie, do działalności spekulacyj-
nej, nieproduktywnej. 

Acemoglu (2013), podsumowując swoje badania nad zależnościami mię-
dzy technologią, innowacjami, instytucjami i wzrostem gospodarczym stwierdza, 
że u podstaw wzrostu gospodarczego leżą zmiany technologiczne, ale to instytu-
cje określają naturę, tempo i zasięg tych zmian. Autor ten wyodrębnia instytucje 
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inkluzywne i ekstraktywne. Instytucje inkluzywne to takie, które dają możliwości 
i bodźce do rozwoju innowacji oraz aktywności gospodarczej. Bodźce te opierają się 
między innymi na uporządkowanych prawach własności, a możliwości wzmacniane 
są przez równe reguły gry, brak barier wejścia, zapewnienie podstawowych usług 
publicznych. Inkluzywne instytucje gospodarcze wzmacniane są przez inkluzywne 
instytucje polityczne, charakteryzujące się szeroką dystrybucją władzy politycznej 
(ograniczanie monopolizacji władzy politycznej i ekonomicznej) oraz takie scentra-
lizowanie państwa, które umożliwia wykonywanie jego podstawowych funkcji. In-
stytucje ekstraktywne cechują się brakiem wolności gospodarczych i politycznych, 
transferowaniem zasobów w kierunku wąskich elit, brakiem równych reguł gry. 
Acemoglu i Robinson (2012) dokonali szerokiej analizy historycznej roli instytucji 
w książce Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. 

Uwzględniając związki między innowacjami i instytucjami, zaproponowano 
(Żelazny, Pietrucha, 2017) ich wspólny pomiar w postaci indeksu gospodarki kre-
atywnej (CEI). Tak rozumiana gospodarka kreatywna oznacza gospodarkę, w której 
w wyniku sprzężeń zwrotnych między instytucjami, kapitałem ludzkim i technolo-
gią tworzą się warunki sprzyjające rozwojowi kreatywności będącej akceleratorem 
innowacji na poziomie mikro, mezo i makroekonomicznym. Należy zaznaczyć, że 
jest to podejście odmienne i szersze aniżeli w nurcie badań dotyczącym przemysłów 
kreatywnych zaproponowanych w pracach Cavesa (2000) i Floridy (2002).

CEI uzyskano metodą zgodną   z OECD (2008), wykorzystując analizę czyn-
nikową (zastosowano różne rotacje czynników, w tym varimax i biquartimax). 
Punktem wyjścia były zmienne uwzględnione w bazie wskaźników innowacyjności 
Innovation Union Scoreboard Database 2015 oraz bazie danych zmiennych insty-
tucjonalnych, w tym stworzonych przez Bank Światowy i World Economic Forum. 
Metoda tworzenia wskaźnika opisana jest szerzej w pracy Measuring Innovation 
and Institution – The Creative Economy Index (Żelazny, Pietrucha, 2017).
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2. Wyniki analizy empirycznej związków CEI i wzrostu PKB

Za punkt wyjścia przyjęto model zaproponowany przez R. Barro: 

 y = a + blogYt–1 + fXt + pZt + ut,
gdzie:

y – wzrost PKB per capita,
Y – PKB per capita (w celu kontrolowania procesu konwergencji),
X – zmienne wynikające z modeli wzrostu,
Z – dodatkowe zmienne (w niniejszym artykule jest to CEI).

Ta klasa modeli stanowi podstawę licznych badań empirycznych o charakterze 
niestrukturalnym (por. Kacprzyk, 2014).

W badaniu uwzględniono zmienne kontrolne (ustalone w oparciu o wyni-
ki przeglądu teorii oraz badań empirycznych wzrostu gospodarczego, w zgodzie 
z przyjętymi w pracy A. Kacprzyka (2014): logarytm PKB per capita opóźniony 
o jeden okres w celu kontrolowania procesu konwergencji, inwestycje i otwartość 
gospodarki. Ze względu na wystąpienie kryzysu fi nansowego, który mógł wpłynąć 
na analizowane zależności, uwzględniono również zmienną zerojedynkową, która 
przyjmuje wartość 1 w przypadku wystąpienia kryzysu fi nansowego. 

Prezentowane w niniejszym artykule wyniki mają wstępny charakter. Założono, 
że analizowana relacja jest taka sama w każdym okresie i dla każdej badanej jednostki, 
w związku z tym zastosowano Model Łącznej Regresji (pooled model) szacowany 
metodą najmniejszych kwadratów (odporne błędy standardowe – robust HAC).

Dane dotyczące CEI pochodzą z artykułu Żelaznego i Pietruchy (2017). Źró-
dłem danych dotyczących PKB i inwestycji jest Eurostat. Szczegółowe informacje 
o danych zamieszczono w tabeli 1. Zakres czasowy i przestrzenny analizy ograni-
czony jest przyjętą metodą liczenia CEI (m.in. na bazie zmiennych wchodzących 
w skład Summary Innovation Index – SII), stąd możliwa jest jedynie analiza dla 
okresu 2005–2014 oraz krajów UE i stowarzyszonych. 
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Tabela 1. Źródła danych

Skrócona nazwa Zmienna Źródło

PKB_wzrost wzrost produktu krajowego brutto per 
capita względem roku poprzedniego, 
ceny stałe, PPS

Eurostat, Main GDP aggregates 
per capita [nama_10_pc], data 
dostępu 17.01.2016

log PKB pc produkt krajowy brutto per capita, 
PPS

Eurostat, Main GDP aggregates 
per capita [nama_10_pc], data 
dostępu 17.01.2016

Inwestycje nakłady brutto na środki trwałe Eurostat, GDP and main compo-
nents (output, expenditure and 
income) [nama_10_gdp], data 
dostępu 17.01.2016

Otwartość otwartość gospodarki: suma importu 
i eksportu jako % PKB

World Bank, World Develop-
ment Indicators, data dostępu 
17.01.2016

CEI indeks gospodarki kreatywnej Żelazny, Pietrucha 2017
Kryzys kryzys fi nansowy World Bank

Wyniki badania zaprezentowano w tabelach 2 i 3. 

Tabela 2. Wyniki regresji panelowej dla CEI uzyskanego z wykorzystaniem rotacji varimax

Model 1: 340 obserwacji
Szereg czasowy długości:10
Zmienna zależna: GDP_growth
Odporne błędy standardowe (robust HAC)

 Współczynnik Błąd standardowy t p istotność

stała 35,8885  9,06617 3,9585 <0,0001 ***
log_GDP_pc −4,07231  0,934694 −4,3568 <0,0001 ***
Inwestycje 0,263735  0,0399127 6,6078 <0,0001 ***
Otwartość 0,00985504  0,00440599 2,2367 0,0260 **
Kryzys −7,11402  0,677651 −10,4980 <0,0001 ***
CEI 1,20638  0,681819 1,7694 0,0777 *
R2 = 0,555996; skorygowany R2 = 0,549350.

Poziomy istotności: * 0,1; ** 0,05; *** 0,001.

Źródło: badania własne.
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Tabela 3. Wyniki regresji panelowej dla CEI uzyskanej rotacją biquartimax

Model 2: 340 obserwacji
Szereg czasowy długości:10
Zmienna zależna: GDP_growth
Odporne błędy standardowe (robust HAC)

 Współczynnik Błąd standardowy t-ratio p-value istotność
stała 38,6558 8,47361 4,5619 <0,0001 ***
log_GDP_pc −4,35112 0,873189 −4,9830 <0,0001 ***
Inwestycje 0,262616 0,0393836 6,6681 <0,0001 ***
Otwartość 0,0102422 0,00441824 2,3182 0,0210 **
Kryzys −7,0994 0,673509 −10,5409 <0,0001 ***
CEI 1,34042 0,585335 2,2900 0,0226 **

R2 = 0,559973; skorygowany R2 = 0,553386.

Poziomy istotności: * 0,1; ** 0,05; *** 0,001.

Źródło: badania własne.

Wyniki wskazują przede wszystkim na dwa bardzo dobrze znane w literaturze 
efekty. Po pierwsze, efekt doganiania (negatywny związek PKB per capita i wzrostu 
PKB, tj. kraje o niższym PKB per capita uzyskują wyższe tempa wzrostu). Po dru-
gie, potwierdzona została kluczowa rola inwestycji we wzroście PKB. Dla badanego 
okresu istotna jest również zmienna „kryzys”, z oczekiwanym znakiem (wystąpienie 
kryzysu fi nansowego obniża tempo wzrostu). 

Obydwa modele wskazują także na istotny, pozytywny wpływ gospodarki 
kreatywnej (mierzonej za pomocą CEI) na wzrost realnego PKB per capita przy 
uwzględnieniu zmiennych kontrolnych. Niezależnie od sposobu liczenia, CEI wyka-
zuje pozytywny związek ze wzrostem PKB, przy czym w przypadku CEI bazujące-
go na rotacji biquatratic (relatywnie silniej preferującej w łącznym indeksie zmienne 
związane z innowacyjnością i instytucjami gospodarczymi kosztem instytucji poli-
tycznych i fi skalnych), związek jest wyraźniejszy. 
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Podsumowanie

W artykule przedmiotem zainteresowania były związki między innowacja-
mi i instytucjami z jednej strony (mierzonymi indeksem gospodarki kreatywnej) 
a wzrostem PKB z drugiej. Badanie przeprowadzono na danych panelowych dla 
grupy 34 gospodarek Unii Europejskiej i stowarzyszonych z UE dla lat 2005–2014. 
Wyniki wskazują na istotny, pozytywny wpływ gospodarki kreatywnej, mierzonej 
za pomocą CEI na wzrost realnego PKB per capita przy uwzględnieniu zmiennych 
kontrolnych. Warto podkreślić, że składowymi CEI są zmienne charakteryzujące in-
nowacyjność i środowisko instytucjonalne w ramach czterech subindeksów, tj. go-
spodarki kreatywnej, instytucji politycznych, regulacji działalności gospodarczej 
i instytucji fi skalnych. Tak więc potwierdzono, że dla osiągnięcia wzrostu realnego 
PKB per capita niezbędne jest stworzenie warunków dla swobody tworzenia roz-
wiązań innowacyjnych oraz zdolności i skłonności do ich implementacji. To wy-
maga zapewnienia odpowiedniej jakości rozwiązań w zakresie składowych CEI, tj.:

 – instytucji dla kreatywności (m.in. umiędzynarodowienia badań naukowych, 
wolności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej, kapitału zaufania, 
fi nansowania B+R, gotowości do wdrożeń rozwiązań innowacyjnych),

 – instytucji politycznych (m.in. stabilności politycznej, wolności obywatel-
skich, jakości regulacji, otwartości gospodarki, demokracji i praworządności),

 – regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. reje-
strowania i transferu praw własności, stopnia ochrony rynków, dostępu do 
informacji fi nansowej, dostępu do kredytu),

 – funkcjonowania sektora fi nansów publicznych (poziomu fi skalizmu, 
rozmiarów sektora fi nansów publicznych, sposobu ingerencji państwa 
w gospodarkę). 

Prezentowane wyniki mają charakter wstępny i wskazują na to, że istnieją ar-
gumenty za pogłębieniem badań, które może następować w dwóch obszarach. Po 
pierwsze, zasadne wydaje się zastosowanie modeli ekonometrii przestrzennej, ze 
względu na możliwość przenalizowania efektów przestrzennych. Po drugie, nie-
zbędne wydaje się również uwzględnienie efektów zewnętrznych CEI, tj. pozytyw-
nych (ewentualnie negatywnych) skutków dla danego kraju poziomu rozwoju go-
spodarki kreatywnej jego najważniejszych partnerów handlowych.
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Abstract

This paper studies relationship between innovations and institutions measured by the 
Creative Economy Index (CEI) and GDP growth. Creative economy is understood as an 
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impact index of the creative economy on the growth of real GDP per capita.
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Wprowadzenie

Według Raportu Living Planet Report (2016, s. 3) z 2016 roku (World Wil-
dlife Fund co dwa lata publikuje sprawozdanie o stanie naszej planety), człowiek 
zużywa obecnie więcej zasobów naturalnych, niż Ziemia jest mu w stanie zapew-
nić. Od wczesnych lat 70. XX wieku ludzkość wymaga więcej, niż Ziemia może 
dać w zrównoważony sposób. Co więcej, w 2012 roku do zapewnienia surowców 
naturalnych i usług ekosystemowych wykorzystywanych przez ludzkość potrzebny 
był potencjał biologiczny równy temu, jaki miałoby 1,6 Ziemi. Zwiększenie biopo-
tencjału Ziemi o taką wartość jest możliwe tylko w krótkiej perspektywie. Wobec 
powyższego należy przyjąć, iż ludzie żyją na „ekologiczny kredyt”, w dodatku na-
sze należności względem środowiska wciąż rosną. Dlatego też z każdym rokiem 
ludzkość traci bogactwo przyrodnicze naszej planety i to w dramatycznym tempie. 
Przyjmuje się, iż obecnie potrzeba aż półtorej kuli ziemskiej (dokładnie 1,6) na od-
tworzenie tego, co rocznie jest zużywane przez ludzkość (inaczej – aby odtworzyć 
to, co z zasobów ziemskich zużywamy w rok, Ziemia potrzebuje 1,6 roku). Przewi-
duje się, że w przypadku, gdy nic się nie zmieni, już w 2030 mogą to być aż dwie, 
trzy kule ziemskie (trzy lata).

W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję ekologicznego śladu, tj. ilo-
ściowego wskaźnika wpływu człowieka na środowisko. Celem artykułu jest prze-
analizowanie znaczenia śladu ekologicznego z uwzględnieniem śladu węglowego 
i śladu wodnego. Jako narzędzie zastosowano metodę opisową, polegającą na wyod-
rębnieniu i opisaniu określonego zjawiska, jakim jest ślad ekologiczny.

1. Istota śladu ekologicznego

Wskaźnik, ślad ekologiczny (ecological footprint), nazywany także ekolo-
gicznym odciskiem stopy (Wackernagel, Monfreda, Moran, Wermer, Goldfi nger, 
Deumling, Murray, 2005, s. 1–33), jest jednym ze stosunkowo nowych mierników 
pozwalających na ocenę presji człowieka na środowisko poprzez wielkość kon-
sumpcji dóbr i usług. Po raz pierwszy został on zdefi niowany w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia przez Reesa (1992, s. 1 i n.). Według tego autora ślad 
ekologiczny jest to obszar produktywnych ekosystemów lądów i mórz, niezbędnych 
do wyprodukowania zasobów wykorzystywanych przez ludzkość oraz do asymilacji 
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odpadów przez nią wygenerowanych, przy czym obszary te są ściśle ze sobą po-
wiązane. Następnie, w 1996 roku, miernik ten został spopularyzowany przez Reesa 
i Wackernagela w pracy zatytułowanej Our Ecological Footprint: Reducing Human 
Impast on the Earth” (Rees, Wackernagel, 1996).

Ślad ekologiczny jest to umowna nazwa obszaru potrzebnego Ziemi, stworzona 
po to, by móc odpowiadać na nasze indywidualne potrzeby życiowe, w zależności 
od tego, w jaki sposób żyjemy i konsumujemy. Inaczej mówiąc, porównywana jest 
konsumpcja zasobów naturalnych przez ludzi ze zdolnością Ziemi do ich regenera-
cji, czyli z biologiczną „pojemnością” środowiska (biocapacity) (Kryk, 2011). Ślad 
ekologiczny jest jednym ze wskaźników określających stopień konsumpcji zaso-
bów planety. Obliczany jest jako wielkość naszej konsumpcji w przeliczeniu na po-
wierzchnię obszarów biologicznie produktywnych, inaczej: ile potrzeba hektarów 
lądu i morza do zrekompensowania zasobów skonsumowanych i poświęconych na 
absorpcję odpadów (Wiszniewska). Mierzony jest powierzchnią lądu i mórz, po-
trzebną od tego, aby wyprodukować obecnie wykorzystywane przez nas zasoby i za-
absorbować wytwarzane przez nas zanieczyszczenia. Wskaźnik ten wyrażany jest 
w globalnych hektarach na osobę (gha/os.) (Co to jest ślad ekologiczny?...) i służy 
do określenia nadmiernego zużycia zasobów Ziemi. Dzięki niemu można oszacować 
szybkość, z jaką ekosystem podlega degradacji.

Ślad ekologiczny konsumpcji porównuje zapotrzebowanie ludzkości na zasoby 
naturalne do biologicznie produktywnej powierzchni wymaganej do zapewnienia 
tych zasobów i wchłonięcia odpadów (obecnie tylko dwutlenek węgla z paliw kopal-
nych, zmiana sposobu użytkowania ziemi i cement). W tej koncepcji uwzględniono 
sześć kategorii zapotrzebowania, tj. ślad (WWF Living Planet Report, 2016, s. 21):

 – rolniczy – dotyczy zapotrzebowania na grunty, na których produkuje się 
żywność i włókna,

 – pastwiskowy – dotyczy zapotrzebowania na pastwiska dla zwierząt hodowa-
nych na mięso, mleko, skórę i wełnę,

 – połowowy – dotyczy zapotrzebowania na morskie i śródlądowe ekosyste-
my wodne niezbędne do uzyskania rocznej produkcji podstawowej (np. fi to-
plankton) umożliwiającej przetrwanie poławianym gatunkom morskim i tym 
hodowanym w akwakulturach,

 – gospodarki leśnej – dotyczy zapotrzebowania na drewno w celu produkcji 
energii, celulozy i wyrobów drewnianych,
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 – terenu zabudowanego – dotyczy zapotrzebowania na biologicznie produk-
tywne obszary w celu realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym trans-
portowych, mieszkaniowych i przemysłowych,

 – węglowy – dotyczy zapotrzebowania na lasy, jako podstawowych ekosys-
temów dostępnych dla długofalowego wychwytywania węgla, którego nie 
wchłaniają oceany; wskaźnik ten mierzy ilość wychwytywanego węgla 
w zależności od sposobu zarządzania przez ludzi lasami, a także od ich ro-
dzaju i wieku; obejmuje także emisje związane z pożarami lasów, pracą na 
roli i pozyskiwaniem drewna.

2. Pomiar śladu ekologicznego

Ślad ekologiczny oblicza się według następującego wzoru (Kryk 2013):

 
* *

n

PEF YF EQF
Y

 ,

gdzie:
EF  – ślad ekologiczny,
P  – roczna produkcja lub emisja odpadów,
Yn  – średnia krajowa produkcja dobra lub emisja odpadów,
YF  – iloraz Y oraz światowej średniej produkcji/emisji,
EQF – ekwiwalent terenu wykorzystanego do produkcji/emisji przedstawio-

ny w światowej przeciętnej biologicznie produktywnej jednostce po-
wierzchni (ha).

Wskaźnik ten pozwala na ocenę presji człowieka na środowisko poprzez wiel-
kość konsumpcji dóbr i usług. Może on być interpretowany w dwojaki sposób – 
patrz tab. 1.
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Tabela 1. Interpretacja wskaźnika ślad ekologiczny

Ślad ekologiczny
Jest miarą tzw. kosztu ekologicznego 
wynikającego z konsumpcji dóbr i usług 
przez człowieka. Jego obliczenie wymaga 
wówczas zastosowania procedury sto-
sowanej do oceny ilościowej, np. cyklu 
życia produktu.

Nawiązuje do pojemności ekologicznej środowiska wy-
znaczającej maksymalną ilość osobników danego gatunku 
przypadających na jednostkę objętości (lub powierzchni), 
które mogą żyć w danym środowisku (zapewniająca 
odpowiednią ilość materii i energii do przeżycia i pod-
trzymania tej populacji). Zbyt duża liczebność populacji 
może spowodować ograniczenie dostępnego pokarmu 
oraz innych zasobów środowiska i stopniową utratę zdol-
ności ekosystemów do regeneracji z powodu przeciążenia 
ładunkiem zanieczyszczeń.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wilczyńska-Michalik, Świder (2010), s. 105.

Największy narodowy ślad ekologiczny mają USA oraz Chiny. Każde z tych 
państw konsumuje jedną piątą zasobów Ziemi. Podczas jednak, gdy ślad ekologicz-
ny dla mieszkańca Chin wynosi średnio 2,1 gha, to dla mieszkańca USA – ponad 
9 gha. Dla kontrastu, ślad ekologiczny mieszkańca Kongo, które ma siódmą naj-
wyższą zdolność biologiczną na świecie (13,9 gha/os.), wynosi zaledwie 0,5 gha/
os. Polska pod tym względem zajmuje 33. pozycję w rankingu obejmującym 152 
kraje. Tak wysokie miejsce wynika przede wszystkim z faktu, że aż 95,4% energii 
pochodzi u nas ze spalania węgla. Ślad ekologiczny Polski wynosi średnio 4 gha/os., 
zaś zdolność biologiczna to 2.1 gha/os., co oznacza, że w Polsce wykorzystuje się 
prawie dwa razy więcej, niż Ziemia mogłaby nam zaoferować, gdyby wszyscy ko-
rzystali z jej bogactw w takim samym stopniu (WWF Living Planet Report, 2016).

3. Ślad węglowy (carbon footprint) i ślad wodny (water footprint)

Popularnym i stosowanym na arenie międzynarodowej wskaźnikiem presji 
w środowisku jest ślad ekologiczny, tj. ślad pozostawiany przez człowieka środowi-
sku. Obecnie wśród najczęściej wspominanych i obliczanych mierników intensyw-
ności i eksploatacji środowiska wymienia się ślad węglowy oraz ślad wodny.

Pojęcie „ślad węglowy” jest stosowane dla określenia wkładu działalności 
człowieka i przemysłu w kategoriach emisji dwutlenku węgla. Jest całkowitą sumą 
emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną 
osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Obejmuje emisje dwutlenku węgla, me-
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tanu, podtlenku azotu fl uoropochodne węglowodorów, perfl uoropochodne związki 
węgla, sześciofl uorek siarki i innych gazów szklarniowych, wyrażone w ekwiwalen-
cie CO2 (Kryk, 2013). Miarą śladu węglowego jest tCO2e – tzw. tona ekwiwalentu 
dwutlenku węgla. Pozwala ona na porównywanie ze sobą emisji gazów cieplarnia-
nych pod kątem zawartości w nich dwutlenku węgla.

Istotne jest również to, że dla śladu węglowego mają zastosowanie dobrze 
ugruntowane normy z serii ISO. Dokument ISO 14064 obejmuje trzy normy, które 
zawierają specyfi kacje i wytyczne odpowiednio dla:

 – inwentaryzacji gazów cieplarnianych,
 – projektów z nimi związanych,
 – ich walidacji i weryfi kacji.

Rysunek 1. Globalny ślad ekologiczny w podziale na składniki a biopotencjał Ziemi, 
1961–2012

Źródło: WWF Living Planet Report (2016), s. 20.

Głównym składnikiem śladu ekologicznego ludzkości jest węgiel (rys. 1). 
Udział węgla jako składnika śladu ekologicznego kształtował się w latach 1961–
2012 w przedziale od 43% w 1961 roku do 60% w 2012 roku. Jest to największy 
składnik śladu ekologicznego na poziomie globalnym, także w 145 z 233 państw 
i terytoriów objętych badaniem w 2012 roku. Główną przyczyną takiego stanu rze-
czy jest spalanie paliw kopalnych – węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Linia 
zielona oznacza potencjał Ziemi do produkowania zasobów i usług ekologicznych 
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(tj. biopotencjał), który wykazuje lekką tendencję zwyżkową, przede wszystkim ze 
względu na rosnącą produktywność rolnictwa (Global Footprint Network, 2016). 

Ślad wodny pomaga poznać skalę bezpośredniego zużycia wody (np. w do-
mach podczas codziennych czynności), jak i pośredniego, czyli wody zużywanej 
podczas produkcji dóbr i usług przez nas konsumowanych. Ślad ten oblicza się 
uwzględniając zużycie czystej wody gruntowej oraz deszczowej, jak też ilość wy-
produkowanych przy okazji ścieków.

Ślad wodny (water footprint) tworzony jest na wzór śladu ekologicznego oraz 
śladu węglowego (emisja CO2). W Polsce ślad wodny w przypadku konsumpcji żyw-
ności wynosi prawie 50 mld m3, to jest 1271 m3/mieszkańca/rok, w tym produkty po-
chodzenia zwierzęcego 57% i zboża 21%  (Stępniewska, 2014, s. 321–324). Co wię-
cej, wskaźniki takiego zużycia wody można nazwać również wskaźnikami ciągnio-
nymi – jako suma zużycia wody we wszystkich etapach wytwarzania, w tym poza 
krajem, poprzez import – na wzór już od dawna branych pod uwagę ciągnionych 
nakładów pracy żywej (mierzonych czasem pracy, a częściej płacami, czyli kosztami 
osobowymi) lub ciągnionych nakładów inwestycyjnych. Wskaźniki te obrazują 
tzw. wodę wirtualną w pełnym łańcuchu produkcyjnym i pozwalają oceniać wpływ 
struktury konsumpcji na rzeczywiste zużycie wody, np. zużycie wody na uzyskanie 
1 kg wołowiny sięga 15 m3, a 1 kg mięsa kurczaka tylko 4 m3, co może mieć wpływy 
na decyzję konsumentów. Kraje rozwinięte charakteryzują się zazwyczaj mniejszym 
zużyciem jednostkowym wody oraz importem bardziej wodochłonnych produktów. 
Dla Europy jako całości, 40% śladu wodnego wywodzi się spoza kontynentu. Szcze-
gólnym regionem są także Kraje Ameryki Łacińskiej, które zarówno bardzo dużo 
importują, jak i eksportują produktów wodochłonnych. Największymi eksporterami 
wody wirtualnej per saldo są następujące kraje: USA, Kanada, Brazylia, Argentyna, 
Indie, Pakistan, Indonezja, natomiast importerami: państwa północnej Afryki, 
Środkowego Wschodu, Europa, Japonia, Korea Południowa oraz Meksyk, który 
dzięki importowi kukurydzy (mimo że ma warunki do uprawy) oszczędza 12 mld m3 
zasobów wodnych rocznie (Their, 2016).

W przypadku śladu wodnego zastosowanie ma norma ISO 14046. Obejmuje 
ona spójne narzędzia służące do pomiaru zużycia wody oraz systemy zarządzania 
i najlepsze procesy oraz praktyki branżowe.
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Podsumowanie

Skoro wiadomo, że Ziemia ma skończone zasoby, to po to, by zachować przy-
rodę z bogactwem jej form i funkcji oraz stworzyć godziwy dom dla wszystkich 
ludzi, istotne jest, by zarówno strategie rozwoju, modele gospodarcze i biznesowe, 
jak również wyroby dotyczące stylu życia opierały się na zrozumieniu podstawowej 
zasady, iż naturalny kapitał planety jest ograniczony.

Naukowcy poszukują obecnie metod ograniczenia presji człowieka na środo-
wisko. Jednym ze wskaźników jest ślad ekologiczny, który tak naprawdę jest analizą 
zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne. Co więcej, ślad ekologiczny jest 
miernikiem wpływu naszego stylu życia na środowisko naturalne. Dlatego też zesta-
wia się go ze zdolnością naszej planety do regeneracji.

Powszechne zrozumienie związku między ludźmi a przyrodą może i powinno 
doprowadzić do znacznych zmian, które miałyby na celu ograniczenie „toksyczne-
go” wpływu na zasoby przyrody.
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Abstract

The purpose of the article is to analyze the importance of ecological footprint including 
the carbon footprint and water footprint. The essence of the ecological footprint is discussed 
in the paper and the categories of demand are discussed. Further, the measurement of the 
ecological footprint has been discussed by the authors. The following article discusses carbon 
footprint and water footprint.
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rentowności, pomimo iż działalność szpitali nie jest nastawiona na maksymalizację 
zysku. Drugi z kolei oznacza gotowość przyjęcia oraz leczenia pacjenta, jak rów-
nież zapewnienia mu odpowiedniej opieki medycznej. W polskim piśmiennictwie 
wskazuje się na problem współczesnej ekonomii, którym jest ocena kondycji fi nan-
sowej szpitali, ponieważ brak odpowiednich statystyk medycznych nie pozwala na 
przeprowadzenie badań (Perechuda, Kowalewski, 2008, s. 142– 160; Wielicka-Gań-
czarczyk, 2015, s. 507). Cel artykułu, którym było zbadanie kondycji fi nansowej 
sektora ochrony zdrowia, zrealizowano za pomocą zróżnicowanego zestawu mierni-
ków ekonomicznych. Podjęto się próby oceny sytuacji fi nansowej sektora ochrony 
zdrowia, do którego zaliczają się szpitale. Wykorzystane mierniki pozwalają na syn-
tetyczną ocenę efektywności badanego podmiotu oraz szczegółową analizę sytuacji 
fi nansowej i majątkowej. Analiza fi nansowa jest niezbędnym narzędziem służącym 
do oceny kondycji fi nansowej całego sektora. Jej zadaniem, za pomocą zestawu 
wskaźników, jest opisanie płynności, rentowności oraz dalszego rozwoju badanej 
jednostki. 

1. Sektor ochrony zdrowia

Według Ministerstwa Zdrowia, na sektor ochrony zdrowia mają wpływ pod-
mioty wykonujące działalność leczniczą. Polega ona na udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych, prowadzeniu działalności dydaktycznej lub badawczej oraz promocji 
zdrowia. Występują dwa rodzaje działalności leczniczej:

1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, do których zalicza się 
szpitalne oraz inne niż szpitalne (pielęgnacja oraz rehabilitacja pacjentów, 
którzy nie wymagają hospitalizacji, jak również opieka nad pacjentami, któ-
rzy znajdują się w stanie terminalnym; taki rodzaj działalności leczniczej 
udzielany jest w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opie-
kuńczych, hospicjach oraz w zakładach rehabilitacji leczniczej).

2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (podstawowa opieka zdrowotna).
Sektor ochrony zdrowia składa się z tysiąca podmiotów leczniczych, które wy-

konują działalność leczniczą. W jego skład wchodzą szpitale oraz opieka zdrowotna, 
mająca na celu zapobieganie chorobom oraz ich leczenie.
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2. Istota i znaczenie analizy wskaźnikowej

W określonym przedziale czasowym analiza fi nansowa daje możliwość zba-
dania struktury oraz dynamiki zmian, jakie zachodzą w obszarze majątku, kapita-
łu, kosztów, przepływów pieniężnych i wyniku fi nansowego, jak również powiązań 
między zmianami zachodzącymi w wyżej wymienionych obszarach (Wrzosek, 2006, 
s. 11). Uzyskany wynik fi nansowy czy struktura zobowiązań nie przesądzają wyłącz-
nie o kondycji podmiotów leczniczych oraz sposobie zarządzania tymi jednostkami. 
Jest wiele różnych przesłanek, wśród których można wymienić: mierniki jakościowe 
i dynamikę oraz zakres zmian w sektorze, zmiany poziomu wskaźnika infl acji, stóp 
redyskontowych czy produktu krajowego brutto (Krakowińska, 2006, s. 42–43). 
Placówki medyczne w okresowych sprawozdaniach z działalności bazują głównie 
na bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów fi nansowych (w przy-
padku, gdy sprawozdanie jest objęte badaniem biegłego rewidenta), jak również na 
analizie wskaźników ekonomicznych, która jest uzupełnieniem sprawozdawczości 
fi nansowej (Wielicka-Gańczarczyk, 2015, s. 507). Analiza wskaźnikowa pozwala 
na badanie wzajemnych zależności między poszczególnymi elementami, jakie znaj-
dują się w sprawozdaniu fi nansowym, co pozwala na ocenę kondycji fi nansowej 
przedsiębiorstwa (Pomykalska, Pomykalski, 2007, s. 66). Polega ona na obliczaniu 
relacji między danymi, które znajdują się w bilansie czy rachunku zysków i strat, 
a następnie na zestawieniu otrzymanych wielkości z wielkościami bazowymi lub na 
porównaniu ich z wielkościami innych przedsiębiorstw (Kotowska, Uziębło, Wy-
szkowska-Kaniewska, 2013, s. 57). Podczas badań porównawczych, często pojawia 
się dylemat, z jaką jednostką się porównać, ponieważ wybór najlepszego podmio-
tu leczniczego jest utrudniony ze względu na słabą kondycję fi nansową większości 
podmiotów gospodarczych. 

Do oceny sytuacji fi nansowej mogą być wykorzystywane różne metody, jed-
nakże w praktyce korzysta się najczęściej z metody wskaźnikowej, ponieważ ma ona 
podstawowe znaczenie w syntetycznej ocenie sytuacji majątkowej i fi nansowej. Od-
powiedni dobór wskaźników pozwala na zobrazowanie wzajemnych relacji, które są 
określone za pomocą wielkości ekonomicznych, co w rezultacie stwarza możliwość 
oceny kondycji fi nansowej. 
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3. Wskaźniki ekonomiczne służące ocenie kondycji fi nansowej 
podmiotów leczniczych

Analiza wskaźnikowa zawiera szeroki wachlarz mierników służących do oce-
ny kondycji fi nansowej jednostki gospodarczej. Za ich pomocą można syntetycznie 
scharakteryzować różnorodne aspekty ekonomiczne działalności podmiotów. W li-
teraturze przedmiotu, bez względu na sektor, najczęściej wyróżnia się cztery pod-
stawowe grupy wskaźników służących do oceny kondycji fi nansowej przedsiębior-
stwa (Perechuda, Kowalewski, 2008, s. 156), tj. rentowności, zadłużenia, płynności, 
obrotowości.

Rentowność sprzedaży (ROS) mierzy opłacalność sprzedaży produktów (Ga-
brusewicz, 2014, s. 302). Wyższy poziom tego wskaźnika oznacza korzystniejszą sy-
tuację fi nansową przedsiębiorstwa. ROA – rentowność majątku (aktywów) przedsta-
wia efektywność wykorzystania majątku będącego w dyspozycji przedsiębiorstwa. 
Informuje, ile zysku generuje jedna jednostka pieniężna zaangażowana w aktywa; 
im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większa efektywność wykorzystania przez 
przedsiębiorstwo majątku (Gabrusewicz, 2014, s. 312). Rentowność kapitału własne-
go (ROE) przedstawia, jaki jest zwrot z zainwestowanego kapitału; wyższa wartość 
miernika oznacza korzystniejszą sytuację przedsiębiorstwa (Perechuda, Kowalew-
ski, 2008, s. 159). W literaturze przedmiotu często można trafi ć na zależność mię-
dzy wyżej wymienionymi oraz scharakteryzowanymi wskaźnikami, zgodnie z którą: 
ROE > ROA > ROS, która świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu podmiotu 
(Zaleska, 2005). Oczywiście przedstawione mierniki powinny być analizowane 
w porównaniu do wielkości uzyskanych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

W swoich sprawozdaniach podmioty lecznicze wykazują wartości, które umoż-
liwiają ustalenie wskaźnika ogólnego zadłużenia. Niektóre źródła literaturowe po-
dają, że maksymalna wartość tego wskaźnika, z punktu widzenia bezpieczeństwa 
fi nansowego, nie powinna przekraczać wartości w przedziale 0,57–0,67 (Gabruse-
wicz, 2014, s. 342). 

Sprawozdania fi nansowe podmiotów z sektora ochrony zdrowia pozwoliły na 
obliczenie dwóch wskaźników płynności: bieżącej oraz szybkiej. Miernik bieżącej 
płynności dostarcza informacji na temat, ile razy aktywa obrotowe będą w stanie 
pokryć bieżące zobowiązania. Wartość wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 
1,3–2,0; inne źródła podają, że 1,5–2,0, jednak o dobrej płynności fi nansowej świad-
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czy uzyskanie wyniku powyżej 1 (Wielicka-Gańczarczyk, 2015, s. 511). Z kolei 
wskaźnik szybkiej płynności, dostarczający informacji na temat możliwości pokry-
cia zobowiązań krótkoterminowych aktywami bieżącymi bez zapasów oraz między-
okresowych rozliczeń krótkoterminowych, powinien oscylować w przedziale 1–1,2 
(Gabrusewicz, 2014, s. 60–61). 

Dostępne dane dla sektora ochrony zdrowia pozwoliły na wyliczenie trzech 
wskaźników produktywności: obrotowości zapasami, rotacji zobowiązań oraz na-
leżności wyrażonych w dniach. Wskaźnik obrotu zapasami określa liczbę dni, która 
upływa po umieszczeniu produktu w magazynie, aż do jego opuszczenia – im krócej 
towar przebywa w jednostce, tym lepiej (Wielicka-Gańczarczyk, 2015, s. 511). Dru-
gi wskaźnik rotacji zobowiązań dostarcza informacji na temat średniego czasu spłaty 
zobowiązań. Z punktu widzenia płynności fi nansowej podmiotu, powinien być jak 
najwyższy. Ostatni wskaźnik, tj. okresu spłaty należności, informuje, jak długo in-
stytucja czeka na uzyskanie swoich należności. Im niższa wartość tego miernika, 
tym korzystniej dla przedsiębiorstwa. Podaje się, że jego wielkość powinna mieścić 
się w przedziale 37–52 dni (Gabrusewicz, 2014, s. 116–117). 

4. Wyniki badań

Oceny kondycji fi nansowej badanego sektora ochrony zdrowia na przestrzeni 
lat 2010–2014 dokonano na podstawie przedstawionych w artykule zestawów mier-
ników. Pierwsza grupa przedstawia wskaźnikową analizę rentowności (tab. 1).

Tabela 1. Wskaźniki rentowności sektora ochrony zdrowia

Rok 2010 2011 2012 2013 2014
ROE (%) –2,58 –6,03 2,08 4,02 2,96
ROA (%) –1,39 –2,91 0,71 1,42 0,95
ROS (%) –1,21 –2,56 0,61 1,04 0,91

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań fi nansowych sektora ochrony zdrowia 
(baza EMIS, 2.09.2016).

W latach 2010–2011 działalność podmiotów generowała straty, stąd zaprezen-
towane w tabeli 1 wskaźniki są wartościami ujemnymi. W latach 2012–2014 zostaje 
spełniona zależność ROE > ROA > ROS, świadcząca o prawidłowym funkcjono-
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waniu sektora. Na przestrzeni badanego okresu wszystkie wskaźniki rentowności 
w efekcie ulegają poprawie. Jedynie w 2011 roku można zauważyć pogorszenie się 
mierników w stosunku do 2010 roku. Wartości ROE oraz ROA zmalały, co ozna-
cza niekorzystną sytuację majątkową dla sektora, ponieważ posiadał on mniejszą 
zdolność do generowania zysku. Jednakże w następnych latach występuje naprze-
miennie wzrost i spadek tych wielkości. W roku 2013 w porównaniu do 2012 roku 
następuje wzrost wszystkich wskaźników, tj. ROE o 1,94 p.p, czyli o 93,27%, ROA 
o 0,71 p.p., tj. 100% oraz ROS o 0,43 p.p., czyli o 70,49%.W ostatnim analizowa-
nym okresie, tzn. w 2014 roku, następuje ponownie spadek wszystkich mierników, 
co świadczy o pogarszającej się sytuacji w sektorze. Niestety, otrzymane wyniki 
nie dają podstaw do dobrych rokowań na przyszłość oraz możliwości stabilnego 
rozwoju badanych podmiotów leczniczych. Mierniki są niskie, ale nie oznacza to, iż 
cały sektor jest zagrożony likwidacją. Taka sytuacja może dotyczyć poszczególnych 
podmiotów znajdujących się w sektorze.

Kolejnym syntetycznym miernikiem przydatnym do oceny kondycji fi nanso-
wej sektora ochrony zdrowia jest zadłużenie. Wyniki dla wskaźnika ogólnego zadłu-
żenia w latach 2010–2014 zawarto w tabeli 2.

Tabela 2. Wskaźniki zadłużenia sektora ochrony zdrowia

Rok 2010 2011 2012 2013 2014
Wskaźnik zadłużenia 0,68 0,65 0,66 0,48 0,46

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań fi nansowych sektora ochrony zdrowia 
(baza EMIS, 2.09.2016).

Wskaźnik ogólnego zadłużenia powinien oscylować w przedziale 0,57–0,67, 
gdyż jest to wyznaczona granica bezpieczeństwa fi nansowego. Miernik przedsta-
wia stosunek kapitałów obcych (zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania) 
do aktywów ogółem. W badanym okresie wskaźnik znajduje się w podanym prze-
dziale tylko w latach 2010–2012. W kolejnych latach miernik spada nieznacznie 
poniżej 0,5. Niższa wartość wskaźnika świadczy o rosnącej samodzielności fi nanso-
wej sektora ochrony zdrowia. Na przestrzeni badanego okresu nie występuje ryzyko 
niewypłacalności, a sektor nie jest znacznie uzależniony od zewnętrznych źródeł 
fi nansowania. 
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Trzecią grupą mierników istotnych w ocenie kondycji fi nansowej podmiotów 
jest płynność. Sprawozdanie fi nansowe sektora ochrony zdrowia pozwoliło na usta-
lenie dwóch wskaźników płynności, tj. bieżącej oraz szybkiej, które przedstawiono 
w tabeli 3.

Tabela 3. Wskaźniki płynności sektora ochrony zdrowia

Rok 2010 2011 2012 2013 2014
Wskaźnik bieżącej 
płynności 0,93 1,62 0,61 0,61 0,68

Wskaźnik szybkiej 
płynności 0,81 0,84 0,44 0,49 0,58

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań fi nansowych sektora ochrony zdrowia 
(baza EMIS, 2.09.2016).

Wartość pierwszego wskaźnika powinna oscylować w przedziale 1,3–2,0, jed-
nakże o dobrej płynności świadczy wynik powyżej 1. Na przestrzeni badanego okre-
su miernik bieżącej płynności ulega wahaniom. Rośnie w 2011 roku w porównaniu 
do 2010 roku o 0,69 p.p., czyli o 74,2%. W kolejnym roku spada o 1,01 w porów-
naniu do 2011 roku, czyli o 62,4%, by w 2014 roku wzrosnąć do 0,68, tj. o 11,5%. 
Wartości poniżej 1 oznaczają, że sektor ochrony zdrowia mógł mieć kłopoty z utrzy-
maniem płynności fi nansowej, co prowadziło najprawdopodobniej do problemów 
z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań. W konsekwencji, gdyby sytu-
acja utrzymywała się w dłuższym okresie, może dojść do bankructwa. Jest to niepo-
kojąca informacja, gdyż oznacza, że wartość zobowiązań krótkoterminowych sekto-
ra przekracza jej aktywa obrotowe.

Wskaźnik szybkiej płynności powinien mieścić się w granicach 1–1,2. W przy-
padku tego miernika również jest zauważalna zmienność. Następuje bardzo nie-
znaczny wzrost w roku 2011 w porównaniu do 2010 roku o 0,03 p.p. (tj. 3,7%). 
W kolejnym roku maleje o 47,6% w stosunku do 2011 roku. W roku 2013 nie-
znacznie wzrasta o 11,4%. W roku 2014 w porównaniu do 2013, następuje wzrost 
o 18,4%. Jednak pomimo obserwowanych zmian, szczególnie wzrostów, w żadnym 
z okresów wskaźnik nie osiągnął pożądanej i satysfakcjonującej wielkości. Uzyska-
ne wartości mogły być powodem trudności płatniczych sektora, a w konsekwencji 
zwiększać kłopoty z pozyskiwaniem nowych kredytów. 
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Czwartym, a zarazem ostatnim rodzajem mierników, są wskaźniki obrotowości. 
Dostępne informacje pozwoliły na ustalenie trzech wskaźników, które ujęto w tabeli 4.

Tabela 4. Wskaźniki obrotowości sektora ochrony zdrowia

Rok 2010 2011 2012 2013 2014
Wskaźnik obrotu zapasami (dni) 16,96 15,71 16,08 17,58 20,75
Wskaźnik obrotu zobowiązań (dni) 152,73 137,49 171,78 163,60 167,46
Wskaźnik obrotu należności (dni) 43,86 42,88 43,76 37,57 47,26

Źródło: opracowanie własne na sprawozdań fi nansowych sektora ochrony zdrowia 
(baza EMIS, 2.09.2016).

Porównując rok 2014 do 2010, obserwuje się wzrost wskaźników obrotowości, 
co można odczytać jako negatywne zjawisko w sektorze ochrony zdrowia. Wskaź-
nik obrotu zapasami w 2010 roku potrzebował 17 dni na jeden pełny obrót, zaś 
w 2014 roku już 21 dni. Nastąpiło wydłużenie okresu przetrzymywania zapasów na 
przestrzeni badanego okresu, ale niskie stany magazynowe w szpitalach są nieko-
rzystnym zjawiskiem dla pacjentów, ponieważ mogą powodować braki potrzebnych 
leków bądź też jednorazowego sprzętu, a okres oczekiwania na dostawę się wydłu-
ża. Wartości wskaźnika okresu spłaty zobowiązań również się wydłużyły: w roku 
2010 – 153 dni, natomiast w 2014 roku – 167 dni. Dłuższy termin, w tym przypadku 
o 14 dni, może świadczyć o problemach z terminową spłatą zobowiązań na skutek 
problemów z płynnością fi nansową. Szpitale mogą być narażone na karne odset-
ki w momencie, kiedy termin regulowania zobowiązań przekroczy termin zapisany 
w umowie z dostawcami, chyba że wydłużenie terminu jest skutkiem wynegocjo-
wania u dostawców lepszych (dłuższych) warunków płatności. Wartość wskaźnika 
cyklu należności znajduje się w zalecanym przedziale 37–52 dni w każdym roku. 
Wyniki te należy odczytać jako pozytywne zjawisko, ponieważ szpitale otrzymują 
zapłatę za wykonane świadczenia zdrowotne w odpowiednim momencie. Poza tym 
dłuższy okres spłaty zobowiązań niż inkasa należności znacznie poprawia płynność 
fi nansową i nie powoduje konieczności posiadania znacznych środków fi nansowych.
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Podsumowanie

Powyższa analiza sektora ochrony zdrowia za pomocą wybranych wskaźni-
ków ekonomicznych umożliwiła przeprowadzenie oceny jego kondycji fi nansowej. 
Z reguły analiza wskaźnikowa dokonywana jest przy wykorzystaniu szerszej liczby 
mierników, jednak wybrano te, które w sposób syntetyczny pozwalają dokonać oce-
ny. Dogłębna analiza sektora z podziałem na poszczególne podmioty lecznicze będą-
ce jego częścią byłaby bardzo trudna do zrealizowania ze względu na znaczną ilość 
podmiotów oraz brak danych. Wskaźniki rentowności nie dają podstaw do pomyśl-
nych rokowań na przyszłość dla stabilnego rozwoju. Mierniki ogólnego zadłużenia 
pozwoliły na stwierdzenie, iż sektor nie jest zagrożony ryzykiem niewypłacalności 
oraz nie jest uzależniony od zewnętrznych źródeł fi nansowania. Wskaźniki bieżącej 
oraz szybkiej płynności są niskie, co może świadczyć o niekorzystnej sytuacji fi -
nansowej w sektorze, ale mierniki obrotowości nie potwierdzają jednoznacznie tego 
stwierdzenia. Dlatego też, opierając się na analizie wskaźnikowej sektora ochrony 
zdrowia, należałoby w pierwszej kolejności wprowadzić programy naprawcze, które 
pozwoliłyby na rozwój działalności, bądź wyposażenie szpitali w nowy sprzęt czy 
zatrudnienie nowych specjalistów. Z drugiej strony sektor ochrony zdrowia może 
rozważyć możliwość restrukturyzacji poszczególnych szpitali, co pozytywnie wpły-
nęłoby na ich sytuację fi nansową oraz standard świadczonych usług.
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THE ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION OF HEALTH CARE SECTOR

Abstract

The aim of the article is to present the results of an analysis of the fi nancial condition 
of the health sector with the use of the selected economic indicators in the years 2010–2014. 
The research was carried out on medical entities listed on the Warsaw Stock Exchange. The 
article presents research methods used in the analysis of the fi nancial condition of medical 
entities and presents the results of research of synthetic evaluation of effectiveness, i.e., prof-
itability, debt level, liquidity and turnover. The analysis presented in the article allowed to 
conclude that the entities making up the health care sector require restructuring to improve 
their fi nancial situation.
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Wprowadzenie

Era technologiczna, w której funkcjonują przedsiębiorstwa, pozwala na lepsze 
perspektywy pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz odkrywanie tej jeszcze nie-
osiągniętej. Wiedza nie zawsze stanowi jednak czynnik wystarczający do budowania 
przewagi. Jeśli nie jest ona dostępna dla większości wewnętrznych partycypantów 
w organizacji, można wątpić w sens jej odkrywania. Wartość dodana wiedzy po-
wstaje wówczas, kiedy jest dostępna, kiedy podlega procesowi przejścia z pozio-
mu spersonalizowanego do poziomu skodyfi kowanego funkcjonującego w bazach 
danych przedsiębiorstwa – w jego pamięci organizacyjnej. Istotną rolę w ramach 
gromadzenia, przetwarzania i dystrybuowania wiedzy pełnią systemy informatycz-
ne wspomagające. Można je uznać za warunek sine qua non procesów zarządzania 
wiedzą w fi rmach.

Decydujący wpływ na wyniki działania każdej organizacji gospodarczej ma 
sprawność jej systemu zarządzania. Z tego też względu już od lat sześćdziesiątych 
XX wieku wdraża się informacyjne systemy zarządzania, które wspierają zintegro-
wane zarządzanie przedsiębiorstwem. Zastosowanie IT do zarządzania może mieć 
różny zakres dziedzinowy i funkcjonalny. Małe organizacje gospodarcze poprzestają 
na stosowaniu pakietów do przetwarzania danych o niewielkim zasięgu działania 
i opartych z reguły na słabo zintegrowanych, prostych technologiach. Organizacje 
duże, szczególnie przedsiębiorstwa produkcyjne wytwarzające złożone wyroby 
w procesach produkcyjnych, wymagają bardzo sprawnych i elastycznych systemów. 
Celem publikacji jest opis znaczenia systemów wspomagania procesów zarządzania 
wiedzą przez systemy informatyczne.

W pierwszej części prezentowanego materiału przedstawiono i opisano sys-
temy informatyczne, ich znaczenie oraz zastosowanie. Omówiono również specy-
fi kę systemu zarządzania wiedzą i jego znaczenia dla pracownika i przedsiębior-
stwa. Przedstawiono zależność między systemami informatycznymi a zarządzaniem 
wiedzą, wskazano na konieczność ich współistnienia. Materiał do artykułu został 
zgromadzony przy wykorzystaniu metody jakościowej oraz techniki analizy danych 
wtórnych, którą stanowiła pogłębiona analiza materiału literaturowego z zakresu 
omawianego zagadnienia oraz analiza danych ze źródeł netografi cznych.
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1. System informatyczny

Współczesność, w której funkcjonują przedsiębiorstwa, odznacza się dość dużą 
intensywnością zmian, które generują wielość informacyjną docierającą z otocze-
nia biznesowego. Informacje te mają zróżnicowane znaczenie dla efektywności, 
skuteczności i sprawności realizowanych działań. Warto dokonać rozeznania, które 
z nich mają znaczenie strategiczne dla podejmowanych procesów w obrębie organi-
zacji i stanowią cenny zasób – wiedzę.

Wiedza, aby miała charakter utylitarny, musi funkcjonować w systemie orga-
nizacyjnym. Ten z kolei, aby odznaczał się celowością przy podejmowaniu decyzji, 
może być wspierany przez system informacyjny.

Dyskurs prowadzący do określenia, czym jest system informatyczny, należy 
rozpocząć, zdaniem autorów, od określenia, czym jest system. Można uznać, że sta-
nowi on złożoną całość niezależnie od tego, czy jest sztucznym, czy naturalnym 
tworem. W jego skład wchodzi:

 – cel, dla którego istnieje (wyodrębniony z otoczenia),
 – zbiór elementów i relacji, czyli składowych, które na siebie oddziałują,
 – mechanizm transformacji, chodzi tu o powiązania między realizowaniem 

celu podczas przekształcania elementów, które trafi ają do systemu (nazywa-
ny umownie wejściem, a następnie jego działania przechodzą w tzw. system 
wyjścia).

Systemy mogą składać się także z mniejszych podsystemów, które realizują 
cele składowe, zawsze jednak mając za zadanie osiągnięcie celu głównego. Najogól-
niej można stwierdzić, że system zajmuje się przetwarzaniem, ale jego głównym 
celem jest wynik jego działania (reaguje na dane wejściowe i w sposób efektywny, 
dostosowując się do warunków, przetwarza wejście w wyjście)1.

System informacyjny można traktować jako element, część sprawnie działa-
jącego zintegrowanego systemu komunikacyjnego w organizacji, który zajmuje się 
przetwarzaniem danych w informację. W dobie dynamicznego rozwoju znaczenie 
informacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa ma ogromne znaczenie, ponieważ 
przetworzone informacje i pozyskiwana wiedza należy do jednych z głównych za-
sobów, bez których wiele organizacji nie może efektywnie działać. Do głównych ról 

1  http://pmorawski.spoleczna.pl/userfi les/fi le/2012_2013/Mar_S2_M002_K.pdf (1.05.2015).
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systemów informacyjnych możemy zaliczyć: wspomaganie przewagi strategicznej, 
wspomaganie podejmowania decyzji oraz wspomaganie operacji biznesowych.

Firmy posiadające określone dane i informacje muszą w sposób szybki oraz 
zrozumiały je poukładać i posegregować, do czego wykorzystywane są systemy in-
formatyczne wspomagające pracę zatrudnionych w nich osób.

System informatyczny można potraktować jako część skomputeryzowanego 
systemu informacyjnego, będącego uporządkowaną siecią powiązań informacyjnych 
pomiędzy takimi elementami, jak: dane, człowiek, urządzenia czy metody do zbie-
rania i przetwarzania danych,  służącego do zaspokojenia potrzeb informacyjnych 
przedsiębiorstwa. 

Rysunek 1. System informacyjny a system informatyczny

Źródło: Łobejko (2005), s. 24.

System informatyczny jest zbiorem współzależnych składników, których funk-
cją jest przetwarzanie zgromadzonych danych za pomocą technik komputerowych. 
Do składu tego systemu trzeba zaliczyć urządzenia i oprogramowania służące do 
przechowywania danych, ich przetwarzania oraz przekazywania, a także ludzi ob-
sługujących go i z niego korzystających (Jemielniak, Koźmiński, 2012, s. 302).

2. Pojęcia i istota zarządzania wiedzą w nowoczesnej organizacji

Kluczowymi elementami zarządzania kapitałem ludzkim są motywowanie i bu-
dowanie zaangażowania wśród pracowników. Pracownik musi wykazywać się kre-
atywnością i zaangażowaniem w rozwiązywaniu problemów, ponieważ przekłada 
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się to na najlepsze efekty pracy. Powierzone pracownikowi zadania powinny stano-
wić wyzwanie i okazję do rozwijania jego umiejętności. Rolą zarządzania kapitałem 
ludzkim jest również wyrobienie w pracownikach ciągłego dążenia do rozwijania 
swoich umiejętności i pogłębiania swojej wiedzy.

Aby rozwój wiedzy był najbardziej efektywny, organizacja musi stworzyć od-
powiednią kulturę organizacyjną, która sprzyja przepływowi wiedzy między pra-
cownikami. Pracownicy powinni czuć się na tyle swobodnie w organizacji, aby nie 
bali się popełniać błędów. Jeżeli potknięcia i słabe punkty zostaną odpowiednio zi-
dentyfi kowane, wówczas można wyciągnąć z nich wnioski i przygotować się do 
ich wyeliminowania. Tuszowane błędy jedynie się nawarstwiają, nie prowadząc do 
żadnej nauki.

Dobrą okazją do omówienia słabych i mocnych stron działań pracownika są 
okresowe spotkania oceniające zatrudnionych. Dzięki temu pracownik jest świado-
my tego, jak jest postrzegany przez przełożonego i współpracowników. A to z ko-
lei jest podstawą do wzmocnienia dobrych stron swojego działania oraz eliminacji 
punktów słabych. Istotnym aspektem zarządzania kapitałem ludzkim jest poczynie-
nie wszelkich starań, żeby wykwalifi kowani pracownicy pozostali w strukturach or-
ganizacji (Grudzewski, Hejduk, 2004, s. 3–10). Aby było to możliwe, konieczne jest 
zapewnienie im realnej możliwości awansu w hierarchii organizacji, czyli tak zwane 
budowanie ścieżek kariery. Niestety, całkowite wyeliminowanie migracji pracow-
ników nie jest możliwe, dlatego należy zastanowić się, co zrobić, aby pracownik 
odchodzący z organizacji pozostawił w niej wiedzę, którą zgromadził.

Przedsiębiorstwa decydują się na wprowadzenie elementów nowoczesnego 
modelu zarządzania zasobami ludzkimi. A kiedy już przekonają się, że taki sposób 
zarządzania przekłada się na zyski, decydują się na korzystanie z systemów informa-
tycznych, które wspierają procesy i pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie w tym 
obszarze.

Coraz częściej menedżerowie doceniają znaczenie wiedzy jako elementu zarzą-
dzania biznesem, ale jednocześnie sami podkreślają słabą umiejętność korzystania 
z wiedzy jako narzędzia zarządzania organizacją w codziennej praktyce – zasadni-
czo pozostaje ona ciągle dobrem niedostatecznie zagospodarowanym lub wykorzy-
stywanym fragmentarycznie, bez planu i świadomego celu.

W praktyce istnieje duża rozbieżność między posiadaną wiedzą i umiejętno-
ścią jej zastosowania. Powodem tego jest zapewne niewystarczająca liczba spraw-
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dzonych modeli i procedur, które mogłyby służyć fi rmom jako rodzaj przewodnika 
w odniesieniu do sprawnego zarządzania wiedzą (Davenport, Prusak, 1998, s. 2–15), 
poza tym istnieją rozbieżności i nieporozumienia w interpretacji samego pojęcia 
„wiedza” oraz zarządzania nią (Gierszewska, 2003, s. 62–88).

Jednym z pierwszych, który docenił znaczenie wiedzy w gospodarce był 
P. Drucker. To on na początku lat sześćdziesiątych wprowadził określenia „praca 
z wiedzą” (knowledge work) oraz „pracownik wiedzy” (knowledge worker). Akcen-
tował on, że w społeczeństwie wiedzy, w którym nadrzędnym zasobem jest wiedza 
i pracownicy wiedzy, zasoby uważane dotąd za tradycyjne, tj. kapitał, ziemia czy 
praca tracą na znaczeniu.

Wiedza jest wyjątkowym połączeniem doświadczenia, idei, intuicji, wartości, 
sądów i umiejętności jednostek, a także zespołów (grup) – tworząc ramy dla oce-
ny, rozumienia i przyswajania nowych doświadczeń i informacji. W organizacjach 
wiedza często znajduje odzwierciedlenie nie tylko w dokumentach i repozytoriach, 
lecz również w zwyczajach, procesach, praktykach i normach organizacji. Szcze-
gólnie w organizacjach, w których procesy wytwórcze mają charakter masowy 
(np. produkcja samochodów, restauracje szybkiej obsługi) większość wiedzy jest 
zgromadzona w procesach i procedurach. Problem powstaje wtedy, gdy nie można 
wykorzystać procedury, bo zaistniała nowa sytuacja lub nowe elementy w starej, 
znanej sytuacji. Zatem wiedza to zdolność rozwiązywania problemów na podstawie 
posiadanych informacji. Wartością dodaną wiedzy i zarządzania wiedzą jest pokony-
wanie destrukcyjnego działania zmienności i czynienie z niej szansy na lepszą pracę 
organizacji czy obsługę klientów. Podczas gdy informacje mówią o przeszłym lub 
obecnym stanie pewnych elementów, wiedza stanowi coś więcej – pozwala przewi-
dywać, kojarzyć fakty i podejmować decyzje (Kisielnicki, 2003, s. 15–42).

3. Przykłady wykorzystywanych systemów informatycznych

W poprzednich dwóch podrozdziałach autorzy przedstawili zarys teoretycz-
ny odnoszący się do systemów informatycznych i znaczenia wiedzy w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. Wykazano, jak ważne znaczenie ma dla budowania przewagi 
konkurencyjnej odpowiednio przetworzona informacja, z której powstają zaso-
by wiedzy warunkujące efektywne i skuteczne zarządzanie. Sens podejmowanych 
działań dotyczących zarządzania zgromadzoną wiedzą staje się widoczny dopiero 
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wówczas, gdy można z niej korzystać, kiedy staje się ona dobrem wszystkich użyt-
kowników organizacyjnych. Tu służebną rolę spełniają systemy informatyczne. To 
dzięki nim możliwe jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie strategicznych 
zasobów.

W dalszej części opracowania wskazano praktyczne zastosowanie technologii 
ICT wspierającej szeroko rozumiany zintegrowany system zarządzania.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piszu jest przykładem fi rmy wyko-
rzystującej narzędzia Business Inteligence – system Oracle BI. Wdrożenie systemu 
trwało trzy miesiące i obejmowało zainstalowanie modułów Oracle BI oraz szkolenia 
dla użytkowników końcowych. System Oracle Business Intelligence ma za zadanie 
wspomagać podstawowe procesy biznesowe spółki, np. defi niować optymalne tary-
fy na ciepło czy wspomagać gospodarkę paliwami, co przyniosło wymierne korzyści 
fi nansowe. Raporty uzyskiwane dzięki narzędziom BI są wykorzystywane zarówno 
przez zarząd, jak i dział księgowości i sprzedaży. Raporty są tworzone cyklicznie 
lub tworzą je samodzielnie użytkownicy biznesowi spółki. Na potrzeby fi rmy zain-
stalowano także kilka modułów autorskich, które pozwalają na dokonywanie symu-
lacji biznesowych, m.in. moduł do analiz zmian potencjalnych/szacowanych opłat 
dla punktu sprzedaży ciepła oraz moduł analizy zwrotu z kapitału, wspomagający 
specjalistów ds. taryfi kacji i kontrolerów w analizie potencjału przedsiębiorstwa 
w kontekście uzyskiwanych wyników fi nansowych2. Wdrożenie systemu Business 
Intelligence w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Piszu przyniosło mu liczne 
korzyści i udogodnienia, chociażby takie jak samodzielne, indywidualne defi niowa-
nie raportów, skrócenie przebiegu procesu administracyjnego zatwierdzania taryf 
na ciepło, szybki obieg informacji i dostęp do niej z dowolnego miejsca w fi rmie3.

Kolejnym przykładem fi rm wykorzystujących rozwiązania systemów BI są 
banki spółdzielcze, m.in. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie, Mazowiecki 
Bank Spółdzielczy w Łomiankach, Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie, 
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, Polski Bank Spółdzielczy w Wyszko-
wie, Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich czy Bank Spółdzielczy w Żmigro-
dzie. Narzędzia systemu Bi wykorzystywane są w nich między innymi do wykony-

2 http://www.erpview.pl/business_intelligence/pec_w_piszu_analizuje_dane_w_systemie_
oracle_business_intelligence.html z 20.04.2015.

3 http://www.erpview.pl/business_intelligence/pec_w_piszu_analizuje_dane_w_systemie_
oracle_business_intelligence.html z 20.04.2015.
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wania analiz na potrzeby zarządzania ryzykiem i monitorowania zabezpieczeń oraz 
do wspierania procesu sprzedaży produktów bankowych. Dzięki tym narzędziom 
dokonuje się również analizy zachowań i rentowności klientów w oparciu o dane po-
bierane z systemu CRM. Nie bez znaczenia jest też wykorzystanie możliwości, jakie 
daje BI, by dokonywać analizy ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka koncentracji4.

Podsumowanie

Coraz większa konkurencja rynkowa stawia przed organizacjami nowe wy-
zwania. Wiedza, jako jeden z najcenniejszych zasobów organizacji, może stanowić 
cenne źródło przewagi rynkowej, jednak aby tak się stało, należy nią odpowiednio 
zarządzać. Zarządzanie wiedzą to dynamiczny proces polegający na tworzeniu i wy-
korzystywaniu wiedzy. W tym celu wykorzystuje się odpowiednie systemy i narzę-
dzia informatyczne, które wspomagają zarządzanie wiedzą, a z których korzystają 
nowoczesne organizacje, zwłaszcza te, w których wiedza odgrywa najważniejszą 
rolę. Dzięki odpowiednim systemom informatycznym, które wspomagają ten proces 
można na przykład wykonywać analizy na potrzeby zarządzania ryzykiem, wspie-
rać procesy sprzedaży, dokonywać analizy stóp procentowych, planować produk-
cję, zarządzać łańcuchami dostaw, planować zasoby fi rmy, analizować potencjał 
przedsiębiorstwa w kontekście wyniku fi nansowego, sprawnie zarządzać relacjami 
z klientami, usprawnić przepływ dokumentów czy też uzyskiwać szybki dostęp do 
aktualnych i strategicznych danych. Jak widać na przykładach powyższych fi rm, 
które wykorzystują systemy i podsystemy informatyczne wspomagania wiedzy, 
jest to ogromne źródło informacji zarówno na temat zdarzeń przeszłych, jak i obec-
nych, dzięki czemu można tworzyć prognozy pomagające określić działania także 
strategiczne długo- i krótkoterminowe. Wykorzystanie systemów informatycznych 
w zarządzaniu wiedzą skraca czas podjęcia decyzji i pozwala na szybką reakcję na 
sytuację na rynku, ogranicza koszty związane z poszukiwaniem danych, generuje 
oszczędności. Nowoczesne organizacje oparte na wiedzy, które aspirują do posiada-
nia silnej pozycji na rynku, nie są w stanie tego osiągnąć bez odpowiednich syste-
mów informatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą.

4 http://decyzje-it.pl/aktualnosci/polskie-banki-spoldzielcze-wykorzystuja-narzedzia-oracle-
business-intelligence.html z 20.04.2015.
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THE USE OF INFORMATION SYSTEMS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT

Abstract

Learning and acquiring new skills are core issues for the organization to build com-
petitive advantage. The decisive infl uence on the results of any business organization is the 
effi ciency of its management system. Since the sixties of the last century, in order to improve 
management information systems are used in an increasing scale information technology 
in the form of integrated management information systems. Small business organizations 
confi ne the application packet for processing short-range action and a rule based on poorly 
integrate, simple technologies. Large organizations, especially manufacturing companies re-
quire highly effi cient and fl exible systems .

Translated by Justyna Trippner-Hrabi
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ostatnich dekad zachodzą szybkie zmiany niemal w każdej sferze, co objawia się 
między innymi wzmagającymi się procesami konkurowania o ograniczone zasoby 
fi nansowe, rzeczowe, informacyjne, a w dobie rynku pracownika – również ludz-
kie. Obserwować można nieustanny proces modyfi kacji roli obywatela na tle ro-
snącego znaczenia społeczności lokalnej, a pogłębiająca się świadomość społeczna 
oraz wysokie kompetencje stają się immanentną cechą ludzi młodych. Takie procesy 
muszą mieć odzwierciedlenie w zmianach w zarządzaniu publicznym. Powstają za-
tem nowe modele, koncepcje, zmieniają się priorytety w tempie o wiele szybszym 
niż jeszcze w poprzednim wieku. Jedną z takich idei jest tzw. Nowe Zarządzanie 
Publiczne. Koncept artykułu opiera się na założeniu, że jednym z determinantów 
skuteczności i efektywności działań władz lokalnych są umiejętności menedżerskie 
w zarządzaniu publicznym. Celem artykułu jest wyjaśnienie, czym jest menedże-
ryzm w duchu Nowego Zarządzania Publicznego oraz przedstawienie konkretnego 
przykładu doskonalenia zarządzania. Autorzy stawiają tezę, iż menedżeryzm jest 
istotnym wymogiem współczesnego  zarządzania w jednostkach samorządu tery-
torialnego, a w konsekwencji warunkuje jego skuteczność i efektywność. Zgodnie 
z metodologią case study research zaprezentowano działania podjęte przez zespół 
ekspertów w 2014 roku w Urzędzie Gminy w Brzeszczach. Artykuł powstał na pod-
stawie analizy dostępnej literatury w dziedzinie zarządzania oraz na podstawie wła-
snych doświadczeń zawodowych i obserwacji.

1. Ewolucja zarządzania publicznego

Polskie prawo1 wyposażyło gminy w dużą samodzielność oraz wiele instru-
mentów ekonomiczno-rynkowych, za pomocą których mogą one oddziaływać na 
podmioty otoczenia, jak i decydować o wyborze drogi rozwoju. Administracja sa-
morządowa może zatem wywierać istotny wpływ na rozwój wspólnoty lokalnej. 
W zakresie jej działania znajdują się zarówno sprawy typowo proceduralne, regulo-
wane bezpośrednio przepisami prawa, jak i różnorodne zadania dotyczące zaspoka-
jania potrzeb wspólnoty mieszkańców. Sposób ich realizacji zależy wprost od stylu 
sprawowania władzy oraz umiejętności zarządczych władz bezpośrednio na pozio-
mie danej jednostki samorządu terytorialnego. Władza lokalna jako reprezentacja 
społeczności lokalnej i w jej imieniu sprawująca funkcję gospodarza terenu (samo-

1  Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95.



273JOANNA STUGLIK, RADOSŁAW FOLGA

MENEDŻERYZM W NOWYM ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM. CASE STUDY 

-rządność) jest przez tę społeczność kontrolowana – przykładem tego jest chociaż-
by instytucja referendum lokalnego. Narzędzia te wymuszają wymagania stawiane 
władzom lokalnym w zakresie zarządzania jednostką terytorialną, zmierzające do 
stworzenia takiego jej systemu, który zabezpieczałby interesy wspólnoty lokalnej, 
odpowiadałby na potrzeby tej wspólnoty oraz stwarzałby możliwości funkcjonowa-
nia gminy w warunkach gry rynkowej (Clarke, Stewart J., 1997, s. 79). Ph. Kotler 
(2007, s. XI–XII) stwierdził, że wyznacznikiem dobrego rządzenia z natury rze-
czy jest służba społeczeństwu poprzez ułatwienie realizacji zadań publicznych oraz 
podnoszenie ich skuteczności i efektywności. Oczywiście należy zdać sobie sprawę 
z istnienia wielu fundamentalnych różnic dzielących organizacje samorządowe od 
biznesowych, z których kluczowymi są: monopolistyczny charakter działania, wy-
móg realizacji interesu publicznego, a nie zysku, wymóg jawności działania, spo-
łeczna kontrola, m.in. poprzez wybory, zjawisko ciągłego niedofi nansowania w re-
alizacji zadań publicznych z powodu nieograniczoności ludzkich potrzeb, powolny 
mechanizm podejmowania decyzji, koncentracja na alokacji i redystrybucji zasobów 
za pomocą tworzenia prawa. Taka charakterystyka uwarunkowań funkcjonowania 
sektora publicznego przez wiele lat skutkowała biurokratycznym modelem zarzą-
dzania zgodnym z fi lozofi ą M. Webera. Już blisko ćwierć wieku temu badacze sy-
gnalizowali wzrost złożoności organizacji życia w jednostkach terytorialnych, głów-
nie miastach. Wśród tradycyjnych zasobów, w ujęciu zarządzania, szczególną rolę 
przypisano informacji i procesowi jej wymiany (Bury, Markowski, Regulski, 1993, 
s. 22). Takiemu poglądowi zaczęły towarzyszyć również inne podejścia idące w kie-
runku zbliżenia zasad zarządzania w sektorze publicznym i prywatnym. Zmiany za-
równo na gruncie teoretycznym – ewolucja nauki o zarządzaniu, jak i praktycznym 
– decentralizacja niosąca samorządom szeroki zakres swobody, stworzyły grunt do 
rozwoju koncepcji nowoczesnego zarządzania publicznego. 

2. Nowe Zarządzanie Publiczne 

Powodzeniem w praktyce samorządowej cieszy się idea Nowego Zarządzania 
Publicznego (New Public Management – NPM) wywodząca się z krajów anglosa-
skich, która w swej istocie koncentruje się na rynkowym zarządzaniu instytucjami 
publicznymi (Vanebo, 2013, s. 18–19), w tym urzędami samorządów terytorialnych, 
zbliżeniu administracji do warunków gospodarki rynkowej, a gminy do podmiotu 
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rynkowo zarządzanego. Według F. Kuźnika (2009, s. 20), myśl przewodnia NPM 
oparta jest na tezie, że w pracy administracji publicznej oraz w procesie zarządza-
nia organizacjami publicznymi należy korzystać w maksymalnym zakresie z do-
świadczeń organizacji biznesowych. Następuje więc adaptacja metod i technik za-
rządzania sektorem prywatnym na grunt sektora publicznego, co w założeniu ma 
zwiększyć efektywność w obszarze usług publicznych, głównie przez wzmocnienie 
pozycji obywatela jako klienta. Należy zauważyć, że NPM nie jest jedynym znanym 
w nauce modelem zarządzania w administracji publicznej. Współcześnie promuje 
się już model tzw. Dobrego Rządzenia oraz e-administracji. Praktyka zarządzania 
publicznego dnia dzisiejszego to jednak doświadczenia samorządów we wdrażaniu 
fi lozofi i Nowego Zarządzania Publicznego. Porównanie wspomnianych modeli: biu-
rokratycznego, NPM oraz Dobrego Rządzenia (Good Governance) według J. Cza-
putowicza zaprezentowano w tabeli 1. 

W NPM wyróżniono cztery główne aspekty zarządzania: jako administrowa-
nie, jako zarządzanie biznesem, jako prowadzenie i wdrażanie polityki oraz jako 
zarządzanie ludźmi (Opolski, Modzelewski, 2004, s. 37). A. Zalewski (2005, s. 27) 
przytacza najważniejsze składowe koncepcji NPM: 

 – konkurencyjność wprowadzaną do sektora publicznego, 
 – honorowanie zasady racjonalnego gospodarowania, która prowadzi do więk-

szej dyscypliny i oszczędności w procesach gospodarowania dysponowany-
mi zasobami,

 – menedżerskie zarządzanie przez menedżera publicznego (public manager),
 – profesjonalizm urzędników, a zatem doskonalenie kompetencji,
 – precyzyjność w określaniu standardów i tworzeniu mierników oceny 

działalności,
 – przyjazność dla obywatela, humanizm organizacyjny,
 – poprawa skuteczności procesów budżetowania, monitorowania i kontroli,
 – ocena uzyskanych wyników.
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Tabela 1. Modele zarządzania w administracji publicznej

Wyszczególnienie Model biurokratyczny Nowe Zarządzanie 
Publiczne Dobre rządzenie

Sposób zarządzania hierarchia rynek sieć
Podstawa normatywna prawo 

administracyjne
kontrakty konwencje

Styl kierowania biurokratyczny 
administrowanie

menedżerski 
zarządzanie

partnerski konsultowanie

Charakter relacji dominacja 
i podporządkowanie

konkurencja 
i współpraca

równość 
i współzależność

Cel działań utrwalanie porządku wywoływanie zmian budowanie porozumienia 
społecznego

Ukierunkowanie działań procedury efekty potrzeby
Organizacja państwa układy monocentryczne układy autonomiczne społeczeństwo 

obywatelskie

Źródło: Czaputowicz (2008), s. 151.

Aby powyższe wyznaczniki idei NPM mogły znaleźć odzwierciedlenie w rze-
czywistości, muszą być spełnione określone warunki. Według J. Gąciarza (2005, 
s. 205) podmioty administracji publicznej będą w całości odpowiadać za realizację 
ustawowych zadań publicznych, gdy: 

 – będą w pełni samodzielne, zdolne do efektywnego organizowania i dostar-
czania usług i towarów dla członków wspólnot terytorialnych, 

 – będą opierać się na demokratycznych mechanizmach kontroli i weryfi kacji 
wyborczej,

 – będą sprawne w wykonywaniu funkcji władczych,
 – będą miały na uwadze konkretne potrzeby społeczności terytorialnych.

Istotą Nowego Zarządzania Publicznego jest sprzyjanie wyzwalaniu wśród 
władz i urzędników cech przedsiębiorczości, elastyczności, adaptacyjności i ekono-
miczności, a co za tym idzie – wkomponowanie elementów menedżeryzmu w do-
tychczasowy klasyczny model zarządzania w administracji publicznej. 

3. Menedżeryzm

W literaturze naukowej wskazuje się najczęściej na dwie charakterystyki iden-
tyfi kujące koncepcję NPM. Są to: menedżeryzm oraz kontrola pośrednia (Kolthoff, 
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Huberts, van den Heuvel, 2009). Według K. Lisieckiej (2009, s. 34) menedżeryzm 
przejawia się w zasadach: podporządkowania działań regułom efektywności i dą-
żenie do nieustannego jej zwiększania, zastosowania nowoczesnych technologii, 
umożliwienia menedżerom wykonywania funkcji zarządzania. Menedżeryzm to za-
tem położenie nacisku na oszczędność, wydajność i efektywność w zarządzaniu pu-
blicznymi pieniędzmi, co nazwać można zasadą „trzech E”: economy, effectiveness, 
effi ciency. Dotychczasowy reżim wysoce sformalizowanego modelu administracji 
biurokratycznej opartego na procedurach i silnie utrwalającego hierarchię i po-
rządek, ulegają zmianie. Punkt ciężkości przesuwa się w kierunku uwzględniania 
współczesnych teorii ekonomicznych, zmian w otoczeniu, reguł rynku i koncentracji 
na efektach pracy urzędu oraz odpowiedzialności za osiągnięte efekty. Nowoczesne 
zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego określone mianem menedżery-
zmu charakteryzować winno się:

 – położeniem nacisku na zarządzanie, a nie na politykę,
 – przesunięciem akcentów od kontroli nakładów, zasad i procedur biurokra-

tycznych w kierunku wymiernych ilościowo metod oceny rezultatów,
 – decentralizacją zarządzania wraz z rozwojem nowych mechanizmów spra-

wozdawczości, monitorowania i odpowiedzialności,
 – preferowaniem prywatnej przedsiębiorczości, zlecania wykonywania zadań 

na podstawie zawieranych kontraktów, urządzania przetargów na wykony-
wane zadania,

 – generalnie preferowaniem bodźców fi nansowych w stosunku do 
niefi nansowych,

 – położeniem nacisku na minimalizowanie kosztów i wzrost efektywności 
działania.

Zarządzanie publiczne w duchu menedżeryzmu to domena menedżera pu-
blicznego. Według EGPA (European Group of Public Administration) Study Gro-
up (1996), menedżer organizacji publicznych to osoba, która spełnia wszystkie lub 
większość określonych kryteriów, między innymi odpowiada za wykonanie progra-
mu albo realizację produktu lub usługi, bezpośrednio i pośrednio jest odpowiedzialna 
przed instytucją publiczną, w procesie podejmowania decyzji ma znaczący poziom 
autonomii zarówno w dysponowaniu zasobami fi nansowymi organizacji, jak i ludz-
kimi (Barlow, Famham, Horton, Ridley, 1996, s. 7). Działalność menedżerska wój-
tów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów czy marszałków jest jednak o wiele 



277JOANNA STUGLIK, RADOSŁAW FOLGA

MENEDŻERYZM W NOWYM ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM. CASE STUDY 

trudniejsza niż menedżerów w biznesie, gdyż cechować ich musi nie tylko podobny 
profesjonalizm, ale też szczególna wrażliwość społeczna w związku z realizacją in-
teresu publicznego. Wysoką rangę nadaje temu rygor szczególnej odpowiedzialności 
wynikającej z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o fi nansach publicznych, 
zamówieniach publicznych czy kodeksie postępowania administracyjnego. 

Według W. Karnej (2013, s. 54), dotychczasowa wiedza, umiejętności, a zwłasz-
cza postawy zarządzających podmiotami publicznymi są w obecnych czasach mało 
przydatne, w związku z czym menedżerowie publiczni stanęli przed koniecznością 
doskonalenia posiadanych kompetencji. Same kompetencje nie są niczym nowym, 
ale wcześniej nie były tak szeroko rozumiane jak dzisiaj, nie oczekiwano ich tak po-
wszechnie ani nie miały tak dużego znaczenia. Menedżer publiczny jako przywódca 
posiadający wiedzę i koncepcję rozwoju winien wykazywać się niezwykłą umie-
jętnością pogodzenia orientacji społecznej w doborze celów oraz profesjonalnych, 
rynkowych metod działania na poziomie operacyjnym. 

4. Urząd Gminy w Brzeszczach. Case Study 

W roku 2014 dokonano w Urzędzie Gminy w Brzeszczach opracowania, któ-
rego celem było przygotowanie urzędu do sprostania wymogom zmieniającego się 
otoczenia, w tym także zmianom wynikającym z oczekiwań mieszkańców, przez 
podniesienie jakości funkcjonowania urzędu oraz wykorzystanie innowacyjnych na-
rzędzi zarządzania. Autorzy wyszli z założenia, że uzyskanie wysokiej efektywności 
funkcjonowania gminy w duchu menedżeryzmu Nowego Zarządzania Publicznego 
wymaga rzetelnego określenia zasobów, potencjału oraz dogłębnej samooceny. Aby 
sformułować rekomendacje, w wyniku których jednostka mogłaby zmienić swoje 
podejście do organizacji i zarządzania, na wstępie dokonano diagnozy stanu obec-
nego. Narzędziem wspomagającym to zadanie była analiza instytucjonalno-organi-
zacyjna, stanowiąca punkt wyjścia dla dalszych działań naprawczych. W analizie 
przyjęto trzy kryteria: 

Kryterium podziału uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności: przejrzystość 
podziału kompetencji, określenie stanowisk rozliczanych za rezultaty zrealizowa-
nych zadań, określenie stanowisk odpowiedzialnych za wykonywanie określonych 
zadań, zakres pokrywania się kompetencji.



278 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII

Kryterium zarządzania procesami: identyfi kacja procesów realizowanych 
w urzędzie, określenie stanowisk odpowiedzialnych za realizowanie procesów, 
istnienie i stosowanie procedur monitorowania realizowanych procesów, istnienie 
i stosowanie procedur identyfi kacji nowych procesów.

Kryterium efektywności komunikacji wewnętrznej: ustanowione reguły komu-
nikowania, monitorowanie stosowanych reguł komunikowania oraz eliminowanie 
występujących nieprawidłowości.

Bezpośrednim narzędziem analizy było tworzenie map procesów realizowa-
nych w poszczególnych wydziałach urzędu, co w efekcie dało obraz dokładnego 
przebiegu poszczególnych czynności oraz usystematyzowanie właścicieli procesów 
(przykładową mapę procesu przedstawiono na rysunku 1). 

Rysunek 1. Przykładowa mapa procesu – korespondencja wychodząca (PWO-4)

Źródło: Analiza organizacji i funkcjonowania Urzędu Gminy w Brzeszczach (2014), s. 21. 
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Procesowanie miało także na celu wskazanie przepływów komunikacyjnych 
i zależności między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu. W sumie 
przeanalizowano 275 procesów realizowanych w 13 komórkach organizacyjnych 
urzędu. W dalszej kolejności dokonano analizy wewnętrznej na podstawie danych 
dotyczących zatrudnienia oraz przepływu spraw w każdym wydziale. Ostatecznie na 
podstawie dogłębnej analizy wyprowadzono wnioski i zalecenia końcowe dla mene-
dżerów publicznych. Zwrócono między innymi uwagę na konieczność:

 – ujednolicenia zakresów obowiązków i dostosowania ich do zadań ujętych 
w regulaminie organizacyjnym,

 – dokonania zmian w strukturze organizacyjnej urzędu,
 – jednoznacznego przypisania odpowiedzialności za wykonywane zadania, 
 – konsolidacji tożsamych zadań wykonywanych przez różne komórki organi-

zacyjne w jednym podmiocie, np. stałej komisji,
 – prawidłowego oraz kompleksowego przypisania każdego procesu pracowni-

kowi tak, aby skutecznie można było rozliczać go z efektów,
 – ustalenia zakresu informacji uzgadnianych w ramach realizowanych proce-

dur z innymi komórkami organizacyjnymi. 

Podsumowanie 

Jednostki samorządu terytorialnego cechuje złożoność procesów rozwoju spo-
łecznego i gospodarczego. Każda z nich prezentuje różne cechy i wartości charak-
terystyczne tylko dla nich. Zróżnicowania te są na tyle istotne, że stanowią kluczo-
wy problem w konstruowaniu jednolitego modelu sprawnego zarządzania miastem 
i wykorzystania posiadanych walorów. Wobec dynamizowania się współzawodnic-
twa jednostek terytorialnych zarządcy będą musieli przyjąć menedżerski sposób za-
rządzania, aby w walce o przejście na wyższy poziom rozwoju, przyciąganie najlep-
szych innowacji, technik, kapitału oraz zapewnienie najwyższego poziomu satysfak-
cji klientów – osiągać sukcesy. Analiza studium przypadku pokazuje, że zewnętrzne 
analizy eksperckie mogą wspomóc menedżerów publicznych w doskonaleniu metod 
zarządzania. 
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MANAGERIALISM IN NEW PUBLIC MANAGEMENT. CASE STUDY

Abstract

In the fi rst part of the paper on going changes in local authority areas management are 
presented. The New Public Management concept and the role of public manager are dis-
cussed in more detail. In the second part a short description of the activity which was taken 
in one of the Polish community for management improvement is shown. 
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STRESZCZENIE

Ubóstwo energetyczne pojawia się, gdy gospodarstwo domowe ma problem z utrzy-
maniem odpowiedniej (komfortowej) temperatury w domu/mieszkaniu, czyli gospodarstwo 
ubogie energetycznie to takie, którego nie stać na utrzymanie ogrzewania na odpowiednim 
poziomie po rozsądnych cenach. Celem pracy jest utworzenie rankingu 16 polskich woje-
wództw ze względu na ubóstwo energetyczne (jego zasięg). Na podstawie wyników wcze-
śniejszych badań oraz przyjętej listy zmiennych opisujących zjawisko ubóstwa energetycz-
nego skonstruowano ranking województw UE w 2015 roku. Rezultat badania porównano 
z wynikami podobnego rankingu z 2011 roku.
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Wprowadzenie

Problem ubóstwa od wielu lat interesował naukowców z różnych dziedzin: 
socjologii, psychologii, ekonomii. Pojęcie ubóstwa ma wiele defi nicji, ale jego 
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Społecznej, wyodrębnił ubóstwo dochodowe, warunków życia, braku równowagi 
budżetowej oraz wielowymiarowe1. Jednym z aspektów ubóstwa warunków życia 
jest problem z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w domu/mieszkaniu. Jest to 
pojęcie ściśle związane z poruszanym w artykule problemem ubóstwa energetyczne-
go. Przyczyną ubóstwa, także energetycznego, jest zazwyczaj niedostatek środków 
ekonomicznych, który powoduje niezdolność jednostki do uczestnictwa w zwykłych 
aktywnościach, które składają się na normalne życie społeczności, i do życia na 
poziomie w danej społe czności przeciętnym. Niskie dochody zmuszają ludzi do 
ograniczenia wydatków, ale istnieje katalog dóbr podstawowych, z których trudno 
jest zrezygnować, choćby ze względu na biologiczne potrzeby organizmu. Jednym 
z takich dóbr jest energia potrzebna w gospodarstwie domowym do oświetlenia 
mieszkania, przygotowywania posiłków, podgrzewania wody, a także ogrzewania 
mieszkania w zimie czy chłodzenia latem. W tym kontekście należy rozpatrywać 
pojęcie „ubóstwa energetycznego”, które polega m.in. na braku równości w dostępie 
gospodarstw domowych do energii oraz na problemach z tym związanych.

Celem pracy jest klasyfi kacja województw ze względu na ubóstwo energetycz-
ne. Na podstawie wyników wcześniejszych badań (Szamrej-Baran, 2014) oraz przy-
jętej listy zmiennych opisujących zjawisko ubóstwa energetycznego skonstruowano 
ranking 16 województw w 2015 roku. Rezultat badania porównano z wynikami ran-
kingu zbudowanego w oparciu o dane z 2011 roku.

1. Ubóstwo energetyczne – nakreślenie problemu

Pojęcie ubóstwa energetycznego (fuel poverty) nie jest w Polsce powszechnie 
znane, ale pojawiają się już pierwsze wzmianki na ten temat, zarówno w prasie, 
jak i publikacjach naukowych. Ubóstwo energetyczne nie jest zjawiskiem łatwym 
do zidentyfi kowania. Kluczowym krokiem do oszacowania skali tego zjawiska jest 
zdefi niowanie jego pojęcia. Wybór defi nicji ma olbrzymie znaczenie, bowiem od 
niej zależy sposób pomiaru tego zjawiska.

Ogólnie „ubóstwo energetyczne odnosi się do sytuacji, gdy istnieje problem 
z utrzymaniem odpowiedniej (komfortowej) temperatury w domu/mieszkaniu” (Har-
ris, 2005, s. 3). Pierwsze defi nicje ubóstwa energetycznego pojawiały się sporadycz-

1 http://stat.gov.pl/infografi ki-widzety/infografi ki/rozne-oblicza-ubostwa-w-polsce-na-podsta-
wie-badania-spojnosci-spolecznej,29,1.html (1.08.2016).
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nie w literaturze przedmiotu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wie-
ku. Problem ubóstwa energetycznego został zauważony i zdefi niowany w Wielkiej 
Brytanii, która ma największe doświadczenia w walce z tym niekorzystnym społecz-
nie zjawiskiem. W roku 1991 opracowano tam następującą defi nicję ubóstwa energe-
tycznego: „w sytuacji ubóstwa energetycznego znajduje się gospodarstwo domowe, 
które na utrzymanie dostatecznego poziomu ogrzewania musi przeznaczyć więcej niż 
10% swojego dochodu” (Boardman 1991, s. 227). Następnie prowadzono intensywne 
prace nad poszerzaniem wiedzy z tego zakresu. Obecna obowiązująca w UK defi nicja 
opiera się na raporcie profesora Johna Hillsa z 2012 roku i brzmi następująco: „go-
spodarstwa domowe są uważane za ubogie energetycznie, jeśli:

 – ich koszty energii przekraczają poziom mediany kosztów dla wszystkich go-
spodarstw domowych i

 – gdyby poniosły je w tej wysokości, to pozostała część dochodów do dyspo-
zycji byłaby niższa niż urzędowa granica ubóstwa” (Hills, 2012, s. 9).

Ubóstwo energetyczne nie jest zjawiskiem jednorodnym na terenie całego kraju. 
Nawet jeśli w różnych regionach występują zbliżone poziomy zagrożenia polskich 
gospodarstw domowych ubóstwem energetycznym, to wynikają one z nałożenia się 
odmiennych oddziaływań różnych przyczyn – związanych zarówno z klimatem (na 
wschodzie i północnym wschodzie Polski wpływ klimatu kontynentalnego skutkuje 
chłodniejszymi zimami, na zachodzie kraju zimy są łagodniejsze), jak i z czynnikami 
ekonomicznymi (na przykład zróżnicowanie cen paliw, cena węgla u końcowego 
odbiorcy wynika m.in. z odległości od miejsca wydobycia kopalin oraz stopnia 
konkurencyjności rynku) oraz stanem technicznym budynków (struktura mieszkań 
według wieku istotnie różni się między poszczególnymi województwami, co wynika 
z zaszłości historycznych).

Głównymi przyczynami ubóstwa energetycznego są:
 – niskie dochody gospodarstw domowych,
 – wysokie ceny paliw,
 – niska efektywność energetyczna budynku/jego zły stan techniczny.

Przyczyny te są ze sobą ściśle powiązane. Pierwsze dwie skutkują brakiem 
środków fi nansowych na opłacenie rachunków za energię czy naprawę lub wymia-
nę systemu grzewczego na nowocześniejszy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy 
jest zimne i zawilgocone mieszkanie, co negatywnie odbija się na stanie zdrowia 
i samopoczuciu jego mieszkańców oraz na stanie technicznym budynku. Zły stan 
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techniczny budynku natomiast powoduje, że jest on trudniejszy do ogrzania, a co za 
tym idzie – wyższe są koszty jego eksploatacji.

Dodatkową trudnością w analizie zjawiska ubóstwa energetycznego jest to, że 
ubogie energetycznie gospodarstwa domowe to nie tylko te, które charakteryzują się 
niskimi dochodami, ale także te, których dochody znajdują się powyżej przyjętego 
progu ubóstwa. 

2. Zmienne opisujące ubóstwo energetyczne

Kolejną ważną kwestią jest porównywalność i dostępność zmiennych. Zmien-
ne służące do analizy zjawiska powinny pochodzić z ogólnodostępnych badań sta-
tystycznych – szczególnie tych opartych na ujednoliconej metodologii. Takie cechy 
posiada Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności EU-SILC2. Dane z badania 
są dostępne zarówno w Banku Danych Lokalnych GUS, jak i Eurostacie. Przy po-
równaniach międzynarodowych nie ma problemu z dostępnością danych, które naj-
częściej są podawane dla kraju oraz jego makroregionów. W przypadku poprzednich 
analiz prowadzonych przez autorkę na poziomie krajów UE, na podstawie kryteriów 
merytorycznych i formalno-statystycznych wybrano listę zmiennych-kandydatek, 
opisujących wielowymiarowo ubóstwo energetyczne w krajach UE (tab. 1). Do naj-
ważniejszych kryteriów statystyczno-formalnych redukcji wielowymiarowego zbio-
ru cech diagnostycznych zalicza się:

 – kompletność danych,
 – odpowiednią zmienność wartości cechy bądź amplitudę wahań,
 – najniższy możliwy poziom skorelowania cech reprezentujących wybraną 

grupę.
Kolejnym krokiem jest ujednolicenie charakteru zmiennych, na przykład przez 

zamianę destymulant na stymulanty. Następnie dokonuje się normalizacji zmien-
nych, czyli ujednolicenia zmiennych i pozbawiania ich miana. Metod normowania 
jest wiele, w pracy zastosowano metodę unitaryzacji zerowanej zaproponowaną 
przez K. Kukułę (Kukuła, 2000, s. 60 i n.). Tak opracowane zmienne są już odpo-
wiednio przygotowane do analiz wielowymiarowych. 

Przy opracowaniach regionalnych sprawa dostępności danych jest zdecydowa-
nie trudniejsza. Dla Polski dostępne dane są zagregowane do poziomu krajowego 

2  EU-SILC – European Union Statistics on Income and Living Conditions.
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oraz dla sześciu regionów na poziomie NTS1 (w Polsce są to grupy województw). 
Większość zmiennych wykorzystanych do klasyfi kacji krajów nie jest publikowana 
w układzie jednostek NTS2 (województw), konieczne więc stało się wskazanie inne-
go, zamiennego zestawu zmiennych ujmujących zjawisko ubóstwa energetycznego, 
a jednocześnie składającego się wyłącznie ze zmiennych, dla których publikowane 
są dane dla województw.

Tabela 1. Wybrane, potencjalne zmienne służące do opisu ubóstwa energetycznego 
w krajach UE

Nazwa zmiennej

X1 
odsetek gospodarstw domowych, deklarujących brak możliwości ogrzewania mieszkania 
odpowiednio do potrzeb

X2
odsetek gospodarstw domowych użytkujących mieszkanie z przeciekającym dachem lub 
z wilgocią na ścianach, podłogach, fundamencie lub z butwiejącymi oknami/podłogami

X3 
odsetek gospodarstw, w których występują przynajmniej trzy z pięciu symptomów deprywacji 
materialnej

X4 
odsetek gospodarstw domowych, w których występują przynajmniej cztery z pięciu sympto-
mów deprywacji materialnej

X5 
odsetek gospodarstw domowych, które doświadczają ciężkiej deprywacji materialnej związa-
nej z mieszkaniem – żyją w zatłoczonych mieszkaniach, w których występuje przynajmniej 
jeden z symptomów złych warunków zamieszkaniaA

X6 
odsetek gospodarstw domowych, które przeznaczają ponad 40% swoich dochodów na wydat-
ki związane z utrzymaniem mieszkania

X7

deklarowany przez respondentów odsetek dochodów przeznaczonych na pokrycie wydatków 
związanych z utrzymaniem mieszkania, uznany za nadmiernie obciążający gospodarstwo 
domowe

X8 przeciętna liczba pokoi na osobę w gospodarstwie domowym
X9 odsetek gospodarstw domowych, które mają zaległości w płaceniu rachunków za media

X10
odsetek wydatków przeznaczonych na utrzymanie mieszkania w dochodach gospodarstwa 
domowego

X11
odsetek wydatków poniesionych przez gospodarstwo domowe na elektryczność, gaz i inne 
paliwa służące do ogrzewania mieszkania i podgrzewania ciepłej wody

A  (1) przeciekający dach, wilgotne ściany, (2) brak łazienki z wanną lub prysznicem, (3) brak toalety do wyłączne-
go wykorzystania przez jedno gospodarstwo domowe, (4) mieszkanie jest zbyt ciemne, (5) w mieszkaniu występu-
je nadmierny hałas.

Źródło: opracowanie własne.

Zestaw 12 potencjalnych zmiennych diagnostycznych zaprezentowano w tabe-
li 2. Obejmuje on zarówno zmienne dotyczące poziomu dochodów i ubóstwa ma-
terialnego, jak i uwarunkowań technicznych lokali mieszkalnych oraz warunków 
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klimatycznych, a także cen nośników energii mogących wpływać na skalę ubóstwa 
energetycznego.

Niektóre ze zmiennych wymagają dodatkowego objaśnienia. Zmienne X5 i X6 
pochodzą z jedynego dostępnego opracowania wyników polskiej części badania EU-
-SILC, w którym zawarto dane zagregowane do poziomu województw (NUTS 2). To 
są jedyne dane dla tych zmiennych prezentowane w takim układzie. Obecnie do 2011 
roku dostępne są tylko dane zagregowanej do poziomu kraju, a od 2012 roku prezen-
tacja odbywa się w układzie NTS1 (dla sześciu regionów – w Polsce są to grupy woje-
wództw). Poziom zmiennych do 2010 roku, a zwłaszcza zróżnicowanie między wo-
jewództwami, są w kolejnych latach względnie stałe, dlatego w rankingu z 2011 roku 
przyjęto wartości odnotowane w 2008 roku za prawdziwe także w latach kolejnych. 
Natomiast w 2014 roku wartości tych zmiennych w województwach oszacowano na 
podstawie danych dla regionów NTS1 oraz udziału liczby gospodarstw domowych 
w danym województwie do ogółu gospodarstw w regionie, przy założeniu względnej 
stałości zróżnicowania między województwami w regionie.

Tabela 2. Potencjalne zmienne do opisu zjawiska ubóstwa energetycznego 
i źródła pochodzenia danych

Oznaczenie 
zmiennej Nazwa zmiennej Źródło danych

1 2 3

X1
przychody netto na osobę w gospodarstwie 
domowym

GUS – wyniki badania budżetów gospo-
darstw domowych (2011 i 2014)

X2

dochód rozporządzalny na osobę w gospo-
darstwie domowym

GUS – wyniki badania budżetów gospo-
darstw domowych (2011 i 2014)

X3

wydatki na użytkowanie mieszkania i no-
śniki energii na osobę w gospodarstwie 
domowym

GUS – wyniki badania budżetów gospo-
darstw domowych (2011 i 2014)

X4
stopa bezrobocia GUS – wyniki badania budżetów gospo-

darstw domowych (2011 i 2015)

X5

wskaźnik deprywacji materialnej (2014 – 
dane oszacowane)

GUS – informacja o wynikach badania 
EU-SILC (2008 – dla województw i 2014 
– dla regionów NTS1)

X6

udział osób, które nie mogą ogrzać miesz-
kania stosownie do potrzeb (2014 – dane 
oszacowane)

GUS – informacja o wynikach badania 
EU-SILC ((2008 – dla województw i 2014 
– dla regionów NTS1)

X7

wskaźnik ciężkiej deprywacji materialnej 
związanej z mieszkaniem (dane za 2012 
rok)

Eurostat – baza danych wyników badania 
EU-SILC (2012)
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1 2 3

X8

udział nowych budynków (wybudowanych 
po 2003 r.) w ogólnej liczbie budynków 
mieszkalnych (dane za 2015 rok)

GUS – Bank Danych Lokalnych, opraco-
wanie własne

X9

liczba stopniodni grzania w sezonie grzew-
czym 2012/13 i 2014/2015 (dla miast-re-
prezentantów województw)

Artykuły (Dopke, 2013, 2015)

X10 średnia cena 1m3 ciepłej wody GUS – Bank Danych Lokalnych (2015)
X11 średnia cena 1t węgla kamiennego GUS – Bank Danych Lokalnych (2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł wymienionych w kolumnie „Źródło danych”.

Zmienna X7 jest jedyną zmienną z zakresu badania EU-SILC w części zwią-
zanej z ubóstwem energetycznym, która do 2012 roku prezentowana jest w postaci 
zagregowanej do poziomu NTS 2 (województw). Po tym roku również agregowana 
jest do poziomu NTS1.

Zmienna X8 została wygenerowana z szeregów za lata 2004−2015 dla po-
szczególnych województw dotyczących liczby budynków mieszkalnych oddanych 
do użytku oraz z liczby budynków mieszkalnych ogółem będących w eksploatacji 
w 2015 roku. Przyjęto założenie, że tak nowe budynki nie są na ogół wycofywane 
z eksploatacji. Zmienną tę utworzono dla wychwycenia wśród województw zróżni-
cowania struktury budynków według wieku, a zatem i – implikowanej – przeciętnej 
energooszczędności zasobu mieszkaniowego.

Zmienna X9 została utworzona w następujący sposób: na podstawie artykułów 
J. Dopke (2013, 2015) arbitralnie wybrano 16 miast (po jednym z każdego woje-
wództwa, najczęściej są to ich stolice), a wyznaczoną dla każdego z nich liczbę 
stopniodni3 grzania w poszczególnych sezonach przypisano odpowiedniemu woje-
wództwu. Listę województw i ich miast-reprezentantów przedstawiono w tabeli 3.

Po zastosowaniu procedur wyboru zmiennych na podstawie kryteriów meryto-
rycznych i statystycznych, w kolejnym kroku przeprowadzono klasyfi kację zmien-
nych metodą Warda. Przeprowadzona analiza statystyczna oraz merytoryczna mate-
riału statystycznego spowodowała redukcję zbioru zmiennych diagnostycznych do 
zestawu ośmiu zmiennych – są to X1, X3, X4, X5, X6, X8, X9, X11 (tab. 2). Zmienne X1 
oraz X8 to stymulanty poziomu zjawiska, które można chyba nazwać zamożnością 
energetyczną. Pozostałe są destymulantami. Macierz zmiennych diagnostycznych 

3  Liczba stopniodni grzania, tj. liczba dni ogrzewania budynku pomnożona przez liczbę stopni 
Celsjusza, o jaką należy podnieść temperaturę w stosunku do zewnętrznej temperatury bazowej, przy 
której wewnątrz pomieszczeń panuje komfort termiczny.
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przekształcono tak, aby wszystkie zmienne były stymulantami oraz poddano nor-
malizacji (metodą unitaryzacji zerowanej). Następnie sporządzono ranking woje-
wództw w 2015 roku (wykorzystano w tym celu TMR4), który w dalszej części po-
równano z wynikami rankingu z 2011 roku. Wyniki obu rankingów przedstawiono 
w zbiorczej tabeli 4 oraz na rysunkach 1 i 2 (kolejność od województw najbardziej 
narażonych na ubóstwo energetyczne do najmniej zagrożonych tym zjawiskiem 
w 2015 roku).

Tabela 3. Województwa i miasta-reprezentanci oraz liczba stopniodni grzania w sezonie 
2012/2013 i 2014/2015

Województwo Miasto-repre-
zentant

Liczba stopniodni grzania
 w sezonie grzewczym 

2012/13

Liczba stopniodni grzania
 w sezonie grzewczym 

2015/16
Dolnośląskie Wrocław 2507,7 1775
Kujawsko-Pomorskie Toruń 2893,8 2190
Lubelskie Lublin 3011,2 2393
Lubuskie Zielona Góra 2715,5 2009
Łódzkie Łódź 2906,8 2150
Małopolskie Kraków 2817,8 2636
Mazowieckie Warszawa 2889,5 2192
Opolskie Opole 2628,2 2054
Podkarpackie Rzeszów 2742,7 2179
Podlaskie Suwałki 3343,3 2699
Pomorskie Gdynia 2816,1 2233
Śląskie Katowice 2826,9 2178
Świętokrzyskie Kielce 2978,9 2303
Warmińsko-Mazurskie Olsztyn 3105,9 2428
Wielkopolskie Poznań 2721,4 1968
Zachodniopomorskie Szczecin 2762,8 1975

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dopke (2013, 2015).

Jak pokazują wyniki, najbardziej zagrożonym ubóstwem energetycznym wo-
jewództwem jest województwo świętokrzyskie – w obu rankingach otrzymało ono 
najniższą możliwą ocenę. Na drugim miejscu w 2011 roku znajdowało się woje-
wództwo lubelskie – w obecnym rankingu znajduje się na czwartym miejscu, czyli 
wymieniło się na miejsca z województwem podkarpackim, które w 2011 roku zaj-

4  Taksonomiczny Miernik Rozwoju.
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mowało tę pozycję. Na trzecim miejscu w obu rankingach znajduje się wojewódz-
two łódzkie. Najmniej zagrożonymi ubóstwem energetycznym województwami są 
województwa: mazowieckie, pomorskie i śląskie. 

Tabela 4. Ranking województw ze względu na ubóstwo energetyczne w 2011 r. i 2015 r.

Miejsce 2015 Województwo Miejsce 
2011

Różnica 
(2015–2011)

Wartość TMR 
2015

Wartość TMR 
2011

(1
 –

 n
aj

go
rs

zy
, 1

6 
– 

na
jle

ps
zy

)

1 świętokrzyskie 1 0 0 0
2 podkarpackie 4 –2 0,077734 0,116397
3 łódzkie 3 0 0,088992 0,086792
4 lubelskie 2 2 0,100648 0,080005
5 warmińsko-mazurskie 5 0 0,173001 0,130916
6 małopolskie 10 –4 0,207681 0,313078
7 zachodniopomorskie 6 1 0,208994 0,154458
8 podlaskie 9 –1 0,238559 0,279898
9 lubuskie 7 2 0,264969 0,230914
10 opolskie 11 –1 0,274125 0,372542
11 kujawsko-pomorskie 8 3 0,283396 0,261361
12 dolnośląskie 12 0 0,382063 0,409022
13 wielkopolskie 13 0 0,424992 0,415358
14 śląskie 15 –1 0,511859 0,514737
15 pomorskie 16 –1 0,530331 0,528142
16 mazowieckie 14 2 0,573975 0,487318

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń własnych oraz Szamrej-Baran (2014).

Pięć województw w obu rankingach nie zmieniło swoich pozycji. Są to wspo-
mniane wyżej województwa świętokrzyskie i łódzkie oraz warmińsko-mazurskie, 
dolnośląskie i wielkopolskie. Zmiana pozycji o jedną (w górę lub w dół) wystąpiła 
również w pięciu województwach. Zmiana pozycji o największą liczbę oczek (4) 
dotyczy województwa małopolskiego, które spadło w rankingu o cztery pozycje – 
jego sytuacja w zakresie zagrożenia ubóstwem energetycznym pogorszyła się – oraz 
województwa kujawsko-pomorskiego. W tym ostatnim nastąpiła wyraźna poprawa 
sytuacji. Jakie są przyczyny tak znacznego pogorszenia sytuacji w województwie 
małopolskim? Analiza dynamiki wartości zmiennych pokazała, że w województwie 
małopolskim w mniejszym stopniu niż np. w kujawsko-pomorskim spadł odsetek 
osób, które nie mogą ogrzać mieszkania stosownie do potrzeb, oraz liczba stop-
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niodni grzania. Pozostałe wzrosty i spadki zmiennych kształtują się na podobnym 
poziomie.

Ranking ten wskazuje na wielostronny wpływ różnych czynników, zagrożenie 
ubóstwem energetycznym wynika bowiem z różnych przyczyn – zarówno poziomu 
zamożności mieszkańców, jak i położenia geografi cznego oraz struktury mieszkań 
według wieku. Interesujący jest fakt, że województwa leżące w swym bezpośrednim 
sąsiedztwie znacznie się różnią. Przykładem jest województwo pomorskie, w rankin-
gu jedno z najmniej zagrożonych ubóstwem energetycznym, oraz sąsiadujące z nim 
województwa zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie, biedniejsze bądź charak-
teryzujące się nieco surowszym klimatem, które w sporządzonym rankingu znalazły 
się wśród bardziej zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego (rys. 1 i 2).

Rysunek 1. Taksonomiczny miernik zagrożenia ubóstwem energetycznym 
w regionach Polski w 2011 roku

Legenda:

poni ej 0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
powy ej 0,5

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2. Taksonomiczny miernik zagrożenia ubóstwem energetycznym 
w regionach Polski w 2015 roku

Legenda:

poni ej 0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
powy ej 0,5

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

W artykule zidentyfi kowano zjawisko ubóstwa energetycznego w ujęciu wielo-
wymiarowym w przestrzeni regionalnej Polski, przyjmując podział terytorialny we-
dług województw. We wcześniejszych analizach oraz rozprawie doktorskiej (Szam-
rej-Baran, 2014) dokonano wyboru zmiennych diagnostycznych różnicujących ubó-
stwo energetyczne, a w niniejszej pracy prześledzono zmiany w konstruowanych na 
ich podstawie rankingach. Ze względu na to, że odległość czasowa między zbudo-
wanymi rankingami jest niewielka (4 lata), nie zaobserwowano znaczących zmian 
pomiędzy nimi. Przesunięcia dotyczą 11 województw – w pięciu przypadkach są 
to zmiany o jedną pozycję (4 przypadki – pogorszenie sytuacji, 1– polepszenie), 
w czterech – zmiany o dwie pozycje (1 na minus, 3 – na plus), a w dwóch zmiany są 
bardziej znaczące (pogorszenie o 4 pozycje, polepszenie o 3). Zatem na przestrzeni 
4 lat w większości województw nie zaszły znaczące zmiany w zakresie ubóstwa 
energetycznego mierzonego wybranymi zmiennymi.
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Ubóstwo energetyczne ma negatywny wpływ na zdrowie fi zyczne i psychiczne 
ludzi. Złe warunki mieszkaniowe wpływają na samopoczucie mieszkańców. Ponadto 
gospodarstwa domowe o niskich dochodach nie są w stanie opłacać rachunków za 
media, co prowadzi do zadłużenia, a w skrajnych przypadkach do odłączenia od sieci 
energetycznej. Ubóstwo energetyczne ma również wpływ na degradację budynków. 
Niewłaściwa izolacja okien, ścian i drzwi przyczynia się do wzrostu strat ciepła i po-
głębia proces zawilgocenia. Ponadto niski standard energetyczny budynku powoduje 
wzrost zużycia energii na ogrzewanie, co przyczynia się do wzrostu emisji CO2.

Dlatego też tak ważne są wszelkie analizy związane z poziomem oraz przyczy-
nami tego zjawiska. Przeprowadzone rozważania wskazują na regionalną specyfi kę 
oddziaływania poszczególnych czynników, a więc i na zasadność analizy przyczyn 
i uwarunkowań ubóstwa energetycznego w ujęciu regionalnym.
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Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatnich lat innowacje i zaawansowane technologie stały się 
priorytetem w zapewnieniu rozwoju polskiej gospodarki. Przedsiębiorstwa powinny 
być zatem ukierunkowane na umiejętne pozyskiwanie oraz przetwarzanie wiedzy 
i informacji, a innowacyjność powinna stać się jednym z najważniejszych czynni-
ków decydujących o ich nowoczesności i pozycji konkurencyjnej. Ważne jest, aby 
fi rmy były świadome konieczności uwzględnienia w swojej działalności zachodzą-
cych w gospodarce zmian. Wobec tego należy eliminować wszelkie uprzedzenia 
względem innowacyjności i przedsiębiorczości. Coraz częściej konieczne staje się 
również zintensyfi kowanie mechanizmów transferu technologii i komercjaliza-
cji wiedzy oraz wyposażenie ośrodków naukowych w instrumenty organizacyjne 
i prawne, zapewniające sprawne i bezpieczne dokonywanie transferu. W Polsce wy-
niki badań, publikacje, a także patenty naukowców mają znikomy wpływ na rynko-
we procesy powstawania nowych produktów, technologii i usług. Z tego względu 
wszystkie działania dotyczące transferu technologii powinny przebiegać w oparciu 
o wykorzystanie odpowiednich instrumentów oraz wyspecjalizowanych instytucji 
wsparcia. Celem opracowania jest wyszczególnienie oraz analiza najistotniejszych 
barier rozwoju tego systemu, a także wskazanie działań usprawniających transfer 
innowacyjnych rozwiązań. W artykule wykorzystano następujące metody badaw-
cze: krytyczną analizę literatury, raporty i opracowania przygotowane przez różne 
instytucje, metodę opisową i porównawczą.

1. Znaczenie systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Transfer technologii można defi niować jako proces dotyczący odpłatnego lub 
nieodpłatnego przenoszenia bądź absorbowania technologii ze sfery badawczo-roz-
wojowej (B+R) do sektora biznesu, a także wzajemny przepływ technologicznych 
rozwiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, który prowadzi do ich skomercjalizowania 
(Tylżanowski, 2016, s. 22). Pozyskana w ramach transferu wiedza może być zatem 
eksploatowana poza jej źródłem (Lowe, 1999, s. 192–193). Transferować można za-
równo ucieleśniony poziom wiedzy w postaci produktów, maszyn, urządzeń itp., ale 
także nieucieleśniony poziom wiedzy, jak np. know-how, patenty (Sobczak, 2005, 
s. 13). Nieodpłatna wymiana, a więc niekomercyjny transfer technologii, wykorzy-
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stuje zazwyczaj informacje zawarte w takich źródłach, jak literatura fachowa lub 
Internet. Ten rodzaj transferu ogranicza się jednak do zastosowania dostępnej wie-
dzy pod warunkiem, że jej odbiorca zobowiąże się do niepowielania wzorów i pa-
rametrów, które są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, chronionej przez 
krajowe lub międzynarodowe prawo. Odpłatny transfer wiąże się z kolei zazwyczaj 
z ponoszeniem wysokich nakładów fi nansowych, co skutecznie zniechęca podmioty 
gospodarcze do pozyskiwania technologicznych rozwiązań.

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy to zbiór działań ukierun-
kowanych na przekształcenie wiedzy w nowe produkty, rozwiązania organizacyjne 
i marketingowe, a także nowe technologie. System ten skupia się na problemach 
badań, sferze nauki i techniki, współpracy międzynarodowej, a także rozwoju inno-
wacyjnej przedsiębiorczości w regionie. Podstawowym zadaniem systemu transferu 
technologii i komercjalizacji wiedzy jest natomiast współpraca pomiędzy przedsię-
biorstwami a sferą badań, nauki i techniki. W jego skład wchodzą m.in. przedsię-
biorstwa, laboratoria, jednostki B+R, instytuty naukowo-badawcze, stowarzyszenia 
zawodowe i społeczne, władze regionalne, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie 
wyższe, ośrodki innowacji, instytucje fi nansowe (PARP, 2010b, s. 10–11). Odpo-
wiednie wykorzystanie instrumentów oferowanych przez system transferu techno-
logii i komercjalizacji wiedzy jest w stanie doprowadzić do (PARP, 2010b, s. 12):

 – poprawy dostępu do informacji naukowej,
 – ochrony prawnej dóbr niematerialnych,
 – redukcji ryzyka rozwoju lub wdrażania technologii,
 – rozpoznania cech innowacyjnych produktów lub technologii,
 – określenia rynku, jego rozmiarów, potencjału oraz chłonności,
 – zapewnienia fi nansowania absorpcji i dyfuzji innowacji,
 – tworzenia sieci współpracy i wymiany doświadczeń,
 – zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania przedsiębiorczości akademic-

kiej i akademickich fi rm odpryskowych,
 – wspierania polityki ekonomiczno-społecznej,
 – zapewnienia dostępu do instrumentów wsparcia rozwoju gospodarczego.

Realizacja głównego celu systemu transferu technologii i komercjalizacji wie-
dzy, a więc zapewnienia interakcji pomiędzy sektorem nauki i badań a sektorem 
biznesu, wpisana jest także w myśl ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 2005 
roku. W ustawie tej podkreśla się, iż „uczelnie współpracują z otoczeniem gospo-
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darczym, w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników 
badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości 
w środowisku akademickim, w formie działalności gospodarczej wyodrębnionej or-
ganizacyjnie i fi nansowo od działalności”. Poza tym ustawa wskazuje, iż „dla lep-
szego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transfe-
ru wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademickie 
inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii” (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1842).

Komercjalizacja technologii to proces przekształcający nową wiedzę oraz nowe 
rozwiązania technologiczne w gotowy produkt, który ma zapewnić zysk. Proces ten 
skupia się przede wszystkim na analizie konkretnego pomysłu, wyrobu, usługi lub 
technologii oraz zbadaniu ich komercjalnego wykorzystania (Tylżanowski, 2016, 
s. 44). Biorąc pod uwagę fakt, iż procesy komercjalizacji technologii są bardzo 
skomplikowane, przedsiębiorstwa powinny korzystać z pomocy pośredników po-
między sektorem nauki i badań a sferą gospodarczą, takich jak np. ośrodki innowacji 
i brokerzy technologii.

W trakcie realizacji projektów innowacyjnych bardzo często występują barie-
ry fi nansowe. Ich eliminacją zajmują się takie podmioty otoczenia, jak inwestorzy 
ryzyka (venture capital), aniołowie biznesu (business angels) czy też fundusze ka-
pitału zalążkowego (seed fund) (PARP, 2010b, s. 15). Jedną z zalet takich rozwią-
zań jest pozyskanie długoterminowego kapitału na korzystnych warunkach. Poza 
tym, pozyskując dodatkowy kapitał, fi rmy współpracują z inwestorami posiadają-
cymi niezbędną wiedzę o rynkach nowych technologii. Dzięki temu są one w stanie 
podejmować bardziej przemyślane decyzje strategiczne. Wadą tego typu rozwiązań 
może być jednak przekazanie części kontroli nad przedsięwzięciem inwestorowi. 
Dodatkowo może to wpłynąć na wzrost formalizacji procesów decyzyjnych oraz 
zwiększenie niepewności względem długookresowych intencji inwestora.

W ostatnich latach innowacja nie jest rezultatem aktywności tylko i wyłącznie 
jednej fi rmy. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej staje się coraz trudniejsze. Wy-
nika to głównie z faktu, iż wiedza ulega szybkiemu starzeniu się, a na rynku pojawia 
się coraz więcej imitacji. Obecnie innowacja jest zatem wynikiem ciągłego procesu 
badawczego, który wykorzystuje najnowsze źródła wiedzy i technologii. Przedsię-
biorstwa stają się coraz bardziej zależne od zewnętrznych podmiotów. Odpowiednie 
warunki do ciągłego doskonalenia przewagi konkurencyjnej zapewniają organizacje 
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sieciowe, które są zbiorem wielofunkcyjnych, zewnętrznych powiązań, odbywa-
jących się na zasadach współpracy, podwykonawstwa lub sojuszy strategicznych 
(Mikuła, Pietruszka-Ortyl, 2006, s. 114). Takie rozwiązania pozwalają zmniejszyć 
ryzyko niepowodzeń, rozkładając je na większą ilość podmiotów uczestniczących 
w procesie, a dzięki temu przedsiębiorstwa zwiększają swoje szanse na osiągnięcie 
sukcesu rynkowego. Jest to możliwe chociażby dzięki skróceniu czasu niezbędnego 
do wprowadzenia nowego produktu na rynek oraz zwiększeniu ochrony procesu in-
nowacyjnego przed konkurencyjnymi rozwiązaniami.

2. Bariery rozwoju w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 

W systemie transferu technologii i komercjalizacji pojawiają się różnego rodza-
ju ograniczenia. Najczęściej są one skutkiem źle wypracowanych strategii, nieodpo-
wiedniej realizacji polityk, a także licznych ograniczeń aktywności przedsiębiorstw. 
Instytucje, które oferują mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw, cechują się zazwy-
czaj nadmierną formalizacją i biurokratyzacją. Przyczynia się to do spadku efek-
tywności podmiotów gospodarczych, a tym samym zastępowania ryzykowanych 
przedsięwzięć standardowymi i bezpiecznymi działaniami, przynoszącymi w dłuż-
szej perspektywie znacznie mniej korzystne możliwości rozwoju przedsiębiorstw. 
Polska gospodarka wykazuje ponadto wiele słabości, które wynikają z trudnego 
spadku strukturalnego, organizacyjnego i kulturowego (PARP, 2010b, s. 32). Może 
się to przyczynić do utrudniania rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

W sektorze nauki i B+R nie odnotowano znaczących zmian na przestrzeni 
ostatnich lat. Adaptacja zaplecza B+R do warunków rynkowych jest zazwyczaj ha-
mowana przez cechy strukturalne. Poza tym sektor ten charakteryzuje się również 
dość niskim poziomem elastyczności adaptacyjnej uczelni do zmieniających się wa-
runków w otoczeniu, słabym przygotowaniem do realizacji procesów komercjaliza-
cji i oporem w zabieganiu o zlecenia pochodzące z rynku (PARP, 2010b, s. 31). Naj-
częściej jest to skutkiem posiadania niewystarczającej wiedzy na temat zarządzania 
własnością intelektualną.

Trudnym zadaniem w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 
jest także powiązanie obowiązków akademickich z prowadzeniem biznesu. Istotną 
barierą w zwiększeniu zaangażowania pracowników naukowych w badania, transfer 
technologii i komercjalizację wiedzy oraz współpracę z gospodarką, jest duży nacisk 
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uczelni na zadania dydaktyczne, co ogranicza zainteresowanie pracowników pozo-
stałymi zadaniami należącymi do szkół wyższych (Nowacka, 2011, s. 181).

Istotne ograniczenia zauważalne są również w sektorze biznesu. Polskie przed-
siębiorstwa cechują się bowiem niską skłonnością do podejmowania innowacyjnych 
przedsięwzięć. Wykorzystują one z reguły sprawdzone gdzie indziej (zazwyczaj 
w wysoko rozwiniętych krajach) rozwiązania. Firmy importują bądź kopiują kompo-
nenty, wyposażenie, maszyny i urządzenia. Poza tym często korzystają z kontaktów 
osobistych z innymi przedsiębiorstwami, biorąc udział w różnego rodzaju targach 
lub wystawach, rozwijając w ten sposób współpracę z innymi partnerami. Wiedzę 
niezbędną do realizacji innowacyjnych rozwiązań pozyskują z kolei z literatury fa-
chowej, baz danych oraz licznych opracowań (Jasiński, 2006, s. 175). W Polsce wy-
stępuje jednak zdecydowanie zbyt niski poziom wiedzy o dostępnych narzędziach 
ochrony własności intelektualnej. Z tego też względu polskie przedsiębiorstwa nie 
są dobrze przygotowane do wdrażania na rynek nowych projektów.

Polskie przedsiębiorstwa, administracja publiczna, instytucje B+R, ośrodki in-
nowacji oraz uczelnie mogłyby w jeszcze większym stopniu wpływać na rozwój 
gospodarki. Byłoby to możliwe chociażby dzięki zwiększeniu umiejętności współ-
pracy pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład systemu transferu technologii 
i komercjalizacji wiedzy. Obecnie bardzo często działają one w izolacji, nie wy-
mieniając między sobą informacji, a w związku z tym posiadają niewielką wiedzę 
o ofertach oraz potrzebach potencjalnych partnerów (PARP, 2010b, s. 32).

Pomijając niechęć do podejmowania współpracy, pracownicy polskich przed-
siębiorstw mają niewystarczającą wiedzę na temat funkcjonowania innowacyjnego 
przedsiębiorstwa, zarządzania i transferu technologii, zagadnień prawnych, rachun-
kowości oraz marketingu, a także bardzo często zaniedbują bądź dokonują wyboru 
nieodpowiednich form ochrony własności intelektualnej (Jasiński, 2006, s. 128). Po-
nadto polskie podmioty gospodarcze cechują się brakiem zaufania oraz niską akcep-
tacją dla innowacyjnych postaw, a także niskim poziomem motywacji do ponoszenia 
ryzyka związanego z komercjalizacją wyników badań, transferem technologii i in-
nowacyjnością (PARP, 2010a, s. 39–41). Doprowadza to do ograniczania współpra-
cy i niepodejmowania ryzyka dotyczącego realizacji innowacyjnych przedsięwzięć.

Odzwierciedleniem niskiego zaangażowania w innowacyjność oraz procesy 
transferu technologii są niskie nakłady wewnętrzne na działalność B+R w relacji do 
PKB. Pomimo tego, iż w Polsce odnotowuje się wyraźny przyrost wydatków na tę 
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działalność, to i tak nakłady te należą do jednych z najniższych w Europie. W roku 
2015 wynosiły one zaledwie 1% PKB (GUS, 2016). Poza tym niezbyt wysoki jest 
również udział fi rm zainteresowanych fi nansowaniem prac badawczych placówek 
naukowych. Wpływa to niekorzystnie na kooperację z przemysłem, doprowadzając 
czasami do całkowitego zaniku współpracy między przedsiębiorstwami a ośrodkami 
naukowymi.

Rozwój polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy ogra-
niczany jest także nadmierną liczbą aktów prawnych i regulacji, jak również nie-
dostosowaniem ich do warunków gospodarki, która ulega nieustannym zmianom. 
Zwiększająca się liczba wymogów aplikacyjnych odstrasza niestety nawet te insty-
tucje, które nie są zdolne do samodzielnego fi nansowania (PARP, 2010b, s. 35–36). 
Zmniejszenie zainteresowania przedsiębiorstw wdrażaniem innowacyjnych roz-
wiązań potęgują ponadto skomplikowane procedury oraz niestabilność systemu 
podatkowego.

Polskie przedsiębiorstwa dość często mają również problemy z zapewnieniem 
prorynkowej orientacji i efektów rozwojowych uwzględniających lokalną specyfi kę. 
Realizacja programów odbiega bowiem znacznie od wstępnych założeń, opartych 
zazwyczaj na krajowych bądź zagranicznych doświadczeniach, które nie zawsze 
sprawdzają się na rynku lokalnym.

Występujące w Polsce bariery dotyczą także ograniczonego popytu na innowa-
cyjne produkty, który może być wynikiem relatywnie niskiej zamożności społeczeń-
stwa, nieufności do tego typu rozwiązań, a także ograniczonej wielkości rynku, na 
którym pojawia się niewystarczająca liczba potencjalnych klientów.

3. Postulowane kierunki zmian w polskim systemie transferu technologii 
i komercjalizacji wiedzy

Podstawowym celem strategicznym Polski jest uzyskanie miejsca w grupie kra-
jów najwyżej rozwiniętych, o nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy, w której 
innowacje są głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego (PARP, 2010a, s. 155). 
Z tego względu koniecznością staje się więc zadbanie o łączenie przedsiębiorczo-
ści z innowacyjnością, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie zainteresowania 
realizacją programów charakteryzujących się wysokim potencjałem rozwojowym. 
Podmioty systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy powinny zwracać 



304 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII

większą uwagę na występujące poza nimi możliwości rozwoju i dostrzegać w in-
nych przedsiębiorstwach lub instytucjach komplementarnych partnerów.

C. Główka (2011, s. 24–25) wskazuje, iż system transferu technologii i komer-
cjalizacji wiedzy powinien większą wagę przypisywać badaniom marketingowym, 
dzięki którym zwiększyłaby się świadomość znaczenia wiedzy jako priorytetowego 
produktu wymagającego kształtowania popytu w środowisku jego odbiorców.

Ze względu na niski poziom wiedzy i świadomości podmiotów publicznych 
oraz słabo rozwiniętą regionalną politykę innowacyjną, której rezultatem jest nie-
odpowiednia koordynacja działań i podejmowanie niekorzystnych decyzji, rozwój 
zdolności innowacyjnych polskich regionów jest silnie zależny od wsparcia krajo-
wej i regionalnej polityki. Wzrost poziomu wiedzy jest możliwy dzięki zwiększeniu 
ilości staży i praktyk zawodowych, obejmujących w szczególności podmioty nale-
żące do sektora nauki, a także zmianie w podejściu sektora biznesu do nauki. Polska 
polityka innowacyjna jest niestety niespójna z poszczególnymi politykami sektoro-
wymi. Wobec tego konieczne jest również wdrożenie horyzontalnego podejścia dla 
wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości. Potrzebne są także zmiany w systemie 
ulg, zwolnień i subwencji, mających obecnie znikomy wpływ na podejmowanie 
działalności innowacyjnej przez polskie przedsiębiorstwa.

Sprawne funkcjonowanie systemu transferu technologii i komercjalizacji wie-
dzy wymaga również podjęcia wielu innych działań, których realizacja jest niezbęd-
na dla procesów innowacyjnych. Istotne jest sformułowanie przemyślanej i dojrzałej 
polityki innowacyjnej, łączącej cele i działania przedsiębiorstw oraz instytucji na-
ukowych, które są realizowane zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym 
(PARP, 2010a, s. 155). Ważna jest również zmiana nastawienia wśród społeczeń-
stwa, a mianowicie zwiększenie jego świadomości innowacyjnej.

Podsumowanie

Polski system transferu i komercjalizacji technologii nie jest odpowiednio 
przygotowany na wyzwania dyktowane przez postępującą globalizację i procesy in-
tegracji europejskiej. Wszystkie dotychczasowe rozwiązania skupiają się bardziej 
na lokalnym rynku, pomijając działania o charakterze międzynarodowym. Poza tym 
w dalszym ciągu charakteryzuje się on małą różnorodnością form i metod prowa-
dzenia badań oraz współpracy badawczej w niektórych dziedzinach, bardzo niskim 
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poziomem współpracy z przemysłem, a także wąskim zakresem międzynarodowej 
współpracy naukowo-technicznej. Wszelkie bariery pojawiające się w systemie 
transferu technologii i komercjalizacji wiedzy można niwelować poprzez zmiany 
odnoszące się chociażby do zapewnienia odpowiedniego wsparcia fi nansowego, or-
ganizacyjnego, logistycznego czy też zwiększenia aktywności funduszy wysokie-
go ryzyka, które umożliwiłyby wspomaganie działań na różnych etapach realizacji 
przedsięwzięć innowacyjnych.
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BARRIERS OF DEVELOPMENT IN POLISH TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION 
AND KNOWLEDGE TRANSFER SYSTEM

Abstract

Polish technology commercialization and knowledge transfer system is still unprepared 
for the challenges of globalization. The aim of the article is to specify and analysis of the 
most important barriers of development of the system and to identify activities to improve the 
transfer of innovative solutions. The most important is to eliminate all barriers in this system 
with using appropriate fi nancial, organizational or logistical solutions. Article contains: criti-
cal analysis of literature, reports and studies prepared by the various institutions, descriptive 
and comparative method.
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autorów recenzowanej monografi i. Zarówno prof. dr hab. Krzysztof Surówka, jak 
i pozostali autorzy monografi i – prof. nadzw. Łukasz Popławski i dr Piotr Sołtyka 
– są pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ponieważ rozwój społeczno-gospodarczy, wpływając na poprawę jakości i po-
ziomu życia, w dużej mierze zależy od działań podejmowanych przez sektor pu-
bliczny, wybrany przez współautorów problem badawczy i przewodni temat recen-
zowanej monografi i uznać należy za bardzo ważny i niezmiernie aktualny. O wypeł-
nianiu roli sektora publicznego, realizowanej w sferze regulacyjnej i realnej, świad-
czą głównie dostarczane przez ten sektor dobra publiczne. Wprawdzie wiodącą rolę 
w dostarczaniu sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu podstawowych 
dóbr publicznych odgrywa polityka rządowa, to jednostkom samorządu terytorial-
nego przypisać należy znaczącą rolę w tym względzie. Realizując publiczne zadania 
lokalne, samorządy tworzą warunki, w jakich odbywa się aktywność podmiotów re-
gionalnych i zapewniają wiele dóbr publicznych, za właściwe dostarczanie których 
odpowiadają przed własnym społeczeństwem.
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Powyższe rozważania potwierdzają słuszność skupienia się Autorów recenzo-
wanej monografi i, w dwóch jej pierwszych rozdziałach (Istota samorządu teryto-
rialnego i zakres jego samodzielności fi nansowej oraz Uwarunkowania rozwojowe 
samorządu terytorialnego), na zagadnieniach teoretycznych odnoszących się do 
przedstawienia istoty samorządu terytorialnego, opisaniu zakresu jego samodzielno-
ści fi nansowej oraz warunków sprzyjających jego rozwojowi i ten rozwój hamują-
cych. Stwarza to właściwe tło dla rozważań prowadzonych w dalszych rozdziałach 
recenzowanej monografi i. Szkoda jednak, że rozdziały te nie zostały podzielone na 
podrozdziały, tak jak w przypadku rozdziałów III–IV oraz VI–VIII – dzięki temu 
zachowana byłaby poprawność i jednolitość struktury recenzowanej pracy.

Finansowym wyrazem realizacji funkcji i zadań sektora publicznego są fi nan-
se publiczne, czyli środki pieniężne gromadzone i wydatkowane na dobra i usługi 
o charakterze użyteczności publicznej, których formalnym wyrazem jest budżet pu-
bliczny. Celem gospodarowania fi nansami publicznymi jest dążenie do zaspokojenia 
potrzeb ogółu społeczeństwa w zakresie jakości świadczonych usług publicznych, 
co odróżnia je od fi nansów prywatnych. Zarządzanie środkami publicznymi nie 
jest oparte o kryterium zysku, jak ma to miejsce w przypadku sektora prywatnego, 
co powoduje, że ocena w zakresie gospodarowania tymi środkami jest dość trudna 
i wymaga stosowania wielu specyfi cznych mierników. Właściwe zarządzanie środ-
kami publicznymi powinno być zatem podstawową zasadą gospodarowania nimi. 
Stąd kolejne rozdziały recenzowanej monografi i – prezentujący ważność dyscypli-
ny fi nansowej w gospodarowaniu fi nansami publicznymi (Rola dyscypliny fi nansów 
publicznych w doskonaleniu gospodarowania środkami publicznymi) oraz opisujący 
budżet jednostek samorządu terytorialnego jako podstawowe narzędzie zarządzania 
w nich środkami publicznymi (Budżet jako narzędzie zarządzania fi nansami JST) – 
uznać należy za właściwe następstwo dwóch poprzednich.

Rozdział V opracowania (Samodzielność fi nansowa samorządu terytorialne-
go poprzez wybór właściwej formy organizacyjnej świadczenia usług publicznych) 
poświęcony przedstawieniu istoty samodzielności fi nansowej jest ważnym elemen-
tem recenzowanej monografi i. Samodzielność fi nansową, czyli prawo samorządu 
terytorialnego do samodzielnego prowadzenia gospodarki fi nansowej (pobierania 
dochodów określonych w ustawach oraz dysponowania nimi, w granicach określo-
nych przez ustawy, dla realizacji prawnie określonych zadań), uznaje się za istotną 
przesłankę funkcjonowania jednostek tego samorządu. Potwierdza ona samorządne 
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działanie jednostek samorządowych w zakresie realizacji zadań publicznych (wła-
snych i zleconych). Rozdziału tego nie podzielono jednak na podrozdziały, co uwa-
żam za mankament.

Możliwości rozwoju regionalnych gospodarek i społeczności, a także osiąga-
ny przez nie poziom życia, uzależnione są od sprawnego działania jednostek sek-
tora publicznego, w tym samorządów. Dlatego rozdział recenzowanej monografi i 
poświęcony wybranym zagadnieniom tej sprawności (Sprawność instytucji sektora 
publicznego – wybrane zagadnienia) powinien być istotnym elementem monografi i 
poświęconej ekonomii sektora publicznego. Jednak wybrane w rozdziale elementy 
odnoszą się właściwie jedynie do jednostek samorządu terytorialnego, w szczegól-
ności gminy, i z tego powodu uważam tytuł tego rozdziału za zbyt szeroki w stosun-
ku do prezentowanej w nim treści. Właściwszy tytuł mógłby brzmieć: Sprawność 
jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia.

Pozostałe dwa rozdziały monografi i (Kontrola zarządcza w realizacji zadań 
użyteczności publicznych oraz Problematyka audytu wewnętrznego w sektorze pu-
blicznym – wybrane zagadnienia) poświęcone zostały zagadnieniom kontroli za-
rządczej (jej istocie, celom, postulatom i standardom prawnym) oraz wybranym 
problemom audytu wewnętrznego (jego celowi, zadaniom, organizacji i standar-
dom) w sektorze publicznym. W recenzowanej monografi i przedstawiono je jako 
instrumenty dyscyplinowania efektywnego działanie jednostek sektora publicznego.

Mam jeszcze dodatkowe uwagi odnoszące się do uchybień formalnych dostrze-
żonych w recenzowanej pracy:

 – pierwszą, odnoszącą się do tytułów rozdziałów i podrozdziałów – moim zda-
niem nie powinno się w nich używać skrótów;

 – drugą, odnoszącą się do niejednolitości w sposobie tworzenia rozdziałów – 
niektóre z nich kończą się spisem literatury (III, VII, VIII), w pozostałych 
takiego spisu brakuje;

 – trzecią, odnoszącą się do pewnej niestaranności edytorskiej – w opracowa-
niu występują liczne błędy literowe czy stylistyczne.

Uchybienia te utrudniają właściwe zapoznanie się z opracowaniem oraz wy-
korzystanymi w nim źródłami literatury i powinny zostać poprawione jeszcze przed 
wydaniem pracy, na etapie  korekty autorskiej i wydawniczej.

Pomimo pewnych krytycznych uwag podkreślić należy, że problem badawczy, 
któremu poświęcona jest praca pt. Ekonomia sektora publicznego – wybrane zagad-
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nienia, jest bardzo aktualny i ważny. Zatem pozytywnie należy ocenić dokonany 
przez Autorów wybór tematyki badawczej. Zakres rozważań recenzowanej pracy 
jest stosunkowo szeroki, może więc ona stanowić pewne źródło informacji i być 
polecana osobom chcącym zapoznać się z problematyką funkcjonowania sektora 
publicznego, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.


