
Przedmowa

Rok 2007 jest dzieslątym rokienr działalnoŚci Wyzsze1Szkoły Handlu i Ustug
w Poznaniu, a naszym Szanownym Czytelnikom przedstawiamy |2-ty jużl' numer na-

szych Zeszytów Naukowych. Zawiera on artykuły, które podejmują problematykę

po|ityki handlowej w Unii Europejskiej i w Po|sce, systemów wynagradzania i za-
rządzania, rachunku efektywnoŚci inwestycji, przestępczości gospodarczej. migracji.

a takzę ubezpieczeil. Autorami artykułów są pracownicy naukowi wSHiU w Pozna-
niu oraz badacze współpracujący Z naszą uczelnią ze środowisk akademickich

Szczecina i Wrocławia'

o stopniu swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej i polskich pierwszych

doŚwiadczeniach w tym zakresie pisze Tomasz Budnikowski. Autor przypomina. że

niektóre kraje wprowadziły okresy przejściowe mające na celu ograniczenie migracji

z nowych krajów cztonkowskich. Równiez nie udało się wprowadzićtzw. zasady kra-
ju pochodzenia w sferzę usług, gdyz Komisja Europejska zdecydowała się na daleko
idące ograniczenia w tym zakresie.Zko|eiMał'gorzata Domiter wskazujena ogromne
znaczęnię członkostwa Po|ski w OECD dla polityki hand|owej i proeksportowej. Le-
piej poznajemy strukturę' zasady i cele działania oECD' a szczególnie wpływ tej in-

stytucji na liberalizację wymiany międzynarodowej. Wybrane aspekty hand|u deta-
licznego w rozwoju lokalnym omawia Jan Karwowski. Autor zwraca uwagę na rolę

handlu deta|icznego jako pracodawcy na |oka|nym rynku pracy, jak i równiez na za-

dania samorządu w kierunku osiągania równowagi między interesęm mieszkańców,
przedsiębiorstw handlowych i poządaną tozsamoŚcią i podmiotowoŚcią miasta. Nato-

miast Jan Mikołajczyk i Anna Goryniak prezentują cechy sieci hipennarketów Au-

chan w Polsce oraz omawiająwyniki badań sondażowych lojalności jej klientów. Au-

torzy wskazują zarówno na dobre, jak i na słabe strony działa|ności tej sieci' które
nalezałoby wyeliminować d|azapewnienia prawidłowego jej rozwoju w Polsce.

Wdrozęnie zintegrowanych systemów zarządzania jako czynnika wpływającego na

konkurencyjność przedsiębiorstwa postulują Justyna Górna i Joanna Smoluk. Autorki

wskazują na korzyści dla firmy pĘnące z zastosowania systemów zarządzania jakością

I środowiskiemnieza|eznie od systemu wymaganego prawem (HACCP). Skutkuje to
dla firmypoprawąjakości oferowanego wyrobu, jak iusprawnieniemzarządzania zaso-

bami ludzkimi. Natomiast ana|iząwynagrodzenia menedżera w organizacji gospodarczej

zajęli się Katarzyna CieŚlińska i Marcin Kościański. Autorzy omówili strukturę iposzcze-
gólne elementy pakietu tego wyna$odzenia' podkreślając takze znaczenie systemu.
w którym menedżer jest aktywnie zaangazowany w kreowanie swoich dochodów.



Przedrnow'a

Maciej Kranrarek przedstawia metody oceny efbktywności inwestycji w warunkac|r

braku informacji potrzebnych do zastosowania standardowych fbrmuł rachunku. .lęst to

wzorzec cksperryzy. który nloże być wykorzystany do rozrvazań el-ektywnoŚci inrvesty-

cji w szerokiej sferze działalności inwestycyjnej. Natomiast kształtowarlie- się I.clltow-

ności finansowej przedsiębiorstwa omawia Robert Fabiariski. Z porównań wynika, zc

branzacukrownicza jest bardziej narazotla na wahania ce n wytwarzanych procluktów,

niż' cały przernysł spozywczy' Autor zauwaza' zc wyrrika to z ptlziomu technoIogicz.

nego, organi zacy jnego i fi nansorvego po lskich c ukrorvlt i.

Tezę o g|obalny charakterzę zorganizowanej przcstępczości gospodarczej rozwija

Elzbieta Mirecka. Autorka szczcgółowo analizu.ic przyczyny.icj .;awicnia się i sposoby

zwa|czania.Zwracateż uwagę, Ze ogromne znacz'enię w tworzeniu reguł prawnych ha-

mujących i ścigających tę działalnośc przcstępczą nlają tu wspólne działania nliędzyna-

rodowe (Unia Europejska, Bank Swiatowy. Fundusz Walutowy), ponieważ d|a gospo-

darek poszczegóInych krajów skala tych zjawisk rnozc oznaczać negatywny wpływ rla

sferę produkcji i system finansowy.

Międzynarodowymi przepływarni Iudności w XXI wicku za.jrnuje się Aleksandra

Stadnik. Autorka stwierdza, ze nasilanie się proccsów nligracyjnych w ostatniclr dzię-

sięcio|eciach oddziałuje na róinę sf-ery zycia społcczno gospodarczego. a więc

skłania do konieczności obscrwowania tych procesćlw, tak by w odpowiednilrr t-no-

mencie a|boograniczać negatywne ich konsckwencje, albo wykorzystać szansc, jakic

niosą Za sobą. Przesłankanli i mozliwościami lnclywidua|izac.i i w aktywności tury-

stycznej zajmu.ie się Bernadeta Hołderna-Mięlcarck, przcprowadzając badania w tytn

Zakesie wśród młodziezy studenckiej.

RóŹnorodność nowych produktów w zakresic ubezpieczenia się na okrcs starości

relacjonuje Stefan Wiśniewski. Autor proponuje, by na wiek enlerytalny zapcwnić so-

bie co najniniej dwa inne strunrienię dochodLr poza obowiązkorr'ym ubczpieczcniern

społecznym świadczonyn7 przez państwo.

ostatnie dwa artykuły dotyczą rynku rolnego. Szymon Tarant i Grttzyna Adarn-

czykpodjęli próbę oceny funkcjonowania rynku m|eka w proszku i nlasła na arenie

kajowej oraz badali sytrrację Polski na rynku międzynarodowym ze względu na

znacząCądotychczasowąjej pozycję w tym zakręsie. Analizę opłacalnoŚci produkcji

trzody chlewncj przeprowadzają Jarosław Lira i Anna Witczak' Autorzy badali wza-
jemne relacje cenowe zywca wieprzowego,zbóz i prosiąt i na tej podstawie postawiIi

prognozę opłacalności tej produkcji.

Zeszyty Naukowę wSHiU w Poznaniu charakteryzują się duzą różnorodnoŚcią tc-

ma|yczną, wynikającą z szerokich Zainteresowań badawczych naszych autorow. Po-

Zwala to naszym Czytelnikom na zapoznanie się z dużym wachlarzem realnych pro.

blenlów ekonomicznych, zarowno w skali mikro-, jak i makroekononticznej.

I

Kanila IIlilczyńska



TOMASZ BUDNIKOWSKI

Swoboda świadczenia usług w (Jnii Europejskiej.
Pierwsze polskie doświądczenia
Freedom of Services in the European (lnion
The Jirst polish experiences

l, Podstalllowe ,,wolności,, w Unii Europejskie.j
The Junclumental.f reedoms in th eEU

Slvobocla przcll l icszczatlia ttlwarów' usług, kapitału isiły roboczcj to jcdnir z full-
danlcntalnycIr zasad firrlkc.ji lnowttnia zirr(lwtltl dzisic.jszc.j WspólItoty l lurtlpc'jskicj
jak ijc1 poprzcclniczck. Nic więc dziwncgtl. ż.c z'gocla na takie rozwiązanic zosta,la
w pcłni zaakceptorvana w tlticjalItyrn dokttltlcncie .jakil lr bylo: Stantlrvisko Polski
w ratrlach negoc.jac.ji o członkostwtl Rzeczypospo|itcj Polskic.j w Unii tiuropcjskicj
z  Iutcgo 20()0 roku.  Praktyka p icrwszych lat  obcc l lc lści  l raszcgt l  kraju w strukturach
europc- jsk ich ujawniła,  żc o i lc  bez większych probIc ln( lw rcaI izowana. jcst  swoboda
przcnlicszczitnia lowaI.(lw i kapitału, to trudrltlści pt1arviąą się w rcalizacji ciw(lch
pclzostałych rvoI ności.

Rozwiązania przyjęte w Traktacic AkccsyjIrynl odnośnię swobody przcnlicszczania
się siĘ roboczej uznać nalczy za kornproltl isowe. Pcldobnic jak przy poprzcdtrich roz.
szerzcniaclr poszczególrryrn państwtltn pozostawiotro swobtldę w okreś|atliu dłLrgości
ewentualnego okrcsu przvjściowcgtl, po przckroczęniu którego nlusi byc wprowadzona
bczwzględrra równośc a traktowanitr pracowników r'u'ywodzących siq z pat'rstw człon-
kowskich Unii Eulopejskiej. Rozwiązanic takic nic jcst na pewno satysfakcjonującc dla
zdecydowancj większości ptl|skicj opinii pubIicznej bardzo wyczulonej na równopraw-
ne traktowanie obywateli polskich w kra-jach Unii Europejskicj. Z drLrgiej jcdnak stro-
ny nic na|czy zapominać, zę w trakcic rozmów akccsyjnych nie brakło na zachodzic
głosów domagających się kilkunastoletnich clkręsów przejściowych. W przyjętynr
komprclmisowylrr rozwiązaniu zastosowano tbnllułę 2+3+2. ()znacza to, że najpóźniej
w roku 20l l obywatelc polscy ubiegający się o pracę w jakimkolwiek państwie Unii
Europejskiej będą mogli liczyc na równoprawtre traktowanic przez pracodawców.

Zgodnic z postanowicniami Traktatu Akcesyjnego juz z dniern 01.05. 2004 oby-
watele polscy mogą podejmować pracę bez konieczności ubiegania się o zezwolenie
lokalnych słuzb zatrudnienia wę wszystkich dzier,vięciu nowych państwach człon-
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korr.skich' Takie salne rozwiąZanie przy.1ęły jcdyn1c trzy starc krajc Unii Etrropeiskiei

, a n]iatlowicię lr|andia. Szwecja i Wiclka Brytania. W następnych latach za jc|t

przykładcm poszly: Finlandia, Grecja' Hiszpania, Portugalia i Włochy.

ograniczenia dostęptr na unijny rynek nic dotyczą oczywiście osób pracujących

na własrry rachunek i mając na uwadzc wspcltl lniaIrc na początku cztcry podstawowc

wolności konstytuLljącc EWG i przejęte póŹnie; przez Unię E'uropejską. nie powinny

rtiwniez dotyczyc świadczenitr usług tltl tereIlię paIistw członkowskich' Rzcczywi-
stośc pokazLrJc.jeclnak. zc o iIc trucltrtł lrrówic o sztLrczIrych utrLldnicniach dla os(lb po-

dcjmujących własną działalnoŚć gospodarczą poza własnyrn krajem' to sytuac1a kom-
pliku.1e się w przy1ladku świadczcnitr usłtrg.

Dyspropolcja w roz''vtlju gospcldarczyrll lniędzy nolvyI-lri i starynli państwanri

Unii Europejskici ' zna.idująca tn.in. swój wyraz w clrroniczllytlt braku polskiego kapi.

tału sprawia. zc dtl rzadkości nalczą przypaclki ptlde'jrnowania dzialalności gospo-

darczej rra tcrytoriurn staręj Unii przez osoby Iub frrrny wywodzącc się z nowych pa-

ństw członktlwskich. Coraz częścicj Il lanry jcdnak to czynienia z taka sytuacją.
Wystarczy tu wynlienic takic polskic finny.jak: 0r|en, grtrpę kapitałową Boryszcw

czy fabrykę Sanplast. kttira wykupLrjąc tirmę Hocsch GrnbH&Co.KG, l idcra na rynku
artykułów sarritarnych przycz'yniła się, .jak podkrcślają niemieccy obscrwatorzy, do

uratowania ponacl 300 nic- jsc praoy'.

2. Swoboda świadcz,enia usług Unii Europejskiej po I maja 2004 roku
The.freedom of'the service sector in the EU since May 2004

Bcz porównania gorsza jest syttlacja 1lnn świadczących usługi' Ioh dostęp na rynki
wcwnętrznc krajćlw starcj Uniijcst w powazllyl l l stopniu utruclniony. odpowiednie
przcpisy unijnc uIcgały częstyrn zmianom. ostateczna iclr wcrsja zosttrła przyjęta

w listopadzie 200ó r.. Wydaje się jednak, zc dobrcmu zrozunrieniu problemu słuzyc
będzie przeanalizowanic sytuacji po I lnaja 2004. Bariery tworzone były przede
wszystkim w Austri i i w Niemczech. Wydaje się, ze było to działanic niezgodne nie

tylko z duchclrl intcgracji, alc takzc z l itcrą prawa. Artykuł 49 traktatu powołLrjącego

Europejską Wspó|notę Gospodarczą stanowi wszak, że przedsiębiorstwo moze wy-
konywać przejściowo usługi takze na terenie innego państwa członkowskiego. Wa-
ntnkicnt jest tu prowadzelric działalności na terenie własnego kraju. Powinno to ozna-
czać,ze np. po|ska fitma moze świadczyc usługi także na tęrenie Niemiec' Francji czy
jakiegokolwiek inncgo państwa unijnego, a zatrudnieni w niej pracownicy nie powin-

ni być obligowani clo ubiegania się o dodatkor,ve pozwolenie na pracę.

Tak jednak nie było. W Niemczech i Austri i stosuję się wobec polskich finn pew-

ne istotne ograniczenia w tym zakresic. Ntt wzór onlówionych wyze1 rozwtązańprzy-

t
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Sv,ohc;da śv.itldc,zenia usług v,, Unii Europcl,skie.f .,.

jętych odnośnię do Swobody przemicszcztlnia się siły roboczej przyjęto fonnułę

2+3+3. oznaczało to. że w picrrt,szytn okresie polskim flrtl lolrl r-ric wolno świaclczyć

niektórych usług. W Austri i iNienczech są to : usługi budcl'ul, lanc wrazz działa|no-

ścią pokrewną, sprzątanie budynków oraz dckorac.ja wnętrz. W Austri i zaś dodatko-

wo tym swoistyrn ell lbargieIl-l objęto: rrsługi związane z ogrodnictwr.ln. cięcie. rze-

Źbięnie i wykańczanie karnienia, ręczny wyrób clell lentów z tnetalu, pielęgnowanic rł'

dt l r t lu .  Przyjęc ie tak icgt l  rozwiązalr ia  oznl tcza l t l  w praktycc.  żc 1 l rzyr la j l l l r t ic j  przcz

clkrcs pierwszyc|l 2lat członkostwa, pracownicy. a właściwe zatruclniającc jc tirl l ly.

nlusie|i uzyskac pclzwolcnic na pod.jęcie tego typu pracy.

Trzęba w tyrrl kclntekście podkreś|ić' zc z podobnic wyglądającą dyskrynlinacją

polskich finn usługowyclr nlicl iśnly do czynienia takzc w innych państwach człolr.

kowskich. takzc tam, gdzie przed majcrn 2004 dcklarowano szcrokie otwarcie granic

i rynków pracy clla przybyszów zc Wschcltlu. Kraje tę' krótko przcd tytlt tcrmincrtr

Lrsztywniły swojc statlorvisko nie wprowitc|zzrji lc Wzorcnl Austri i czy Niemiec usta.

rvclwych ograniczcń. Z taki1sytuacią rrricl iśrrry np. do czynie tria rv Htllalldii. W troscc

o interes finn rodzinlych władzc tcgtl krajLl clyskryminuji1 l i lnly usługowc z ncrr,vych
państw członkowskich. ( restrykcje tc nic c1otyczi1 l inn cypryjskich czy rnaltaliskich ).
Jcśli więc np' przcclsiębiorstwo budowlarle z Pcl|ski zawicra kontrakt w Holandii, ttl

warunkicm jcgo rca l izacj i jest  uzyskanic zgody na pracę d la swoioh pracowników.

Postępowanie takię trttclno okrcślić inaczej niż dyskryrninac.;ą i oc1c.jŚcicrn od ducha

i l itery Traktatu Akccsyjncgo. Nic więc dzirvrrcLltl. zr-- Konlis.ja [iLrropejskt1 zaapelo.

wała do władz w Hadze o zll l ianę stallcl lt ' iska w tej kwestii ' Trzcba w tyln l l l ic.jscu za-

znaczyć, ze podobllc postępowanie w stosltnku do polskich l i l. lrr zaczęto praktykorvać

takzc we Włoszech. Po intcrwct-tcji polskicgo rząc|u zrez'ygl]owano zc stosowania

tych procedur. Równicz Dania nosiła się z nlożliwoŚcią wprowadzenia pozwoleri na

zatrudn icnie clla pracownikow pol sk ich fl rnl budow la nychr.

Trudności na jakic napotykają f.irrny polskic zarnierza.jącc świac1czyc usługi na te-

renie paIistw członkowskich Unii Europc.jskicj rvyrrikaią w dtrzej tlrierze z braku jed-

noznacznej interpretac.|i przcpisów ull i.j l lych w tym zakl.esię. I tak dyrcktywa nr

96l l l lWE Par lamcntu Europejsk iego i  Rady Uni i  Europcjsk ic j  z  dnia l6 grudnia

l996 roku o delegowaniu pracowników w ralnach świadczenia usług nie przewidy.

wała jakichkolwięk ograniczcń w zatrudnianiu pracowników w cclu zlcccnia im wy-

konywania Świadczęń narzecz osób fizyczrrych lub firrrr poza gratlicami państwa. na

terenie którcgo znajduje się siedziba firmy. Z\Iiż,ające się rozszerzenie Unii Europej-

skiej o kraje postkoI-nunistyczne wywołalo ożywioną dyskusię wokół tego problcll lu'

Jej efektem było przyjęcieprzez Konlisję Europejskąjcdnozlracznej wykładni w tej

sprawie. Jest ona znana jako dyrektywa Bolkesteina od nazwiska jej autora, ówczę-

snego liberalnego holenderskiego komisarza Unii. Zalcccnie to zostało przyjęte

w styczniu 2004 r., a juzw marcu następnęgo roku Rada Ministrów Unii Europejskiej

l l
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podjęła decyzję o konieczności jej przeredagowaniir. Stał'o się tak w wynikll protę-

stórł'. ar1ykr"rłou'anych przecle $/szystkiln r,r,e Francji i lv Nienrczeclr a rvięc w krajach.

w których szczegolnic silna jcst obawa 1lrzec| konkurenc.ją tariszych usłr-rg świadczo-

nycb przez l inny. Trzeba przy tylrl z'aznttcz'yć, że zjawisko nie l la charakteru t-lraso-

wcgo. Od rna.1a 2004 do lutcgo 2005 liczba pracownik(rw delcgowanych z Polski

w ccłu świadczcrria uslug w paIistr,vach Unii ( rvraz z Norrt,cgią i Szwa.icarią ) wy.

n i t lsIa ł11cznic 8t)  tvs ięcy] '

Dyrcktywa []olkcstcirra zalccała bowietll odc-1ście od iakichkolwick fbrrn dyskry-

tl iIlacji l lrIny zc względu rra jc.j lokalizac.ję. Miałoby to więc oz'nac7'ac, ze polskic

przcdsiębior.Stwo ll loze Świadczyc swo.jc ustugi na tęrcttic całc-1 Unii Europc.|skicj.

Obaw,ia.iąc się nicbczpic.czetistwa tzw. duIrrpiIrgLl socjalnego. ktćlry zdanicll-l przeciw-

nik(lw takic.qtl rozwiązania. byłby rl icocl|ączną ktlnsckwcllc.ją wprowadzcnia rv życie

dyrcktywy utworzyli tlrl i Irl ięclzynartlcl<lwą inicjatywę pod nazwą Sttlp Bolkestt,in.

Zwracali w nie.j uwagę na nicbczpieczeństwa, jakie dla ryrlku pracy clotycltczasowych

patistr'r, Unii ozrlaczac bęclzic rzcktlt-t.ttl wprowac1zcnic pclnc.| srvtlbtldy Świadczenia

usług. Ta zakrtl.jona na szcrokq skalę akcja 1rrowac1ztlna była pod znalniennyn-l

lrasłcll: Nit,tl lu Ettnlp'v t' ięt| socjaltt.t,c' l l ( Ncin zu citrcll-l l luropa dcs Sozialabbaus ).
W intbrrrlac.jach kolportowanyc|r Za polnocźl intenlctu inic.jatorzy akcji powoływują

siq ntr osoby i instytuc.|c popicrirjącc ich działalnośc. Blizszc zaptlzttanic się z tą |istą

pozwa|a z'auważ'yc. żc zna.jdują się na ll icj nicnralzc wyłącznic lcrvicowe ,z'w|.1zki za.

woclowe. tttdzJeż' partic o oricntac.ji kor-lrunistycznq a więc organizac'ic, ktorym bar-

dzo bliskajest zakrojona na szcroką skalę ingcrerlcja państwa W proccsy gospodarcze,

co przejawia się l lt. in. rozbudowallymi Świadczęniami soc.jalnytll i, co z kolci lnusi

byc uwaruttkowanc dalcko idącyrn flskaIiznrcnl. Poparcic dla tcj akcji ;lrz'czlc organi-

zacjc lr 'niczyrn nic zmienia l-aktu, żt..iak z'za|ęn podkreŚlalijej inicjatorzy, większoŚc
paristw członkowskich zdaje się popicrac rychłe wprowadzenie w zycie zaleceń sfor-

rr-rułowanyclr przcz nicgdysicjszcgo holcndcrskicgo komisarza Unii. Przcciwsta.

witrjąc się wprtlwadzeniu Swobody świadczcnia usług odwoływali się do argutnentów

zarówIlo o clraraktcrzc prawnynt, jak i ekonoInicznyn]. I tak zarzucajq dyrektywie, ze

nie wprowirdza w ogó|e katcgorii usług uzytcczności publiczne.j. Tc bowieI-rr, ich zda-

nicrn winny byc wyłączone z wolncj konkure'ncji ' Nic podoba inl się takze nię-

uwzględnicnie szczegółowych wyrnogow, jakic w zwiipku ze Świadczeniem usług

trzcba uwzględnić oclnośnic zdrowia, bezpicczcristwa i dostępIrości. NiedopuszczaIne
jest zdanicm sygnatariuszy akcji - identycznc traktowanie usług w sferze zdrowia.

ku|tury i oŚwiaty z jednej Strony a naprawy samochodu czy rrsługi fryzjerskiej z dru-

giej. Krytykują oni proponowane przęz dyrektywę rozwięanie, w nryŚl ktorego

przcdsiębiorstwo Świadczące usługi podlega jedynie rygorowi prawnetrru obo-

wiązującemu w kraju. na terenic którego znajduje się sicdziba fintty. Trudno nie

oprzeć się wrazeniu,izprzyjęcie takicgcl sposobu rozumowania zakłada a priori wyż-

t2
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szość rozwiązań prarvItych Starych palistw członkowskiclr nacl nowynli. W tym sa-
mym kierunku idzie zastrzczcnic fonnułowane przez SygllatariuSZy akcji odnośnic do
braku mozliwości kontroIi warunków pracy.

Wyda.je się jednak' ze lvyzej przcdstawione zarzuty rnają.jcdynie charakter mniej
lub bardzic-; fonnalny. Na|rvażnicjsz'c ,znaczęnie ma.ją bcz rvątpienia zastrzezcnia
o ekonorniczrlc.

Sygnatariusze akc.;i Stop Bolkcstcłl lt lćlwią wprost, że realizac.ja zalcccń ozna-
czałaby likwiclację. lub clalcko idące utruclnienia. w stclsorvaniu takich waznych in-
strulnetlttiw'.jak płaca Il l itrit l laltra czy ukłat|y tal.yti lwc]. W sukurs irric-jati lrorl tej karl-
panii przyszeclł nowy rząd ktlalicyjny w Nicnlczcch. Zall l ierza oll bowic|n rozszcrzyc
listę brarlzy. w ktćlrych rl l iał'yby obclu'iązyr'u'ac ( takzc zaqtitnicznc firnry ) Irl inilua|llc
stawki rvynagrodzcti. Dtltychczas tc cltl lIrc gril l l icc obtlwiązywa[y.jcclynic rv bttdownic-
twic ( l2"4J ettro na goclzinę rla zaclrodzic i l0.0 l curo nlt wschtrclzic ). Nowc rtlz-
wiązania zakładają wpro'"vadzcnic nlinimalrlcj płacy za sprzątanie obicktów. Jcj wy-
sokośc t ls ta lono na poz io l l r ie  7, l5 curo za goc lz inę5.

Nic ocl rzeczy będzic rvspolrl l l ieć w tyIll l l l ic.jscu. Zc wśród badaczy skolnp|ikowanc.i
problerrlatyki rynku pracy cl<lsyc dalcko icląca.jcst Zgodllośc co do głównyc|l przyc.zyt.t

utrzynrywania się wysokicgo bczrobocia w większości par.rstrt, Unii lluropcjskic.|. Jcst nią
przeregrrlowanic tcgo rynku. Praktyka uczy, Zc tanl gclzie państwo w nicwiclkirn sklpniu
ingcrujc w sttlsttnki rniędzy pracoclawcą i pracownikicln, tall-l z rcgtrły poziom bczrtlbtl-
ciłr jest nicwiclki. Stąc| tcz l l ic lnozc dziwić' zc nic brak tla zachoclzic LLrropy głosow

wskazujących na ktlIricczność wprowac1zcrlia dyrcktyr'vy L]olkcstcina. Pozw<lliklby to,
zdanierlr wielu ekonotnisttiw na podjęcic starań w kięrurrktr rac.jonaIizac.i i zatrudnienia.

Oznaczac to moze wprawdzic pcwny wzrost bezrobocia w kr(rtkirn okresic, alc istotnc
jego zmniejszcnic w dłuższcj perspcktywic. Do takiej konkIrrz.1i dochodzą ll l in' autorzy
raportu przygotowancgo rv tt"-l sprawie przt-z instytut Copenhagcn llcononrics. Mozna
się z rl icgo dowiędziec. zc po zIricsienitt przeszkód c1Iłr świadczenia ttslug na tetcttie
całej Unii Europcjskiej waftośc konsumpcji w Nier"tlczech i Francji zwiększy się cl 0,[l .Z,.

Jęszcze bardzicj na libcralizacji tego rynku skorzystaliby tsclgowic' BryĘjczycy. F.ino-
wie i Włosi. W ich państwach wiclkośc konsumpcji wzrosnąc rna o l,2 .%. W podsur-no-

waniu swego rapoftu dullscy analitycy stwicrdzają wręcz' zc występrrjąc przeciwko
przyjęciu dyrektywy Nicnrcy i Francja działają przcciwko własnym inlcI.esolrr., '

" intcrnct,  www.skrpbolkcnstc in.org, ss.  I  -  z l
' ]nnym instrumentcm planowanynr przcz nowa koalicję ir niającytn za zadanic tttlicnrozliwicnic podcj-

mowanic nielcgalncj pracy jcst prtljckt przewidt1jący wprowatlzcnie spccjalnych plakictck idcntyt.i-
kujących' Byl1'by onc wyposaŹtlnt- rv chipy' l)cl ich noszcnia byliby zobo*.iązirni practlwnicy zatludnicni
iv branzach' w któryclr szczcgtllnic często niatny dcl czyliicnia z pIircą nicle-gaIni1.' Truclncl nie- tl1.ltzcc się
r,l'rażcniu' zc taki sposób zItaktlwania lrrdzi bartlzo Źlc się kojarzy. IVloŹna wyrazić przcktrrtlnic' zc projekt
tcn nic zostanie nigdy zrcaliztlwany (P. .Iendroszcz,yk. Kłoptlt,v 7llskicgtl glultrtliła. Rzcczptrspolita z dnia
l4. l l .2005. s.ts 2 ). por. takżc: W. Móschel' l]B-Forll-.n: Lohndumping untl I)tt|sendegcse1:, Be tricbsbcratcr'
2005 .  n r  21 .  s s .  1  164  -  1167

" J.  B iefcck i ,  Frunt ' ia .str: t lu.sobie gola,  Rzcczpospol i ta z dnia 17.10.1005. s.  B I
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W tym Samym duchu wypowiada się wielu fachowców w samych Niemczech' Wy-
Starczy tUprzytoc7'yc opinię C. Hct-ekęra z hamburskiego HWWA' Stwierdza on jedno-

znacznię, ze przeciwstawiając się w'prowadzeniLl zaIccęli Bolkestęirra Francja i Nienr-

cy. będące kiedyś tl-totorami integracji. przyczynia.1ąsię teraz do jej spowolnienia. Po-

stępując tak doprowadzą do definitywrrej klęski strategii l izbońskiej, ktorej wszak
rnyślą przcwodnią nliała byc popralva konkurencyjności Europy lvobec Stanów Zjed-
noczonych. Podobnie. jak anal i tycy z kopenhask iego instytutu C '  Hefekcr podkreśla '

ze l ibcralizacja usłLtg w Unli Europc.jskiej w średnic.j i dłuższej pcrspektywic przynie-

sie pozytywne ef.ekty. Pojawienie się tańszych ustugodawców z nowych krajorv przy-

czyni się do wzrostu popytu na usługi świadczonę ttl 'kze przez ro<lzimc przedsiębior-

stwa. Poza tynl pozytywnynl aspcktcnl jest nicr,vątpliwie zlnnic.jszenie roli pracy
nic legaluejT.

Trzeba w ty|n rnic.jscu podkrcślic' ze takzc W opracowatliach finnowanyc|l przez

Kornisję E'urope-jską poclkreśla się pozytywny wymiar l iberaIizacji rynku usług. Anali-
tycy bruksclscy szacowali, żc rnożc onir pociągnz1ć za sobą przyspicszcnic wzrostu go-

spoclal.czegtl o |' l l .)i, i wygcncrow ać az2,5 miliona nowych rl ie.jsc pracy*.

Argttl lrcnty te nic przckoIlaly jcdnak clccyclent(lw w statych państwach człclnkow-

skrch. W kwictniLr 2(X)6 r. Kornis.ja E'uropejska przcclstawiła nowy projekt dyrektywy
w sprawic świaclczcnia trsług. Oclclltldzi tll-l ocl zasacly kra.ju pochodzcnia wprowadza.iąc
jcdllocześnic Swcgo l.oclzaju protckc.ję w sektcrrzc trzeciIn. W listopadzic tcgo samcgo

roku lę norv4 dyrcktyrvę tlsłtlgtlwą przy.|ął Par|all lcnl ELrrope'jski. W lnyśl nowych zasad
firnly działąącc tla tcrcnic claIlcgtl kra.;u bęclą rl ltrsiały wypłacac swynl pracownikom

wyItagrodzcnia na poziotnic nic niższyI-n' niz obowiązująca tu minimalrra stawka'

Z drtrgie-j Strolly aulorzy projektu zt.lystanstlwali się od żąclań star,viarrychprzcz organi-
zacje pracowniczc rv starych kra.jach a-sprowadzających się dtl ktlnicczności wcryfika-

c.ji przygotclwania zawtldowcgo l]rac()wnikórv rckrutujących siq z Europy Wschodnicj.
Za wystarczającc tlznano kwalitikac.;c zdobyte vr, kra.irt pochoclzcnia.

3. Problemy polskich Jirm usługowych w Niemczech.
DilJiculties of polislt service cornpanies in Germany

W podobnym kicrunku' tzn. ograniczenia dostępr"r polskicIl pracowników do nie-
mieckicgo rynku pracy szły działania podejnowanę przez administrację nicrniecką

.rrtrdno jcdnak nie odnicŚc wrazenia, żc niemieccy decydenci nie czytają lachowej
prasy ekononricznej lub tez czego nie lnozna rvyk|uczyć -. argunlcnfy przytaczanę
przczpiszących tirm autorów si1 clla nich rnało przckonujące' Do takiego stwierdzenia

' 
C'. Hc1ckcr. Dirn'slt,isIttttg,,łfi.aiheit tttttl Euro7ii'st,ha |1,atthctrrebs/tilti'qkait, Wirtschaftsdicllst 2005'

nr  3 .  s .  l -16
" L.Vogt. Tht EL,l.S Siglc Mat.kat,' 'Ą! 'trlLtr Set.vit't/] Hccltttlnlics DepartnrcItt Working Papcr. Paris 2005,

s .  l 8
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upowazniają kroki podejrnowanc przez administl.ację berliriską znlierzające do mo-

zliwie maksymalnego ograniczęnia napływu tirm usługowych z Polski. Zaostrzenia

nrotywowane utrzymującyrn się wysokim bezrobociem w Niemczech sprowadzają

się do reirrterpretacji przcplsów rcguIujących zasady delegowania pracownikorv do

innych państw UE na podstawie prawa wspólnotowcgo. Wynikają onę ZaŚ:

zro'zporządzenia Rady EWG nr |408l] l rv sprawie stosowania Systetlów Za-

bezpieczenia społeczncgtl clo pracowtlików nitjernnyclr. osób prclrvadzących działal-
ność na własny raclrunek i do członkow ich rodzin pr,zcl^nieszczających się we Wspól.

nocie oraz
- z <1ccyzji Kornisji Adrtl inistracyjncj nr l8I z I3.grtrdnia 2000 r. dotyczącej irl.

terprctacji niektorych paragrafów tcgo rozporządzenia.
Rozporządzenic z' |97 l r. stanowi. zc dclegorvany pracownik poc1|cga ustawodaw-

StWu prawa państwa rra tcrcnie ktcircgo znajduje się sicc|ziba f.irnly p<ld warttttkictn, zc

spełnione są łącznie trzy następującc warunki:
dclc.uowanic za granicę nie t-t-lozc trwac dłttzej niż l2 rnicsięcy'
pracownik nic jcst skicrowany rv rnic'jsce inne'i osoby. ktcire-j okrcs skicrowania

upłynął
jest skicrowarry za granicę przcz ptzcclsiębiorstwo, w ktćlrynl.|cst on zwyklc zatnrd-

nlony.

obawiając się syttrac.|i. w które-j w Polscc mogłyby być lrrb są tworzone linlly, któ-

rych jedynyrn polcrn działaIlia byłaby zagranica, Nientcy sugeru.ją, Ż'cby 1.lt.zy wyda-
waniu zgody na pracQ osób clclcgowanych uwzględniać rclacjc tlbrotów realizowa-

nych prz'ez f.innę w kraiu i poza .jc| granicalrl i. Jaką clolną wartośc graniczl-lą

przyjmu.1c się 25 9,o obrot(lw z wynikaiących z.Jziała|ności w kraju. na tcrcIl ic ktorcgcl
znajduje się siedziba lirrny. Przcdnriotenl zainteresowania winIra stać się takżę bra-
nza, w której spccja|izuje się clana firlrra w kra.ju oraz rclacja |iczby zatrudnionych
w kraju i  poza jego granicartr i .

Strona niemiecka dornaga się r(lwnicz rygorystycznego cgzekwowania zakazu

kierowania do pracy za granicą nowcj osoby' na lniejscc innej' którr-j minąl właŚnie

l2 mies ięczny okres sk ierowania.
Trzębazauwazyć, ze tc decyzje właclz nienicckich są w pewl]yln sęnsie odzwięroie-

dlelliem obaw artykulowanych zarówIltl ptzez znL|czną część tarntc.jszcj opinii pub|icz-

nej jak i sporą grupę kadry zarządzająccj. obawy te były szczególrrie silnę rra terenie
wschodnich kraj ow federacj i''

ograniczeniu zagranicznej konkurencji w dziędzinic us|ug mają słuzyc awizowa-

ne nowe zasady odnośnie do ubezpieczeń społecznych wprowadzone W ty|rl kraju od

stycznia 2006 roku' Mają ona na celu poprzez podrozenie kosztów towarzyszących

" T. Kiessl. C].Pohl. H. Sschanrlholz, Ostdautsc'he Untarnehmcn lvtrut,hlen EU Dienslei,'stun/.łrit,llt
l in ie mitS lep,sn, i fo Dresdcn benchtct 2006 nr l ,  ss.  2 l  -  l5
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podnleśc koszty wytwarzaniir w polSkich finnach. Zgodnic tyn]czasem z dotychczas

obowi4zu1ącą pr.aktyką, w trybie porozumień wy.;ątkowych mozna zwolnic delego-

wanego pracownika z konieczlrości rvnoszenia skłaclki ubezpieczeń społecznych

lv krajtt prze.jściowego Zatrt|dnicnia' Postępowanie takie spotykało się do tej pclry

z daleko idącyrn zrozunrieniell l ze Strolly włtrdzc nienlieckich. Warunkicnr lvyrazania

lv przyszłości zgodę na takicgo typu rozwiązanic nla byc jednoczesne spełnienie

dwóch warttnków:
pracowrlik przccl odt1eIegor,vanieIn był zatrtrclniorly w firrnic dclcgujące.j w Pol-

scc co l l l t  j t l l t r ie j  2 rn ics iącc .
pracodawca clclcgujqcy prort.adzi sr,vą działaInośc w przewaza.jące.i ntierzc

w Polsc:c

Prr'er'ctl nalczy rtlzLtIl l icć' zc 'uv Ptllscc tcaliztlu.aIlc.jr..st pl.zynirirl l l l ie.j 5l 91' obro1ów

flnr-lv'".

AnaIizu.jąc tc rcstrykcjc tr.trdno oprzcc się rł'razcniu' zc przcdsięwziqe ia tc wpisują

się w szcroko po.;ętą ochronę własncgo rynktt pracy. która RFN Zagwarantowir,la sobic

.jako strona Traktirttt Akccsyjncgo. Ma tlna cltl tcgcr u, pcłrri prawo' Trzcba przy tyln

Zatl\\/azyc, zc.jctlną z bardzic-j rozpowszcc|rnionych tl lcttlcl sttlsowanych przcz Pola-

k(lw w cclu obc.jścia rygorystycznych przcpis(lw IricInicckich nla.jqcych na ccltt

tlchrtltrę lt 'łasncgo ryrlktl pracy.jcs1 zaklaclanic r,vłasnych ftrnl tl ir tcrclric RFN. Do roz-

trl iaru ancgcltlty trrósł juz pLzyklatl Bcrlina, gclzic stwicrc|ztlno, zc pocl .jcclnynl adrc-

sctrr. naIcząccgo c.lo obywatcIa polskicgo nlicszkania zarc.jcstrowanych zostalo ptlnac1

l()0.jcdnoosclbclwych firrrl usługclwych..lcst to nic.1ako cgzcnlpli i ikac.ja zrrirne-j lv Łiu.

rcl1lic i róznic occniano.i pl.zcclsiqbiorczości Ptl lakćlw. Ptltwier.clza.ją to r(rwnicz wynikl

baclari por(lwnawczych. okuało się' zc biorąc pod urvagę wskaznik przcclsiębiorczo.

ści. .jako odsctck osob rv rvickLr l8 (l4 lat zaalrgazowalrych rv 2()04 roku w nolvą

clzialalnośo gospodarczą, to był on w Polscc najwyzszy w Burtl1-l ic. Wyniósł on ll ' l l ,)1,.

W drugicj w tcj k|asyfikacji lr landii lvskaznik tcn był o l. l punkta proccntowcgo ll iz-

szy' w Wiclkie. j Brytanii wyniósł on 6..J .fo. wc |. rancj i ó'0 .żó a w N icrnczcc11 4'.5 .|1,l l.

Podsurnowując lnozna wyrttzic przckclnanic. ze poszerzcniu Unii Europcjskie.j

w majLr 2004 roku nie tclwarzyszyło pcłnc Wprowadzcnic wszystkich cztercclr poclsta-

wowych swclbód. O ilc bez większych problcnrów udało się zrcaIizować libcralizację

wynriany towarowej i obrotu kapitałowcgo tcl ztlacznie trudnic'jsze okazało się urze-

czywistnienie swobody przctl ieszczania się i świadczenia rrsług na tcrcnie całej

WspoInoty. Niektóre krajc w obarvic o własnc rynku pracy, wprowadziły okresy przc-
jściowc rnającc na cclu ogratriczenic nrigracji z no''vych klaj(lw czlonkowskich. Po-

nadto, u,brew początkowym zatnierzeniom Zawartyll] tzw. clyrektywic Bolkestcina.

nie uclato się wprowadz'iĆtzw. zasady kra.ju pochodzenia w stbrze usług. Wbrcw wy-

' ., 
.I. Kołodzic.1c zyk' 11llski 1lt.,tt '<lłt' lt ik ł'.t.jal:it, tttt gor's:.l, lh lrtlrunkut,h !|1igrucla :unl|łkolt,t, : i dtl

Pol.słj. Monitor Unii E'uropejskici' 20()5. nr 5.
' , P. Bla;cr. Bard:ie j koniet':ltość tti: pom.vsł nu ż.l,t'ie' Rzcczpospolita z dnia 26'|() 2005. s. t] 2
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mowie większości opracowań analitycznych wskazujących na pozytywny wpływ li-

beralizac.;i tego sektora clla wzrostu goSpodarczego Konlis.1a Europejska zdecydowała
się na dalcko idące tlgraniczenia w tyrn zakrestc'

Literaturu
Bibliographl,

Birjer P.. Bard:iej koltict':ltość ttiz pon.l ' 'sł na ż.yl1,ię, Rzcczpospolita z dnia 26.|0f005,
s . B 2

Kic lcck i  J . .  } . , runt , jo 's t t . :c lu,st l lł i<,gt; lu.  Rzeczpospol i ta z  dnia l7 ' l0 .2005. s '  B 1
tlcf-ckcr C., Diutslci.stttttg.sfi't,ilrcit uttd Europiiist'hc W'ctthct,rcbs/tihigkcir, Wirtscha-

lisciienst 200-5. rrr l.
Jenclroszczyk P., Klopot.v pol,skiego glu:urniku, Rzcczpospolita z dnia 14. I I .2005.
Kicssl T., Pohl C., Sschamlholz H.. O:;tdt,ttt.st'hc Uttlt 't 'nchntcn ht,trut' lttctt EL.l-Dit,tt.s-

lai 'stuttf 'srit, ltt ' l i lt it, mit Skap'si,s' i lb Drcsclcrl bcrichtęt 20()6 nr l.
Kclłoc|zic.jczyk J.' [,tll,ski 1ll.ttt'tltt,ttik v,v.,icd:ie ttu gtlr,s-.l,ch v,uruttkuch
l|4igrutit,:urtl l l l it l lrt,: i do Prllslłi. Morritor Unii E'Lrropr"'jskic.i ' 2()05' nr 5.
Nlijschcl W.' BB-Ftlnnl' Lrlhttdtttn1littg und Ettt'scndcgcset, Bctriębsberatcr, 2005.

r l r l l .

Sło.|cwska A.. D.t'.rńl.t. l l l ittttt',jtt 1ltl l,skich l irn, l izcczptlspolita z dnia 28.lipca 2005.
Szczc1laIiska Pis,l,cz M., Z gurużtt tttt la:icttlłtltt 't, 'salott'|, ' Przeg|ąd, 09. |0.20()5.
Vogt L..' l ' ltc EU 

'S5'rg1r, 
Murkct: ,1!.y'tsut'Servict;l Ecorronlics Dcpartrlcnt Working

Prncr"  l )ur is  l (X)5

Swtlboda świadcł,eniil usług n, Unii Europejskiej.
Pierwsie poIskie doświadczenia

S/1 .'.s:. :. ' l lt, '

Poszerzcnitt [Jnii h'uropc-jskie'j w rlla.ju 200.ł rrlku lric ttlwarzvszyło pcłne wprtrrvtrdzenic
rr,szystkich cztcrech ptldstarvowych swtlbtid. O iIc bcz większych probIcInów uclałtl się zt.ca|iz'o-
wac Iiberalizac'ję wynriany lolvarowe'j i obrtlttr kapitakrwcgo to znacznic trudnie.jszc okazało się
Lrrzcczywistnicnie s' 'vt lbody przcInicszczirnia się i świadczcrria usług na tĆrenic całcj Wsp(l lnoty.
Niektóre kraic w obawic o rvłasnc rynki pracy. wprowadziły okrcsy przejściowe rnające na celu
ograniczcnie nrigracji z ntlrvyclt krajórv człclrrkowskich. Ptlnadto wbrcrv początkowyrrt zatnie-
rzcniotn Zawartyl.|l tzw. dyrektywie Bolkesteina nie uclało się wprowadzić tzw. zasady kraju po-
chodzerria w stćrzc trsttrg. Wbrerr, wytllorvie większości opracowati anaIitycznych wskazujących
na pozytvwny rł'płyrv liberaIizacji tcgo sektora dla wzrostu gospodarczego Kornisja Europejska
zdecycltxvała się na claleko idące ograniczcnia w tyIrl zakrcsie.
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Tonrasz Budnikowski

Freedom of Services in the European Union

Summar.y

The EU 2004 Enlargcment hasrr 't been acconrpanied by the ful l  introduction offour funda-
mental freedoms. Whercas principles of goods and capital liee movemcnts have been accepted
and matcrial ized almost smoothly, provisions deal ing with cit izens and servioe movcments
have proved to be a tough task. Sorne ofthe I 5 EU Countries have decided to launch special re-
gulations. These have bccn supposed to prevent ęxccssive and uncontrol lcd inf lux of labour
force from the New Mernber States. Moręover, clespite earl ier intentions, the..country of ori-
gin" principle in services - known as Bolkeste in Directive - wasn't accepted. The Comrnission
dccidcd nanrely to uphold nrany ofexist ing hurdles and obstacles. This has happencd in spite of
a bulk ofanalytical evidence indicating unarnbiguously the posit ive cffects ofl ibcral ization to
comc latcr on.



MAŁGoRZATA DOMITER

Członkostwo Polski w OECD jako wyznacznik
polityki hsndlowej i proeksportowej
The membership oJ' Poland in OECD as marker of trade and
pro-export policies

I. oECD - struktura,Junke|je nraz znoczenie dla poliĘki handlou,ej
Eksportov,e.j
OECD- structure,./unctions und signific.unce.fitr trurle and
pro-export policies

o Ec' D ( organ izati tln l i lr Ectlnoll ic Co-ope'rat icln and Dcve| opt-l-lcnt) powstała
ntl |l l()cy Konwcrlcji Paryskic.| poclpisancj |4 gruc|nia l960 r' DziałaInośc rozpo-
częła 30 wrzcśnia l 96 l r. oECD jcst sukccsorką Organizacji Wspołpracy Gospodar-
cze.j (Organisation lbr Lturopean Bconontio C'o-opcraticln - Onncly'.

Ciłównyrn cclcm tlziałania OtlEC było stworzenic progranlu oclbuclowy E'uropy po
zniszczcniach woJcntlych' ptlclział pollrocy aIlrcrykańskiej Lrdzielonc.j w ramach Planu
Marshalla i rozwój współpracy gospodarczej między państwami członkowskirni.
OECD wykorrała dwa z załozonych cel(l'uv. Przcdę wszystkim <lokonała roz<lziału po-
Inocy w raInach plantr Marsha|la oraz przyczyniłasię do koordynacjipoIityki gospoclar-
czc.j państrv członko.uvskich. Wraz z zakończenienl rcalizacji plarru pcrtrrocy ameryka-
riskiej dla ELrrclpy (l9.5 l r.) organizacja stclpniowo mo<lyfikowała progtaIu swojej
działalności, rvysuwa.jąc na czoło libcralizację obrotow handlowych nlięclzy kĄarni
członkclwskimi, przyr,vróccnic wymienialności ich wa|Llt i prowadzenie badań nad roz-
Wo.|em gospodarczym tych krajów. W ęf.ekcie oEEC przyczyni|asię clo pewnej Iibera-
lizaqji hancllu zagranicznego' głciwnie w zakresię znoszenia ograniczeń ilościowych.
Wazną rolę w tyn względzie oclegrał uchwa|ony przez OEEC' Kodeks Libera|izacji,
zgodnie z którynl miała być prowadzona po|ityka handlowa kra.jów członkowskich.
Przy pomocy Europejskicj Unii Płatniczej organizacja cloprowadziła do ustanowięnia
w |958 r. swobodnej wymienialnoŚci rvalut mięclzy członkami OEEC'

. 
Latoszck E.. Proczek M., Orgutti:ttt''je ntięt|:vnantklw,e. 7'ąłóżenia, <,elc, tl:iałttlntl'śc1. Wvdawnic-

two WSHiFM, Warszawa 2001. s.  -15 l .

l 9



Małgorzata Domiter

OEEC nię udało się natomiast utworzyc projektowanej strefy wolnego handlu

obejmującej krajc członkowskic:.

Wobec powaznych zmian jakie zaszły pod koniec lat 50., do których przede

wszystkim na|ezy za|iczyć powstawanie kolejnych ugrupowań integracyjnych w Eu-

ropie (EWWiS, EURoAToM, EWG)' organizacja stanęła przed nowytni uwarunko-

waniami ekononlicznymi. W rezultacię z inicjatywy Stanow Zjednoczonych oEEC

przckształcono w oECD. Członkami za|ozycie|ami było dwadzieŚcia najbardziej

rozwiniętych państw Świata: Austria, Belgia. Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Ho-

landia. Irlandia, Islandia, Kanada. Luksemburg. Norwcgia. RFN, PortLrgalia, Szwaj-

caria. Szwecja, Turcja, USA' Wielka Brytania i Włochy. Była to organizacja otwarta

dla innych państw, pod warunkięm, Ze Zostaną onc Zaproszone przęZjej Radę. Ten-

dencja do powiększania tej organizacji wynikała przedc wszystkim ze sprzecznoŚci

powstałcj mięclzy statutowymi celami pobudzania wspołpracy gospodarczej krajów

wysoko rozwiniętych a ppz()stawanieln poza OECD wielu krajów charaktery-

zujących się wysoką clynamiką wzrostu. Kraje wchodzące kolejno w skład tej organi-

zacji rnusiały spełniac tzw. wartości nadrzędne, składające się na moclel oECD: de-

tnokracja. przestrzegźrnie praw człowicka i 'ul,olności obylvatelskich, stabi|ny wzrost

w ranlach otwańcj gospodarki rynkowej.
Państwa członkowskie oI]c]D zobowiązane są do clziałań wspólnych i indywidu-

alnych polegających na:

l. Prtltnowanirr cf-cktywncgcl wyktlrzystania zasobów gospodarczych zarówno

ludzk ich jak i  natura lnych.

2. Stymulowall iu rozwoju zasobow i badań w sf'erze naukowo-badawczcj oraz

rozwijaniu szkolenia zawodowcgo.

3. Prowadzeniu polityki zmierzająccj do osiągnięcia wzrclstu gospcldarczego, węw-

nętrznej i zewnętrznej stabilności linansowej, a takzę do zapobiegania takiemu rozwo-

jowi, który mógłby stanowic z'agro,Żenie clla gospodarki krajow członkowskich oECD

oraz krajów trzęcich.

4. Podejmowarliu wysiłków prowadzącyclr do znrniejszenia lub likwidacji barier

w wymianie towar(lw, usług i realizacji płatnoŚci biezących, do utrzymania i rtlzsze-

rzenia l i bera|izacji przepływu kap itałów

5. Sprzyjaniu rozwojowi gtlspodarczemu zarówno w krajach członkowskich, jak

i w krajach rozwijających się, pozostających poza organizacją,przez stosowanie od-

powiednich Środkow oraz w szczególnośc i przez napływ kapitału do tych krajów przy

uwzględnien iu znaczenia pomocy technicznej dla ich gospodarek i zapewnienia roz-

woj u rynków eksptlrtowych..

. OECD a Pol,ska, rcd. Michałowski S., Szostak M., Instytut Koniunktur iCen llandlu Zagraniczne-

go .  War s zawa  1995 r . .  s .  l l - 12
r Grzeszczyk T., Organizacja ntiętl:l,nartltlov,e- Ptlrądnik metotll.t':ny' Prywatna Wyższa Szkota

Handlorva. Warszarva 1997. s.  90.
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Czlonkostwo Polski v' OECD jako wvzttttt'znik politl'ki handlowe-i i proeksportowej

OECD nie ma jednak uprawnięń władzy ponadnarodowej, nie wypracowuje tęZ
Zadnych globalnych porozumień gospodarczych oraz nie podejmuje decyzji o charak-
terze ob|igatoryjnym' Zajmując się analizą wspołzaleznoŚci między hand|em między-
narodowym z jednej strony a ochroną środowiska naturalnego. inwestycjami zagra-
nicznymi, polityką pobudzania konkurencji ' polityką zatrudnienia, płac i świadczeń
społecznych - z drugiej, OECD wypracowuje reguły gry w międzynarodowych sto-
sunkach gospodarczych, tzn' dyrektywy (wytyczne) i standardy postępowania, którę

w przypadku ich akceptacj l przez Zaintcresowane państwa, stają się punktem wyjś-
cia do negocjacji na forutn międzynarodowyn. W działalnoŚci merytorycznej istótrrą
rolę odgrywają Komitcty Sektorowe, Gnrpy Roboczę, Grupy KonsultacyjIlc, Zespoły
Ekspertow i inne organy pomocnicze. Wśród Komltetów Sektorowych znajduje się
równiez Komitet Hand|u Międzynarodowego.

Mechanizn działania oECD okręśla się często nrianeln zasady ,.nacisku równych
sobie''. Zasada to polega na tym, ze rządy wszystkich krajow członkowskich wzajcrrl-
nie wywierają Ira sicbie presję' by w toku podcjtnowarlia suwe rentlych dccyzji naro-
dowych w sprawach gospodarki i zycia społccznego uwzględniac intcresy i stanowi-
sko paftnerów, a także toz|iczac się z przyjętych na zasaclzic konsensusu zobowiązań
w zakresic poządanych kicrrrnków i metod realizacji własncj polityki ckonomicz-
no.społcczncja.

2. Wkład OECD w liberalizację handlu światowego
OECD's contribution to liberalization of the world trade

OECD w cclu zwiększcnia przejrzystości polityki i praktyki handlowej krajów
członkowskich oraz łagodzenia potencjalnych napięc między nirni przeprowadz'a
ana|izy biezących wydarz'cń w handlu rliędzynarodowyn]' okręślane przczorganiz.t-
cję reguły dział,ania pozwa|ają na:

- powstrzytrlanie krajów członkowskich przed wprowadzanięm środków nię-
zgodnych z zasadami wolncgo handlu,

- osądzanie innych członków w wypadku stosowania przezntch takich środków'
- tworzenię nowych płaszczyz'l.l liberalizacji przez równanie clo krajów pro.

wadzących najbardziej liberalną politykę.

Celowi nronitorowania polityki hancl|owej krajów członkowskich słuzy Systeln
notyfikacji, nakładający obowiązek infbmowania Komitetu Hand|u Międzynarodo-
wego o wprowadzonych środkach, które mogąmiec znaczenie dla partnerów handlo-
wyclr. Dodatkowo oECD sporządza szczegółowe przeglądy wydarzeń w lrandlu mię-
dzynarodowym i polityce handlowej dwa razy do roku. Ukoronowaniem ich są
sporządzone raporty, które mają wymiar nie tylko tcoretyczny. Kraj. który zastosował

" Polska w organizar,jach międz1'narodow.yr'ł. rcd. Parzymies S.' Popiuk-Rysińska I', Wydawnictrvo
Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2002. s.  I  54- I  55
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Małgorzata Dorniter

Środki mające negatywny wpływ na innych członków OECD poddawany jest rlaci-
skom prowadzącym do ich najszybszego zniesięnia. Szczególną odnrianą tych rapor-
tów są rapońy dotyczące polityki handlowcj nowo przyjmowanych krajów' Przegląd
taki nie zastępuje jednak odbywających się w ramaoh GATT/WTO,,Przeglądów Me-
chanizmów Polityki Handlowej' ' (TPRM)'

oECD propaguje równicż liberalizację światowego handlu poprzez zwróccnie
uwagi na istniej4ce bariery w handlu. opracowaną w tym względzie konccpcją była
idca dostępu do rynku (rnarkct access) w warunkach globa|izacji światowe.j gospodar-
ki. Wskazywała ona, ze dostęp do rynku nic oz'nacza tylko zniesicrria barier taryfb-
wych i kwot, lecz obejmuje takzc subsydia. zakupy publicznc. oclrronę własrrości in-
teIektualnej, itd.5. Dalszyll l rozwinięcicnl tc.j koncepcji jest koncepcja ,,rynku
niczakłóconej konkurcncji ' ' (intcrnational oontęstbil ity of rnarkets). Pojęcic to ozna-
cza rynek, na któryrn panująoe warunki konkurencji pozwala.|ą na swoboclny clostęp
do nicgo zagranicznych towarów, usług' inwestyc.|i, przcdsiębiorców trt.l lz lt ic przc-
szkadzają irn rra równi kbnkurowac z partneranli (towararll i i usługarni; lokaInylni. '.

Poniewaz po I| wojnie światowc.j w handlu międzynarodowynl krajów europe.j-
skich istniało wicle barier oraz ograniczeń w zakrcsic wynlicnialności walut krajo-
wych utworzono Organizację Europe.jskic.j Współpracy Gospoclarczcj (oECC) po-
przcdniczkę oECD' którc.j głównym zaclanieIn była proll 'tocja l ibcra|izacji handlu
ipłatności  między kraja ln i  cz lonkowskin l i7 .  Real izując ten cc l  OEEC c lo n lotnęntu
przckształcenia jej w l96 l r' w oECD wypracowała Szcrcg porozulnień w zakresie Ii-
beralizacji bieżących transakcji niewidzialnych ( usług) i przepływów kapitałów. Do.
robck oEEC w tym zakrcsic spowodował, że oECD w nicspełna tl.zy lnic-siącc po jc'j

utworzęniu nlogła podjąc działania prawnc wiązące członków organizacji przyjęcicrl l
Kodeksu liberalizacji biczących transakcji niewidzialnych oraz Kodeksu libcralizacji
przepływów kapitałow, zwane Kodęksami l ibcralizacyjnyrni OEClD. Stanowią one
uzupełnienic i wzmocnięnie innych wic|ostronnych instrumcntów rniędzynarodo-
wych promujących Iiberalne międzynarodowę Środowisko gospodarcze.. Swiatowa
Organizacja Handlu (WTo)' a zwłaszcz'a Porozumienie ogólrre w sprawie Handlu
Usługami (GATS) konceIltruje się na protnocji swobodnego handlu usługarni' Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) jest z kolei organizacją pronującą swobod-
ny, wielostronny System płatności d|a biezących transakcji rl l iędzynarodowych.

Podstawowe zasat ly  kodeksów OECD*:
1 . Zasada liberalizacji (rollback)

Przystępując do Kodeksów kraje członkowskie podejmują zobowiązanie do usu-
wanie istniejących ograniczeńw zakresie biezących transakcji niewidzialnych i prze-

OECD a Po lska ,  . . . .  wyd.  cy t . . ,  s .  165-  166
Tamżc. s. 166
Piłatowski J., łt/kład OECD v, liberuli:ut,ję hundlu śv,ialowcgo. w: Michałowski S
cyt.. s. 205 201.
www.oecd.pologne.net/refonna_-pl

wyd.
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Członklstwo Ptllski v, oECD jako w-),:nacznik polit1,ki hałldlowej i prcleksportowej

pływów kapitału. Proces ten jest zindywidualizowanym procesem dla poszczegó|-
nych krajów. Tempo jego za|ezy od warunków gospodarczych danego kraju,.

2' Zasada nie wprowadzania nowych ograniczeń (standstiIl)

Zasada ta sprowadza się do ,,zamrozęnta'' istniejącego poziomu ograniczeń' co
wywołuje tzw' efękt rygla, tzn. niepogarszania osiągniętego poziomu Iiberalizacji.

3. Zasad n iedyskryrninacj i
Kraje członkowskię zobowiązują się do niestosowania Środkow róznicujących je

w zakręsie transakcji niewidzialrrych, czy transfbrów kapitałów objętych Kodeksami.
Zobowiązanie takie jest niezalezne od stopnia restrykcyjności danego kraju.

Niezaleznię od decyzji w sprawie wzajenrrrości, które dotycząwyłącznie napływu
inwestycji bezpośrednich i zakłaclania przedsiębiorstw, Kodęksy zezwalają tylko na
jedno odstępstwo od zasady niedyskryrninacji. Członkowie porozumień o uniach cel-
nych lub monetarnych mogą mianowicie stosowac nriędzy sobą dodatkowe środki l l-
beralizacyjrlc bez potrzeby rozciągania ich na pozostałe kraje.

4. Zasady ponrocnicze

wykorzystanic walut do okreś|ania i rozliczania transakcji transakcje rezyderr-
tów za granicą rnają byc swobodne, nle'za|ęznie od tego jako walul została przyjęta dla
ich rcalizac1i. Dotyczy to równiez jednostek rozliczęniowych (ECU- obecnie E'UR.
SDR). Kraje członkowskie regulując jednak rynki krajowe mogą zabronic osobom
zagranicznym korzystania z walut, których rezydenci nie mogą wykorzystywitc
w transakcjach krajowych,

środki równowazne nlogą on€ przybierać fbtmę wyrnogu uiszczania obo-
wiązkowych depozytów, karnych odsetek lub regulacji opóŹniających transakcjc ze
względów bczpieczeństwa. Srodki takic są u7nawane za ograniczenia i wylnagają zlr-

strzęzeh do Kodęk su l iberalizacj i przepływów kapi tałowych,
podatki od transakcji i podatki wptywającc bezpośrednio na operacjc objęte Ko-

dęksami nrogą być również Uznanę za ograniczenia wymagające zastrzęzeń do Kodeksu,

autoryzowani przedstawiciele kraje rnogąokreślać ogólrre wy-nogi, aby trans-
akcje i transfery były dokonywane przezautoryZowane podmioty (banki dewizowe),

kanały płatności za ograniczenie uznaje się wymogi, aby płatności były doko-
nywanę przez specjalne kanały płatnicze (np' rózne rynki walutowe d|a różnych ro-
dzajów operacji), jeśli istnieją istotnę różnice kursów wynliany stosowanyclr w takich
kanałach w porównaniu z kurseln oficjalnym (stałe odchy|ęnia minimum 27o w okre-
s ie k i lku mies ięcy),

równoważne traktowanie kraj członkowski zobowiązany jest do zęzwolenia na
inkoryorację spółki kontrolowanej przez osoby zagraniczne na tych samych warun-
kach, jakie mają inwestorzy krajowi. Warunki nakładanę na osoby zagranlczne przy

zakładaniu oddziałów, agencji mogą róznic się od tych nakładanych na rezydentów,

' 
Code oJ liberalization ol current invisihle operations, OECD, Paris 1993 Code ol liberalization ol

Capital movemełll, oECD' Paris l993
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ale pod warunkiem. ze nie są one uciąz|iwe i nic r,vykra cza.jąpozato co lest niezbęclne
ze względów ostroznościowych lub innych cclow przew,ia'ianych rv Ko.dęksaclr,.,.

2.I. ||pływ OECD 
1a 

przebieg i eJbkty Runcly Llrugwajskie.j
The influence oJ'OECD on the 

"rrrrn 
and results iy irrgrry Round

w Illonlencic, gdy-iL'szczc ncgo.jowano ostatecznc kwestic w rarlach Runcly Uru-gwa1skie1 oECD opublikowała rapo't' w ktcitynl przcc1stawiotlc zostały szaculrkowe
korzyści z redukc.ji taryf cclrrych l c|inlinacji baricr pozatary1bwych. ocerliollo.je lra2]4 n^id USD w 2()()2 r., Z czego ok' [ł0.|.' lniało przypaść na krąc na|ez4cc c1o OECD.W raporcie pcldkrcślano lakzc, ze korzyści og(llnc przeu,y,s,i1 z|1L|czn|e wyll l lar fi-nansowy' gdyz doclatkowo za|icz'yc do nich na|eży: zttlnicjszcriic napięc w Stosull-kach hand|ou'ych, wzttrocnicnic rcguł i c|yscyplirl GATT, wprtlwac|zcnic barclzic'jprzcJrzystych rcguł konkurctlcji, pcłrre włqczcnic kra.jów rozwija.jących się i państw
o gclspodarce centralnic planowancj c|o systcIrlu wiclclstronncgo. ń e lćkcic ptlnlyślne
zakor'lczc'ic Rundy po 7 ratach negoc.lacji, stworzykr rro'rc pldstawy lcpszcgo firnk_c.;onowania wiclostronncgo SySlclnu hancllclwcgtl. Doclatkowo istotne było tcl, zekrlł-je członkowskic OECD rric czckajqc nir ztrkoliczcnic Il.uncly Urugwa.1skie. j rozpoczęły
anaI izowanic zagadnicń dotychczas n ie wiązal lych bcz iośrcd], iu ,  po l l tyką han-cllorvą: globa|izacja stost-l lrków Inięclzynarrlclclwych. zt.tacz'ct.ticptlIityki wcwnętrznej
dla handILl międzyIlaroclowcgo, ptlIityka konkurctlcji. inwcstyc1e zagrall icz'nc.
Zakładarlo btlwictl l. zc zaga<1nicnic tc bęclą przccll l-tiotcln uwagi przyszłc1wTo...

3. Członkostwo Polski w )ECD
Polish membership in OECD

od początku istnienia OEc'D poclc.jnlowała clziałania |.|żl rzec7' wzIllacnianiir
wszyslkich c.zęści składowych wicloslronnr]go SyStc|l-tt| hanc1|owego, Do tcj s|cry ak-tywności organizacji naIezy za|iczyć popicranic wspo\rracy hattc1lowc1 Wsch(lcl-Za-
chócl, W ranrach lcgo obszarLr można rł,yróznic dwa ctl ipy jziałaIności:

- pienvszy obejnlował całą grupę byłych curopejskich krajów sclc.;alistycznych.
Zakończ.ył się on podpisanieIn uInciw o współpracy z krajami ńIT 1l'nnn",s in Tran-sition - Partnerz'y w Trakcic Przcnrian) i przyzllarricrn irlr statusu kra.;u obserwator.
w Komiteoie Handlu Międzynarodowego. Zgodnic Z \Ą,ytyczny|llr Lonclyńskiego
Szczytu Ekonomicznego uwaga oECD skicrowalra była przede wszystkim na okreśIenie
barier rv handlu z krajaml Etrropy Srodkowo-Wschodniej i rnoż|iwości ich zlicsienia,- w drugim nacisk połozono na kontakty z krajanli p<lwstałymI po roz'pa<lzie
ZSRR o raz  Bułga r ią  iRumun ił | : .

, , , , ,  OECD ą Po! , sku . . . .*y<l ' cy t . .  s .  I3ó . l4 |' .  Tamże.  s .  1ó7 . |68
't OECD tt Po!sku,u,y<i. cyt.. s. l:.(t_lj1
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C:,tonktsttlo Pol.ski v OEC'D.jako v,.y:nucznik ysolitl.,ki handlow,ej i proek.sportotvtj

Komitet Handlu Międzynarodowcgo odgrywa istotną rolę w procesie przyjrnowa.
nia do oECD nowych kandydatów nalezących do tego obszaru. Następuje to poprzez

dokonywanie przeglądu polityki handlowej krąu kandydata. Co prawda nie stanowi
on fonla|nie ęlementu Salnego procesu negocjacji ' ma jednak w nich swój udział. Ko.
mitet przedstawia bowięnr Sękretariatowi OECD, a ten Radzie, swoją niewiązącą opi-
nię o zgodności polityki handlowe'1 olnawiatrcgcl kraju z przyjętą przezorganizację.
W ten sposób wpływa, co prawda pośrednio' na Zaproszenic clanego kraju do członko-
stwa rv oECD. Przy okaz.1i tego przcglądu organizaoja uzyskujc dodatkclwo infonrlacje'
czy kraj aspirujący do członkostwa l11a gospodarkę nie grozł1cą wstrząSelTl ekonotrricz-
no-finansowyrn i czy jcgo polityka handlowa nie będzie w sprzeczności z fi lozofit1 wol-
lr, 'go handlu.

Pier.wszym kraje objętyrn przeg|ądern byta Rcpublika Czeska pazdziernik [995
r. Następnic Polska i Węgry luty l99ó r.' Korca kwiccięń |996 r.' Słowacja-.jesicń
1996  r . r r .

Sccnarittsz dokonywania tcgo typu przcgląclów jcst Ilastępujący:

Zaprczentowanie poI ityki handIowc.j kra.ju-kirndyc1ata członkom Kolrl itcttr i za-
pewrllcl l ie.jcgtl 1lrzej rzystrlści.

wskazanic istnicjącego w OECD myślerti it dotycząccgcl biczących i przyszłych
zagadnicń c|otyczących handlu.

. zapclznalrie przedstawicieli kraju ze specyliką działania obowiązującej w organiza-
cji zasady ',nacisku równych sobie'' na fbrunl Konritetu Handlu Międzynłrrodowęgo.

Raport |,ra tclnat polskiej polityki handIowcj uwzg|ędniał przcde wszystkim:
l .  Rolę Polsk i  w handlu n l iędzynarodowyln.
2. Stosunki handlowc (podstawy traktatowc, wzajenlne obroty) z krajarni OECD.
3. Udział Polski w międzynarodowylx Systcnie handlowym, a zwłaszczarea|izacja

porozulnien Rundy Urugwajskiej, stopicri otwafiości gospodarki na tle krajórv oECD.
4. Politykę handlową Polski z punktu widzenia biezących zaintęresclwari Konlite-

tu (np. deregulacja, integracja regionalna, konkurencja a handel).
5' Politykę handlową w porownaniu do innych dzicdzin gospodarki, a zwłaszcza

znaczęni e hand l Lr zagr ani czne gcl w gtl s podarce, u.

Pięrwszc kontakty między Polsk4 a oECD rniały rniejsoę w l989 r. Miało to miej-
sce w trakcie oficjalncj wizyty Sekretarza Gencralrrcgo OE,CD w Polscę - Jc-
ana-Clauda Paye. Głównym celcm tcj wizyty mia,lo byc określęrrie mozliwoŚci za-
warcia przez Polskę porozumienia z oECD w wybranych dziedzinach: reformie
SyStemu bankowo-finanSowęgo i podatkowego, przenrian własnościowyclr i struktu-
ralnych. promocji inwestycji zagraniczny ch, okrcśleniu ram konkurencj i, tworzeni u

'. Popińska Rysińska J', Polsku w organi:ut,jat'h międry,nannlol1,r'ł. Wydawnictwo Naukowe
Scholar,  Warszawa l99t i .  s .  I15.

,o Pol,sku - od trun,sfbrmat,ji1ltl ntlwe w)'zy.aniuw sfer:e regulatji. oHCD organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju' Przeglą<ly of:CD Retbrmy Regtrlacji. Departamcnt Strategii Gospodarczcj Mi-
n isterstu 'a Gospodarki ,  Warszarva 2002, s.  130-135
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ranl instytucjonall lych rynku pracy, refonnie Socjalnej, zwiększeniu skuteczności
ochrony środowiska oraz dostosowaniu polskich Statystyk do standardów nriędzyna-
rodowych' Następnie na etapie wdrazania w Polsce tzw. planu Balcerowiczakorzy-
Stano Z porad i konsultacji ekspertów OECD odwiedzających Polskę. od połowy
|990 r. toczyły się inlcnsywne rozmowy rll iędzy Polską a oECD w sprawie instytu-
cjonalizacji wzajemnych kontaktów. Ich efęktem było zawarcię 4 czerwca |99| r.
nriędzy rządęIx Polski a oECD ra|Iowęgo porozurrl icnia w sprawie wspciłpracy
i wspicrania procesu rcfon.n rynkowych (tzw. Menloranduur of Undcrstanding),
w wyniku którcgo Polska uzyskała nieznany wcześniej w te.j organizacji status kraju
partnerskiego. Był on fbnną pośrednią mięclzy StowarZySZenieIn a pełnyIn członko-
Stwem' Towarz'yszyło tL.tl]u procL'sowi przy.lęcie SZcZegółowcgo progfatrru wspołpra-
cy na |ata |99 |- |992 pod nazwąPartnerzy w Trakcię Przcmian (Partners in Transition

PIT). Programprzyjął następujące kięrunki i fonny współpracy:
przygotowywanie kornplcksowych raportów na tcmat sytr"racji gospodarczo-

.społeczncj, Stanu Zirawalrsowania refbrnr i pcrspektyw rozwo.jo'uvyoh Polski,
opraoowywanie raportów scktorowyclr i dokonywania przcglądów w najistot-

nicjszych dziedzinach gospodarki,

udzielanic ponrocy technicznej w dclstosowaniu polskicgo ustawodawstwa do
rcguł oEC.D,

świadczcnie pomocy narl'ccz kształcenia kadr na pcltrzcby gospodarki rynkowej,
przyjęcie po|skich obserwatorów clcl prac w orgattaclr oECD'
zapewnicnie poIskim spec.jalistom wglądu w opracowania i ana|izy przygoto-

wywanc  p r z c z  OE( 'D r5 .
od l989 r. oECD clpracowata osiem raportów poŚwieconych koInpleksowcj oce-

nic stanu polskiej gospodarki i l6 raportow sektorowych. Poza tym przedmiotem
ciągłych negocjacji było uzyskanic pozytywnej opinii OECD co do gotowośoi i zdol-
ności Polski do wprowadzenia w życie reguł funkcjonowania gospodarki opartych na
systemie prawnym OECD. Negocjacje prowadzono w komitetach i grupach robo-
czy ch. I ch efektem było uzyskan ie odpowiednich rekomendacj i ;

- w ramach Komitetu ds. Przepływów Kapitałowych iTransakcji Niewidzialnych
i Komitctu ds. Inwestycji Zagranicznych i Przedsiębiorstw Więlonarodowych uzy-
skano rekomendację w maju |996 r.

w ralnach Komitetu ds. Podatkowych, ds. Podwójnego opodatkowania, ds.
opodatkowania Przedsiębiorstw Wielonarodowych i ds. Zapobiegania Nadużyciom
Podatkowym uzyskano rekomendację w czerwcu l996 r'

w ratrrach Komitetu ds. Polityki Ekologicznej uzyskano rekonrendację w grudniu

1995 r .
Przegląd polskiego ustawodawstwa i polityki ękonorrricznej obejlnował porradto

takie dziedziny jak: sytuacja i polityka makroekonomiczna, prywatyzacja, sektor fi-

26
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Cztonkostv,o Polski w OECD jako wvznacznik politl'ki handlowej i proeksportowe.l

nansowy, SyStel-t-l ubezpieczeń Społecznych, polityka przemystowa, polityka regional.
na, polityka konkurencji, ochrona konsumenta, polityka handlowa i polityka eduka-
cyjna państwaló.

Powstanie Grupy Wyszehradzkie.i nie zmieniło pozycji negocjacyjnej jej człon-
kow, gdyż oECD wyraziła wolę prowadzenia negocjacjl zkazdyln z czterech kra-
jów odrębnie. Biorąc pod uwagę, ze Po|ska, Węgly, Republika Czeska i Słowacja
hyły znacznic zroztr icowanc 1 lod względeln os iągniętego poz io l r lu rozwt l j t l .  s lano-
wisko oECD nalezy uznać za w pelni uzasadnionę. W koricu l ipca 1994 r. Rada

oECD zatwięrdzi|a przygotowanąprzez Dyrekcję Prawną Sekrctariatu oECD pro-

cedurę ncgocjacy.|ną dla Po|ski i d|a pozostałych trzech kra.jów z Grupy Wyszeh.
radzkicj. Członkostwo krąów Grupy Wyszchradzkiej w oECD popicrała większośc
jej parlstw członkowskich,zwłaszcza Niemcy, USA i Austria. Najtrudniej było pozy-

skac przychylność Japonii. Dopicro połączenie wysiłków dyplomacji zachodnioeuro-
pejskich, amerykańskie.i iakcji dyplornatycznc.i,.1aką na fbrunl tej organizae-ji prowa-

dziły Polska i Węgry' sk,loniło JapclIl ię do odejścia od propagowanc'j przcz rl ią

dwuetapowej proccdury rozpatrywania wniosków tl członkostwo w oECD krajow rc-
alizujących Program P|T. W ef.ekcie Rada oECD na 33 sesji Ministerialng.i ' odbytej
w dniach 7-8 czerwca |994 r. na zasirdach kotrsensusu podjęła dccyzję o upowa-
żnięniu Sekrctariatu organizacji do szybkiego rozpoczęcia oficjalnych ncgocjacji
dwustronnych z władzalni pc.lszczcgólnych kraj ów Grupy Wyszehradzk i ej.

N egocj ac.j c zakończyły si ę sprecyzowan i em hanrrolrogram u dal szych zlrrian, kt(lre
ze względu na ćlwczęsne uwarunkowarria ckonorrriczno-społeczne Polski nie rnogły
być przeprowadzone przed akcesją. oEC]D zaakccptowała bowicm rozłozenię w czasie
tych znrian. Fornra|ne zaktlńczenic procesu ncgocjaoji nastąpiło na posiedzeniu Rady
oECD w dniu ).7 czerwca I996 r. Podpisanie Urttowy o zaproszcniu RP do przystąpie-
nia do Konwencji oECD, zawicrającej zarówno zaproszenie, jak i oŚwiadczenie rządu
określa.iące warulrki, na jakich Po|ska przystępuje do tej organizacji, nastąpiło w dniu
Il |ipca 1996 r. Przyjęcie Po|ski do OECD w dniu 22 |istopada 1996 r' zamknęło
pierwszą fazę procesu dosttlsowania polskiej gospodarki oraz Systemu prawnego do
stanrlardów obowiązujących w wysoko rozwiniętych państwachl 7.

3.1. Polska w ocenie OECD
OECD's appraisal of Poland

Przed samym przystąpieniem Polski do oECD organizacja wydała raport opie.
rający się na studium Sekretariatu, przygotowanyrrr dla oceny gospodarki Polski przez

Komitet ds. Analizy Sytuacji Gospodarczej i Rozwoju w dniu 25 września |996 r.W za^
kresie hand|u zagranicznego raport zawięrał następujące SpostrzęZenia i sugestie:

' .  Tamże, s. 162
,, Pnlska w orgttnizacjacł ..., lvyd. cyt., s' | 62
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cła impoftowę Są Stopniowo ZmniejSzane w ramach postanowień Rundy Uru-
gwajskiej oraz porozulTlień w obrębie Unii Europejskiej i CEFTA'

u|Tlowy o Paftnerstwie i WspóĘracy z Unią Europejską ułatwiają dostęp do ryn-
ków UE.

aprecjacja realnego kursu walut obniza lrrarze eksporterów i .jednocześnie
zrnnie.jsza koszty itl lportcrów.

- w powyzszyIn kontckścic protekcjonistyczne siły zabiegaĘ o różne kompen-
sujące posunięcia. Niektórc z nich zostaĘ Zćrstosowane z powołanienl w szczególności
k|auzu|i restrukturyzacyjnej zawaftej w Traktacie Europejskim oraz w drodzę wprowa-
dzenia baricr pozataryfowych. Chociaz posunięcia tc nic były Sprzeczne z porozutnie-

niami lniędzynarodowymi. to jednak zachęca.ją one do Starania się o uzyskanie zysku
(takze przez inwestorów z'agranicznych), stwarzają moz|iwośc dyskryminacj i i łagodzą
przymus rcstrukturyzacji' Niektóre ztyc|.l dccyzji są trudne do odwróccnia' Np' podatek
graniczny nliał byc wprowadzony jako środek dorazny, a pozostał w lnocy 4 lata' Po-
dobnie stało się z kontyngentami cclnynli. dla których obowiązują niższc cła na z góry
ustalonc rozmiaty irnportu, co wylnaga Systclllu zęzwo|ęń impoftowych i tym samyrn
stwarza lnozliwośc zabiegania o uzyskanie nadzwyczajncgo zysku. Niezaleznie od
względów polityki przemysłowej wprowadzcnic kontyngentów prezentuje się jako me-

chaniznr antyinflacyjny, np. w odnicsięniu do zbóz. Jednak związane z lym zmniejsze-
nie clochodów skarbowych redukuje spodzicwalrc korzyŚci z dezinflacji|3'

o i Ie p ierwszy Raport  oECD na temat PoIsk i  konccntrował s ię na depresj i  t rans-
formacyjnc. j  lat  1990-1991. drugi  na poprawic sytuacj i  gospodarczcj ,  to powyzszy
Raport koncentrowat się na mozliwośoi tttrzymania szybkiego t.errrpa wzrostu. W Ia.
tach l 994. l 995 gospodarka polska rosła ponad dwa razy szybciej niż wynosi śred-
nia dla państw oECD. Ponadto wzrost zyskiwał coraz SZcrSZe podstawy, choc nadal
utrzymywały się cluże kontrasty między scktorami. Siła ekspansji wynikała w zna-

cznej mierze z szybklc.j integracji z'Eur<>pąZachodnią izcałągospodirrką światową,
o czym świadczy przede wszystkim duzy wzrost eksportu i importu.

Podobnic.iak w innych krajach Środkowoeurope.iskich, k|uczowym czynnikiem po-

budzającynr szybki wzrost byłajeszcze szybsza ekspansja hand|u zagranicznego. Gdy re.
alny PKB zwiększył się o około 12,50ń nliędzy rokiem |993 a l995, to rozmiary ekspor-
tu i importu dóbr i usług, innych jak usługi czynników produkcji, wzrosty odpowiednio
o 34oń i 37oń (łącz't.tie z szacunkowymi nierejestrowanymi handlowyni przepĘwami

transgranicznymi).
Mimo zę według kategorii księgowych, udział eksportu netto we wzroście był ujem-

ny (tab. l )' to jednak właśnie zdecydowany wzrost ekspońu podtrzymywał dwucyfro-
wc stopy wzrosfu odnotowane w wieku sektorach przemysłu. JednoczęŚnie przewa-

zającą część irnportu stanowiĘ półprodukty i dobra inwestycyjne. przy czym udział
tych pierwszych wynosił 65-10%, a drugich około 13-l5%. obrót uszlachetniający,

I

f 8

18 Przeglt1dv Gospotlarcze oECD 199ó-t997, Polska' Ministerstwo Gospodarki l997 r., s. 5-6
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tzn. import towarów w celu przetworzenia w Polsce i reeksportu miał rosnący udział

wharrdlu zagranlcznym.w 1995r.udziałtensię1ął24ońw eksporcie\12o/,w imporcie,

w przemyśle lekkim odpowiednio 82% i 62%. Zatem irnport nie był przejawenr nadmi^er-

nego pop}tu, |ecz więał się w dużej mierze z zaopatlywanienr polskiej gospodarki|9.

Tabela l . Składniki polskiego wzrostl l  gt lspodarczcgo w latach l992- l995 według ccn staĘch z pcl-

przcdnicgo roku, za wyjątkiem l992 r., dla którcgo przyjęto ceny stałe z |990 r.

Table I . Components of polish economic growth in the years I 992- I 995 in accordance with fixed pri-

ces fronr the fbrmcr ycar', with thc c'xception of I 991, tbr u hich lixcd price-s liorn I 99() were adopted

Wyszczególnien ie

Konsumpc.ya:

- indywidtralnr

zbiorowa

Tworzcnic kapitału brt ltto

lnwestycje w środki trwałc

Tworzcnic zapas(rw

Popyt kra.iowy

Eskpoń towarów i usług zwyłącz'e-
n;gm d1xJhodów z pracy i kapitałrt

Itnport tclwarów i usłr'rg z wylącze-

nienl dochodów Z pracy i kapitału

Produkt krajowy brutto

Lldział w PKB
w 1992

78,4

54.7

I u , 6

? t  s

- ? o

97

, ) 9 ' 7

l00,0

-0.5 -2,9

2,6 3,8

1992

) ' 7

1 , 3

1 , 4

- ? x

0.5

1993

4.0

l r

1/.,1

| 994

) 7

0.(t

1 , 4

-0, I

1.0

| 995

-0 . I

) . L

1 . 9

0.5

1 , 1

5 9

0'ź]

1 5

: , 9

0 ,6

4.4

1 .0

t 4

'7.9

4 1

Zróclło: Przeglątly Gospoclarczc oECD l99ó- l997. Polska, Ministcrstwo Ciosptlclarki l997 r.. s. l t{

W roktl l995 hanc1el z krajami UE' stanowił około 70% eksporttl i 659o irnportu

(z wyłączeniem nierejestrowanego handlu transgranicznęgo). Niemcy były najwa-

żniejszym partnerem han<llowym Polski z 38ońudzlałem w eksporcie i27o/o udziałęm

w imporcie. Handel z krajani transformującynri swoje gospodarki rnimo kilkuletnie-

go spa<lktr zacząłwykazywać tendencję rosnącą w |994 r. Nastąpiła ręaktywacja han-

dlu z krajami byłego Związku Radzieckiego. Największy sukces odniósł eksport zyw-

ności i maszyn na Ukrainę i do Rosji. Zdobyte ponownie rynki mogą jednak

wykazywac tendencję do kurczenia Się wraz Z rozwojem ręform strukturalnyclr

w tych krajach i wzrostetn rodzimej podazy. Jędnak wielkość tyclr obrotów była nie.

zadowalająca, l la poziomi ę I7oń eksportu i l5% importtl w roku l995' Wobec faktu,

Lu StypaJ. ,ClhodorM..Kor:ńt ' izpr: . l , 's tq l ieniuPolsk i tLoOECD,, ,Przcg|ądRządorvy. ,  l99ó.nr8 9
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ze większa część polskiego eksportu jest lokowana na ryki UE, to wzrost gospodarczy

w Europie Zachodniej w 1994 r. powaznie przyczynlł się do zwiększenia polskiego

eksportu. lnnym czynnikiem wspomagającym rozwój hand|u zkrajami UE w latach
|994-|995 była postępująca liberalizacja wymiany w obu kierunkach' zgodna z po-

stanowienialni umowy o Stowarzyszęnlu z Unią E'uropejską oraz ze zobowiązaniami
podjętymi w raInach GATT i WTo. Nie można jednak przeceniac wpływu obnizęnia
baricr w handlu. W szcrcgu sektorow, w których dominował eksport i impoń, juz

w 1 993 r. cła i inne ograniczenia nie były zbyt wysokie. W innych, eksporterzy polscy

nie wykorzystali w pełni istniejących prefćrencji, np. bezcłowych kontyngentów'
przyznanych godnic z Umową Stowarzyszcniową z Untą E'uropcjską, zc względu
przede wszystkim na skutek uciązliwych wynogów administracyjnych związanych
z tymi preferęncjami. Tcgo rodzaju przypadki stanowiły jcdnak rnnicj niz3,ń polskiego

cksportu do krajow UE2.,. Dodatkowo krajc UE poc|ejmowały pewnc działania anty.
dunrpingowe i innc restrykcje, które w efbkcie hamowały polski eksport. Np. w 1994 r.

Unia Europcjsklt uruchtlInilu prtlccdurę arrtydurnpingtlwą przcciw ccmentowi wypr()-

dukowanctrru w Po|scc' Działanic tczakończyły się jcdnak dIa nicj pcłnym f-iaskiem,
gdyz okazałtl się, ze to rynek UtJ jest skartclizowany. W istocie był to spór pomiędzy

nicnlicckirni produccntatni wytwarzającylni celnent po obu stronach o<1ry2|. W cfbk-

cic tendcncja nar7'cc7' zwiększania warunkowej ochrony towarzysząca obnizaniu i l i-

kwidacji ccł i kontyngentów moze byc zniechęcająca nicktórych potcncjalnych cks-
pclrterów i ostatecznie prowaclzic do ograniczenia ekspansji handlu.

Innym czynnikieln wzrostu polskicgo eksportu była kclnkurencyjność cenowa pro-

duccntów poIskich. E'woluc.;a noIrrinalncgo kursu walutowcgo, ccn, płac i wyda.jnoŚci
pracy doprowadziła do Znacznego spadku względnego kosztu jednostkowego pracy

w l994 r' Tcndcncja ta zmicniła się jcdnak w l995 r', zwłaszcza w ostatnim kwar1ale.

Płace w przcmyśle łącznie z premianli w przeliczeniu na dolary wzrosły w ciągu dwóch
|at o 44oń, osiągając do końca l995 r' poziorn około 400 USD miesięoznie. W prze l i-

częniu na marki nicmieckic wzrost tcn wynosił 20,Yo.W końcu l993 r., płace wyra-
Zonc w walutach obcych micŚciły się w widcłkach porównywalnych z Częcharrri
i Słowacją. Natomiast były wyraznię niższę w porównaniu z Węgrami i Słowenią.
Podkonicc |995r.płacewPolscepozostawałynada|znacznienizszenizwSłowęni i ,
ale były juz wyzsze niz na Węgrzech i Słowacji, pozostając na takim Samym poziomic
jak w Republice Czeskiej, w której też nastąpił w tym okresie wzrost płac. W dalszym

ciągu jednak płace w Polscc stanowiły ułamkową częŚć płac w Niemczech. Rentow-

nośc w l 995 r. była nadal wyzsza w sektorze eksportowym niz w pozostałe części pol-

skiego przemysłu, co współgrało z faktem, ze |uka płacowa w Stosunku do krajów UE

była w dalszym ciągu większanizzróznicowanie wydajności pracy. Niemniej jednak

względne koszty jednostkowe pracy w niektórych przedsiębiorstwach polskich zwię-

]() Przcglądy Gcrsptrdarcze ...' wyd' cyt.. s. l36
21 Tamże. s.  l36
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kszyły się na tyle, ze zachęcało to do zatrudniania tańszej siły roboczej z Rosji i Ukra-
iny oraz do przenoszenia częŚci produkcji na obszar WNP.

W kwiętniu |996 r. rząd polski zaaprobował Pakiet 2000 - Śrędniookresowy pro-
gram makloekonomiczny na drugą połowę lat 90., opracowany pod kątem dązenia
Polski do integracji zUF'. Zasadnicze cele przyjęte w tym pakiecie były następujące:

_ przeciętnie rea|ne tempo wzrostu PKB o 5,5%,
wzrost eksportu i impor1u o l0,5% rocznie, przy załozeniu słabnącego tempa,
wzrost inwestycji brutto 1 1,oń rocznie, a konsumpcji 4%,
inflacja osiągnie wielkoŚc jednocyliową do 199tl r., a do końca 2000 r. spad-

nie do 5-]oń,
spadek bezrobotnych do poziomu |0oń siły roboczej do 2000 r.rr,
spadck długu publicznego do PKB do 2000 r. do 42.,/o.

Funkcjonowanie gtlspodarki polskicj po uzyskaniu człtlnkostwa w oECD polc-
gało głównie na zogniskowaniu działań na następujących st.erachr..:

wzrost gospodarczy, stabilnoŚc i clostosowania strukturalnc. Dla tych zagad-
nięń oECD przygotowało stu<lium przyjętc na scsji Rady oECD na szczeblu mini-
sterialnym w nlaju 200 I r. pt."Growth Projeot". W studium tym za podstawowc
czynniki wzrostu gospodarek na przcłomic XX i XXI wieku uznano upowszcchnic-
nie technologii infbrrnacyjnych i infbrrlacyjnych, wysoką innowacyjnośc, inwesto-
wanic w kapitał ludzki, twtlrzęnic nowych mic.jsc pracy oraz trwałe tnakroekono-
micznc warunki  funkcjonowania gospodark i ,

handel i inwestycjc rniędzynarodowe oraz uIl]acnianie systclnu wiclostronnego
w świetlę perspcktywy cwcntualnego rozpoczęcia rundy wiclostronnych rokowań
handlowych na fbrull l wTo.Z polskicgo punktu widzenia szczególne znaczenic lnają
prace oECD nad współzalcznością handlu rniędzynarodowęgo, inwcstycji i rozwtlju
dla wypracowania właściwego podejścia do g|obalizacji. Waznym zagadnieniem
z tcgo punktu widzenia była zatem większa spójność polityki i lepsza koordynacja
prac organizacji międzynarodowych. Celem oECD jest w tym względzie zachęcanie
krajów do dalszej l ibcralizac.ji handlu. ukazywanie korzyści tęgo procesu, atakze za-
grozeń związanych z ewentualnym powrotem do systcmu protekcjonizmu,

zatrudnienie i spojnoŚć społcczna. W tyn względzie punkt zainteresowań oECD
przesuwał się z problamtyki oświaty na zagadnienię zdrowia, a szczególnie Systemu
opieki zdrowotnej. Szczególną uwagę w tym zakrcsic zwraca rosnąca rola czynnika
ludzkiego jako elementy aktywów przedsiębiorstwa i związana z tym celowoŚć inwe-
stowania w edukację i ochronę zdrowia, walkę z ubóstwem i margina|izacją społeczną
oraz patologiami spolccznymi.

trwaĘ izrównowazony rozwój gospodarczy przy uwzględnieniu wpĘwu decyzji
gospodarczych na środowisko. Przyjęty w 1998 r. przez Radę OECD program budowy

. '  Tamże .  s .  19  2 I  o ra z  | | J
23 Polantl Frotn Transition to New Regulator,v- Challenges, OECD Reviews of Rcgulatory Rcform,

OECD 2002 .  s . 102 -105
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strategii trwałego, Zrównoważonego rozwoju jest projektem horyzontalrryrn, ba.

dającym związki między wzrostem gospodarczym, poziomem zycia społecznego aja-

kością śroclowiska natura|nego,
zarządzanie scktorem ptlblicznym i prywatnym. Prace w tej dziedzinie prowadzą

do ustalenia i Lrdostępnienia najIepszych doświaclczeń krajow członkowskich, mających

zastosowanie <lla poprarr,y warunków dziatalrroŚci przedsiębiorstw w tych sektorach.
optyrnalne wykorzystanie nowych tcchnologii,
wspicranie procesów rozwojowych w państwach nicczłonkowskich w wielu

dzicdzinach, w których OECD dysponuje znaczny|n potencjałcm intelektualnynr

i  os iągnięc ia ln i .
konsultac.jc z przeclstawiciclarni spoleczcristwa obywatelskiego2a.

Korzyści dla Polski wynikające z przystąpienia do oECD są głównie l latLlry po-

średnicj. Przęde wszystkittl na|ezy do nich za|iczyć:
przybliżenie Polski dtl SyStell lu wysoktl rozwiniętej gospodarki przcz prz-yjęcic

norm i standardów oECD.
dr"lzy postęp w libcraIizac.jl gtlspcldarki polskie.j iwłqczenie je.j do systerllt l gt.l-

spodarki Światowc.;,
prornoc.ja Polski jako dcmokratyczrlcgo kra.ju. dysponującego dynamiczną

i zdolną do przeobrazcń gospodarką,

uzyskanie wglt1du w occnę globalnych proces(lw ekontllnicznych oraz nlozli.
wośc ślctlzcll la opinii l la tcl]l. lt Polski na arelric trriędzynaroc|owc.j,

ttporządkowanic i ttzupełnicnic inliastruktury instyttrc.jonalncj i prawncj rv dzię-

dzinie gospodarki oraz oparcic jr--; na n()w()czcsnych zasadach, przy zachowaniu jcd-

nak niezbędnych inStrulncnt(lw ocltronnych'
większa otwarttlŚć gospodarki, oo wynika z'prz'yjęcia Kodcksow Libcralizacyj-

nych OBCD,
członkostwo Polski w oECD okazalo się wtrznytn instruInetltcm reaIizac.ji cclów

polityki ckonomicznej kraju, zwłaszczazaś tych, które są związane z adaptacją gospodar-

ki polskic.; do wymogow zewnętrznyclr' Rcalizowana ona była na trzeclr uzupełniających

sięp|aszczyznaclr: transfonllacja Systemowa, regionalizacja oraz globalizacja25.

4. Miejsce Polski tu subsystemie oECD jako w1,znaczłvik realizob,anej
p o lity ki p roe ksportowej
The position of Poland within the subsystem oJ'OECD as u marker
of implemented pro-export policy

Dystans dzie|ący Polskę od oŚrodków donlirracji Światowej, czyli równiez. albo
przec1e wszystkim od krajów oECD' rrla podwójny wytttiar:

)a Po! 'ska w t l rganiza<jacł ' ' . '  wyd. cyt . .  s .  l ó5.|6ó
t' Stypa J.. Chodor M.. /(ar:r',r:r'l z pr:t,stcgtieniu.... wyd. cyt.
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. róznica produktu krajowego brutto.
o różnicaSystet l lowtechnicznych'
Na|eży zatcmprzyjąć, żc Polska na dl.odzc aplikacji do oECD miała i ma do wy-

konania zadanie osiągll ięcia wspólnego Systemu technicznego z krajanri oECD przy

radykalnie nizszyn prodrrkcie krajowym brutto. W tyrn celr'r niezbędne jest opraco-
wanie stratcgii rozwo.ju. która nie będzie opafta na wzorcach obecnie stosowanych
przcz kraje OECD. a|c nir takich' którc wykorzystywanc były' gdy te kraje roz-
wiązyrvały dopiero problerrly pcldobne do współcześnic stojących przec1 gospodarką
polską' Jczcli zatenl postawi się tezę, ze poIityka proeksportowa.jcst właściwą |]]e-
todą. aby kraj typu lalc_comers clołączy,l do gł(>wnego nurtu cywilizacyjnego. to in-

Strulnenty wdrazania tej rrretody nic mogą stanowic prostego powielenia instrumentów
wykorzystywanych w tynr cclu w innyrn okrcsic historycznym. Dlatcgo tezteza,ze in-
tęnt,cnc.ionizm paristwolt,y jest lrlctodą rcalizacji polityki prclckspot-towej wymaga roz-
wirrięcia w postaci przcc|starvicnia nowych instntrncntów tcgtl intcrwencjonizmu].'.
W otlnicsicIl itt dtl [,olski rlalczy.jedntlznacznic stwicrclzić, zc pcl|ityka proekspofitrwa

Polski.1ako kraju dtl1lict.tl prtibu.|ąoego się rv|ączyc do subsystctrltr dominacji światowe.j
nlusi uwzglęclniac nic tylko to jakie nlic'jscc chcc Polska zająć w tym subsystemie
z punktu wiclzęnia własttych potrzcb, alc takzc jakic korzyści mogę Z tego osiągnąc siły
gospodarczc i poIitycznc przcsąclzającc o kicrLrrrkach rozwo.ju tcgo srrbsystemu. ZatęIn
przy lbrnlułowaniu polityki prockspońowc.j Ptl lski, jak i kazdego irrnego kraju typu
Iatc-ccltltcrs' ktlrriccznc.jcst trwzg|ędnicnic kięrtrnkciw rozwtl.jtlwych clśrodka donrinacji
śrr.iattlwe'j. aby Il lt ic się wpisac nic ty|ko w inliastrukturę gospodarczą krajów tego
ośrodka' lccz rćlwrricz w r-rkłacl gcopolityczny oclpowiadający interesorn państw

składających się na tct-l ośrodck. W tyrn korrtckścic dla Polski zagadnicniem pritrryteto-
Wytx st i l l ( )  s iq takżc włączcnie w in lcgrac. ję ctrrr lpcjsk l1.  Ponadto w r lkrcs ie narastania
regiona|izmćlw jako ptlśrcclniego ogniwa globalizac.|i kraj typu late-cotncrs musi
okrcślić' swo.ją pozycję 'nv oc1niesicniu do którcgoŚ z wielkich rcgiclnćlw gospodar-

czyclr świata. W przypadku Polski niribardzie-j logicznyrrl rozwiązaniem była Unia
Europe.jska. Potradto Polska weszła w tcn etap zpoz'ycji kraju zaclłLrzonego. W kra-
jach zadłuzonych presja na wdrażanie polityki proeksportowej prowadzi do zderzania
się ich intcres<iw w tokLr walki konkurencyjnej na tych samych segmentach rynku
sr'rbsystcnrtr krąów ot]CD' którc są dostępne dla nich ze względu na zasoby Surowco-
wę oraz charakter i poziclrll prodLrkcji materiaInc-i i usług. Presja ta wzrosła szczegó|-
nie w latach dziwięćclziesiątych. kiedy po rozpadzie RWPG kra.jc trprzednio nalezące
do tego ugrupowalria trlrzeniosły kicrtlnck swojej ekspansji eksportowej z obrotów
między sobą na eksport do subsystemu oECD. W państwach tego subsystemu spo-
tkało się to Z pewnymi lcakcjarni obronnymi' usprawiedliwianymi wymogami ochro-

' ' Fclbur S.' Upławu S.. Wicrzbołowski, Uv,urunktlyt'onia i przes,lunki plit.vki proeksporlow,e1
w:  ' . Rap t l t 1yNadS t r a t cg ią ' ' I n s t y tu tRozwo ju i S t t l d i ówS t r a t cg i c znyo l rwWars za r v i c .N r2 t ] / l 99z1 . s .  l ] 8
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ny własnego rynku pracy i bezpieczeńStwa Strategicznego' Ponadto państwa OECD

traktowały swój ekspon jako cel priorytetowy. Według J. Bhagwatiego, doprowa-

dziło to do narastania procesu dezintegracjl handlu światowego. Przejawem tego były

zakłocenia walutowe i podwazanie zasad Iirnkcjonowania GATT27. W tym kontekś-

cie trudne okazało się dla Polski przeprofilorvartię eksportu z rynków byłej RWPG na

rynki oIJCD, w tyl.|.l zwłaszcza do UE i USA. Mancwr ten został przeprowadzony Za

cenę prymitywizacji stnrktury po|skiego ckspot1u do poziomu charakterystycznego

dla średnio rozwiniętych gospodarczo krajów dawnego Trzeciego Świata. Ponadto

struktura ta z'aczęł.a się zb|izać do struktury charaktcrystycz'nej dla okresu przedwo-
jennego, kiedy dominowal rv polskim e ksporcie węgie| ( l8,4.%), drcwno i wyroby
(|7,,ń\' wytwory pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ( l 3' l9lo) oraz rvyroby hutnicze
(ok. l0-oń). Stan ten potwicrdzał tezę, ze istniejący w tym okresie deficyt handlu zagra.

niczncgcl nliał charaktcr strukturalny, spowodowany zaś byl przcde wszystkinl niedo-
pasowanieln potencjału cksportowego do danej stn.rktury geograficzncj *y*ozu.*.

Wobec powyzSzego scenirriuszc budowy pcltencjału cksportowego Polski w latach

dzicw ięcc1zics iątych musiały clotyczyc :

. wbltdowania Ptl|ski w inliastrukturę kontaktów gos1rodarczych zUE,,

. t|względnicnie szans rozwojowych jakie dIa potencjału ekspottowego Pol-

ski miało trastawięnic się w wybranych dzicdzinach prtldukcji na rynki wschodnic,
zw|aszcztt Rosję; rolnictwtl i przer-rrysł rolno.s1-lozywczy, przerrlysł lotniczy i mcrtclryza-

cyjny, firnrlirccutyczny. artykułów doltlowych tr."vałcgo uzytku' konfbkcyjny. trslugi

budorvlanc.

. ŚwiacloIncgo wyselekcjonowania grup towarowych i rodza.jów usług prze-

widzianych do cksportu do kra.jów oECD: towary rolno-spozywcze' wyroby htttnicze,
produkcja przemysłu lckkicgo. Warto podkrcślic, ze eksport ten dotyczył tzw. ttlrt.artiw

wrazliwyclr. Dlatcgo tcz jego więlkośc za|ęzna była ijest przedc wszystkim od stanowi-

ska władz poszczególnych krajów oI1CD i/|ub Komisji Europejskiej, a nie od rzeczy-

wistcj chłonności rynktl' Ponadto zatnicrz:ano wykorzystać ,,nisze'' rozumiane jako

wąskic obszary produkcyjne pozostającc poza głównym obszarem zainleresowania

wielkich korporacji (małoseryjna wysoko wyspecjalizowana produkcja typu higlr tech.

nology dla prac badawczo-rilzwojowych, wykorzystywana |ll.in. w słuzbię zdrowia)

oraz jako rynki zbytu c|la tzw. cywilizac.i i ,,drugiego poziolnu.'. Chodziło o te obszary,
które w ramach OECD rvspółistnieją z donlinującą cywilizacją znajdującą się w sta-

dium przcchodzenia do cywiIizacji postindustrialnej, czyli usługowo-informacyjnej,
. Zapewnienia rnożliwości wykorzystania zasobów wysoko wykwalifiko-

wanych specjalistów w P<llsce dla Świadczenia usług dla zagranicznych odbiorców

r7 Bhagwat i  J . .  Iłr ,
Ju l y  1992 .

. '  F" lb. . .  S. .  Upława
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bezpośrednio wewnątrz kraju rv następujących dziedzirlach: prac B+R, projektowych,
w Sl.erzc wzornictwa. usług infbrmatycznych.

. wykorzystania Zainteresowania krajów z Azji Południowo-Wschodniej

rynkami Europy Zachodniej clla budowy w Po|sce nrontowni, zwłaszcza produkcji
przcllysłu Inotoryzacyjncgo i e-lektronicznego, w celu realizacji ekspot1u do UE i kra-
jów by,lej RWPG.

. utrzyll lania rozwoju tradycy.jnego polskicgo potenc. jału eksportowego
opafiego na górIl ictwic węgla kalrl icnncgo i rniedzi,

.  uStaIcni l r .  k l t i rc  kra. je Trzcc icgo Swiata będą traktowanc pr i ()rytc lotro ze
względu na potrzcby poIskicgo itrrpoftLr. Ot-crta eksportowa do tych krajów powinna
tak być tnoclclowana. by stanowiła poclrtlclną potcncjału eksportowego rozwi.janego
z pLlnktu w iclzcn i a przyjętych zało Żcń poI ityk i procksportowej r9.
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Deparlaurent Stratcgii Gospodarczej Ministcrstwa Gospoclarki, Warszall,a 2002
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t iska M. (red.1. Ot icyna Wycla*,rr icza Arburc-trLrn. Wroclaw' 2(X)1. s. l7-20. s.290-291
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Członkostwo Polski w OECD jako wyznacznik polityki
handlowej i proeksportowej

S!rts:t ':tnił'

Międzynarodowa koordynacja pol ityki handlowcj ma ogromlle z,naczęnję dla polskiej

pol ityki handlowcj iproeksportowcj. Dlatcgcl tez szczególncj anal iz ie zostały poddane insty-

tucjonalne powiązania Polski z gospodarką światową, real izowane poprzez członkostwo

w OE'CD. Przedstawiono zatem strukturę, zasady i cclc działania otjCD, szczególnie zaś

wpływ oEC]D na Iibcral izację wyIniany rniędzynarodowej. Następnie przedstawiono proccs

apl ikowania Polski do tej organizacj i oraz wskazano, zc miejsce Polski w subsystemie

OECD jest wyznacznikicm rcal izowancj pol ityki proeksportowcj.

The membership oJ'Poland in OECD ss marker of trade and
pro-export policies

Sunnarl,

The intemational coordination of trade policy is of great importance to polish trade and

pro-export pol ic ics. Therefore, institutional l inks between Poland and global economy, imple-

mented through the mcmbership in OECD, have bcen thoroughly analyzed. The structurc, the

principles and purposes of oECD activit ies (part icularly the inf luence of oECD on thę l iberal i-

zation of international exchange) have been presented. Subsequently, the process of applica-

tion ofPoland into this organization has been displayed and it has been indicated that the posi-

tion of Poland within thc subsystem of OECD is the marker of implemented pro-export policy.



JAN KARWOWSKI

Hundel detuliczny u rozwój lokalny. Współczesne
dylematy

Retailing and a local Development. Contemporary dilemmas

l. Cele i determinanty rozwoju lokalnego
Aiws and the determinants of the local development

Zrównowazony rozwój lokalny nakierowany jcst na tworzenie zintcgrowanych

płaszczyzn|..

. społecznej' która clotyczy poprawy warunków i zakresu Świadczęnia

usług w sferze edukacji, opicki zdrowotnej i społecznej. mieszkalnictwa, bezpiecze-

ństwa, kultury i sztuki, sportu i rekrcacji;

. przestrzcnnej, która odnosi się do racjonalnego kształtowania układów

osiedleńczych ( rozmieszczenia w przestrzeni ludzi i rodzajów działa|noŚci)l

. ku|turowej, w której działania na1ąza zadanię zachowanic zabytków kultu-

ry materialnej, tradycji historycznych, pie|ęgnowania, kształtowania i rozwijania toz-

samości lokalnej oraz rewitalizacji zdegradowanej zabytkowej substancji matcria|ncj;

. gospodarczej związalrc.j z rozwojertl i lościowym i jakościowym oraz

strukturalnym najważniejszych scktorów gospodarczych, rozwojerl i lościowym ija-

kościowym ofer1y produktowcj, oraz kształtowaniem poządanej struktury rynku pra-

cy i rozwojem innowacyjności i warunków wprowadzania nowych technologii '

. ekologicznej * dotycząccj ochrony najcenniejszych zasobów i walorów

ekologicznych oraz przeciwdziałanięnr dęgradacji środowiska naturalnego.

Z badań prowadzony ch przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsu mpcj i, wyn i -

ka, ze polskie gminy przypisu.ją zróznicowane znaczenie poszczegóInym czynnikom

warunkującynr rozwój lokalny,'/ I tak ( w odsetkach odpowiedzi respondentów), po-

szczegolne czynniki uznaniowe są następujące:

o wzrost  gospodarczy ipełne zatrudnienie . . . , .13,0%

l Strużycki M .' Przetlsiębiorczość w prot.e'sie roztttljtt tynkólt'lokalnyt'h,
s .53

: Tamże, s.56 . Badanie zrealizowano w 2005 r. objęto w nim l00 gmin z

IRwiK, Warszar,t'a 200ó,

l l l województw.
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.  rozwój  infrastruktury .  . . . . .  .  . . . .  5 |  '0 %

. wzrost  atrakcyjności  inwcstycy.|ncj  .  .  ' . . . .  '  .41 ,0 %

. wzrost dobrobytu i jakości zycia. . 43,0 %
o wzrost  atrakcyjności  turystyczncj  . . . . . . . .  30 '0 %
. rozwój usług społccz'nych' . ' lt].0 %
. poprawa jakoŚc i  środowiska.  . .  . . . . .  |7 ,0 %
. wzrost aktywności zawtldowe'j ispołeczncj... |5,() %l
.  rozwó. i  tcchnologiczny i  i t l t lowacjc. . . . . . .  |2.O,,/o
o z'róż'nicowanic działalnoŚci gospodarczej . J,0 ol,

. wzlTlocnienie więzi i tozsamoŚci terytorialncj. ..] ,0 o^

Handcl dcta|iczny llt imo postępująccj intcrnacjonalizac.ji działalnclŚci przedsię-

biorstw lrandlowycIr pozostaje wciąz sf'erą integralrl ie związarlą z rynkicrn lokalnyrn

i  reg iona|nyl l r .  Istotnc z l l l iany ograniczającc loka lnoŚć handIu dcta l iczncgo zwi i1zanc

są z rozwojenl lnternetu i e- handlu. Handel dctaliczny odgrywa istotną rolę we
wszystkich zintcgrowaIrych p|aszcz'yznac|r rozwoju lokalncgtl i w większości czynni-
kćlw warunk u.jących tcn rtlzw(l.j.

2. Handel w procesie ro?.wo.iu lokulnego
Retailing in the locul development process

W płaszczyzrrie przcstrzeIrnej rola handlu jest bardzo istotrra z wiclu powodów:

a) Właściwe usytuowanic placówck handlowych w układzic przcstrzcll|lyl l l lnia-
Sta, czy gminy dctenninuje dostępnoŚć nlicszkańców do usłrrg handltlwych i tworzy

warunki niczbędnc do rcalizacjipotrzcb konsurnpcyjnyc|^l,r,uwz'g|ędnicnicm ich mo-
zliwości dochodowych, pret.erencji ' czasu przeznaczL||1ego na zakupy itp. Czynniki
dctcrnlinującc dostępnośc hand|ową l-niasta, grniny i lustruje rys' l '

b) Handcl tworzy takzc warunki konkurcncji lniędzy kupcaIni o względy i pie-

niądze mięszkańców (k|ientów). Decyduje o tyrn struktura podlniotowa handlu dcta-
licznego, ktora powinna być kształtowana w sposób racjonalny dccyzjarni lokaliza-

cyjnymi jednostki samorządu terytorialnego.

c) Handc| dcta|iczny jest waznym czynnikiern rniastotwórczym i wywicra wpływ
na kształtowanie waznych cIcl-lrcntów |unkcj onowan ia tniasta, takich .jak :

o cęntrum miasta,
. ośrodki handlowo usługowe,
.  u l ice handlowc, pasazc.
. rewitalizację starej substancji rniejskiej'

Właściwę rozmieszczenie placówek handlowych w układzię osiedleńczym jest

ważnądetenninantą jakości zycia mieszkańców miasta czy gminy.
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Rysunek 1. Czynniki determinujące dostępnośc handlową miasta

Diagram l. Factors which detennine the retai l  accessibi l i ty of the city.

Clzynniki z'wiązane z'
samym mlastcrTl

()zynnik i  związanc zc
strukturą s icc i  t lsadni-
czcj dancgo obszaru

Dostępność handlowa
rniasta

C ' z ynn i k i zw iązanc  r ,
dostępnością kolnuni-
kacy.jną (przcstrzcllną)

Czynniki z.wi4zane z.
rozwojcm społcczntl.
ckonomicznynr obszaru

- stopicń rcal izacj i  funkcj i
ccntra lnych
- czynniki dcmogral'iczne

l iczba. wic lkość. rodza. j .
rozmicszczcnic poszczc-
g(r lnych . jcdnostck osadni-
czych rv tyrn przodc wsryst-
k im innych rnias( tcgo
sanrcgo Iub wyzszogo rzętlu

- położcnic konlunikacy. j-
no nlasla;
- stopicń wyptlsazcnia rc-
gi t lntt  w in l iastrukturę ko-
lnunikacyjną;
- rozw(r1 komunikacji pu-

bl icznc ' j  i  prywatncJ;-  natu-
ra lnc i  sztucznc przoszkody
komunrkacyjnc.

-  czynnik i  dctnograt icznc;
- czynnik iekonomicznc;
- czynnik i  psychologicznc
i  socjopsychologicznc

Żródło:. Wojdacki K-P.' Dostęptlośc huntllowu.juko t:zynnik ksztułtuląt,y'jukośc ż.\:t,ia nicszkań(ów

miust i regionów,w.. Jakośc żyt'ia v, regionie, pod rcd. J. Karwowskiego. Uniwcrsytet Szczcciński,

Szczec in 2003. s .214.

W sferze gospodarczęj handel ijego placówki spełniają cztery wazne funkcje:

. Są istotnym obszarem aktywności biznesowej.

. Są waznym pracodawcą absorbującym znaczącą cZęść podazy na rynku
pracy,
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. Są waznynl og|liwenl w Systemie dystrybucji usprawniającyrl zbyt wie|u

lokalnych produktów,
. wpływają na poziom kosztów i konkurencję cenową oraz pozytywnle

oddziałuje na poziom inflacji w gospoclarce.

W okresie polskiej transfbrrnacji sfera usług. w tym handel. stała się obszarenr ak-

tywności biznesowej najl iczniejszej grupy obywatcli. W roku 2005 przedsiębiorstwa

harldlowc stanowiIy 43 proccnt ogtiłu przcdsiębiorstw scktola usłtrg, a ich przychody

67,[l proccnt ogółu przychodów scktora ttsług.

Mimtl ekspansji zagranicznych sieci, w handlowej clzialalnoŚci biznesowej na.;-

l iczniejsza jest grupa podrniotów gilspoclarczych posiaclaiącyclr jcclcn lub dwir sklcpy

(  t ab . l  )

'. l.abcla l ' Poclnlioty gtlspoclarczc rvcdlug liczby sklcptlw \\ latach l995 2(X).ł

]-ablc | . Busincss units accorcling to thc nunrbcr ol'shops in the y'cars I 995-2(X)4

Wvszczclr( iłnicnic l995

Ogirtcnr ltt2l{75

l -2  sk lepów 311 541

l 0 (X)  l t x t l

192 I  43 124845

195  l ( x )

lt.1. tJ/ł

3u67(X) ] lt)24() lt4.5ó

Udział w % 9l l '6 9li,(r 9ti,2 x

tJ:::, Rocznik Statystycznv 2002. GUS, Warszawa 2(X)3. Rocznik Statvstvcznv 2005. (jUS' War-

Po 2000 roku następujL- w,yraz|]y spadck ogcilncj Iiczby podrniotów działających

w hancl lu,  jak tez poc lmiotów pos iac la. jących l  lub 2 sk lcpy.  Jest  t t l  skutek dynamicz-

nych procesów koncentrac.ji r intcgracji w handlu w korlcu lat dzicwięcdziesiątych

dwudzicstcgo wicku i początku c1wudziestego picrwszego. Podobna tendencja rvy-

stępuje w liczbie sklepów' która z 231400 w l 990 roku wzrosła c|o 432000 w 2000

roku (  dynamika |82,0 ) .  Po 2000 roku następu.|c spadck l iczby sk lcpc iw do 370tt83

rł.2004 roku' co ()znaczd prawie l4 procent. w 2005 roku odnotowano ponowtly

wzrost p|acówek n.'-'.11611lych do 3B.1 tys. (przyrost o 3,5%,).

|Jdział handlu i napraw w tworzeniu PKB.1cst 7'nac7'ny i wynosił:

1 9 9 5  . .  . . . . . . . . 1 ' , 7 . 4 %

2 0 0 0 . .  . .  | 8 . 4 9 ó

200,5.  .  . . l6 ,Ts^

Handel detaliczny jest Znaczącyl-n źrodłenl dochodów własnych gmin z tytułu po-

datku od nięruchomości, opłat targowych oraz opłat czynsztlwych za wynajmowanę

1oka|ę.
Przedsiębiorstwa handlowe są liczącym się pracodawcą. F. Misiąg podkreś|a, ze

handel mimo postępującej koncentracji charakteryzuje się w miarę stabilną zclolnoŚcią
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absorpcyjną lnięrzoną liczbą pracujących. ktora w caĘln okresie transf-olmacji zwięk-
szyła się o połowę, podczas gdy w całej gospodarce zrnniejszyła się o 23 9,o, aw prze-
myśle o 31 yo].l Z danych GUS rvynika , że |iczbapracrrjących w, latach l995 2004
kształtowała się następująco (por. tab'2):

Tabcla 2' Liczba pracującyc|r w przeclsiębiorstw.ach hancllowych w. latach I995 .20()4 w tys.
Table 2. The number of'cmplol,ccs in contntercial cntrcpnscs in I995-2004 in thousands

Wyszczcgir ln icnic

Handcl i  r)aprawy

W tyrn handel dctaliczny,

Udzial w '%

l( )q5 l00U

I 903, I

1044.2

51^7

12011,6
r  131.7

i .51.ó

) 2004

i  
re l l l , I

'  I083,3

l .54.ó

Zr(rdkr: MisiEg F ., Funkt'irtttttvt'ttttia hunt!lu v, uos1;t;durct,.iuk; ltrzcdmiąt hudtttt...s.l(t

W latach l99'5 2005 clynarnika w Iiczbic os(lb pracujqcych w handIu rlcta|icznyln
wynosiła l09 ' l  ibyła wyższa o 7.I  punktów procentowych od c lynamik i  rozwoju
sklepów. TcInpo spadku Iiczby pracujących w latach 2000 - 20()4 było znacznie niz-
sze niz tcnlpo spadku liczby sklcpów ( o l0 punktów prclccntowych i sytuac'ia ta była
w główne.j mięrze wynikiem procesów konccntracji i integracji.

W sfbrze gospodarczc.j rtlzwo.iu lokirlncgtl ważnesą równiez dwie pozosta,lc funk-
cje handlu. Przedsiębiorstwa hanclIu dcta|iczncgo w 200-5 roku kupowały 52 9-lo swo-
lch produktów bezpoŚrcclnio,u krajowych wytwórcćlw, 38 % w hurcic, a tyIko |5 %
stanowił import bezpośrednia./ Handcl <letaliczrly ułatwia zbyt pro<Juktów lokalnynl
wytwórcom. Strategie niskich cen ręaIizow ane pr7'ęzsicci handlowe wpływają pozy-
tywnie na pobudzanic popytu, wyIlluszają obnizanic kosztów i stabil izację poziornu
inf]acji ' NadnlięrIra prcsja na obniżanic cen produktów powodow ała teznegatywnc
skutki. Nicktórzy producenci zostali zmuszcni do szukania rezerw w obIlizaniu kosz-
tÓw osobowych, co było przyczy|1ąograniczania zatrudnienia lub przenoszenia pro-
dukcji do krajow o niskich kosztach wytwarzania.

3.. Relacje samorząd terytoriolrty _ handel cleralicz,ny
The relation between Iocal government and the retiiling

Ważnym zadaniem jec|nostki samorządu terytoria|nego jest osiągnięcie rozsądnej
rownowagi rniędzy interęsem mieszkańców. kupców ipoządanej tożsanrości rniasta.
Nie jest to zadanie ani proste, ani łatwe. Mieszkańcy są zainteresowani takinl System

, 
Misiąg F ., F-unkc:jonov,al:ie hunr]lu w gtl,-potlarce.jako pr:edmillt bądąń. w: Hanclel we w.spt)łc:e.snej go'sp<ldurce, rcd. M.Sławińska, Akademia Ekononriczna, Pozrrań 200ó, s. Ió.a Rynek wewnętrzny lv 2005 roku' GUS Departarnent Statystyki. www.Stat.tlov.pl
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handlu detalicznego, ktory stwarza maksymalną dostępność do róznorodnych form
obsługi' konkurujących ze sobąplacówck harldlowych zarówno ceną, jak też jakością

obsługi. Jednocześrric poszczególnę grupy mieszkańców na ogół bronią się przed lo.
kalizacją w sąsiedztwie placówek, które mogą stwarzać pcwne niedogodności ( nad-
tniemy hałas, utrudrlicnia komunikacyjne itp. )

Kupc'v. swoje dccyzje lokalizacyjne podejmują głównic w oparciu o przewidyr,vaną

wielkość niezbędnego popytu' gwarantuj ącego cfektywność ekonomiczną działa|ności
handlowcj. Na ogół Są ZaintL-reso'uvani nlinima|izac.;ą nakładów inwesĘcyjnych
związanych z obiektami handlowynri' Bronią się prze.d zbyt silną konkurencją'

D|a tożsamoŚci miasta dobrze funkcjonujący Systęm hancllu detaliczncgo jest wa-
żnynr atrybutcnr' Jcst waznylll elęmclltclx .jaktlŚci życia micszkariców. okrcŚla jasnc

reguły prowadzcnia bizncsu w tc.j sfbrzc. Wykorzystujc placówki handlowc do tworze-
nia poządancgo ptlziomu atrakcyjności turystycznej wybranych fiagmcntów miasta.

Władzc lokalnc dla zapcwnieniir kornprolrl isu rrl iędzy sprzecznyIrl i intt-resalni pcl-

winny posiadać konccpcję handlLr clctaliczncgo, w ratnach kttire.j powinny nlicć wy-
pr i tc()wi l l rc  t lc|pt lwicdz i  l l i l  nastqpu. iącc pytani l t . : ,

l. Jaka jest najbardzicj poządana sicc handlu detalicznegcl./
2. Które lniejsca i w jakic.i wicIkclści nadaią się na Ioka|izac1ję poszczególnych ty-

pow placowek handlowych'/

3. Jaka powierzchnia placówck handlowych w śródnlicściu pozwoli odpowiednio
ręll izrlwac jcgtl |unkc1c..).' l

4. Jaka jcst obecna i prognozowana siła nabywcza ludnclści mic.jskiej i w jakirn

zakrcsie.jest i będzic się zwiększała w procesie przyciągania otoczenia./
5. C'zy i lv jakinl stopniu Inieszkańcy są zadowolcni z of'eńy lrandlclwej w rnieścic./
6. Jakic Sq |Tlocne i słabe strony handlu dctalicznego w mieście./
7 . Co na|eż'y zrclbić by zwiększyć atrakcyjnośc hancl|u dctaliczncgo./
13. Jaką strategię rozwo.iu na|eż.y przyjąć .i

Władze loka|ne dla rcalizac.ji konccpcji handlu dctaliczncgo dysponują dwoma
istotnymi instrumentami: plancm przcstrzenncgo zagospodarowania oraz podatkami
iopłatami Iokalnynl i .

Piętnasto|ecic |990 2005 było okrcsem c1ynamicznego rozwoju handlu detalicz-
ncgo w Polsce i w na poszczególnych rynkaclr lokalnych. okrcs ten charakteryzował
się równiez duzyll l i napięciami w relacjach samorząd handcl deta|iczny zróż'nymi
skutkami dla mieszkańców' kupców itozsamości miast. Największymi beneficjenta-
nri tcgo rozwoju byli mieszkańcy konsunrellci, w szczególności w zakresie dostęp-
noścl hand|owej i warunkow realizacji potrzeb konsurnpcyjnych. D|a znacznej części
mieszkańców rozwrjający się handcl detaliczrly był szansą zatrudnienia' lub rniej-

.' Fic D.' Wenzcl K.' Hundel detaliczny a ro:wój miasta i regiotttt, organon, Zielona Góra 2000. s.23.

.' Generalnic przyjnruje się' zc 33 9/o powierzchni placórvck handlowych rv nrieście po.,vinno znajdo-
wac się w śr(ldmicściu' 33.% w osiedlach micszkaniowych oraz 33 7o na pcryferiach.
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Scenl rozpoc zęcia działa|ności bi znesowej. B en efi cj entam i tego okresu n i ewątpl iwie
były zagranicznc Sieci handlowe, które szczególnie w |atach dziewięćdziesiątych
uzyskiwały bardzo atrakcyjne lokalizacje dla relatywnie tarrich inwestycji (hale. ulgi
podatkowe, re|atywnie niskie koszty pozyskania tercnów budowIanych), co w powią-
zaniuz'duzynr popytem iograniczonąkonkurenc'ją zapewniało bardzo wysokąrentow-
nośc' D|a niektórych siecl był to ctap do ekspansji na kolejne atrakcyjne rynki wschod-
nie. Tęza ta znajduje w ostatnich dwoch latach potwierdzęnie w decyzjach podejmowa-
nych przez' niektóre zagralliczne przedsiębiorstwa wycoftl.;ące się z polskiego rynku'

Przedsiębiorstwa małę posiadające jedcn lub dwa sklepy w picrwszyln okręsie
transfbnllacji rniały bardzo korzystne warunki rozwoju (swoboda wcjścia tra rytrck,
rnała konkurencja, relatywnie duzy popyt).Do 1995 roku mieliślny do czynienia
przedc wszystkim z rozwojem ilościowyrn. Wejścic na polski rynek sieci zagranicz-
nych tę Sytuację w istotny sposób zlrl ieniło. Duzę obickty hancllowe. zinlegrowanc
sięci, nowe lonny obsługi kllcntow spowodowały znaczący wzrost poziornu konku-
rencji. Jc.i rezultatenl był wynluszol]y proccs integr.acji wiclu polskich przedsię-
biorstw, przyspicszony proccS wykorzystarria nowoczcsnych sposobów pozyskiwa-
nia iobsługi  kI ientów, a więc zmian jakt lściowych. Nie wszyscy kupcy tyrn nowy| l l
wyzwaniom sprostaIi, szczcgólnic w miastach, w których właclzc Iokalne nic były
przygotowane lub nie chciały podjąc dztałań clo uzyskania rozsądncgo kompromisu
między występującymi na Iokalnym Iynku grupami i l lteresow.

.fo, 
w jakim stopniu rozwijający się dynamicznie handel detaliczny wpływał po-

zytywnic na tozsanroŚc Il l iasta i poprawialjego wizerunek.zależitło o dccyzji lokaliza-
cyjnyoh podejmowanych przcz władze poszczególnych miast. Czy były one wynikicm
realizacji przyjętej koncepcji, czy zabicgow |onna|nych i niefbrrnalnych iIlwęstorów.
Czy urzą,J miasta chciał i potrafił wycgzekwowac wynragania architcktoniczlrl'stosow.
nc clo najblizszego otoczenia budowancgo obicktu handlowcgo , czy tez nie. Czy potra-
fił inicjować i koordynowac paftnerskic wspoł. działanie wie|Ll podrniotów w tworze-
niu ulic handlowych, pasaży, deptaków czy handlowego Zagospodarowania dzielnic
lub obiektów poddawanych rewitalizacji.

Z badań prowadzonych przez Irlstytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji na
przełomie wiekow ( 2000 rok ) wynika, ze napięcia społeczne w baclanych gminach
wywoływały następującc zmiany w sfęrze handltr7: ( w odsetkach baclanych gmin );

o Lokalizacja duzych obiektów handlowych ... .....67 ,9 oń

. Wchodzcnie finn zagranicznych w sferę handlu. .32,| %

. L ikwic lacja targowisk '  ' .  ' .  '  . . |8,5 oń

.  Lokal izacja targowisk. . . . . .  13,6 %
o  o p ł a t y  i p o d a t k i  . . . . . . 1 1 . 1 %
. Warunkisprzedazy loka l i .  . . .9,9%

, Kłosiowicz - Górecka tj., Słowińska B., Sctnnr:ąd tery,tzrialn.a ro:w'<ij l1l|L,oczesnego haudlu,
Dit ln.  Warszawa 2001. s.  75.
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Warunki najmu lokal i .  """" 6,2%

Wanrnki dzierzawy isprzedazy gruntów. ......... 3,] o^

4. Wnioski końcowe
Final results

Wykorzystanie f'unkcji handlu w procesie zrownowazonego rozwoju lokalnego

warunkowane jest rniędzy innymi:

a) opracowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego koncepcji rozwoJu

handlu cletalicznego i uwzglę<Jnicniern jej w planie przestrzennego zagospodarowania]

b) W decyzjaclr lokalizacyjnych nowych obiektow handlowych władze sa-

morzą<lowe powinny brac pod uwagę to, iż ich obowiązkienr jcst takżc ochrona inte-

rcsów po<lmiotow juZ działających i realizujących swqe funkcje przypisane danej Io.

kalizacji w sposób nic budzący z.astrzeż'cil

c) Wykorzystaniem polityki opłat wynajnlu |okali, warunków wykupu |clka|i. dcl

ksztahowania pożądancj struktury przedmiotowcj i podrniotowej sieci handlowej

w mięścic. Stostlwanc zbyt powszechnie kryterium wysokości kwoty uzyskanej w prze-

targu w konsckwcncji niejcdnokrotnie jest przyczyną bardzo wysokich kosztow

społecznych'
d) Roznioowanienr sposobu stosowania podatku od nierucholności. Podatek tcn

mógłby być naliczany nie ty|ko cld powierzchni, lecz takze w ten sposób, ze kwota za

r-lretr kwadratowy mogłaby być różnicowana w zależności od atrakcyjności lokaliza-

cji' Przy tynr sposobie w rnicjscach szczególnie waznych dla miasta, inwestorzy mo-

g|iby spełniac do<latkowe wynlagania architektonicznew zalnian Za obniZenie stawki

podatku;

e) Potrzebna jest konsekwencja w egzckwowaniu wymagań architektonicznych

oblektów hanrllowych zgodnie z wynraganiami danej lokalizacji;

f-) Analiza rozwoju handlu dctalicznego w poszczegó|nych grninach wymaga bar-

dziej wiarygodnych danych, niz tc ktore Są prezęntowanę w obecnych publikacjach

statystycznych.
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Retailing and a local Development. Contemoprary dilemmas

Streszc:enrc

Artykuł przedstawta r,vybranc aspekty trdziału handhr detalicznego w rtlzwtljtt ltlkalnyrrr.

Rozwój ltlkalny nakierowany jcst w zasaclzie na trvorzenie zintegrowanychptztsz'czyzn.. spolccz-

ncj. przestrzeltnej, ktrlturtlwej, gosp..,darczc.j i ekoltlgicznej. tlanclel dctaliczny s1rcłnia istotną

roię w tych pł,aszczyznach. W przcstrzcnncj clcterIninujc warunki realizac- ji potrzeb konsurnpcy.;-

nych rnieszkańoów, tworzy warulrki ktlnkurcncji, w isttttny sposób wpływa na wizerunck nriasta.

W sf.erze gospoclarczcj hande liest obszarenl aktyrvności bizncsowe' j. ważnyrn ogniwctrr $, Syste-

mic clystrybucji, wpĘwa na pozioln kosztów i konkrrrcncję cenową. Handcl dctaliczny.;cst wa-

żnyln pracoclirwcą na lokalrryln rynku pracy. Sarrrorzątl lokalny powinicn clziirtac w kierunku

o.iąguniu rozsą<1ncj równowagi między interescm tnieszkarictiw, przedsiębiorstw handlowych

i poĄdaną tożsamością t-lliasta. Okres l990 2005 charaktclyztrwa| się ilynanlicznyln rozwoJc|l)

handlu <lctalicznego w l,olscc. Bcnetic-jentami tcgo rozwoju byli: rnieszkańcy. zagrlrniczltu. sicci

handlowe oraz w rÓznym zakresie krajowc przcrlsiębiorstwa handlu dctalicznego. Artykuł ko-

ńczą wnioski adresowane <lo jcclnostek satnorządtt tcrytorialncgo.

SumnturY

The paper presents the chosen aspects of tbe inl'luence of the retiriling on the local dcve-

lopment-This development is focused on the creation ofintcgrated levcls: social' spacious' cultu-

l.ul, econo-i. and ecolog,ical. Retailing plays an important role in these aręas. |n the spacious

level retailing detęrmines the processes ofachieving thc consumption nceds' it crea(es the conr-

petitive conditions and plays an important role in the creation of the image of the city ln the eco-

nornic sphere trade plays an important role in the distribution process, it influences the costs and

the price competition of companies. Retailing is also an important employer on the local market'

Local authorities should act in the direction ofachieving the balance bętween the interest ofthe
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local population, the trade sector and the desired city identity. The pcriod of l 990-2005 is charac-
terized by dynamic development of the trade sector in Poland. Local society, foreign retailing
chains and also domestic trade were the beneficent of this developrnent. At the end of the paper
the author fonnulatcs the recommendations for the local cconornic authorities.
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Kreowanie lojulności klientów nu prxykł,udzie
programu Skarbonka hiermarketu Auchan

Loyalty client's creation bused on the example
of S karbon ka program,rre oJ' hypermarket Auchsn

||/stęp
Introduction

Handel w Polsce stanowi c1ynamicznie rozwiiający się dział gospodarki narodo-

wej. okres transfbnnacji spowtldował w nim istotne przcobrazcnia' Ściśle związane

Z procescm prywatyzac.ji, wchodzctticnl na polski rynek zagrirnicznych przedsię'

biorstw hancllowych oraz znlianą systt-|nu gospoclarczcgo. Dyrrarniczny rozwój lran.

dlu przejawia się także w p()wslawattiu nou'ych ti lrrrt sprzcc{aży' urvzględniających

potrzcbę obsługi klięnta oraz wykorzystujących nowc techno|ogic infornlacyjnc.

Przedsiębiorstwa handltxve dzialaj4cc w bardzo konkurcncy.inyln ot()czL-niLr. starlrj11

się pozyskac i utrzyrnac klięntów' stosując In.in. rozwiniętc działaIria prottlocyjnc.

ZdolnoŚc przedsiębiorstw do skutecznego ktl lrkurowania na rynku za|eż'y w duzyrn

stopniu od unrie.|ętności kierowni czych zarządu oraz dostęptt do infbrrnacjil. Szanse

rynkowe moze wykorzystac ty|ko to przcdsiębiorstwo. które dostosrrjc swoją dzjała|-

nośc c1o oczckiwań nabywcciw i fLrnkcjorlLrje clbktywnic w scnsie ckon<lnlicznym.

Przedsiębiorstwa handlowę coraz częściej podejmują próby nawiązania silnej więzi

z klientalni i zachęcają ich do dokonywania zakupów w konkretnej sieci sklepow.

W Ęnl cclu wykorzystywane są róznego rodzaju programy lojalnościowe tworzonc

przez sieci hancJlowe. Programy te ol-crują dodatkowe korzyści dla nabywców w po-

staci trp. rabatów przy dokonywaniu zakupów, jak równiez dają nrozliwość gronra-

dzenia róznych premii na własnym koncie prclmocyjnytn'

CeleIn artykułu jest przedstar'vienic iocena progranlu loja|nościowego Skarbonka

l Patrz szerzc'j: B. Borrrsiak. Czynniki koŃurcncyjntlści przedsiębiorstw handlu dotalicznego. w: M. Sla.

wińska (rer1. nauk.). Strategie konkurcncji rt' handlu dctalicznyrn w warunkach globalizacji rynku.

AE. Poznar l  2005. s.  84
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sieci hipermarketów Auchan w Polsce. ocena tego programu ZoStanię przęprowadzo-

na w oparciu o wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2006 roku, tla grupie

klientów hipermarkettl Auclran w Konrornikach koło Poznania.

I. Istota progran,ów lojalnościowyclt
The essence of the loyalty progrommes

Zrozumienie istttty progratnów lqalnościowych wymaga zdefiniowania samej lo.
jalnoŚci' Jedna z wiclu dcfinicji określa lojalnoŚć klienta jako subiektywne przekonanie

tl wyzszości danego produktu, Inarki lub usługi firIl ly. w porównaniu do produktów,

nlarek lub usług finn konkurencyjnych i wynika.iące z tego przekonania clziałanie, pole-
gające na Systcnlatycznym' ptrwtarzalnym zakr'rpic dancgo procluktu' rrrarki lub ustugi
oraz odczucie, zc prclclukty tc, marki lub usłtrgi są |cpszc ocl konkurcnejir'

Lojalnośc wobcc produktów i flrrrl oznacza przywiązanie nabywcy clo rodzaju na.
bywanych procluktów oraz rnicjsc iclr sprzcdazy, Wyrazanc stałyIll dokonywanicln Za-
kupów i clobrą <l nich opinią.. J.--szcz.- iIlna tictinicja infornlu.je, żc Iojalnośc to konlbi-
nacja stan<iw cnlocjotrahrych, takich jak wiernośc klientow i ich zachowań
praktycznych. Istotą |qaIności sQ pozytywnc emoc.ie wobec obicktu lojirInoŚci, zwię-
kszające SZanSe na kolcjne zakLrpy. To zaohowania klicntów umożliwiają flrInoln
osiąganie zyskówa.

Prograrrty lojalnościclwc tr.wa.ją od kilku nriesięcy do kilku lat. W trakcic ich ręaliza-
cji nogą u|egać ntodyfikacjorn i uzu1.lcłniellioIn tr ntlrvc instrunlcnty' Wartcr z góry
przewidziec, kiedy ijakic instrutnenty słuzące budclwic lojalności bęclą wycolane ijakie
rrowc clziałania zajIną ich micjscc. Ztlliany rv prtlgratnie lojaIrlościowyrrl są konieczne'
gdyz podtrzymują zairrtcręsowanie uzytkowników. W przeciwnyrn razic prograln Sta-
nie się standardową fbnną koI-nunikac.1i przcdsiębiorstwa z rynkicnl, a nie czymś spe-
cja|nyln. Mcidylikac.jc w progralnie mogą tez byc konieczne zc wzglęclu naztniany za-
chodzące w otoczeniu rynkowym. Stopień idcntyfrkacji adrcsatów programu pozwala
lra pewną systenlatyzację nlozliwych do wykorzystania irrstrurrrentów, znanych zprak-
tyki marketingowej. Ich dobor, kolejnoŚc i zakres wprowadzania składają się na powtt-

dzenic przcdsięwzięcia. Dzielą się one na te, którę wykorzystują wiedzę zgromadzoną
o k|ientach OraZ lla te' które są skierowanc do ogó'łu odbiorctiw ryrlkowych.

Instrumentami wykorzystującymi posiadaną.|uz bazę danych są:
|. Wizyty u k|ienta jako spotkania przedstawicieli zarządtr lub wysokiego rangą

pracownika flrmy z klientem, kt(lre ma|ą działanie wyrozniające, nobllitujące, trwale
zapisujące się w pamięci. W tęn sposób przedsiębiorstrvo mcrże wsponragać pracę Swo-

. K. Clzupryna. Skutcczny marketing bezptlśrerlni. IFC PRESS. Kraktiw 2004. s'|92
' T. Sztucki, Encyklopcdia Marketingu. Agcncja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 153
o M. Michalak, Accclr Servicc-s. Konqres Progralr lów Ltl. jalnościowyclr '  Jabłonna .10.09'- l .10.2004

I
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ich przedstawicicl i handlowych, podtrzynluiąc przy tym emocjona|ne więzi klienta
z firrną.

2' Certyfikaty naclawane najlepszyIn ILrb najdynamiczniej rozwrjającym się
klientom. PodkreŚlają wyjątkowość dokonari k I i enta, uwiarygodniają j ego dzia|anla
w kontaktach z ko|ejnymi kontrahc-ntalni lub konsumcntalni. C.zęsto mir1ą postać c1o-
kumentu potwierdzającego wkład klicrlta w rozwój l. ir lny czy utrracnianię marki,
umieszczatlcgo na widocznyln rnir-'jscu w siedzlbie klienta lub punkcie sprzcdazy

3. Te|emarketing po1ęty jako konlunikac;il Za poll locą SIlrS. poczty elektronicz-
nej' Celenl tego instrurlrentu.jest inic.jowanic kontaktów Iub podtrzyrnylvanie kontak-
tów z rlrniej aktywnylni kIicntaIni' KoIltakt ten słuzy d<l zaanonsowirnia naclejścia
przesyłki pocztowej, infbnnowania o pocljętej akc.ji pronlocyjnej' zebraniu opinii na
tenratpoziorlu obsłtrgi przcz Iokalncgo dc-alcra i l1l. InslrLllncll l tcn l l la r.acze.i charak-
tęr Wspomaga.jący kontakty i istnieje nicbezpieczcństrvo osłabicnia jcgo dziirłania,
gdy nic zna.jdu.1c on kontynuacji lv innych działaniach tinrly'

4. Karty stałcgo k|ienta rozprowadzarlc wśród klicntćlw np. sieci sklepów,
punktów usługowych zapcwniają rabirt nir wszystkie lub wybranc towat.y i Lrsługi. Są
onc skute-cznyrll narzędziell l twtlrzcnia grupy Io.jaInych kIicrrtćlw np. nir tercnic osie-
dla czy dziclnicy.

5. K|ub1'' konsumentów który tcl iIrstrttlncnt wyll laga cluzego zaaIlgazowania
zarówno po stronic ktlnsultlenta (aktywność) jak i organizatora (wysokie koszty).
Szczcgólnic istotnir.iest tu cltlbra organizac-ja clraz irtrakcy.jność of.crty skicrowane.j clo
czbnktiw klLrbu. Powinlla ona proponowac im rzcczywiste kcrrzyści. DIa osiągnięcia
ceItr ważnc.jcst, aby klub pclzostawał sclektywny. a przynalezność była wyr(lznieniern
dla najwicrnicjszych ILrb Ila.jbar.c1zic.1 atrakcyjrlych cila firIny klicntćlw. Dobrzc zapIa-
nowano iprowadzonc clziałania w tcj forlnie nltlgą odcla|ić obawy przccl akcjarni tego
typtr rcaI izorv any rni przez konk Ll lcncj ę.

6. Doradcze k|uby k|ientów to kcllc-jna tcchnika budowaIlia i pogłębiania lojal-
ności konsunlcnta w stosltnku do llnny. Poclczas zorganizowanych spcltkar1 klienci za-
poznawaIli Są Z llowźl ol-crtą, spotykają ostlby korlrpetentnc, z kt(lryIni rrl<lgą wyrrrienic
się opiniami i sugestianri oclnośnie dclnonstrowanych procluktow. Mogą lówniez prze-
testować nowe produkty lub usługi w celu iclr zrnodytikowania i dclpasowania c1o
własnych clczękiwań' Stają się w ten sposób ekspertami tinny. Tyrn Salllylll ptltrafią
podsrrnąć linnic intcrcsu.i i1cc poll lysły. .l-akie 

spotkania z k|ientarli są prowadzone
w sposób regularny. Inne spotykane tbnlly takich kontaktów to ankiety (często wraz
z próbkami stosowanych pl.oduktów) rozsyłane dcl klientow eksper1ów tinny zprośbą
o opinię wstępną na ich tctnat. Aby takie konsultircje odclziaływaly na lo.jalnośc partne-
rów trzeba pozostawic im rzeczywisty wpływ i rnozliwość projektowania produktów.

7. Specja|ne rabaty za |ojalnoŚć lvobec marki - I11ogą stanowic narzęc|zie od-
działywania na tych dystrybutorow, którzy w jednej kategorii nrająprodukty ty|ko da-
nego producenta (tzrv' czystość marki). ograniczona do jednej marki ofcrta handIowa
Jest nagradzana np. specjalnym kilkuproccntowym rabatem.
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8. Marketing Events - czy|i Wydarzenia markętingowe, których istota sprowa-
dza się do kszta'łtowania rvizęrltnku nrarki bądz finrly w świadonrości odbiorców
przez dostarczanie .ttn rzeczywistych przczyć i bezpośreclnich doŚwi adczeń w tyn.
cZasowo zaitrscęnizowanym świecie wydarzeń i sylboli związanychZ promowanym
e|eIrtentetrl. Odbiorca nie jest tu ty|ktl bienrynl obsetwatoręm, poniewaz ma tnozli-
wość uczestnictwa iprzezyrt.ania. a to wpływa intensywrriej na jego reakcje. w po-
równaniu z dotąd Stosowanymi fbnnarni pronroc.ji ' Marketing cVents mają dostarczyc
zadowoIcnia i w istotny sposób odróznic protlrocję łirlt ly od konkurencji. Satysfakcja
z uczęstnictwa w okrcślonej inrprczie nader często przekłada się potcrl na lojalność
kIicnta. Potwierdzają to zarówntl wyniki badań consultingowych.jak i rosnące zainte-
rcsowrrnic takinli clziałaniami wśród nlenadzcrów flrtn.

9. Szko|enia d|a pracowników k|ienta jako tc' którc stantlwią odrębne fbrlny
budowy lo.|alności, lecz często łączonc sąIczze spotkanianli typu rnarketing ęvents.
l.clrIl la ta słuzy 1ltlclnoszetliLr kwaIil ikac.ji pracorvnikćlw' kIicnta w zakresic sprzcclazy
i obsługi prot1trktorv przcclsiębiorstwa. szkclletl iu instalatorów urząc|zcń.

10. Partycypacja rv kosztach promoc.ji kl ienta to technika, w ramach ktorc-j
przcdsiębiorstwo W rall lach zacicsniania v,,ięzi,zc slvtl i lr l i kl icntaIll i Il lozc zgoc1zic się
na pokryrvanic czqści k<lszttjw zlviązanych z ich działirniarr-ri proI-l looyjnyIni. . lezcli
kl ictlt wczrnic r-rclział w lokalnych targach, tla kttirych bęclzic pronlttwał rnięclzy inny.
nli nlarkę i procitrkty przcclsiębitlrstwa, to nlozc Iiczyc na Zwr()t części ponicsitlnych
koszt(lw. Dodatkorvym wyrriznicnion i urviarygodnicnicnr dla partnertiw hancllo-
wych rnoże byc zal-l-l icszczęnic ich danych telcirdrcstlwych w czasopistl-raclr branz-
owych, lbIdcrach rcklaInclwyoh. Zabicg tcn.jest stosowany bardzo często.

lt. Pomoc w rozwoju firmy k|ienta którłr l lrozc wyrazac się w postaci oclro-
czollcgo tcrl-ninu ptatności, nisktltrproccntowanej pozyczki, dannowych konsultacji
w sprarł'ach z,tlrz't1c|zania f.irIną, wyptlsazcnia w sprzęt konlputerowy Iub pomocniczy
(np. w nlarketingu farnlacetltycznym), instalac.ji nloclemow konrputerowych' Są to
działania bardztl skutccznc, szczcgólnie w odnięsieniu do małych firm5.

Illstrulnentatni kicrorvanyrni do ogółu odbiorców rynkowych są:
l. Konkursy z nagrodami - czy|i instrumenty budowy lojalności bardzo chętnie

wykozystywanc zarówtlt.l na rynku B2B6 (rrrają zachęcac <1o aktywnej sprze<lazy, po-
lccania klierltom konkrctnych marek), jak i na rynku B2Cl7 (mają zainteresować no-
wynl produktenr lub zwiększyc sprzedaz)' Dyskusyjną Sprawą zdaje się byc stosowa-
rrie tego narzędzia w kontaktach tjnn tatmaceutycznych z lekarzanri. Atrakcyjnośc
konkursu szczegó|nic na rynku dóbr konsumpcyjnych powoduje szybki efekt wzrostu
zaintercsowarlia of-ertą firrny. Dośc częSto lna orr charakter jedynie dorazny, stymulo-

.  wwrt, .swiattnarkct ingu.pl  artykuł E. Ratusza. Inwcstycjc r t ,  lo ja lnc lść kl ienta

., Business ttl Busilrcss czyli: przcdsiębiorstrvo - przcclsiębiorstwtl
'  

Business to Cl ient czy l i :  przcdsiębiorstrvo -  k l icnt

I
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Krcoy,tlltie lojulności lilialt|ót tru pr:'t.|ilud:ia prOgrdillIl Skarbonku

Wany uzyskanąprzcz klicnta korzyŚcią' Stosttnkowo prosta konstrukcja tego narzQdzia
powoduje, ze jest ono skutecznc do rxolxcntLr gdy podobne zabiegi poclejmie konku-

rencja. Budowa programu lojalrlościowego optlrtego na konkursic powinna pre|ll io-

wac nie tyle dokonanie zakupr'r' co długośc pozostania klicntcIn i wartość dokonywa-

nych zakupów. Dla uzyskania tego et.ektu zasady korlkursu (,'zbicra.| aby wygrać'')

wykorzystywane Są 'jako konstrLrkcja dla barclzie.j rozbttclowatrych progranlów lrrb
jako sposób na zdobycie bazy clanych.

2. Bezpłatna info|inia to l i lnll ir. ktora tna przcdc wszystkinl ułatwic kontakt

klicnta z'flrma w pilnych' truclnych do przewiclzcnia sytuacjach związatrych z monta-

zcm Iub prawidłową cksploatac.ją produktu. Infi lrrnac.|a tl clostępnyr.l-l ntrnlerzc infbli-

nii daje rlabywcy pocztroic bezpicczcristwa i poclkrcśla zaintcrcsowanic przcdsiębior-

stwa cwcntualnyrn problcnrcnr uzytkownika.
3. Czasopisma firmowe i biu|etyny pop|.zc7, publikowanc na ich łatrlach dorlic-

sienia o strkcesach przedsiębiorstwa. wyrćlztricniacIl. prczcntirc.ji na.jbIizszych zatrric-

rzcń.jaak i clerncntach rcklanlowych firrl ly' itp. ZaIrricszczanc aIra|izy rozwo.ju bra.

nzy. cytowanc opinic ttznanyclr spcc.;alist(lw, cly l lrt-lcntar--.jc na.i lrtlwsz'ych rozwit1zań

światowych w clarlc.j clzicclzirrie |l logą tcz staIlowić atrakcy.jnc zrćlclło inlbrnac.;i cl la

róznych grup doccIowych. W pisnlaoh tycIl jcst tcz tl l ic-jscc na p|czc|ltac.ję czy wyróz-

nicnic na.jIcpszych lirtl wspołpracu.jących. C.zasopisll la takic wydlrjc wiclc przcdsię-

biorstw na rynku 82B. aIc takzc fit.tl ly c|ziała.jącc tla rylrku dilbr ktlIlsttInpcy.jnych.

Magazyn firnlowy powinicrl tcz dawać ll lt lzl iwośc wyrazcnia opiIl i i kl icntoll l inny.

4. Konsumcnckic serwisy intcrnctowe ponicwaz clo intcraktywnc-j komLrnika-

c j i  z  k l icntanl i  ibuc lowy ich lo.|a lnoŚc i  wykorzystywanc Są takzc l l l t l zI iwości '  ktć l re

stwarza sicc intcrnctowa. Dotychczas stosowanc zabicgi rlrarketingowc stopniowo
przcnoszonc są do sicci intcrnctowcj. Działania tc zysku.ją na atrakcyjntlści szczcgćll-
nic w occtlic młoc1ych klicntów. Wykorzystało to.juz w Polscc z powodzcnicnl kilka

firm n-r.in. Alirna Cierber, proclucent napojLl Frugo. Scrwis intcrnetowy l"rugo nic sku-
pia się jcclynie na prornocji napoju. KrcLrjc wizcrltnęk wirtualrrego bolratcra Maria-

na, nadając lnu wicIc ccch zbicznych z ccchall-l i grupy doce Itlwc.j. do kt(lre'j kicrowany
jest zarówno proclukt jak i witryrla. Co nriesiąc tlpowiacla on na Stronach scrwisu swo-
je niccodzicnne przygody. posługu.iąc się często lnłodziczowyrrr slalrgiern. Na odwie-
dzających strony czeka wiele atrakcji, rra pclczątku akcji przcwidziano np. tnozliwośc
zakladania kc lnt  e-n la i lowvch w dotncnic ' .

2. Charakterystyka hipermarketów Auchan w Polsce
Characteristics of the hypermarket's Auchan in Poluncl

Auchan Polska Sp. z o.o. to polskic przcdstawicielstwo tiancuskiej finny Auchan,

roclzinnej spółki załozonej w l9ó1 r.przez Gcrarda MulIięz, w Roubaix na północy

I 
tamże.
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Francji. Auclran to fonetyczny zapis nazwy peryf'eryjnej dzielnicy francuskiego mia-

sta Lil lę, Haust Champs, oznaczającej w tłumaczęll iu ,,wysokic łąki' ', miejsca załoze-

niaprzcz Gcrardir Mull icz picrwszego nlarkctu-. Głównyrn rtclziałowcen'r jest rodzina

Mulliez (859ó udziałow) oraz pracownicy ( l50ll). Auchan posiadające swoje centra
handlowc w l4 krajacll i zatrudniające ok. l60'000 współpracownikow plasuje się

w czołowce rr' iclkich światowych sleci dystrybucyjnych' W Po|sce Auchan działa od
roku |9C)5 i do korica 20()5 r. otworzyło l9 cęntrów handlowych' których roczne obro-

ty wyl loszą3 750 rn ln.  z l ' . , .  F i r l l le  zatr t tdnia w Polsce ok.  9 tys.  współpracowników,
z których ponad 7 tys. jest akcjonarittszami przedsiębiorstwall '

Przcwodrriczący l{ady Nadzorczej i załozyciclr Auchan Gerard Mulliez tak wyraza
się na tcnlat dziali l lntlści Auchan: ,'ocJ rlolnęntu załozenia w |96 l roku Auchan

działa i rozwija się, poniewaz od początku podporządkowa|iślny naszą działalnoŚc
określonyrrt warttlŚcioIlr i ccItlIrl. Poc1stawą naSZL.go istnicnia jest chęc dziatanitl.

Chccmy pracować i odnosić sukccsy w handlu a tym Salnym pomagac naszym klien-

tom pclwiększac siłq nabywczą ich pieniędzy i współuczestnicz'yć w tworzcniu

trwałych wartości. z których WSZyScy będą mogli korzystac' Kicrqcmy się zawsze

clobrclrl Klicnta. W trowtlczesnych ccntrach handlowych ofen"rjenry, po najniższych

ccnaclr, szcroki wyb(lr towtlrów o sprawdzorlej jakości. Nasza tlłozotla to wiara

w człorvicka. Nasi pracownicy otrzylnu.ią mozliwość wszcclrstronlrcgo rozwoju, a ta-

kzc szansę pracowania w tlrnric. która zachęca do uczcstniczcnia w podc.jlt lowaItiu

ciecyzIi iullozliwia ttclział w podzia|c zysk(lrv. Kazdy. na sw,tl i ln stantlrvisktl pracy.

powinicrl zaakccptowac tc wartoŚci, które stanowią klucz do sukccsl.t. '. ' '
Ekspcrci z firrl ly Atrchan w poszuki,uvaIriLr tldpowicdniej lokalizacji kicrują się kiIko-

Illa zasltdanli rac.|tlnalncgtr rtizl.l-ticszczcnia swrliclr obicktów. Są to następLrjącc zasady:
r r.naksyrnalncgo zblizcnia lokalizacji , ieclnostek handlowych do rnicjsc wystrl-

picnia potrzcl.l, ktr)ra lna na celtl skrticcnic drogi nabywcy do tolvaru i usługi' W związku
z dynarniczrlylll rozwojelrl grniny Komorniki i Lubor'l, z rozbudową i powstawaniem

trtlwyc|t l icznych osiec||i Irl icszkanit' lwych zasada ta została całkowicie zachowana.
ż grupowania jednostck handlorvych w miejscach sprzyjających loka|izacji.

Wynika ona z faktu, zc są lokalizacje lcpszc i gorsze orazzfaktu kompIetnentamego za.

spokajania potrzelr klicntów' Siec jednostek handlowych moze byc rozproszona lrrb

Skoncęntrowana. Na rozproszenie jednostek w sieci wpĘwa zasada jej zblizenia do klięn-

ta. Natcllniast na skoncęrrtrowanie sicci handlowej wpływa istnienie dobrych terenow

lclkalizacyjnyclr, oraz dążenie konsunrentow do kompleksowego zaspokojenia potrzeb.

tury społeczrrej i techniczne1. oznacza to dostosowanie sięci do rozwo';u przestrzenne-

'  wrvw.auchan.com
'. ,  Top .50 rrajrv iększych f i rm handlowych handlorvych w Polscc,  Handel  z dnia 2tJ.06.2006
' .  www.nl iastcczko.wi lanow.pl ,  Artykuł,,Auchatr Polska' ,
l2 Krvartalnik ..Agtlra.'nr l drugi kwartał 2002., Wydawnictwo Grupy Auchatr' Warszawa 2002., s .2
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go w miastach, do sieci osadniczej na wsi oraz wykorzystanię układu konlunikacyjnego

związanego Z transportcnl towarów clraz dojazdcm klientów. Biorąc pod uwagę powię-

kszającą się l iczbę nlieszkańców Zarówno grrriny Kotnorniki .jak i Lubonia oraz po-

wstające osiedla nrieszkaniowe Auchan w Komclrnikaclr spełnia się tu takze i tę zasadę.

Siec konlr'rnikacyjna także sprzyja tc.| lokalizac.ii. Została tyIko rozszerzona o spec.;alny

autobus dowozący ltrdzi nie posiadaje1cych własnych po.jazdów z terctlu Poznania.
'f 

przcwagi kollkurencyjnej lv lokalizac.ji jedrlostek handlowych. która cloty-

czy rniejsca nowcj jeclrlostki w przypaclku istnicrria jec1nostki ktlnktrrerrcy.jncj. Nalcży

zawszc dążyć do lcpszcj loka|lzacji niz lokalizacja konkurcncji. W protnieIliu ki|ku

ki|ometrów od hipcrmal.ketu Auchan nie zna.idzicmy zadnej .ici lnostki hanc|lowej

o podobnyn standardzię, metrazu i komp|eksowosci'].

3. Chąrakterystyka prłgrg,nu lojalnościowego Skarbonkct
Characteristics oJ' the loyalty programme Skarbonka

W styczniu 2003 r. siec hipennarkętów Aucharr wprowaclziła progra|n lqa|no-

ściowy o nazwie Skarbonka. C]cIenl tcgo prograr-nu jest utwierdzenic klicntów hipe r-

marketu Auchan, ze dokonują słusznego wyboru robiąc zakupy w tylrt hipcn-narkccię

oraz pozyskanie nowyclr loja|nych kIient(lw dla tcj sieci' Nąwaznicjszą lirnkcji1tcgo
progralnu jest tworzctl ie więzi clłr"rgookresowych, pomiędzy siccią ltiperlltarkctów

Auchan i jego lojalnyrni klientarni.

Kazdy klięnt odwic,Jzający sklcp rlalczący do sieci Atrcharr otrzyllru.ie bczpłatnie

kartę lojalnościową po uprzedninl wypełnieniu sttlsowne.| aplikacji zgłclszcnio.

wej. Klient grtlInadzi na tej karcie pieniądze przyzni|wanc ll lLl Z.l zakup okrcśltlnyc|r
produktów. Rozrtrorł'y z przypadkowymi klicntarli tej sieci ptltwierclzajt1' żc chętnic

korzystają z okazji przystęprrją do progranlu zwabieni wizją dodatkowych pienię-

clzy, ktorc się mogą zgronladzić kupując wybrane towary. Klienci ccltlwtl wybicrają

towary z clołączoną inforlnacją. ze na Skarbonkę lna im wpłynąć pcwna kwota, clro-

ćby 30 groszy. Daje to nlozliwośc trszczędzatlia konkrctnyclr kwol przy zakupach

towarów zc specjalnym logo Skarbonka. Hasłem rcklamowytrr 1lrogritrl ltr jest:

, ,ZARABIAJ NA ZAKUPACH'.IJ .  Zni iĄ i  są oznakowane kwotowo Iub procento-

wo. K l icI l t  o tym, jak i jest  stan karty,  dowiaduje s ię,  okazując. ią w kas ie podczas do-

konywania zakupów lub za pomocą czytnika znajclującego się na tercnie sklepu.

Pieniądze są gromadzone na specjalnym koncie i juZ następnego dnia rtrozna nimi
płaciĆ za zakupy w Auchan. Oszczędzać lllozna robiąc zakupy r,ve wszystkich skle-

pach nalezących do sieci, alę wydać je tylko w sklepic, w któryrn karta została po-

brana. Prograln w poczQtkort'ych załozeniaclr nlial tullkcjonować tylkcl dwa lata,

'. S. Dęb.ki, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szko|ne i Pcdagogicznc.
Warszawa 1999. s. 67

' '  www.auchan.ol
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czyli do końca grudrria 2004 roku, a po tyllr terrrrirrie konta klientów nriały byc wy-

Zerowanc. Jcdnak skala korzyści .jakie odrriosła firrlra była tak duża, Zę pfogral.l l

c iz iała do dz iś. od chwi l i  wprowadzc| l ia  1 l rogran-ru Skarbonka, s icć Auchan zwięk.

szyła obroty o ponad 20oń, do pozii l l l l lt 3,75 rl l lcl zł w roku 2005. w 1'lorównaniu z ob-

ro l a t t l i  . ] .  I  l l l l d  zł .  r t  r t l k t t  ] ( ) ( )2 l . .

Na powodzcnic Skarbonki z'łoż'yło się wiele czytlników. Zanirrl Auchatl wprowa-

dził swoj prograll l przcprtrwaclzoll() Szcrcg baclari iobserwacji. W sukcesic brali

udział sanli l<|icnci. ktcirzy są clla 1irrl ly partneratll i. ()z'naczlt to' ze nrają wpływ na to,

ctl i w jaki sposób sprzeclajc tlrl l la. KIicrlt ' który sąc1zi' zc.;cgo opinic są dla firrny

istotnc. czujc się z' t. l i,.1 l 'wir1z;.ury i l l l lt lrtlczucie. zc produkty ofbrowalle lra rynku st1

procluktlwanc właśnic clla l l icgo. Auchan prowac1zi z klicntctlr s7'C7'cry dia|og' którcgo

cc|ctn.jcst przywiązanic go clo tirl l ly. Nattlrl l iast lt l|alny klicnt to taki. ktćlry:
/  zI l l l l i c jsza koszty opcracy. jnc (większc zakupy,  l l ln ic ' jszc nrrkłady l la  rc .

k la l l lę  )
r .jcst lcpic.I znarly l. ' ir l lr ic i cl l irtcgo lnożc być lepic.j obsłuzolly
r kupLrjc z'każllyrn rokicll l coraz więccj
z  p() lcc i l  l i |n lq zn l r  jon lynr

r 1-lozwala utrzyn-rać wyż'sz'c triz u kotrktlrcrlc-.i i ccrly.

I{ystrnck l .  Karta prograI l l | .|  l t l . ja l l rościt lwcgt l  Skarbt lnka Auclratr

[) iagranl  l .  Sk lrbonka loyal ty proglamnrc carr l

Suchan

Zrotllo: www.hipcrnrarkcty.pl

Sourcc: rvww.hipcrnrarkcty.pl

R(lwrliez persolrel nliał swćlj udział w powodzcniu progralnu Skarbonka. To od

obsługi z'a|cż'ało.jak będzic postrzegany progran] a oclpowicdnic przcszkolcnic jest

czynnikiem decydującyrl o nawiązaIriu rclac.i i kl icntów z finną. Same karty, urządze-

nia i nawet rrajIepszc oprogrźunowanic rl ie zbuduje lojalności klientów' Ten sam pro-

grarll wdrozony w c1r,vóch róztlych nliejscach ll lozc w jednym przynieśc oczekiwane

zyski' a w clrugirlr Stratę' a wszystko to dzięki prawidłowej Iub błędncj obsłudze. Suk-

ccs finny jcst za|c,ż'ny od zdolności.jcj pracowników i kazdy z nich powinien być tego
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Kreowanie Lojalności klientów na prz1,Mad:ie progranl! Skarbonka

świadomy, a Wartości Auchan PoIska opracowane Sąna podstawie refleksji współpra.
cowników po proces ie przekazy w ania w izj i przeds ięb iorstwa | 6:

4. ocenu programu lojalnościowego Skarbonka
Assesment of the loyalty programnte Skarltonka

ocena programu lojalnościowego Skarbonka została dokonana w oparciu o uzy-
skane wyniki wtasnych badań ankietowych, na grupie 30 Iosowo dobranych oscib, po
dokonaniu przeznicllzakupów rt'Iripęrlnarkecie Auc|ran Poznań Konlorniki. Autorzy
mają świadonlość, Źe Zaprezentowane poniżej wyniki, z uwagi na ograniczoną liczbę
przeprowadzonych ankiet rnają jedynie charakter sondazowy i nie muszą być repr.e.
Zentatywne w skali całego kraju i dla róŹrlych obiektów sieci Auchan.

Ponad połowa respotrdentow (56Yo'1, robi zakupy w lripernlarkecie ALrcllan kiIka
razy w nriesiącl.l. co piąty (20%) kilka razy w tygodniu. Wśród baclanych osób nie
było nikogo' kto kupowalby w Auchan codziennie.

Rysunck 2. CzęslotIirvość zakupórv w Auclrarl '
Diagram 2. Irrcqucno, of shoppings in Auchan

k i l ka  razy  w
tygod niu

20%

kilka razy w
miesiącu

s6%

7'ródło: opracowanic własne na podstau,ic rt'vnikórv zprzeprowadz'on1,ch badań.

Poza Auchan respondenci odwiedzają takie inne hipernlarkety w Poznaniu. Na-
leządo nich przede wszystkinr ,,Piotr i Pawet' ' oraz ',Tesco.' ' Zastanawia.iący (z Lrwagi

'.' Materiały wcwnętrzIle Auchan
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na relatywną bliskość)' jest niski pozioIl1 dekIaracji robienia zakupów w hipermar.ke-
cie ,,Geant' ' ' znajdującynr się w centrurn handlowynl King Kross Marcelin'

Rysunek 3. Zakupy w inn1,ch niŹ Auchan lripcrnraI.ketach Poznania
Diagram 3. Soppings donc Irr ot|rer than Aucharr lr.r,permarkets in l)oznań

Piotr i Paweł Geanl

Zr'ridło: ()practlrr.anie własnc na podstarvic wvnikórv z, pt.z'eprov,ac1zonvclr badań.

Przeważ:ająca większość respondentów (63%) oceniła pozionr obslugi jako

unliarkowany' Nisko oceniło ten pozionr 17Yo badanych, a tylko 20Yo vwzlŻa. zc
obsługa jest bardzo dobra (ocena wysoka) i nie nta do niej z-astrzęż'eń.

RysuIlck 4. occna trrt lz iomu zadorvolcnia rcspondcntćltv zc sposobu obslugi rv Aucl lart.
Diagran-r 4. Satisl i lct ion levcl asscssl l . lcnt ol ' thc way o{'thc custonlcr scrvicc in Auchi in

ZtórJło: Opracorvanic rvłasne na podstar'u'ic lr'ynik<irr' z prz'cprowadzonvgh badari

56

I



Kreou,ttnie lojaLności klietttów na prz.1,litld:ig progr(tnu ,Skarbonka...

Skarbonkajest progranem bardzo Znanym klientom' choć uczestnictwo w nirn de-
klaruje 70oń ankietowanych klientów hipernlarketu' Tylko l70ń respondentóW ucze-
stniczy w programach lojalnościowych innych sieci handlowych. AŻ 83Yo nie zna
i nie słyszało o inrrych programach lojalnościorvych'

Zasady uczestnictwa, premiowania i wymiany zgromadzonych na karcie Skarbon-
ki korzyści sąd|a znakorrritej większości przejrzystę i zrozunliałe.

Rr.sunck 5. Cz1'tclność i zl.ozumiałość zasad 1lrogramu .,Skar.bonka..
Diagram 5. Clcarness of thc Skarbonka prograrnrne

Zródło: opractrrvattic wlasnc na podstarr'ic rt,1'nikórv z przcpl-orvadzonr,ch baclań

Na pytanie o to, jakie są korzyści z uczestnictwa w progra|ll ie klienci Auchan od-
powiedz ie| i ,  że są n iewie lk ie '  oczek iwania Są znacznie większe '

Rr'sLlnck 6. Ocena korzvści uczcstnictwa rr '  programic lojaIl lościorv1,m.

Diagram 6. Asscssrnent ol 'thc prol its in thc Skarbonka ploglammc.

Zródb: opracowanie lvlasne na podstarvic rt,vnikórt.z prze protr 'adzonr,c|r badań
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Biorąc pod uwagę mozliwość sprawdzenia stanu karty Skarbonka badani wypo-
wiedzieli się w większości bardzo pozytywnie' Ten aspekt progralrlu nie sprawia zad-
nych kłopotów' jest łatwy i niekrępujący' Jest to takze jedna zbardzo silnyclr stron
progranlu.

Rysunek 7. Ocena sposobu sprarvdzania konta u progranrie..Skalbonka"
Diagrarn 7. Assessrnent oi'thc,uvav ol'the checking thc individual account in the Skarbonka
programmc

/'ród|o: opracowanic rvłasnc na podstawic rvynikórv z prt,cprov,ztdz'onyoh badań.

Klienci Auchan w przewaŹającej większości to osoby w przedzia|e wiekowynl 36 -

45 lat, czynne Zawodowo, dokonujące zakupów w pośpiechu między pracą a obowiązka.
nri domowymi.

Rysunek 8. Wick rcspondcntriw.
Diagram 8. Agc of thc respondcnts

14

1 2

1 0

I

o

4

0
18-25 la l 1635 la l 36!5  la t 46ś.  |a t

7:ódto: opracolt,ariie rt'łasne na podsta',vie wynikórv z przeprolvadzonvcli badań.
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K re ov, anie l oj a l n oś c i kL ie nt ów na p 14, k'l aclz ie p r o gr amu S kar b on ka..

Znaczna cZęść osób badanych ma wykształcenie średnie. Wyższe oraz Zawodowe
ksztaltuje się na I.ównynl poziomie.

Ri'strnek 9. Poziom rvykształcenia responderrtów.
Diagram 9. I-cvcl ofthe respondcnt's cducation

Zródło: opracorvanie r,vłasnc na podstalvie wynik(lw z przcprorvadzon1,clr badań

Podsumowanie

Summctrl,

Z przeprotvadzonych badań, panliętając o ich sondażowynr jedynie charakterze wvnika' Że
klienci podejnlując decyzję o zakupie produktu, nie tylko kieruje się kryteriunr niskiej ceny i wy-
sokiej jakości towarów, ale zwracajątakże duzą uwagę na sanl proces sprzedażry, azatem nriędzy
innymi na wygląd' rrnriejętności i kompetencje sprzedawców oraz warunki, w jakich jest doko-
nywana transakcja. W hipermarkecie Auchan, podobnie jak w innych obiektach handlowych,
poziom obsługi kIientów uzależniony jest od liczby zatrudnionych pracowników. Minro, że jest

to skIep samoobsługowy, to klierrci często potrzebująfachowej pomocy' żądają informacji, in.
strukcji obsługi lub chcąpo prostu odrraleźćjakiś produkt,Zdarzająsię sytuacje, kiedy po prostu
nie nla kogo zapytać lub poprosić o pollloc, a zna|eziony po długinr poszukiwaniu pracownik
okazuje się być osobą niekonlpetentną do udzielenia właściwej informacji' Tego typu sytuacje
nie powinny mieć nriejsca, poniewaz kl ienci powinni mieć pewność, że w ich ulubiorrym rniejscu
dokonywania zakupów spotka ich zrozunlienie i profesjonalna obsługa.

Badanie wykazało takie,Że większość kl ientów hipermarketu Auchan uczestniczy w pro-
gramie Skarborrka. Tylko nieznaczna grupa osób nie zna programu lub nigdy o niIłr nie
słyszała. Arrkietowani sugerowali w odpolviedziach, że progral,n jest mało nlany i niedosta-
tecznie rozrek|amowany. Oznacza to, że metoda jaką real izuje kierownictwo Auchan w celu
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powiadomienia kl ientów nic do końca jest skutcczna. Powierzenie obowiązku intbrmowania
o programie lojalrrościowym pr.acowników kas' nic jest dobre z uwagi na to, ze kl ięnci chcąjak
najszybciej Zaplacic1 za swoje zakupy Potiaclt<l optrścić teren hiperrl larkctu' Ptrtradtt l ki lku-

sekundowa' ogólna informacja nie lnoze zachęcic nikogo do tego. aby zainteresorvał się bl izej
programcm. W tym celu na|czałoby raz na.jakiś czasurządzic akc.ję informacyjnąna tcrenie hi-
perrnat.ketu. gdzie osoby kotnpetentne uclziclałyby pełnych infornlacji, odpowiadatyby na py-

tania i wydawałyby nowynr ttczestnikorn karty Skarbonki.
ZdecydowaIra większoŚc kl ient(lrv zwrócita t lwagę na fakt' ze rv of.ercic Auchan jest zbyt

lnała i lośc produkl( lw orazzby| niskie są kwoty, które zasi la.|ą konto Skarbonki '  ()znac,zaLo,ze

jest zbyt rnały wybór artykutów, a jak wspomniano wcześniej, aktualnie kl ient.|est osobą bar-

dzo wyrnagającą' której nic wystarcza juz ograniczony asortylnctrt. K|ientów nic satystakcjo-
nujc także zasi lerr ie konta kwotą dwudziestu groszy.

KIienci Auchan. to w znaktlnlite.j większości ltrdzic mobilni 'przenliesz'cz'ający się swobod-

nie. W związku 1' |y|n zazni|czono również ploblem InożliwoŚci wykorzystania picniędzy

zgromadztlnych na karcie. Na chwilę obecną nic mozna ich wykorzystać w dn'rgirn hipcrmar-

kccie Auchan, znajdującynl się w SwadziIniu i na odwrót. D|a kl icntów jest to sprawa niczro-

zulr l iała. która powinna ulcc szybko zmianic, w ce|u.jeszczc lcpszcgo dclstosowanilt progra|ntl

clo oczckiwari kl icntów.
Podsutrt<lwr.rj4c nalcży stlvier.dzic ' żc progralrr lo.jalnoŚciorvy Skarbonka spchi ia swoje za-

danie. Polcga t lno głównic na zwiększaniu pozit l lnu zaclowolcnia kl icntów tr1 sir 'c i popr7'c7,

of-crt lwanic dodatkowych. bardzo wyIniernych korzyści f inansort 'ych. które zwiększają lojal-
ność kl ientów.
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Kt.etlvtrtnie lo jullto'łt,'i klientón, na przl'klatl:ia progr0nu Skarbonka

Kreowanie lojalności klientów na przykładz,ie programu Skarbonka
hiermarketu Auchan

5tra.s:czenie

Artykuł przcdstalr,ia istotę pIograInu lojalnościclrł,ego Skarbonka, prtlwaclzoncgo w sicci
hipermarkettiw Auchan w Polsce. W sposób z'więzły została w nirn clokonana takzc charaktcry-
styka te.j sieci, ktÓrajcstjedną z największych sicci hipcrnrarket(lw w Polsce. Główną część ar-
tykułu stanorvią rt'yniki badań sondazowych' w. kttirych Zaprezentowano ocenę progranlu lq-
lanościclwego Skarbonka. Wskazantl na jcgtl 1-lclclstawo."vc atuty, alc także określor.1o p.*,1.
niedoskonałości i  słabe strony, którc powinny być szybko wycIirr l inowane. w celu clalszegcl
dynanricznego rozwoju sieci rv polscc.

Loyalty client's creatiot, based on the exampre of skarbonku programme
ttf hypermarket Auchan

Sunnrur t ,

The papcr prescnts thc cssence clIthe loyalty progral l l l l le..Skarbonka.'. which is of lćrcc| in
the nctwork of hypcrmarkets Auchan in Poland. ln a concise way the charactcrist ics of this corn-
lnercial chain' one o1' lhc Iargest in Poland, was prcscntcd in thc papcr' Thc nrir in pań is c|ecl icatcd
to thc prcsentation of thc rcsults of the loyalty prograrrirnc "Skarbonka". 'fhc 

papcr points or-rt thc
l lratn strcngtl ls antl thc wcakncsscs ofthis programrnc. Espccial ly thc wcakncsscs shoulcl bc quic-
kly cl iminated in orclcr to furthcr dynarnic dcvclopmcnt of thc nclwork in poland.
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ZintegrowanJ) system zarządzania jako czynnik
wpływ aj ąq) n a konkurencyj n o ś ć prze dsiębiorstw a
p ro du kuj ąc eg o op akow ania

Integrated system of management as afactor influencing
competitiveness of a company producing packaging

|htęp
Introduc'tiott

Prtlccs integracji gospodarczej wyll lLlsza ktrniecznośc stostlwania inlrego poclejŚ-

cia w zakrcsic skutcczncgo zarządz'ttt.tia dzialaniatrl i t inny. Gł(l' 'vnynl podmiote rtl jcst

tu pojedynczc przcdsiębiorstwo' dzia,lającc W warunkach nasila.jącc.| się konkure ncji.
Jcdnyrn z cIclrrcntów' ktćlry w znaczIlc.j lrricrzc nlozc pl.z'yczynić się do rvykrcowaniil
przcwagi konkurency.jnc.j przcdsiębiorstwa jcst właśnic.jakość proclukorvanych przcz

to przcdsiębiorstwo wyrobóu'' Przcclsiębiorstwa clrcące 1unkcjonować na,,rynku bcz
granic.' Są Zt.l-luszonc do pod.ięcia wyzu,ania ktlnkurcnc.i i jakościorvc'i. Muszą dązyć

do nicustanrrej poprawy i szukirnia bardzicj ct.ektywnych spclsobów dtlstirrczęnia kon-
Sumenton wyrobów spełniających w pcłni ich wymagania i oczekiwania. Zdobyoic

odpowiednicgo poziomu, osiągnięcie sukcestt i wygriutie z konkurenc- ją rnozna jedy-

nie uzyskać przez powtarzalną.iakość i bezpieczcństwo zdrowotne produktu. Wszyst-

kie firmy' niezalcznie od wielkości. którc chci1 działac cfcktywnic muSZą podjąc to
wyzwanie, aby stac się partnercrn wiarygodnym na dostarczanc tclwary lub Świadczo-
ne Lrsługi. Takim rozwiązaniem jest efcktywnc wclrozcnie systcmów zarząd,zania.
Efcktywrrośc lrlozna rozpatrywac na więlorakichpłaszczyznaclr, jako efektywnclŚcl:

'r 
organizacyjną,

,f 
operacyJną,

r ryrrkową,
.ż finansową.
Wymagania prawl]e obligują przedsiębiorstrł,a produkujące i obracające żywtlo-

Ścią do wdrazania systemu HACCP(Rozporządzenie nr 85212004 Parlanręntu Euro-

. Skrzypck E'. ,tako'śc i efekĄ:ttość. Wydawnictw,tl Unirversyctu Marii C.urie-Sklodowskiej. Lublin
2002.
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pejskiego i Rady z dnia 29 krvictnia 20()4 r. w Sprawie |rigieny środk(lrł'spożyrł'-
czych), którego poszczególne bardzo rygoryStyczne u,ylnagania gwarantują skutecz-
ność wdrozenia równiez pozostałych systemów zarządzania. Wdrozenię Zintegrowa-
nego Systcnll Zarządzania przyczynia się do tego. ze przedsiębiorstwo jcst l l ' stanie
zapewnić wysoką jakośc w kolnpleksowyll l je.j wynliarzc, a l l- l itt l lowicie jakośc han-
d|ową, jakoŚć zdrowotną oferowanych wyrobów oraz zapewnić powtarzalność swo-
ich działań.

Sy ste my zarządza nia w p rl,e ds ię b io rstw i e
Management systems in a company

W cclu konkurorvania na rynku oraz closkonalenia rcalizowanych w fimlie proce-

sów przedsiębiorstwo powinno wdrozyc SyStelI zarz'ądzania iakoŚcią zgodny Z norTną
lSo ser i i  cX)0 l :2000, środowisk ic l r l  ( |So l4(X) l )  i  bczpieczc l iStweln zdrowotnytn
SySten] FlACCP (w przypaclktl przcclsiębioISlwa Z branzy rolIro-spozywczej)' Stoso-
wanic zasad Systcll lowcgo podcjścia do z'arz'ądzan ia nic tylko przynosi bczpośrcdnie
korzyści, ale ma Iakze znttczący rvpływ na zztrz'ądzttllic kosztanli. Kwcstic zarz't1dza-
Ilia zyskicIlt i kosztarni Są waznc dla przcdsiębiorstwa' jego klicntćlw i innych zaintc-
resowanych stron, dotycz4 całościowcgtl lunkcj<lnowallia przedsiębiorstwa i lntlgą
r.l-licc wpływ nar:

lo.|alnośc klicnta'
kolrtynuowanie clziałari bizncsowych i rcl 'crcrlcjc,
wyniki działarl opcracyjnych, takic.jak przychody i uclział w rynklt,

elastycznc i szybkic rcagor,vanic na trltlz|iwości rynkowe,
koszty i czasy trwirnia cyklu przcz skutccznc i cl-cktywnc wykorzystanir- zaso-

bów, ustawicnie proccsilw w spos(lb na.jlcpszy dla osirgnięcia poząclanych wynik(lw,
poprawę konkurcncyjności poprzcz udoskonalcnie zdoInoŚci organizacyjnc'j.

zrozutrricnic i nrotywowarlic lLrdzi do ositgania cclów przedsiębiorstwa, jak tcz
do uczestn iczcnia w ciągłym clclsktlrra| ęn i tr.

zaufanie zaintercsowanych stron do skuteczności i ef.ektywności organizacji,
wykazywanc przezkorzyści tlnanstlwc i społccznc z funkcjorrowatria organizirc'1i. cy-
k lu życ ia wyrobu i  reI lc l rny org i r l l i zacj i .

_ zdolnośc do tworzcnia wartości zarówno dla organizacji ' jak i jcj dostawcow
poprzez optyrnalizację kosztów i zasobów. jak tez clastycznośc i szybkość wspcilnych
reakcii na zuriany rynkor.r,e.
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Zintegrowany system zarządzania jako c7lnnik wpływaj ący na konkurencyjność

Wdraż,anie ZSZ na przykładzie firmy produkującej opakowania
Introduction of IMS on the exqmple of the company producing
packaging

Wejście na polski rynek fim globalnych narzuciło pęwne standardy w zakręsie hi-

gieny produkcji i zasad dobrej praktyki produkcyjnej. Polskie przedsiębiorstwa

współpracującc z firmatni globa|nymi zostały juz wcześniej Zmuszone do wdrozenia

tych standardów (np. dostawcy opakowań, surowców). W takiej sytuacji znalazło się

analizowanę tutaj przedsiębiorstwo, produkujące kotderki do bombonier (wewnętrz-

na wielowarstwowa papierowa wkładka zabezpieczająca czekoladki). Chcąc utrzy-

mać korzystną współpracę Z potentatem na rynku słodyczy Firma została zobligowa-

na do wdrazania systernu HACCP oraz Systemu zarządzania jakoŚcią i systemu

zar ządzant a Ś rodow i s ko wc go.

Warunkiem uzyskania efbktywnoŚci organizacyjnej polegającej na komplekso-

wym spojrzcniu na Firrnę i zachodzące w niej procesy oraz efektywnoŚci rynkowej,
poIegającej na utrzymaniu i nawiązattiu nowych kontaktów handlowych, jak również

uzyskania cf-cktywnoŚci finansowej polegającej na obnizeniu kosztów w wyniku jed.

noczęSnęgo procęSu certyfikacji trzech systemów, było wdrozenie Zintegrowanych

Systcmów Zarz'ądz'ania.. W ty* cęlu w Firmie podjęto działania' które miały dopro.

wadzic do zrcalizowania tcgo przcdsięwzięcia. Jędnoczesne wdrazanie ZSZ zwią-

zane jest z olbrzymią ilością pracy, jak równiez z duzym wysiłkiem pracowników,

którzy są zmuszęni do tworzenia całej dokumentacji systemowej, dlatego tez, azeby

skrocic proces wdrazania ZSZ, Firma skorzystała z doradztwa ckspertów. W celu

os i ąg n i ęc i a e fektywn o śc i t|ziałań w zakre s i e wdrazan i a syste m ów zarządzanta na|ezy
je intcgrowac. Duzym ułatwienicm w zakręsię integracji Systcmu HACCP z pozo-

stałyrni systcmami zarządzania było zastosowanię duńskiej normy DS 3027 E:2002,

którcj poszczególne wylnagania mozna odnieśc do poszczegó|nych wymagań norTny

PN-EN ISO 9001: 2001 oraz norrny PN-EN ISO 14001 2004. Wyrnagania normy

DS. 3027 określają w ramach odpowicdzia|noŚci kierownictwa obowiązek stworze-

nia polityki bezpieczeństwa zywności, w ramach której kierownictwo powinno okre-

ślić i udokumcntowac cclc, swoją po|itykę i zaangazowanie związane z identyfikacją

oceną i kontrolą zagrozeń mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa żywno-

ściowego. Najwyższe kierownictwo jest równiez zob|igowane do zidentyfikowania

zakrcsu odpowiedzia|ności i uprawnień w zakresie efektywnego funkcjonowania sys-

temu HACCP, do powołania zespofu wdrozęniowego, jak równiez zapewnienia od-

powiednich szkolęń w celu Zagwarantowania, ze personel mający wpływ na jakość

.' Góma J., Certfiikac'ja systemu HACCP.jako obiektywny dowód zapewnienia bezpieczeństwa zdro.

wotne24o produktu w u,arunkac,h globalizacji. Zeszyt Naukowy Wyższcj SzkoĘ Handlu i Usług, nr 7, Po.

znai2004.
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Zdrowotną Zywności będzie posiadał Świadomośc ZasadbęzpięczeńStwa zywności.
W celu wykazania skuteczności funkcjonowania systemu HACCP w Firmie odnoŚnie
spełnienia wymagań klientów, służb kontrolujących, Polityki bezpieczeństwa Zywno-
Ściowego, kierownictwo jest zmuszonę do przeprowadzania przeglądu Systemu
zarządzania HACCP. Równiez wymagania norm ISo 900l i ISo l4001 nakładają
obowiązek stworzenia właŚciwej Polityki, która będzie obrazowała cele i zobowiąza-
nia przedsiębiorstwa do ciągłcgo doskonalenia. W tym cęlu w firmie określono poli-
tykęZSZ, która zawierazobowiązaniajakoŚciowę, środowiskowe i zobowiązaniaod-
noŚnie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów. Przedsiębiorstwo
zobowiązało się m.in. do zwiększenia zaufania i wiarygodności Firmy w oczach
Klientów, głównic poprzez ulepszanic i doskonalenie swoich wyrobów oraz do prowa-
dzenia procesów technologicznych, przy zapewnieniu ich zgodności z wymaganiami
prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów i ochrony środowiska,
przy.;ednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko nafuralnę
i uwzględnieniu racj onalnej gospodarki odpadamt.

W cclu skutecznego wdrozcnia Systemu HACCP przedsiębiorstwo musi zapewnic
odpowie<lnie warunki, które okręŚ|a GMP (Good Manufbcturing Practice) i poszcze-
gó|nc akty prawne m.in' Ustawa z dnia25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie zywnoŚci
i zywienia (D2.U. 2006 r. Nr l 7l, poz. 1225) wraz zaktami wykonawczymi. Dopiero
po dostosowaniu całej infrastruktury gwarantuj ąccj prawidłowe prowadzenie procesów
mozna tworzyc Plan HACCP. P|an tęn obcjmuje identyfikację wszystkich zagrozeil
związanych Z procesem produkcji, okreŚlenie CCP oraz zasady monitorowania ziden-
tyfikowanych CCP. Spełnienie wymagań GMP w systemic HACCP stwarza odpowied-
nie warunkido rcalizacji wymagań norm ISo 9001 i ISo |400l odnośnie intiastruktu.

ry, środowiska pracy i dokumentowania tych działań.
Wymagania nonn odnośnie nadzoru nad dokumcntacją zostały spełnione w firr-t-lię

poprzęz powołan ic procedur] :
. Nadzór nąd dokumentają ZSZ,
o Nadzór nad zapisami i danymi kompu|erowymi,
w których okreŚ|ono postępowanie w zakręsie identyfikacji potrzeb dokumento-

wanla działań w zakresie ZSZ, układ dokumentacji systemowej, jak równiez zasady
archiwizacj i i weryfikacj i dokumentów.

W normie DS. 3027 pkt 4.4 określono szczegółowe wymagania odnośnię warun-
ków przeprowadzenia ana|izy zagrozen. Przedsiębiorstwo, zeby spełnić te wymagania
musi zidentyfikowac wszystkie Stosowane Surowce oraz doko;łać ich charakterystyki
bio|ogicznej oraztizyko chemicznej i okreŚ|ic źródło pochodzenia' metody transpor-
fu, warunki pakowania i przechowywania, jak równiez przygotowanie wstępne przed
uzyciem. Taką samą charakterystykę nalezy przeprowadzić odnośnie produkowanego
wyrobu i dodatkowo w opisie produktu na|ezy określić jego wykorzystanie (przezna-
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czenie). Następnie na|ezy stworzyć Schemat procesu produkcji i na każdym jego etapię
identyfikuje się i ocenia zagrozenia biologiczne, ftzyczne i chemiczne' W Firmie opa-
kowaniowcj rv cę|u zapewrrienia stosowania właŚciwych Surowców, aprzęZ to właści-
wego prowadzęnia procesu zakupów zaprojektowano proccdurę:

. Ztlkup.v. i klvali/ikuja do:;taw,tilw..
Wymagania Systemu l IACCP pomagają w bardziej szczegółowy sposób Spojrzęc

na stosowane w procesie produkcji Surowcc i okręŚlic Szczegółowo wymagania do-
tyczące wyrclbu' takic podcjŚcie ułatwia \y znaczny sposób realizację wymagań nornr
ISO 900 I i 1400 I dotyczzlcych planowania realizacj i wyrobu, nadzorowania produk-
cji, analizy danych, zakupćlw' aspektów środowiskowych oraz wylragań prawnych.
Szczegółowa charaktcrystyka etapów procesu produkc..ji i stosowanych surowców po-
lnogła zespołowi wdrozenicxvemu dokonać właściwej identyfikacji aspektów Środo-
wiskowych. i tyIn saIlryIlr okreŚlic rlretcrdy ich nac1zclrclwania i wpływania na niL', Zo-
stało to udclkutnentowallc w procedurzc ZSZ..

o Idcn|):/ikut, jtt i tl<,ctttt tt,spcktów 'śroclou,i',1,,,y,ych.
Wymagania dotyczącc analizy zagrozeń okrcś|ają koniecznośc idcntyfikowania ele-

Illellt(irv wchodzących do proccsu (np. surtlwce' matcr.iał'y pomocnicze), ale równiez
nalczy zidcIrtyfikować i clccnić wszystkic elcmcnty wychodzące Z procesu prodtrkcji
(np. odpacly. opakowania po surowcach). Nalcży tutaj tlkreślic środki w ramach gospo-
darowania odpadaIni, czeg() wyl]]aga GMP. Firma spcłniając te wyTagania mogła sku-
tccznie1 przcprclrvadzić dzlałania w rall laclr ISo l400| dolyczące sterowania opcracyj-
ncgo, w tyIn cclu powtlłirntr prclcedurę ZSZ:

. Stt'rov'unie opatut'.yjna v, rumuch gospodarki odpadami,
w której Zagwarantowano właściwe postępowanie z odpadami, w sposób Zapew-

niający ochronę zdrowia Iuclzi i ochronę środowiska, zgodnie z obowiązu.jącymi prze-
pisami oraz Zapcwlrioncl właŚciwciclokutncntowanic działań z'wiąz'anych z gospo.
darką odpaclową oraz okrr.'Ślono podzial kolnpetencjipracowników w tym zakresię.

Zgodnie z wyr-naganiami nonny DS. 3027 pkt 4.5 po zidentyfikowaniu istotnych za-
grozeń z punktu bczpieczeristwa zdrowotncgo, Zcspół r1s. ZSZ musial okręŚlic dzia-
łarlia, kt(lre ptlzwol4 kclnh.olowac tc zagrozenia' opracowano i wdrożontr w przedsię-
biorstwic proccdurę ZSZ:

o Mott i lot ' t l tutt i t ' .

Celem tej procedury jcst zapcwnienię monitorowania efektów działalności jako-

Ściowej (w tynl bezpieczenstwa zdrowotnego wyrobu). Środowiskowc.j' oraz monito-
rowania zgodności z wytrtaganiami prarvnymi w Firrnię. ocena et'ektów monitororva-
nia słuzy okreŚleniu obszarów poprawnęgo działania oraz identyfikowaniu obszarów
wymagaJących działań korygujących i poprawy;jak równiez zapewnienie monitoro-
wania efektów. realizacji celclw i zadań c|t>Iyczących jakości i środowiska. W procesie
określarria potrzeb tnonitorowania w Finnie uwzględniono5;

' 
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- Mapę procesów,

Rej estr Aspektów Srodowiskowych'
Rejestr Wymagań Prawnych,
cele i zadania dotyczące jakoŚci' bezpieczeństwa zdrowotnego i Środowiska za.

warte w Programie ZSZ,
- wymagania wynikające Ze Sprawowania nadzoru operacyjnego nad znaczącymi

aspekla l l t i  środowiskorvytn i .

wskazniki occny ef.ektywności działalności Firmy.
Zidentyfikowano następujące kroki w zakresie monitorowania i pomiarów para-

metrów środowiskowycho:
monitorowanie i polrriary oclpadow wykonywane są w oparciu o wynlagania

prawnę' decyzje i pozwolenia związane z ochroną środowiska i zasadami Dobrej Prak-
tyki Produkcyjnej,

monitorowanie zuzycia wody i energii prowadzone są zapisy taz na kwartał
przez w yznaczone osoby.

W przypaclkr'r monitortlwaIlia parametrów jakościowych. w Finlrie monitoruje się
jakoŚc Surowca papierclwcgo oraz tcmperaturę i wilgotność w pomieszczeniach pro-

dukcyjno magazynowych. Etap monitorclwania jakości SLlrowca papierowego sta-
nowi CCP nr l .

W przypadku CCP nr l zostały okręślonc dzl'ałania korygującc w postaci nie przy-
jęcia surclwca papierowego. W ranrach zapcwnienia podjęcia określonych clziałań ko.
rygrrjących i zapobicgawczych powołaIro w f.irrnie procedurę:

. Działunia koryguiące i zapobie|4ulucze,
która mówi, iż niezbędne działania korygujące i zapobiegawcze podejmuje się na

podstawie przyjętych ustaleń i dokumentacji, a także wniosków i zaleceń wynika-

.jących Z przeprowadzonych kontroli, pomiarów' auditu i oceny Zintegrowanego Sys-
temu Zarz'ą,Jzania jakclścii1 i środowiskienl' a najwyzsze kierownictwo prowadzi nad-
zór nad realizacją ustalonych działań korygrrjących i zapobiegawczych, a takze ustala
podjęcie niezbędnych clziałań.

W cęlu zrea|lzowania wymagań GMP, którę dotyczą zapewnienia odpowiednich
warunkórv odnoŚnie otoczenia zakładu, budynków i pomieszczeti. maszyn i urządzeń,
gospcldarki odpadarni, szkoleri, personelu, wody, magazynowania, stosowanych su-
rowców. profilaktyki i zwa|czania szkodników, jak rówrriez postępowania rek|ama-
cyjnego, powołano Zakładowy Kodeks GMP oraz następujące procedury ZSZ:

. Dokumentowanie środków GMP,

. Profiląktyka i zlt,ąlc':onie szkotlników,,

. W,arunki 'środowiskou'e produkcji oraz nadzór nąd stattem higieny pra-

cowni kólt i pomieszczeli,
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C Rekląmacje orąZ powiądąmianie stroll i wycofanie produkttt,

o Szkolenią,
o Przygotow'aniaprodukcji,
. Produkcja.

Zarówno System HACCP.jak i pozostałe systemy Zarządzania wymagają utrzymy-

wania zapisów' w celu udokul'nentowania działań w zakresie ZSZ. Zgodll le Z wyma-
ganiarni norTny DS. 3027 pkt 4.7.2 Zespół ds. ZSZ rnusiał określić postępowanie

z produktem niezgodrrym, czyli z takim, który został wyprodukowany w nlomencie

przekroczenia l imitów krytycznych d|a CCP. Wymagania pozostalych systemów

równiez przewidują taką sytuację i w tym ce|u powołano następujące procedury ZSZ:
. Nadzór nad v)'robem niezgodnym,
. IdentyJikac'ja potcn<,jaln.yc'h w.vpodkólr i ,s.vtuac.ji awaruin'yclt 0roz reugo-

v,anic nrł ąwąrie'
Zgodnie z procedurą nadzoru nad wyrobcrn niezgodnynl, idcrltyfikacja niezgod-

ności (potencjalnej niezgodności) rnoze byc dokonana:

w procesie monitorowania jakościowcgo i środowiskowego orAZ w rallrach occ-

ny zgodności z wymaganiami prawnymi'

auditów wewnętrznych i zewnętrznych,

w ramach czynności kontro l nych wyk onylv any ch przez właśc i wc organy adm i -

nistracyjne,
na podstawic inłbrrrracji uzyskanych w prtlccsic korntlnikacji z zaiIrtt-rcsowany-

mi stronami,
w przypadku rvystrlpienia sytuacji awaryjnych,

w ramach przeglądu wykonywane go przęz kierownictwo oraz w procesie Irlotl i-

torowania realizacji progralnów iakości i środowiskowych,

na podstawie bezpoŚrednich obscrwacjl i spostrzezcń wszystkich pracowników.

Celern procedury dot. identyfikacji potencjalnych wypadkow i sytuaqi awaryj-

nyc|r oraz reagowania na awarie jest okreś|enie sposobu idcntyfikacji poterrcjalnych

sytuacji awaryjnych mogących wystąpic w firmie, których skutkięnr rnoze byc

znacząCy wpływ na środowisko. Identyf.ikacja ta ma na cęlu:
przygotowanie się na wypadek zaistnienia sytuacji awaryinyclr'

- zab ezpi c czenie przed wystąpien i ern Syt uacj i awaryj nyc h,
_ zapewnicrl ie zasclbów pozwalających na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia

sytuacji awaryjnych,
zminima|izowanię ewentualnych szkod Środowiskowych.

W procesie identyfikacjipotencjalrrych sytuacji awaryjnych bierze się w szczegóI-

ności pod uwagę:
- pożary i poterrcjalny wpływ emisji i ścięków pozarowych na środowisko,

NZS (Nadzwyczajne Zagrozenla Srodowiskowe), które mogą w bezpośredni

sposób oddziaływać na firmę,
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- zakłócenia w dostawię wody i mediów energetycznych,

syluacje awary.ine w transporcie.

Azeby zapewnic. ze sprzęI Stosowany do kontrclli i ponliarów jest pod nadzoręl-lr

powołano procedurę:

o Nadzor nucl ,sprzętam clo ktlntroli, 1ltltniuróv' i buduń,

Celem tej procedury jest zapewnienie, ze stosowane wyposazenie do pot.niarow

i kontroli, jest prawiclłowo utrzylnywanc' nadzorowane, clbsługiwane i wZorcowanc.

W celu spełnienia pozostałych wynlagań non].l, w tirnlie powołarro następujące pro-

cedury. które gwarantują utrzynanic ZSZ:

o Ktlnlunifulvuttit ', 'się,

C Audit waw,nętrzny.

Warunkicm osiągnięcia skuteczności działań w zakresic 1unkcjonowania ZSZ.icst

właśrlie poprawna komunikacja, zarówno wcwnętrzna,.jak i zewnętrzrra' dlatego tez

ce|ctn procedLrry jcst zapewnicnie sklttccznego sposobu infŁlrrnowania pracorvnikórv

firmy i zainteresowanych zewnętrz'nych Stroll o działalności przeclsiębiorstwa i Zintc-

growanym Systcrnie Zarządznnią a takzc poprawnych kontaktów z klientaIll i. Cclctn

procedury audi l  wcrvnq' l rzny jcst  zape'wnicn ic  p lanowiurcgo. sys le r))atyczncgo i  n ic-

za|eż'nego badania zgodności i ef.ektywności ustanowitlrlcgo w firnlic Systcrrlu

Zarzt1dzania' w zakrcsic spełnienia wyrlragar'l ttorl l l ISC) 900 l ' lSo l400 l ' DS. 3027

oraz innych z'ałclż'cń i cel(lw Syste|nu.

Podsumowanie

Summar.y

Dzięki zintcgrowaniu wymagań systelnu l lACCP z innytni systcnlami zarządzania, tj. ISo

900l i  l400 l, f ln-na nroze uzyskac większąskuteczność icf-ektywnośc real izowanych proce-

sólv' 
-fakie po<lcjście zapcwnia w ktlnsckwcncji porł'tarzalrrą jakoŚć rvyrt lbu i jednoczcŚnie

jego bezpicczeństwtl zdrowotne, orazłącz'y z jedncj strony spełnicnie wymagań prawa Zywno-

ściowego, a z drugie.j spcłnienie potrzcb kIientt iw jako real izac.j i  bytu każde.I t irnly' z uwzględ-

nierr ieln optynlal izacj i  kosztórv, zapcwniających rcal izac.ję.je.j cc|ów f inalrsowyclr.
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Zintegrowany System Zarządzania jako czynnik wpływający na
konkurencyjność przedsiębiorstwa produkuj ącego opakowania

.t/lt'.s:r '--erli r'

Wdrozerrie zintcgrtlwanych systenl(lw zarz.ą<Jzania jest ktlrzystne dla firIny zc względu na
większą skuteczność i cfektywnośc real izowanych procesów. W celu konkurtlwania na rynku
korzystne jcsl dla f irmy wdrozcnie oprócz systeInu wymagancgo prawc|n (l.IACc]P) rórvnież
pozostałych systenrórv, a rnianowicie zarz'ą<Lzania jakością i środo' 'viskienl. Takie podcjśoie

skutkuje dla finny poprawąjakości ot.erowanego wyrobu, usprawnicnicIn prclccsów zarz'ądz'a-
nia zasobami ludzkirni oraz infiastrukturą' SaIn proces wdrażaniaprz'yczynia się do identyfi-
korvania się pracownik(lw z ccIarrr i l . irI lry' a tynl saInym kttrzystnie' j wpływa na ctćkty'"vnośc
ich pracy oraz poprawia jej wizcrunek wcwnątrz jak i na zewnątrz.

Integrated system oJ'manugement as a factor influencing competitive-
ness

ot'a company producing packaging

Sumnturv

lntroduction of integrated systęms of nlanagcment is advantageous f i lr an clrtcrprise in re-
gard to higher eff ic icncy of real ized proccsses. To compete on market, onc should introcluce the
legally required HACCP system as well as other systems, such as quality and environment ma-
nagement ones. This approach ploduces desired results for quality improvenrent ofoffered pro-
ducts as well as human resources and inf iastructure managerncnt inrprovcment. The process of
introduction influences the employees' identification with company goals, which improves
their eff ic iency as well as company image, inside and outside the enterprise.
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Wynagrodzenie menedżero w organizucji
gospodarczej
Managers' remunerations in the economic organization

Wprowadzenie
Introduction

Wynagrodzenic lnęnedżera stanowi zbior wzajemnic powiązanych elenrentów, ktore
odpowiednio uksztahowane powinny siq przyczyniać do osiągania okreŚ|onych wcze-
Śniej cclów wynagradzania w odnicsięniu do danej grupy zawodowej. System tcn ilustru-
je wykres l. Przedstawione na nim clemenĘ pakietu wynagradzania menedżerów są
uogó|nieniem różnych konkretnych rozwiązań spotykanych w praktyce'. Jednakże osta-
tcczna struktura wcwnętrzna tego pakietu oraz wielkoŚć jego poszozegóInych skladników
jest bardzo zrożnicowana z punktu widzenia tak sanrych adręsatów (tzn. rnenedżerów) jak

i podmiotów prowadzących politykę personalną (tzn. firm), więc trudno flltaj wskazać na

ujednolicone czy tez standarclowę fomly i techniki wynagtadzatria2.

Wykres l. Pakiet wynagrodzenia menedzcrów
Chart I. Managers' remuneration package

Zródło: A.Pocztowski, I4/ynagradzunie menettżerów [w:) Jak skutecznie wynagradzać pracowników,
praca zbiorowa pod red' K.Sedlaka. Wydawnictwo Profesjonirlnej SzkoĘ Biznesu, Kraków |997 ,s.96.

I A.Pocztowski. ||ynagratlzanie mertedżerów |w:l Jak skutecznie v,ynagradzac pracowników, pod
red. K.Sedlaka, Wydawnictwo Prol-esjonalnej SzkoĘ Biznesu, Kraków l997' s. 96.

2 W.Jamrołowicz, lvIotvwat,.ujne ttspekt.y s1,s|enńw w.ynagrrłdząnia nlenedżerów'fw:f Ewolucja pra-
cv kierov'tticzej w v'ttrunkac'h integracji europejskiej, pod rcd. K.Krzakiewicza, Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu. Poznań 2000 .  s .251.
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G r atyJi ka cj e Jin a n s ow e
F inancial g ratific ation s

W syste ln ie wynagradzania Iub -  szerzej  uj lnując -  systeIn ie |notywowania mene-

dzerów pierwsze miejsce zajmują gratyfikacje flnansowe, które obejnrrrją tzw. moty-

rvację płacową. Stużą orre zaspokajaniu nię tylko potrzeb podstawowych. są one bo-

wietn rv tej grupie zawodorvej zazwyczi1w dużynr stopniu zaspokajane, ale świadczą

równiez o uznalriu i doccnianiu pracy trrenedzerów, wpływając tytrr samym pozytyw-

nie na motywacjęl. ogó|na typologia składników wynagrodzenia flnansowego dzieli
je na dwie podstawowe części:

l. część stała wynagrodzenia która ma stałą wartośc w pcwnym okresic, składa

się z płacy zasadniczej i względnie stałych dodatków do płacy,

2. część ruchtltna (znlienna) wynagrcldzenia składająca się przykładowo Z pre-

rrrii i Iragrócla.
Pcldstawowynr składnikicnl części stałej wynagrodzenia jesl pl'aca zasadnicza. Jej

ro|a polcga na opłacaniu wylnagań powyzszych trudnoŚci pracy na danym stanowisku.
Natomiast jej wysokośc .jcst wynikienr przeprowadzonej wcześniej oceny stopnia
złozoności p.acy'. Wycena stopnia trudności pracy następuje za pomocą wartościowa-
nia pracy. Najbardziej znaną metodą wartościclwania pracy menedzerskiej jest metoda
kart przcwodnich do prol.ilowania pracy (guidc t'hurt profile metoĄ. Wykorzystuje się
rv niej trzy Syntctyczne krytcria waftościowania pracy mcncdzcrskiej: wiedzę, roz-

wiązywanie 1lrobIcllrćrw powyższych oclpowicdziaInośćJ'.
Częśc ruchotrla rvynagrtrclzęnia mcnedzera skłacla się natomiasl z róznego rodzaju

prcmii i nagród, które są podstawą skuteczlrego Systemu motywowania. Szczcgólne
znaczęnię części ruchomej w rnotywowaniu wynika przede wszystkinl z tego, zepre-
mia ma silniejszy związck z efektywnoŚcią pracy osiąganą prZęZ pracownika niz ma
jego płaca zasadnicz'a7 . Ef-ektywnoŚć pracy menedzera za|ezy od sposobu jego za-
rządzania. W tych samyclr warunkach organizacyjno-technicznych pojawiają się lep.
szc i gorsze efekty odpowicdrrio do kwalifikacji iwysiłku menedżera' jcgo l})otywacji
i zaangazowania w reaIizację stawianyc|r zadań. Główną zatcnr przesłanką stosowa-
nia ruchomyc|r części wynagrodzenia jest ukierunkowanie działań menedzerów naj-
wyzszego szczebla na osiąganie krótko- i długoterminowych celów przcdsiębiorstwa.

Celami tak imi mogą byc m. in.:

. .'. [rv.] Wprowutlzenit, do:urządzaniu personclent, pod red. A.Szałkowskicgo. Wydawnictwo
Akadclr l i i  Ekonomiczncj  w Krakcrrv ie.  Kraków 2000, s.  l5].

r Por. E.Beck' łI,1nugratlzanie personelu, fw:] Zar:ątlzanie pracou'nikunli' pod rcd' L.Zbie-
gicń.Maciąg. Uczeln iane Wydawnictwa Naukowo-dydaktycznc, Kraków 2002, s ' l '01 '

5  l b i dem.  s .  108 .
Ó S.Borkowska, Jak u',l'nagrttdz.Jc, |nstytut organizacji Przemysłu Maszynowego' Warszawa l992'

s .  180 .
' J.Budka. Premia jako ins|rLrment motywowania, fw..) Motvwowtlnie w przedsiębiorstwie, pod red.

Z.Jasińskiego, Agencja Wydarvnicza Placet, Warszawa l998. s. 39.
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. Zwiększenie zysków firmy |ub sprzędazy jej produktów,

. Zwiększenie udziału w rynku,

. racjonalizacja kosztów działalności finny,

. poprawa wskażników finansowych,
o podniesienie pozionru jakości produkowanych wyrobów |ub świadczo-

nych usługs.
od rea|izacji tych celów za|ezy czy menedzcr otrzy,Ta określony rodzaj zmiennej

gratyfikacji finansowcj. W przypadku menedzerów gratyfikacje te Są w duzym stop-
niu zróznicowanc. a opierają się głównie na systell l ie prelniowania indywidualnego

oraz uznaniowego', co wynika ze specyficznej roli rnenedzcra w przcdsiębiorstwic

i nie muszą byc ograniczone zadnymi wskaznikami.

Stosunek stałej i zmiennej częŚci wynagrodzcnia menedzera moze być bardzo zroz-
nicowany i przybierac rozmaite fbnny, których gralrice tworzą dwa skrajne modele :

. rnodel stałych gratyfikacji, który odznacza się wysokim udziałem wyna-
grodzenia stałego w dochodzie lrrenedżera'

. mode| ruchomych gratyfikacji, charaktcryzujący się niskim udziałenl wyna-
grodzenia stałego i wysokiln udziałern części ruchomej w postaci premii i nagród|(,.

Wynagrodze nię tne ncdzera mozc tcorctycznic składać się wyłącznie z płacy za-
sadniczej, jednakze rozwiązanie takie nie jcst prawidłowe, gdyż utrudnia opłacanie
zróznicowanych efektów pracy, które powinny byc opłacane premią| | . Z uwagi za-
tem na fakt' iż kazdy z ptlwyzszych skrajnych nrodeli na swoje zalety i wady (patrz

tabę|a l), w praktyce najczęście.| występujątzw. płacc micszane składającc się za.
równo z częŚci stałej, jak i zmiennej' Procentowy udział każdej z tych części jest

w dużej mięrzę uza|eżniony od typu mcncdzcra, rodzaju przedsiębiorstwa oraz kon-
tekstu wewnętrznego i zewnętrznego funkcjonowarlia danego przedsiębiorstwa.

" Por. A.Pocztowski, Lllynagradzanie menedżerriw' op.cit., s. 89.
o 

ogó lno k lasyf ikacja systemów premiowania obejrnuje następujące systemy: system preln iowania
indywidualncgo, zespołowego. uznaniowego, sfbnnalizowanego, roz'dzie|czego, prowizyjnego i miesza-
nego; Por. szcrzcj J.Budka, op.cit., s. 40.

'.' Por. A.Pocztowski, Wynagradzanie menedżertjw, op.cit.. s. 90.
'' Z.Jacukowicz ' Skuteczn1l system wynagradzania w.firmie. ośrodck doradztwa i Doskonalc.

nia Kadr' Gdańsk l 998. s. 70
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Tabela l. Wady i za|ety poszczególnych modeli gratyfikacji finansowych męnedżera

Table l. Advantages and disadvantages ofpańicular nlanagers' finarrcial gratifications' models

Modele Zalety

Model

gratyfikacj i

stałych

Model

gratyfikac.li

zmiennych

l. StabiIne wantnki pracy i płacy pod-
noszą prestiz danego stanowiska me-
nedżerskiego.

2. Chęc utrzymania stantlwiska i t lba-
wa plzcd jego utratą są naj|epszym
czynnikicm motywującym menedże-
rów do wydajnej pracy.

l. Model ten nlozc zapewrrić niczbęd-
ny dynarnizrrl dzialania menedżer(lw i
ukicrtrrrkt lu'anię ich na t ls iąglnic cc-
lów opcracyjnych i strategicznych lir-
my.

2. Występujc tutaj klimat wspćtłza-
wodnictwa i presj i w kierunku popra-
wy wynik(lw działania t imy' a przez
to uzyskania wyzszych dochodów'

Wady

l. Model ten nie wyzwala duzego dy-
namizmu rozwojowego.

2. Brak jest tutaj powiązania wyna-
grodzcń z wynikami | irmy. co mozc
sprzyjac rcal izacj i s lratcgi i  przelrwx-
l Ia .

3' Gdy podstawą kształtowania wy.
nagrodzcnia kadry naczelnej jest śred-
nic wynagrodzenic w gospodarcc na-
rodowcj. wówczas oderwanie otl
sytuacji ckonomiczncj firnry jest
szczególnie duże.

|. Stres związany z presją w kierunku
poprawy wyników dziatania firmy
rnoże być zbyt dttżynl obciążenienl dla
niektórych, słabsrych psychicznie nlc.
nedżerów.

Żródło: Opracowanie własne na podstawie W.Kopertyńska, W-y,nugrttdzunie grtt1l prat,ownikólt,

1lracou'ników 'szc,zagóln.vm znoczcltitl dlu przedsiębior',twa, organizacja i Kierowanie nr 4 (98)'

Warszawa l999, s. 62 i 63 oraz' A.Pocztowski, Il/1;nagradzunia mcncdżerów, op.cit., s. 90.

Płaca zasadnicza powiększona o premie i nagrody moze jednak szczególnie jeśli

chodzi o tnenedżerow najwyzszego SZcZeb|a nie w petni Sprawdzac się jako instru-
ment motywacji. Prenria na dłuzsząmetę powszednieje i zaczyna byc traktowana jako

oczywiSty składnik wynagrodzenia, a nagrody jako element uznaniowy za|ezączęsto

od przypadkowych okoIiczności' Poza tym użytecznoŚć premiijeSt ogranicZona przez

cZaS oddziaływania - nie spotyka Się w praktycę premii wypłacanych w okresach
dłuzszych niz rokl2. Aprzectezformy wynagradzaniauwzględniające dłuzszy cZaS Są
potrzebnę. SZcZegó|nie w przypadku menedzerów najwyżSzego szczeb|a. Menedże-

rowię ci są bowiem odpowiedzialni za strategię przedsiębiorstwa i jego istnienie na

rynku i w razie powiąZania ich płac jedynie zbiezącymi efektami istniałaby moi.|i-
wość, iż dla uzyskania dorażnych korzyści mogliby oni podejmować decyzje, które
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w dtuższej perspektywie byĘby clla firmy niekorzystne, jeŚli nie fata|ne w skutkach.

Uwzględnienie zatem w pakiecie wynagrodzeń dla tej grupy, obok narzędzi stymula-

cji bieżącej, takzębodżców długoterminowych odwołujących się do w przyszłości ma

zatęmzasadnicze znaczęniel3. Narzędzia te nazywamy wynagrodzeniami odroczony.

mi, gdyzprzynoszą one męnedzerom dochód płatny w okreŚlonym czasie w przyszłości.

Wykres 2. P odział gratyfi kacji odroczonych

Chartf . Division of delayed gratifications

Dochody odror:zonc

{

Partycypacja linansowa

a

rozwój
miejsc

a

)

Plany dodatkowcgcr
ubczpicczonia

Udział w zysku plany

<lszczędnościtlwc

tJdział w majątku
akcjonariat

Plany crncrytalno-rcntowc

Polisy ubczpicozcniowc

Zróclło: opracowanie własne na podstawic E. Beck' II/.vnugrudzun ic parsonelu, op. cit., s. l l 4- l l 6.

Wynagrodzenia odroczone Są Zarówno elemęntem Systemu motywacyjnego jak

iznaczącymskładnikiem programów lojalnościowych. WŚrod przesłanek stosowania

tego rodzaju narzędzi, mozna wyróznić:

l. z punktu widzenia właścicieli:

atrakcyjna droga powiększania kapitafu względnie taniego, ułatwia.1ącego

firmy i wzrost wynagrodzeń pracowniczych w przyszłości, jak równiez ochronę

pracy,
Sposób Zainteresowania pracowników interesem firmy (czyli integracji in.

' ]  K.Lis.M.Kuniccki, J,Pięta,Jakdobrzepłar, ić,Zarządzanie iRozwój nr23(412002),s..7 i8.
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teresów ftrmy z interesami pracowników), motywowania ich do działań prowa-
dzących do osiągnięciaprzez firmę celów długookresowychla, których realizacja jest

warunkiem uzyskania dochodu odroczonego.
2, z punktu widzenia menedzerów:
. mozliwoŚć zgrornadzenia większych środków
. oclrrona dochodów przed zbyt lvysokimi podatkarrri
. zapcwnienie menedzerom ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego

na wypadek utraty pracy lub przejŚcia na enleryturęl5'
Dochody odroczone obejrnują szeroki Wachlarz narzędzJ (patrz wykres 2), jedna-

kze najczęściej wykorzystywane są narzędzia partycypacji f inansowej. czyli lvszel-
kiego rodzaju akcjc. udziały, obligacje i opcjc na zakup akcji i obligac..i i.

W literaturzc przeclnliotu najczęŚciej poruszana jest kwcstia stosowania akcji i opcji
jako narzędzi motywtlrvania długotcrminowegil trlcncdzerów. opcja to prawo naby-
cia akcjl danego przcdsiębiorstwa ptl ustrrlonej z góry cenie i dcl ustaloncgo teminu.
.Iczcli rożnica nlięc1zy stałym a biczącynl kurscln giełdowyrn staje się bardzo znaezna,
to pakiet opcji przyznanych mencdzerowi l l lozę mieć ogromną wańtrŚć'.,. Taka sytu-
acja zacho.Jzi najczęściej kiedy przedsiębiorstwo rozwija się najbardziej dynamicz-
nie, czyIi w pierwszych dwóch fazach jego rozwoju: fbzie zaistnicnia i fazie wzro-
stul7. JakkoIwick jednak opcjc są cc)razszcrze.j wykorzystywanym narzęclziem tnoty-
wacji długookresowej. coraz częścicj zauwazzt się, zc by zwiększała się rtttltywacja
trlenedzcrów clo prawdziwej troski o interesy wlaścicieli lepiej przyznawac akcje lub
opc1c, których kLrrsy pocllegają znacznię silnicjszym wahaniollr ' ccl łatwo skłania do
zawyzania doraŹllych zyskow i dorazncgo styllulowania kursu akcji]s.

Świadczenia rzeczowe i wartości niematerialne
Material gratiJiciltions and immaterial values

Jedną z prawd, o którcj warto parniętac, gdy tworzy się lub przekształca środowi-
sko zawodowe człowicka. a tym bardziej menedzcra. jest: ,,Nie Samytn clrlcberrl żyje
człowiek'' ' Mozna ją rozumicc w ten sposób, iz pieniądze, jakic otrzylrluje menedzer
- jeśli zdccydowanie negatywnic bądz pozy|ywnie nie odbiegają od wynagrodzenia
w podobnych finrrach i na analogicznych stanowiskach - nie muszą byc główną de-

' "  obccniewiększośćznaczącychprzcdsiębiorstwdcklarujcjakc lnadrzędnycclprowadzcniadziałal-
ności maksymalizację rvartości rynkowcj przcdsiębiclrstwa a nic maksymalizację zysku (zob. rozdział I)
oraz stosowanie metod zarządzania zorientowanych na wzrtlst tcj wartości; H.Czubasicwicz. B.Nogajski,
l ntere,,; u,łaśc'ic'ielą interest,n :d tądzają(,ag( ), Pgrsonel nr 2]. l 6.] l crudnia 200 l ' s. 28-

l5 Pt l r .A.Pocztowski ,  l / i 'nagrut lzanienlcnt, t l :ert i l r ' .op.c i1 ' .s .9 lorazE.Beck,Iłj ' .nugrat lzunieperso-
nelÓ ,  op.c i t . ,  s .  I  14.

' . 'M.F. ,Nowcttkcen4l 'wt]vsku,sj iowvnagrod:eniut,h 's:e| i iu, ,ZarządzanicnaSwiecienr2/2003,s.23
17 Por. H'Klinowska, Zarobki na każt]y, t':as. Pcrsonel nr 3, l-3l marca2004'
' '  M.F. ,Jakiwzyski , tak iewynagrc ldzenit tzarząt lu.ZarządzanienaSwicc icnr4/2003,s.3 l .
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terminantąjego Zachowań.u. opero*anie pieniędzrrl i ozlaczakupowanie nlotywacji,
zaŚ jej kształtowanie wylnaga i dobrego wynagrodzenia, i tworzenia takiej sytuacji
pracy, w ktorej naturalna skłonnośc ludzi do dobrej roboty mogłaby się ujarvnić, roz-
winąć i utrwalić. Oznacza to' ze umiejętna polityka płacowa jest jednynl znajbardziej
ef.ektywnych llarzędzi motywowania, ale bez skutccznego jej rvsparcia motywatora-
mi komplementarnymi moze być lnało skuteczna. Motywatorami tymi są takic e|e-
menty' które powodują zaclowolenie i satysfakcje rncnedżera, zapewniają jcgo lojal-
ność wobec finny i ztlangazowanie w.;c.j jakoŚć i wydajnośc pracy oraz roz'uvój2().

W związkLr zpowyzszym poza omówicltlyIni lbrrrratni gratyfikacji finansowcj wy-
mierną wartość d|a lrrenedzerow rlają równiez świadczcnia rzeczowę. będqce wraz
z waftoŚciami niematerialnymi' elcmentem nrotywacjipozapłacowej. Wpływ niepie.
nięznyclr świadczeń dla mencdzerów na ich nrotywację do rca|izacji celów flrlny za-
leży od struktury potrzcb poszczególnych przedstawicieli tcj grupy zawodow.-j:l.
Dlatcgo tez isttltnynl stajc się ciągłe monitclrowanie prcferenc'ji nlencdzerćlrv i bLlc|o.
wanie na tej podstawic odpowiednicj puli Świadczeń. Sprawny Systenl kornunikowa-
nia nicwątpliwie będzie tu bardzo pornocny jednakzc w przypaclku tnencdzcrow war-
to zastosować tzw. ,,kafcterię' ' '

Kaf-ętcria. przez analogię do fbrmy wyboru dari i dodatków w takicj właśnic sarlro-
obsługowej rcstauracji, jest clastycznynl systemcm, w którynl pracownicy są aktywnie
zaangaż'owatri w kreirwanie swojego własncgcl pakietu wynagrcldzerlia. Systemy tego
typu stwarzają pracownikom mozliwoŚć wyboru świadczeli z of-erowanego przcz firmę
zestawtl (patrz tabela 2;:r. AltcmatywnL. dobrll z takicgo Zestawu rnogą byc prZęZ mcllę-
dzera wykorzystanc w zirmian za całość |ub część świadczęń w wysokoŚci tnu
przysłrrgującej. Zatenr ccchami konstytuującyrni tę rnetodQ Są: wylragrzrdzanie bodźca-
mi pozapienięznymi (w zamian za pieniądze) oraz prawo wyboru pomiędzy kilkolna
bodźcarni w ramach określoncgo tunduszu bądź rezygnacja z fbnny pt,zapienięzn.j:..

Kafęteria wymaga sporych nakładów pracy związanych z organizac.ją całcj tej
róznorodności Świadczeń,jcdnakżcjej zalet praktycznię nic da się przecenic' Podsta-
wowe korzyŚci wynikające z.jej stosowania. to przecle wszystkim:

1. clla mcnędzera:
. otrzynltle propozycje świadczęri przygotowanq zgcldnie z jego potrzebami.

.., Por. .I.Łuccwicz. Mot.ywoll,unia niematt,rialłle, [w:] Zurzątlzanie kadrąmi, potlstaw.v |eorety('zne
i t:wiczenia, pod red. T.Listwana, Wydawnictrvo Akademii Ekononliczncj im. Oscara Langego wc
Wrocławiu' Wrtrcław 2000, s. l56.

2.' Por. H.Januszek' Pozupłac'owe ,środki pohudzania mI)t|,'|o(,ji' fw:) Potl,stau,y kompleksowego
:arząd:ania jttkośc,ią TQM, praca zbiorowa pcld rcd. J. Łańcuckicgo. Akadcmia Ekonotniczna w Pozna-
niu,  Poznań 200I 's .14,

2l A.Pocztowski, IĘ1.nagrad:anie nenetlżerów, op'cit.' s. 93.
. .  N . F i d z i ń ska ,M .Rosa ,  P lą t , owenenu ,Pc r sone ln r8 ,  l - 3  l s i e rpn i a2002 , s .  l 9 ,
23 J.Przeniczka , Ka/btenjne metodt, wy,nagradzania,fw:l Partl,r:1,pacja pntcowttit'za, pocl re<l. S.Ru-

doll-a' Wydau,nictwo Uniwersytctu Łildzkiego. Łódź 200 I . s. 30I .
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. może wybrac dowolrrą opcję w ramach określonego lirnitu flnarrsowęgo,

. uzyskuje dostęp do zintegrowanego' atrakcyjniejszego Systemu świadczeń.
2.  d|aw.łaścic ię|a:
tworzy .,karty dań'' Świadczehpozapłacowych przy takich samych lub nizszych

kosztach (ulgi podatkowe na okreŚlony rodzaj świadczenia, zall,częnie częŚci Świad-
częń w poczet kosztów uzyskania przychodów, itp')'

Tabela 2. Przykładowe listy świadczcń kaltteryjnych
Table 2. Exenrolarv ciri 'eterias pratitication list

Kategoria' 'Przyszłość..

Progranry erncrytalnc

Plany akcyjnc

Plarry oszczędnit lściolvt.

Wynagrodzcnia oclroczonc

Kategoria ,.Ryzyko"

Ubczpieczcnie na życie

Ubczpieczcnie od następstw nie-
szczęśl irvych wypadkilrv

[Jbezpicczenic zdrowotnc

Ubczpicczenic podr(lży

Ubezpicczenic roclziny rnencdzcra

Kirtegoria ..życie coclzicn-
ne"

Dodatkowc dni wolne

Samochótl s lużbowy

Mic.ysce na parkingu

opicka nad t lz iećlni

Karnety na zajęcia sporto.
we

Konf-crcnc'je i  szkolenia

Kursy języków obcych

M icszkanie służborve

Słrrżbowc tcIefbny i lapto-
pv
Firmtlwc kańy krctlyttlwc

Kupony usługowc

Stołówka lub buf.et
tirrnowy

Zrtidło: M.Wo.;ewódka' K.Nowak' | l/vbór mt;Nlt 'tt ic '  Personel nr 7, l- l5 kwietnia 2003, s. .50 oraz

G.Kozyra, Motywuja pozapłac,owa, Gazeta Prawna nr 24912003.

o reaIizuje jeden z istotnych Swoich celów: dązenie do satystakcji menędze-
ra' a co zatym idzie większęgo jego zaangazowania w pracę2a.

Ważnq rolę Z punktu widzenia motywacji do pracy menedzera obok omówionych
powyżej nagród Zewnętrznych, będących przejawem reakcji organizacji na Zachowa-
nia menedzerów i osiąganę przęz nich efekty' odgrywają również nagrody wewnętrz-
ne, czyli wartoŚci niematerialne, takie jak: poczucle satyslakcji z racji osiągnięc
w pracy' autonomii działania, odpowiedzialności, własnego rozwoju, uznan1a,pozy-

I

80

. .  M.Murawska,Wvbórnależydopracolunlła,Personel  nr2],  l . l5grudnia2003.s.48



LYvn u grotl:t, n ie ncn edżt' rą v. o rgu n i:a<, j i go.s podu rczej

cji społecznej. Tego typu nagrody powinny stanowić integralną część systemów wy-
nagradzania mencdzcrów. Do istotnyclt czynników wpływających na sitę oddzia-
ływania nagrod wewnętrznych na tncnędzerów najwyzszego Szczeb|a nalezą m.in.:

r treść i wartrnki pracy jeśli są interesu.jącc i stanowią wyzwanie to speł.
niają rolę bardzcl si lnego nlotywatora. szczególnie w przypadku wykwalifikowanycl't
osob, jakinli są meneclżerowie;

. mozliwośc kariery zawodowej .jcst istotnym czynnikiem nagradzają-
cynt trlcncclzera. szczeg(lInie osobę nlłodą i dcrbrze wykształconą poIriewaz oZnaCZa
nlozliwości wysokich dochoclów' uznanic społecznc i swobodę działania;

. systcm kornunikacji w przedsiębiorstwie niczbędna informacja jcst bo-
wiern konicczna tlo clcktywnego r,vykonyr.vania zadari w poszczeg(llnych dziedzinach
z'arząt|zania i posiltc|a znaczctlic lrltltywacy.jne, wzttlacniające idcntyfikację mcnedze-

ra z firlrlą i sprzy.1ające ksztal1owaniu postaw przctlsiębiorczychr5

Podsumowanie

,Sttnnturv

ReasuIlltrjąc tntlzna stwicrdlić z'a A'.I,t'lczttlwskiln, iż wynagroclzenie rncncclżcrów stantlwi
zbiór wzlrjentnic ptlrviązanych clclrlcnt(lw, kt(lre powinny trvorzyć cf.ektywny systcln charakte.
ryztrjący się: oricI ltac.ją lra rvyrl iki . pr.zc.jrzystościi1 i c|astycznością. rntltywac.ją. r( lwnicz dtl po-
dcjlllorr,aniir ryzyka. rtiznorodntlścią tilrIlt nagradzania' racjtlnalrrtlścią ckontltniczną oraz
trwzględnianieIl l  rvarunk(lw tynk.,wych]... Szezcg(lInc wazny, z punktu widzcnia kształtowania
przcz nlcncc|żcra kolt lcksttt t itnkc' it lnowania 1lr.zcdsiębit l l .stwa'.je st jc-cinak aspekt nlotywacy.j-
ny jcgo wynagrtlc|zcnia. gdyz oc| nicgo zalczy.jakośc oclt lz iaływaIria zarządzająccgo ni l  ()t()cZc.

nic wcrvnętrznc i zcrvl lęlrznc t irr l .ry oraz cItkty tcgo oddziatywania.
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łYy n ag r o dze n i e łn e n e dże r a w o r g a n iza cj i g o sp o dar czej

Strt 's:t:t 'nie

Przedmiotem opracowania jest prezentacj a i analiza pakietu wynagrodzenia menedzera.
Wychodząc z określenia struktury tego pakietu, omówiono poszczególne jego elementy, tj.
gratyfikacje flnansowe stałe i znrienne, gratyfikacje odroczone, świadczenia tzeczowe oraz
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Wvnugrodzenie nlenedżerą w organizarjigospodarczej

wartości nienlaterialne. Zwrócono tu także uwagę na kafeterię, czyli elastyczny system, w któ-

rym menedżcl. jest aktyr,vnic Zaangazowany w kreorr,anie swojego wynagrodzenia'

Managers' remunerations in the econontic organization

Suntmar\;

The subjcct ofthe study is the presentation and analysis ofrnanager's remuneration packa-
gc. Beginning with defining thc structure ofthis package, the authors present its part icular ele-
mcnts, i .e. regular and variablc f inancial gratif ications. delayed gratif ications. material gratif i-
cations and irnrnatcrial values. Thc authors also point out thc caf 'cteria, as a f lexible systcm,
whcrc the manager is involved in creating of his reuruncration.



MACIEJ KRAMAREK

Elementy porównuwczego racltunku efekawności
inwestycji (na przykładzie wymiany tuboru dla PKP)

Elements of comparative calculation of effectiveness
of investntents (based on the example of replucement
of rolling stock for the Polish State Railways

W okresie od l996 do 200l roku rea|izowano przedsięwzięcie polegające lla pozy-

skaniu środków na opłacenie wyrrriarry taboru dla PKP. Finansowanie w o1rarciu

o systeln bankowy jest tak zorganizowane, zeby utrudnic udostępnianie pieniądza

przedsiębiorstwom w sytuacji kryzysu. Celowi temu słuzą specjalne instytucje, jak

u,spólt,zytttlik w,1,placalnośt,i i rezeru,y obow,ią:kov,.,'. Ich konstrLlkcja nie odwołtrje

się do rentownoŚci samej inwestycji, lecz bazuje na kryterium podmiotowym' W re-

zultacic cena pieniądzo roŚnię szybciej niż proporcjonalnie, w stosunku do wzrostu

ryzyka, a SalTla rentownoŚc przedsięwzięcia przestaje mieć jakiekolwick znaczenie.

Niezaleznie od efektywnoŚci inwestycji ' jej tlnansowanie w kontekścle ujemnych

wynikow finansowych inwestora staje się więc zadaniem kosztownynl' bardzo trud.

nym organizacyjnie' lub wręcz niemozliwym.
W wyniku zastosowania oryginalnych rozwięań z zakresu inżynierii finansowej

opartych na leasingu2 u<lało się przezwycięzyc ograniczenia związane z finansowa-

niem przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu. Tematowi temu poŚwięciłęm dwa opraco-

wania ksiązkowe' w których opisuję historię przeszkód i metod ich przezwycięzania

podjętych w ramach prac Zespołu zajrnującego się na zlecenie polskich producentów

taboru i firm leasingowych opracowaniem technologii finansowania jego wymiany.

o skali trudności przedsięwzięcia Świadczy Zestawięnie dwóch wielkości: zapaści fi.

nansowej PKP: w 1999 roku strata wyniosła 2,5 m|d zł, i wartości taboru pozyskanego

dzięk i  pracom Zt,spt l l t i . lącznie 728.5 mln z l .

' Ustawa Prawo bankowc z 29 sierpnia 199'7 r., Dz.L) . z 1997 r., Nr 140, poz. 939;
Zarządzenie Komisji Nadzoru Bankowego nr 5/98 w sprawic sposobu wyliozenia współczynnika

wypłacaIności banku oraz procentowycIr wagryzyka przypisywanych poszczególnym kategoriom akty.
wów i zobowiązań pozabi|ansowych z 2 grudnia 1998 r., Dz. Urz. NBP z |998 r., Nr 26, poz. 6l.

2 Rozwiązania te polegające na siinansowaniu dostaw taboru leasingicm opisałem szczegółowo
w: M.Kramarek, Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu, Polskie Towa.
rzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005 r''

. w skład Zespołu wchodziło szereg osób i finn wspóĘracujących w oparciu o umowy kooperacyjne
oparte na formule pośrednictwa prowizyjnego' poT. M.Kramarek, Ieasing juko metoda'''' op. cit. R 2: Po-
średnictwo jako sposób wdrożenia Metody.
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Drugi interesujący aspekt przedsięwzięcia wymiany taboru w warunkach brakLl
zdo|noŚci kredytowej stworzył brak parametrów rąL,httnku efbką'lrności, ktory sta-
nowił niezbędny warunek pozyskiwania Środków w ranrach leasingu]. Niezależnie od
opracowanego sposobu finansowania pozwa|ającego uniknąc podmiotowych konse-
kwencji kryzysu inwestora, w pełni aktualna pozostała kwestia przedntiotowęj efek-
tywności przedsięwzięcia wymiany' Najbardziej wyszukane formuĘ rachunku elbk-

Qv,ności inwesĄ'cji tracą jednak swoją przydatnośc w kontckście braku wiarygodnych
parametrów' co nriało miejsce w odniesieniu do PKP. Nalezało zatem zaprojektować

taką formułę kalkulacyjną, ktcira opierałaby się na nieliczrrych dostęprrych pararne-

trach o wysokiej wiarygodności' Zasady budowy tej fbrnluły i sposób rckonstruowa-

nia niezbędnych parametrów stanowią przedmiot ponizsze.j prezentacj i.
Rachunek, który był narzędz'iem pozyskiwania środków na flnansowanic wynlia-

ny taboru, nię stracił na swojej aktua|ności. Z uwagi na nietypowy charakter tego ra-
chunku, jak rciwniez mozliwośc wykorzystarliazat<>zęli, na któryc|r został opańy do
oceny innych przedsięwzięc,.|ego ana|iz'a wydaje się poznawczo zasadna.

Przyjąłern następującą kolejność prezentowania zagadnicń:
A. Rachunek wcdług Mekx!),odnow,-y tubortts
B.  Rachunek wecl lug NIK( '
C' Sumowanic metod: oszczedności |ac,zne.

A. Rachunek wedlug Metodl, odnowy taboru
Calculation according to the Method fitr Rolling Stock Replacement
lnteresująca koncepcja rachunku ef-ektywności modcrnizacji taboru d|a PKP zo-

stała zaprezentowana w opracowaniu zcspołu profcsorów Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Konkluzja kończąca tę ana|izę brznri następująco:

,,Podstav'ot+'.vm skutkiam odnowy Iuboru wagonolrego .jest do.sto.sowemie lego
struktury rodzajowej, wiekowe.j clcl wymaguń nowoczesne.j technologii przewozolrej

p rz1' .j e d n o c z e s ny m z m n i ej s z e n i u w s z e I ki e go ro d z a.j u n u p ra w.7 "

Zmniejszenie kosztów napraw dzięki zakupowi nowego taboru nliało przynicśc

PKP do 2002 roku oszczędności rzędu l20 rnln zł',przy za|ozeniu rcalizacjiwydatków
na odnowę taboru rzędu 680 tn|n zł.

Zgodnie z metodyką rachunku przyjętą w Szczccinie' wiarygodny punkt odniesie-
nia przy prowadzelriu ob|iczeri dotyczących cf-ektywności modęrnizacji stanowią
koszty napraw wagonów będących w posiadaniu Kolci, którę są nieuniknione, zeby
wagony te utrzynać w sprawnośct' Zap|anowano kilka a|ternatywnych harmonogra-

. por. Raport NIK z kwietnia 200l r. nt.: Finansorvanie działalnclści PrzedsiQbiorstwa Państwowego

,,Polskie Kolcje PańStwowe'', nr ęwid. 241200ll lP990831DTL'
5 W.Bąkowski' J.Engelharclt' J'Perenc. Meltltlu odnowy towarov'ego tabcsru wuBonowego w pr:ed-

siębiorstwie PKP do 20l0 r', Szczecin l997 r.
Ó  Raport NIK z kwietnia 200l  r . ,  op. c i t .  pkt 2.4.3.
7 W.Bąkowski, J.Engelharclt, J.Perenc. Metoda odnowv..., op. cit. s. 56.
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mów modernizacji taboru rózniących się l iczbą wymienianych w kolejnych latach
wagonów. Żaden Z opracowanych harmonogramów wyrniany nie został jednak zre-

alizowany zuwagi na kryzys finansowy PKP' Brak dostępu do kredytów inwestycyj-
nych skazał Kolej na ponoszenie wysokich i nieefektywnych kosztów relrrontów i na-
praw w miejsce ekononricznie niezbędnej wymiany taboru na nowy.

Dzięki danynr Zawartym w Metodzie odnowy tąboru stało się jednak mozliwe wy.
liczęnie efektów tych ograniczonych dostaw, które udało się sfinansowac. Symulacje
szczecińskie zawierają bezcenne dane o rentowności wyniany. Dane te na|ezy jednak

zrekonstruować. Zastosowanie leasingu umożliwiło wymianę taboru w zakresie naj-
b|izszym wariantowi przedstawionemu na rycinie |. J.en wariant posłuzył Zatem do
rekonstrukci i pararrretrów rachtinktt.

Tabcla l. Efektywność wymiany taboru według ekspertyzy Mt,ttldu otlnowy tabortt

Tablc l . Eff-ectiveness of rol l ing stock replaccment according to thc expert 's opinion Mcthotl jbr

Rol I i ng Stoc'k Rcp luca mL, tt t

C]

do 2007

narastająco

do 200 I

narastaiąco

D

w 1997 do 2002

narastitjąctl narastająctl

I

2

3

4

Wymiana taboru

Masa oszczędności

Wartość wymiany

Wskaźnik oszczędności*

w z,tt

'lit

| . 7 6 1

6.059.975

271.t{t .400

0.02 l9

6 . 1 6 1

|  1 9 . 2 1 5 . 8 1 u

969.741.400

0. I  230

30.3e1

704.40 |  .81
0

4.783.85r(.2
00

0 , t 4 1 2

59.6'7 4

1.493.tt94.4
05

9.392.687.6
00

0, I 590

Żródł.o: opracowanie własne na podstawie wielkości zrcalizowanych obrotów, przy zasttlsowaniu

metodologi i rachunku z: Bąkowski W., Bngelharrlt J., Perenc J., h,Ietodu odnowv.'.- op.cit. s.4ó.

Prognozę ef-ektywnoŚci wynliany wagonów aLltorzy oparli się na następującym ro-

zumowaniu:
- Istnieje za\ęzność polegająca na tym, Ze im wagon StarSZy, tym bardziej kosz.

towny w utrzymaniu (koszty napraw i remontów).
- Nalezy zestawic istniejącą strukturę wiekową wagonów, przypisując poszcze-

gólnym grupom określone koszty związane z utrzynraniem ich w sprawności (na pod-

stawie danych z ewidencji PKP).
Modemizacja oznacza w1,rnianę wagonów starych na nowe' tj. taboru lvyma-

gającego duzych nakładów ręmontowych na wymagający nakładów znacznię niższych.
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Proces Zastępowania taboru Starego nowym musi być prowadzony, poczynaJąc

od wagonów najstarszych, czyli najkosztowniejszych w utrzynraniu.
Zbudowano kilka scenariuszy efektywności wymiany w zalczności od skali

przedsięwzięcia i jego rozkładu w czasie. I{óznica pomiędzy tyltti wariantall l i

uwzględnia fakt' że w zależności od tempa wymiany, modcrnizacja będzic obcjmo-

wała coraz lnłodszy tabor. Jęzęli proces wynliany będzie szybszy niz proces starzell ia,

to v,skaźnik efbkty,wno,śc,i w.|,nian.v będzic się zrnieniał. Wynlieniane bowicrn będą co-
raz młodszc wagony: czy|i corar' rnnicj kosztowne w utrzytnaniu (spada e./'ckt1,y,np,;,
krąńc,owtt wyll l iany). Masa oszczędnoŚci przypadająca na kazdy wagon z kolcjnego

rocznika maleje. Jezęli, co roku wytnieniane byłyby tylko wagony najstarsze. a więc

najdrozsze w utrzymaniu' wskaznik oszczędności byłby stały. Łączne cfekty wylnia-

ny taboru rosną (wicrsz'2. tab.l ), ponicwaz pozosta.j4 wypadkową trzcch prtlcesów:

zI-nniejszania krańcowej efi:ktywności wymiany (wynlianic podlcgały wagony

coraz mniej kosztownę w utrzynlaniu) zgodnic Z prawęnl nlalejąccj użyteczności i za-

sadami ra c hun ku nta rgi na I ttt,go,
narastania Inasy oszczędności z uwagi na upływ czasu (tj. nic poniesionych

kosztów napraw) zc względu na kurnuIacy.jnc naIiczanic clszczędności od nlolncntu

rozpr lczqc ia wyrniany taboru.

wzrostu skali oszczędności z uwagi na rosnąctl l iczbę wagonów rrowych (t.i. gc-

neruj ących oszczędności ).
Wskazane zalczności są oczywistc. Problcnl powstajc nattl l l l iast przy probic rckon-

strukcji w oparciu o Zawarte w tabeli dane paraInetr(lw rachr-rnku, obrazujących

oszczędności z wynliany konkrctnc.i partii taboru. Autclrzy Mctod.y,odnov,.y |abortt z'a-

prezcntowali bowierll ef.ckty wylliany w postaci skulrlulowanej (narastającej). ozna-
czato, zc tylko w picrwszym roku od wymiany wicIkośc oszczęclnoŚci dotyczy kon.
kretnej grupy taboru wyrnienionej w roku t. WieIkośc oszczędności podana dla lat

następnych jcst już wicIkością skumulowaną w skład której wchodzi zar(lwno wiel-
kość oszczędności z tytułu wymiany taboru w roku t, jak i z tytułu wyrliany kolcjnych
partii taboru w latach następnych. Tytn sanlyln ,n''sku:nik o'sztzędności (wiersz nr 4)

nie jest przydatny jako paramctr dla obliczcń dotyczących ef-ektywności wymiany ta-

boru o rozkładach czasowo-ilościowych innych niz w wariantach załozonychw Me-

trsclzie odnowy taboru.

Przezwycięzenie wskazancj trudności oparłcl-l-l na następującym rozumowaniu:
jeżeli wymiana |.]6| szt. wagonów dała w pier'wszym roku efckt w postaci

6.059.915 zł, to wskaznik e/bk6,wnośc,i wymiany wynikający z tej relacji mogę - przy

określonych załozeniach wykorzystać do obliczenia efektywności wymiany innej ilo-

ści taboru' Owę określone założenia dotyczą między innymi następujących kwestii:
l. wieku taboru, którego wymianę sfinansowano leasingiem,

2. czasu w jakim na|ezy rozpatrywac korzyści w postaci oszczędnoŚci na remon-

tach i naprawach z tytułu wymiany taboru.
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l . Ze względu na liczbę wagonów Sfinansowanych leasingieln: 3'5 tys. w okresie
3 lat przyjąłem, Zę wymieniane były wyłącznie wagony najStarSZc, czy|i najdrozsze
w utrzynraniu. TeIlpo wymiany: Średnio 1.200 wagonów rocznic było bowicm zbyt
wolne, aby proces wymiany był szybszy niż proces starzenia. Nowe wagolly Zastępo-
wały tabor z grlpy najstarszej i najkosztowniejszej, nie wykraczając poza jej ramy.
przeto tabor Starzał się szybciej nlz był wymieniany' To zalożcnie znajdujące pełne
potwierdzenie w danych Statystycztlych dotyczących struktury wiekowej parku tabo-
rowcgo PKP" pozwoliło na przyjęcie do dalszych obliczeń w,skuzniką e/bktvwności
rvymiany na poz ionr ie 2,19% p.a.  ceny zakupu wagonu (ryc.  l :  ko l .  A,  wiersz 4).  Wy-
razęnie w,,skaźnikt ef.ek|.vwnościwyIltiany w proccncie t't,n.|, zttkupu wagotlu niesic ze
sobą dwic konsekwcnc. jc:

pierwsza: dotyczy przy.jęcia za stałą (w okresic ob.jętym rachunkiern) rc|acji po-
między ccną nowego wagonu a kosztar-l l i retltontćlw i napraw. Kwcstia ta jest wazna'
ponieważ jczcli w okrcsic objętyll l rachunkieIll ( ltt lat) zmieni się proporcjir pomię-
dzy kosztarrl i utrzylnania wagonu w s1lrawności a kosztall l i zakuptl wagonu nowęgo
to znlicni się r<iwniez wskaŹnik oszczędnoŚci. Dokonywanic syInulac.ji w zakrcsie
zrnian tej proporcji byłoby w pcrspektywic l8 lat nlało wiarygodnc. Biorąc pod uwa-
{:ę, żc wraz Z postępem teohnoIogicznynl koszty napraw (robooizny) rosną w Stosu|l-
ku dt l  ccny towaru prodtrkowitncgt l  scryjn ie.  1 l rzyjqtc l ) r lczc t l l t l ie  r t lzwiązanie jcst

wysocc ostrożne i zaniż'a taktyczną ef'ektywność wymiany, poniewaz w przyszłości

uniknięcie napraw będzie jcszcze bardzicj ef.ektywnc niz jest obcclrie.
druga konsekwcncja: dotyczy'?sposobu uaktuahliania rachunku w zakresic zmia-

ny w,artośL:i pienk1dza w czirsie. Wyrażcnic ef-ektywności wymiany taboru w prtlcencic

ceny wagonu nowego zadarlic to ułatwiir. Jeze|i zit punkt odniesienia przyjInic się prtl-
centowy wskaŹIrik efbktywności, to wiclkość tlszczędnclści będzic nięzależIla cld zmiatl
w zakresię cen nomina|nyclr. Proccntowe ujęcic oszczędnoŚci nie rozwiązujc'Ilatomiast
kwestii sprowaclzirllia cząstkowych wartclści (kumulowatrych w czirsic) do llomcntu

dokonania inwcstycji. Zabieg ten jest rrlożliwy jedynic na clrodzc dyskonta. Wielkości
przyjętcj stopy dyskontowej zyskujc istotny wpływ na wynik rachunku.

2. I' iczbę lat. w trakcic których wagony sl ' inansowane leasingiem będą przyno-
siły oszczęclności' przyjąłęrn nic na poziol.l 't ic średrriego wieku eksploatowania wa-
gonów w PKP (25 30 |at), lecz zakładanego granicznego wieku ekonomicznej
opłacalnoŚci eksploatacji tj. l8 lat. Uczyniłem tak, ponieważ proces wymiany taboru
tna za zadanie skrócić wiek eksploatacji do okresu ekorromicznic zasadrrego. Chcąc
zbudować prognozę faktycznego okręsu eksploatacji wyrnienianego taboru, nalę-
zatoby załozyć wielkośc przewozów na kolejnych dwadzieścia parę lat oraz przewi-

dzieć tempo wynriany taboru. Uwzględnielric w rachunku efektywnoŚci takich, dwu-
dziesto-paro letnich prognoz, odbierałoby temu rachunkowi wiarygodność. Ztego tez
względu wolałenr przyjąć wysoce rcalistyczne za|ozenie, że wszystkie wynrienione

. W.Bąkowski, .I'Engclhardt. J.Percnc' tr[etoda odnow.r'.... op.cit. pkt l.2.
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wagony będą wykorzystywane' a czas ich eksploatacji nie będzie krótszy niz czas
ekonomiczrrie zasadny. Zał'ozenię takie obrriza faktyczt"tą efektywnośc wynriany, ale
chroni rac hu n ek przed zar zutem zaw y zeni a wyn iku.

Uwzględniając powyzSZę mogłem wyrazic oszczędności z tytułu wymiany taboru
w fbnlrie następującego równania:

Rn :  Wn x

-qdzic:

x  Tk :728 ,5  rn ln  zł  x  2 , |9  oń  p .a ,  |  8  l a t  -  286 ,7  m|n  zł

Rł oszczędności (renlonty, naprawy, wyłączenia) z tytułu zakupu n sztuk nowego
taboru.

I|/n koszI' zakupu nowęgo taboru,

wskaźrlik procentowy rocznych oszczędności w remontach i kosztach wyłączeri
uzyskiwanych dzięki wymianie Starego taboru na nowy,

Tk z'a|oż'ony czas eksploatacji nabytego wagonu.

Ujęcie sposobu obliczania oszczędności z tytułu wymiarly taboru w fornrie przej-
rzystej fbrrnuły umożliwia wskazanie kolejnych załozen związanych z jej budową:

Pierwsze doĘczy l)ra\Ą'omocnoŚci przyjęcia wskaznika procentowcgo oszczędno-
ści rocznych ( uzyskanego w pierwszym roku po zakLrpie nowcgo taboru przezcały
okres jego uzywalności. Tabor starzejąc się wymaga z roku na rok większych
nakładów re|Iontowych, zatem wskaznik j z czasem nlaleje. Wskazana wątpliwość
jest zasadna' jcże|i przyjrnic się, że koszty rernontów taboru Starego (ktory został wy-
cofany dzięki zakupowi taboru nowcgo) pozostałyby w przypadku jego nie wymie-
nicnia, na poziomie conStanS. Takic załozenie nie jest jcdnak ręalne' Koszt renlontów
taboru Starego zwiększatby się z roku na rok tak, jak zwiększa się koszt rerrrontów ta.
boru nowego. Pozostajc natomiast pytanie, czy procęS narastania kosztów ręmontów
w wagonie nowym zachodzi w takim Samym tempie jak narastanie kosztów związa-
nych z wagonem starytn,/ W oparciu o wykresy zalezności kosztów utrzyInarria tabo-
ru od jcgo wieku (zanrieszczone w Metodzie odnowy tabotu) należałoby przyjąć, ze
koszty utrzynrania taboru starego zwiększają się w tempie szybszym, niż w odniesie-
niu do taboru nowego, poniewaz przekroczyly granicę ekonomicznej cksploatacji. Ja
prz'y jąłem, że tempa obu proccsów są takie same, przez co po raz kolejny działając
na zasadzię ostroznej wyceny zanizyłem efektywność wymiany taboru.

Drugie załozenlę dotyczy rozkładu oszczędnoŚci w czasie. Przeprowadzony ra-
chunek oparłem nazałozęniu rozkladu liniowego. Biorąc pod uwagę, że w pierwszym
okresie nakłady ręmontowe są niższe od średniej za caty okres uzywania, przyjęte
rozwiązanie może wydawać się błędne. Byłoby tak, gdybym uwzględniał jedynie
wąski wycinek okresu eksploatacji taboru. Wówczas zachodziłaby bowiem róznica
pomiędzy przeciętnymi nakładami rocznymi za ten okres, a przeciętnymi nakładami
rocznymi zacały okres eksploatacji' Poniewazw swoinr rachunku uwzględniam caĘ
okres eksploatacji, odchylenia rozkładu oszczędności od wartości przeciętnej nie
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mają wpływu na wartośc całkowitą oszczędności. Mają jedynie wptyw na końcowy

Wynik poprzęZ proces dyskontowania, uwzględniający rozkład oszczędności r-t,cza-

sie' o konsekwencji tej na|ezy pamiętać przy interpretacji wyniku. Jest ona jednak

mał'o Zna:ząca w porównaniu z trafnością doboru stopy dyskontowej.
otrzynana w wyniku przeprowadzonego rac|]unku kwota oszczędlloŚci w wysokoŚci

286,7 mln zł nie może byc odniesiona Z uwagi rla ich rozkład w okrcsię l8 lat do war-

tości nabytego taboru rzędu 728,5 rn|n zł. Sprowadzając wartośc 286'7 mln zł do nronręn.

fu wymiany taboru (za pomocą wskaźnika NPV9)' otrzymałem (przy zastosowaniu sto.
py dyskontowej w wysokoŚci równej 2,|% p.a') waftość: 236,7 nt|n zł. Wybrana war-
tość stopy dyskontowej nic jcst przypadkowa i odpowiada wafiości EUR|BoR obo-

wiązującej w tlakcic podpisywania w,iększości kontrakttiw Icasingu taborr.r.

Interpretacja wyniku:W następstwic wyllliany 3.490 wagorlow, clokonując obli-

czeń w oparciu o paramctry rachurrku przedstawionę w Metodzie wymiany taboru

inwestor zaoszczędził 23ó'7 mIn zł kosztów, kt(lre musiałby ponieŚć z tytułu re|Io|l-

tórv, napraw i kosztów wyłączeń, chc4c świadczyc usługi przcwozowe taborcltl sta-

ryrn. Rachttnek uwzględniir nakłady zwii1zilt lc Z rcmontall l i taboru nowego oraz
rozklad ktlsztów w czasic.

odnosząc uzyskane wyniki do c:cny zakupł nowego wagonu. na|ezy stwięrdzic, żc
Kolej nabywając nowy tabor -- uzyskiwała (ze względu na strukturę i koszty gcnęro-

wane przez tabor posiadany) ,,nadzwyczajny zysk'' w wysokości 32(h ceny wagolltl.

B. Rachunek według NIK

Calculation according to the Supreme Chamber oJ'Control (NIK)

Niezalezny od przcdstawiollych wyliczeri punkt odnicsicnia dla oceny efekt(rrv
wymiany taboru stanowią następujące zapisy w raporcie NIK:

,,( ) PKP nie pozyskało w hadan-ym okresie (...) planowunei ilości wagonóv'i Ęm
samym nadul korrystało z tzyv. ,,pomocy wagontlwej kolei obcyt,h,', ponosząc znu:zne

koszty ich dzierżaw1l, porów-n\|walne do kosztóv, pozyskania tąboru w drodze lea'sittgu.
(.'.) Ustalono ponadto, że v,u,tt,. okresie PKP złoz.l'ło zamówieniu nu 33.924 wagon.y 'serii
Falns z .,poruOcy tt,ttgonov,e.j ,, 

ołąz ;c do ttnia .30.01.2000 r. o|rz'},nuło tą drogą 3l .358
wagonów,. tj. nie uzyskało 2'5óó w,agonów pott.:ebnvch do reali:acji przewozóv'.,,,,,

Wniosek z powyzszego zapisu jest następujący: koszty, jakie PKP ponosiły z ty.
tufu braku potrzebnego taboru, miały charakter strat na nięzrea|izowanych przewo-

zach i kosztu pożyczenia taboru od kolei obcych' NIK oceniła kosztpozyczania tabo-

ru jako porównywa|ny z kosztanri leasingu, Z częgo wynika, 'jak bardzo atrakcyjna

' B.Biermann, Die Muthemulik von Zinsinstruntenten, R. Oldenbourg Verlag, Miinchen Wicn
2002; M.Matłoka. Matemalyka w.finansach i bankowośc'i, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczncj w Po-
znaniu. Poznań 2002.

"' NIK, Infirrmacja o wynikach kontroli op.cit., s. 58
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był'a cena leasingu, w przypadku którego - w odróznięniu od wagonów pozyczanych

tabor przechodził przeciez ostatecznie na własnośc PKP. Czas leasingu był. znacznie
krótszy od okresu ckonomicznej eksploatacji; leasing 7- 10 lat' a ekonomiczna eksplo-
atacja 18 lat.

Podstawowe' chociaz niewymieme w pieniądzu znaczenle ma kwestia utrzymania
płynności przewozów, oznaczająca mozliwość dostępu do potrzebnej ilości taboru.
Jak wynika z raportu NIK dostęp tcn był poniżej poziomu potrzeb. Powodowało to
masowe odchodzenie klientów od przewozów kolcjowych'

Skorzystanie z ob|iczeń przy occnie cfektywnoŚci wymiany taboru, wykonanych
przez kontro|crów z NIK, wymaga na wstępie okreś|enia, jaka jest relacja pomiędzy po.
jęciem kosztow v,.yłączeń uzytyn przez autorów Metotlv i uwzględnionym w ich rachun-
ku w stosunku do pojęcia kl,sztów ptllttoc.v wagon()wc1. Koszty wyłączeń oznacza1ądo-
datkowe nakłady powslająct. z uwagi na usterkowośc starego taboru i konięcznośc
kosztowncgo zastępowania wagonów zepsutych wagonami sprawnytni. W rachunku
szczecińskinr załozono, zc PKP wagonami na wymianę c.lysponuje. W praktyce uster-
kowośc taboru przyjęła jednak taką skalę, Ze wagonow niesprawnych nic było czym
ZastQpowac (bezwzględny brak taboru)' Dodatkowo trasy Zagraniczne muszą być
clbsługiwane nic tylko wagoltaIrri sprawllylni, ale spełniającymi specjalne norrny unij-
nc' Wskazane uwarunkowania powodtr.ją, ze rcalnym punktem odnicsienia przy ka|-
kulowaniu oszczędności z tytułu wymiany taboru stały się dla części wyłączeń taboru
nie koszty napraw, a koszty pozyczania wagonów od innych kolei. Rachunek taki
nrusi oczywiście zostac ograniczony do takiej liczby taboru, która faktycznie w ra-
mach pomocy wagonowej była pozyczana. Obliczając oszczędności wynikające
z uniknięc ia P()m()( 'v  wugont lwt j  oparłcm s ię na następującym rozumowaniu zas ię.
gniętym z analriz ckontlmicznych PKP, które rckonstruuję w skrócie:

r W 1999 roku PKP sktlrz.ystało z pomocy- wagonowej DB Cargo w zakresie
l 2.9 3 8,sztuk wagtlnów.

średni czus pobytu jedncgo wagonu na obszarze PKP 52,3 godzin.
stąwku C,zynszLł RIV (płatna na rzec,z właścic'ielą wcrgonu za pobyt wagonu poza

grcłnicani kraju właściciela) - l,l0 EURo/gtldz. za c'zas od l do 3ó0 godzini l,26
EURo/godz. zcł czus ponad 360 grldzin,

L,zynsz }t'dg(),l0}l.y płutny przez PKP na |zecz DB Cargo wyttiosl 744.742,0

EL]Ro(przy średnim kursie ] Euro _ 4,l2 zł), co stanowi równowartośc 3.07].97ó,0 zł.

Gdyby PKP posiadaty własne wagony w wystarczającej ilości to za realizowanie

przewozów na tęrenie DB uzyskałyby przychody z tytułu czynszu dzierzawnego RIV,

których wielkoŚć mozna oszacowac następująco :

ilośc wagonów realizujących przewozy - ] 2.938 sztuk,

średni czas pobytu jednego wągonu na obsząrze DB Cargo - ]03,() godziny'

stąwka czynszu RIV (płatna na rzecz właścicielą wagonu za pobyt wagonu poza

granicami kraju właściciela) l,l0 ELlRo/godz. za czas od I do 360 godzini I'26

EURo/godz- za czas ponąd 360 godzin,
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El(.menly poróv.naljv)C:ego rachttnku eJektygng!ęi i nwestvti i..

- Czynszwagonow płCltny przez DB Cttrgo na rzecz PKP wyniósłby 1.465.875,1
EURo,co Stanowi równowartośc 6.039.406,6 zł.

Iil zu,ituktt z ptll+y,żs1łnl, gd.t,by przew,o:)', był.t,,raalizov,ttne włu,gtt).ttli V,ugoltomi,
nożliw1, wzrost przvchodów PKP w, ]999 roktt ksztąłtov,ąłbv się następująco..

re4,gncłcja z pomoq,wagontlv",ej DB Cargo _ 3.()7 l ,976,0 zł,
łrpływ,1l z (zynszu RIV włu,stty,ch wagonów ó.039.40ó,6 zł'

Zatem, z tytułu możliwego tb uzyskania wzro',tLr przl,c,hodów PKP, ruogłaby
nttstąpic trlop,,,1,6 1l1yniku.finansov,ego za ]999 rok o kwotę 9. I I t.382,6 zł.,,l l

Powyższy rachunek w powii1zaniu z danymi podanyrrli przez NIK uttroz|iwia
przcprowadzcnie wyl iczenia opar1cgo na n i|Stępującyn) rozt lmowaniu:

jeże|i zrlana 1cst wielkość oszczędności PKP, jaka powstałaby w wyniku Llri iknię-

ciapozyczenia |2.938 sztuk wagonów' to oszczędnoŚci te wyznaczają ct-ektywnośc
pozyskania nowych wagolrów w liczbię pozwalającej uniknąć pomo(.v wagtlttoll,c.j '

Bczrvzględną wielkośc ()SZcZQdności lvynikającą z zastąpienia pomocy wagono-

wej taborern własnym obliczyłem następująco:
jedno pozycZenie generltje oszczędntlŚc w wysokoŚci:

9. l  l  l .382'60 zt  = 12.938 pozycz 'ęń - '104 zł

w okresic badanym przez NIK, i lośc potrzcbnych poż'ycze ń wyniosła:

33.924 na 8 miesięcy
przeliczcniowo w skali roku, l iczba pozycz.cil wynosi zatcm:

[ 3 3 . 9 2 4 - U ]  "  l 2 - 5 0 . u 8 6
w skali rclku więlktlśc oszczędności z tytultr uniknięcia pozyczcń (uwzględ-

niając ich przcc ięty cZaS) WynoSi:

'50.886 x 704 zł _ 35.t]35.664 z'ł
w skali całego okresu uzywalności nowęgo wagonu ( lt] |at) nominalrra wiel-

koŚć oszczędności z tytułu uniknięcia pozyczeń wynosi:

35. f l35.664 zł x l8 lat  :  ó45.04 | .914 zł.

Przeprowadzone obl iczen i a rrj muj c syntetyczni e następr"r j ąca fbnn uła :

Pw _ Lm x x Tk: 50 886 (razy) x ]()4 zł x |8 lat  -  645'041 .941zł
gdzie:

Pw oszczędnoŚci (brutto) z tytułu posiadania własnego taboru w iloŚci zabezpie-

czaj4cej przed korzystanicIlr Z ponlocy wagonowcj.
Lm -|iczba potrzebnych p<>zyczeń wagonów w skali jcdnego roku (na podstawie

NIK).
- wskaznik: średni et-ękt najedno pozyczenic (na podstawie danych z CARGo)

Tk minimalny czas przewidywanej eksploatacji nabytego nowęgo wagonu :

cZaS ZaStępowania nowynl wagonem potencjalnych pozyczeń'

1l Fragment pracowania z grupy ana|iz wykonanych dla Dyrekcji Gcncralnej PKP przez wervnętrzne

służby piclnu ckonomicznego. Por. rtiwnież zcwnętrznc opracorvania na tcn ternat jak np.: W.Banaś, E.Ce.

borski, K.Mrozicki, B.Wyszonlirska, Wstępna tlnali:ą i ocena ct'bh,*v,nośt'i zakupu i motlerniza!i taboru
kolejowego w perspekt.ywie do 2()10 r' oru: propoz.\l,je ich.finunsowąnia'o[fET' Warszawa l998.
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W celu uzyskania porównywalności wyników tego rachunku z wynikami rachun-

ku ad A zdy. skontowałem oszczędnoŚci roczne, realizowane w okresie 1 8 lat eksp|oata-

cji wagonu, przy zastosowaniu tej samej stopy dyskontowej. W wyniku czego otrzy-

małem wartoŚć: 532'6 mln zł.
Interpretacja wyniku:
obliczona kwota oznacza Sumę o'szczćdnoeci brutto uzyskaną w następstwie zakupu

nowego taboru, co pozwoliło nazaprzestanie korzystania z drogiej pomocy wagonoweJ'

W związku z tym, ze przyjęto okrcs krótszy niz średni wiek taboru; l8 lat' obliczona

kwota oszczędności jęst nizsza od spodziewanej 'Kwoty 532,6 mln zł nie mozna trak-

towac jako oszczędności netto, poniewaz nie uwzg|ędniono w niej kosztów utrzyma-

nia taboru własnego (krajowego) niczbędnego dla zastąpienia zagranicznej polnocy

wagonowej. Przyjąłem' zc wszystkie koszty związane z utrzymaniem wagonu poży-

czanęgo PKP ponosijcgo właścicie |. C]hcąc te koszty obliczyc na|ezy określić l iczbę

wagonów potrzebnych do uniknięcia konięczności korzystaniazzagranicznej pomo-
('y wa!{o|lowct. Rachunek ten przeprowadziłcm w następrr.1ący sposób:

czas przvz który PKP korzysta z wagonów obcych:

50.ti86 (l iczba pcyiycz,cń ) X |55,3 (przcciętny cztts w godzinach) _1.902.596 (go-

dz in)

.jcden wagon pracuje w roku przcz:

365 dni x 24 godz.iny - 1J.760 godzin

liczba wagonów potrzebnych do zastąrienia czasu pracy wagonami pozyczonyrni:

1 .902.51)6 godzin + 8.760 godzin - 902 wagony.
Przcprclwadzone obl iczenia uj nuj c syntctycznie następuj ąca 1bnnuła:

I w - ( L m x n ) + H n -
: 50,lJ9 tys. pozyczęń r l 55,3 $odz. + 8760 godz. - 902 wagonów
gdzic:1r, liczba wagonów potrzebnych do zastąpienia pomo:'y wągono-

we.jLm liczba potrzcbnych pozyczeń wagonów w skali jcdnego roku wskaznik:

przcciętny czas pozyczeniaHnl |iczba godzin pracy nowego wagonu (24 h x 365

dni).Uzyskany wynik oznacza, zc pozyskanię 902 nowych wagonów (wszystkie

spełniały normy unijne) urnozliwia rezygnację PKP z pOmOL,y wagonowe.j .

Koszty utrzymania 902 wagonów wyliczyłem, opierając się na danych zawartych

w Mctodzie odnclw,.v tąboru, zgodnie z którymi koszt napraw i renlontów wagonu

zrównuje się po |8 |atach z jego wartoŚcią:Uw : Cw x 902
280 tys. zł (cena wagonu) - 902 sztuk _ 252.6 mln zł gdzieLlw koszt utrzymania

902 wagonów przez 18 latCr' koszt nabycia (cena zakupu) wagonu

Koszty utrzymania 902 wagonów przęz l8 lat wynoszą po zdyskontowaniu (taka

Sama Stopa dyskontowa - 2,|% p.a.) : 208,6 mln zł

oszczędno'ści netto z tytułu zastąpienia pomocy wagonowej taborem własnym

wynoszą więc..Zw: Pv, Kw

532,6 m|n zł 208,6 mln zł _ 324,0 m|n zl
gdzre

94

I



Zw-oszczędttośc'i netto zastąpienia pomocy wagonowej taboretrr własnynr,

Pw-efekt posiadania własnego taboru w iloŚci zabezpieczającej przed korzysta-
niern z pomocy wagonowej (po zdyskontowaniu),

Kw-koszty związane z utrzymanlem 902 wagonów (po zdyskontowaniu).
Interpretacja wlniku:

Kwota 3 24,0 nl I rr zł, oznacza Sulnę oszczędnośc i. jak i e zr ealizujc i nwe.stor w rezul -

tacie zastąpienia wagonów pozyczanych od ko|ei obcych taborem własnym. Rachu-

nek uwzględnia koszty utrzymania taboru własnego, okres jego ekonomicznej eks.
ploatacji oraz rozkład oszczędności w czasic. Rachunek nie uwzględnia samego

kosztu nabycia taboru i w tym sensie nalczy go traktowac podobniejak rachvnekad A,
jako element kompleksowego rachulrkrr inwcstycji stantlwiqcY punkt cldniesienia,
przy ocenie kosztów zakupu nowego taboru.

Zwracam dodatkowo uwagę na załozęnie clotyczące Sposobu obliczenia liczby

wagonów potrzebnych do zastąpicnia pomocy wagonowej. Proste przcliczęnie godzi-

nowe wyk|ucza sytuację, w której pozyczanych.|est w jednym momencie więcej niż

902 wagony, oraz zakła,Ja pełne wykorzystanie wymicnionegcl tabortl ' Są to załoze-

nia, których nic sposób uniknąc 'uv sytuacjibraku cltlstępu do szczegółowych danycll

na tcnlat elastyczności zagospodartlwania taboru. Danych takich nię posiadam,

a orientacyjnc szacunki byłyby naduzyciem. Ztcgo względu faktyczna liczba wago-

nów potrzebnych do zastąpir..nia p()mocy wagonowcj będzie w praktyce większa od

902, i l wielkość ta będzie za|ezała od operacyjności ich r,vykorzystania'

C, Sumowanie metod: oszczędności łącz,ne

Summing the methods: total savings

oszczędności wyliczone przy wykorzystaniu jako punktu odnicsicnia kosztów

utrzyItrania starego taboru (Mctod.r odnow,.|' tcłhoru) i kosztów pozyskiwania potrzcb-

nego taboru w ratrrach pomocy wagonowej (Raport N1K) nic surnują się. Rachunek
pierwszy dotyczy bowiem zmniejszenia kosztów utrzymania taboru z tytułu nabycia

3.490 wagonów, czyli wszystkich, które zostały nabyte w lcasingu. Zastąpienie wago-

nów pozyczanych własnym| oznacz,alo koniecznośc przeznaczenia na ten cel 902

sztuk i Iric mozna ich uwzg|ędniac' jako wagonów zmniejszających koszty ręlnontów.

o 902 wagony nlrriej należy więc r"rwzględnic w obliczeniach oszczędności z tytułrr

niedokonywania napraw, remontów i wyłączeń taboru starego:

3.490 (sztuk) 902 (sztuk):2.588 (sztuk).

W rezultacie Sumaryczny efekt oszczędności uzyskanych dzięki zastosowaniu le-

asingu i pozyskaniu 3'490 nowych wagonów wynosi:Rll + Zw:

1236,1mln zł x [(3.490 -  902) + 3.490 ]} + 230.3 mlnzł-

175.5 mln zł + 324.0 : 499.5 mln zł
gdzie:

Rn, Zw- suma oszczędności z tytttłu nabycia 3.490 sztuk taboru
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Rn _ oszczędności na remontach, naprawach i wyłączeniach w zr,viązku z zakupem

2.588 szmk nowego taboru

Zv, oszczędnoŚci z tytułu zastąpicnia p()moc.y wagontlw,ei taborem własnym.

Interpretacju wyniku:

Dzięki umozliwięnia nabycia 3.490 wagonów sfinansowanych leasingiem, PKP

zrea|izuje w okrcsie przewidywancj uzywalnoŚci wagonu ( l8 lat) oszczędnoŚci na po.

ziomię 499.5 mln zł (po zdyskontowaniu), w stosunku do sytuacji, gdy:

brak nowych wagonów spowodowałby konieczność korzystania z zagranicznej

pomocy wagonowej w liczbic 902 wagonów,
nie zostałyby wymienione 2.588 stare wagony gcnerujące koszty napraw l]a po-

ziomic przekraczającym granicę ich ckonomicznej eksploatacji.

Na podkreŚlenie zasługuje, zc:
-- wymiana wagonów przyniosła w zakrcsie uniknięcia napraw wagonów sta-

rych oszczędności w wysokości | 75.5 mln zł, ct.. oznacza 67'8 tys. zł na jcden wagon,

wyl-rriana 902 wagonów przyniosła w zakresie uniknięcia polnocy wagonowcj

tlszczędnclści w wysokoŚci l75.5 tnIn zł' cO ozlac.za 359,2 tys. zł na jcden wagon.

Ta dysproporcja w cl-cktywności wymiany odzwiercicdla dwa fakty:

nie kazdy wagon potrzcbny do obsługi tras cksportowych mozc być pozyskany

w wyniku reperacji starcgo wagonu.
potrro( w'a gonov'o jcst barclzo clrogim sposobern pozyskiwania taboru.

Wartośc łączna oSZcZędnoŚci jcst równiez inlbrrrracją. jak bardzo sytuaoja PKP,

uniemożl iwiaj ąca pozyskanie kredytu i przeprowadzcnic niezbędnych inwcstycj i, za-

wyzała koszty funkcjonowania tego przedsiębiorstwa. W porównaniu z inwcstoreln

przystępującym clo konkurcnc.ji z PKP o rynck przcwtlzów, Kolcję były obciązonc ba-

lastem w postaci dodatkowych kosztów eksploatacji tabtlru (32,ń ccny n()wcgo wago-

nu), ponoszonychz tytułu braku dostępu do krcdytu.

Uzyskany wynik św rrrdc/y o Ska\i l\)i}rl1otlirwStWr' jakic nra micjscc z url agi na brak

dostępu PKP do krcclytu a tyl]r Samym do przeprowadzenia niczbędnych nakładow in-

westycyjnych.
Nalezy zwrócić uwagę, ze podana kwota dotyczy clkreślonego typu oszczędności:

powsta lych w związku ze zmnir- jszcniem kosztów utrzymania i  ograniczenic ln pozy-

czania taboru, natonliast nie obcjmuje korzyści z tytułu:

dostosowania of-erty przewozowej do oczekiwań klicntów (rtlzszerzenie za-

kresu of-erty),
zwiększenia zakresu usługi ograniczanej z powodu braku mozliwości pozycze-

nia potrzebnego taboru (wzrost obrotów),

korzyŚci w zakresie ekologii,
- efektow mnoznikowych następujących z uwagi na wsparcie rodzimej produkcji

taboru: zachowane miejsca PracY.
- efekty przejścia na finansowanie denominowanc.

Skala ob|iczonych oszczęclności wymiany taboru w PKP odzwierciedla indywidual-
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E l e m e n t.v p o r ów, n o w C ze go r a c hu n ku e /b ktnt no ś c i i nu' e s tytj i

ne uwarunkowania tego a nię innęgo przewoźnika nie odwołując się do rentowności
usługi przewozowej jako takicj. W tyrn Sensie przedstawione obliczenia mozna trakto-
wać w dwojaki sposób:

albo jako etap obliczania całkowitej ef'ektywności wymiany taboru,
_ a|bo.|ako punkt odniesienia dla analizy konsekwencji niegospodarności właści-

cięla PKP, ktory pomimo zaakceptowania poprawności dokonanych obliczeń nie
objął wymiany taboru programc|n gwarancji rządowych.

Zaprezentowane wyliczcnia odzwiercied|ają jeden z elementów kompleksowego
raohunku efcktywności w konwencji kosztu alternatywnego' Pokazują jakie dodatko-
wc (względne) koszty poniesie PKP, jcżeli inwcstycji nie podejmie. Zakładając, ze
konkurenci muSZą równicz swoje inwestycje finansowac, wy|iczone oszczędności są
wieIkością uInozliwiającą ocenę korrkurcncyjności PKP w obliczu otwarcia polskie-
go rynku przewozów.
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(na przykładzie wymiany taboru dla PKP)

Sl rcszt zr'n it

Artykuł dotyczy metodyki oceny efektywności inwestycji w warunkach braku informacji
potrzebnych do zastosowania standardowych fonnuł rachunku. Autor prowadząc duze przed-
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sięwzięcie w praktyce. a polegające na pozyskaniu t-tnansowania dostaw taboru dla PKP natra-

fił na problemy związane nic tylko z bardzo złą kondycją finansową inwestora, ale równiez

wynikające z nieadekrvattrości systenlu ewidencji zdarzeń gospodarczych. ,Brak ten unicmozli-

wiał przeprowadzcnic standardowego rachunku e fektywności planowanej inwestycji. Z uwagi

na wymagania instytucji t.inansujących niczbędne stało się opracowanie zastępczych metod

rachunku efcktywności. opracowana filrnluła kalkulacyjna byta ex ante narzędziem pozyski-

wania środk(lw irlwestycyjnych, a ex post stała się przydatna dla oceny cfektywności pracy zę-

społu, który zadanie organizacji firransowania zrea|izował. Uzyskane dzięki niej wyniki mozna

intcrpretować rtiwniez w kontckście oceny.|akości zarzątJzania majątkiem PKP.

Niezależnie od specyfiki dobra inwcstyoyjnego' który stanowi tabor kolejowy prezentowa-

na w artykule rnebdologia rckonstruowania <lostępnych danych i dostosowania do ich zakresu

rnetod kalkulacyjnych oraz szczegółowo odtwot.zona relacja pomiędzy przyjmowanymi

założeniarni a dopuszczalni1 interpretac.ją wyników, zdecydowanie wykracza poza kwestie

ekonorniki kolcjnictwa. Tabortlwa sceneria jedynie posłuzyła Autorowi jako odniesienie dla

rolw a) ań hardzic.j ogó| nej l) i l tury.

E I e m e nts oJ' c o m p a r at iv e c a I c u I atio n oJ' e.ffe ctiv e n e s s oJ' i nv e stm e nt s
(based on the example of replacement of rolling stock for the Polish

State Railways)

Jumnlilr-\,

Mcthodology ol-asscsssl l lcnt o1'thc cf1'cctivcncss of invcstments in the abscnce of infonna-

tion rcquircd fur standard calculation fonnulae to be appl icd is described in thc paper. Deal ing

with a major pro.jcct in practice, consist ing specif ical ly in providing f lnance for the supply of

rol l ing stock 1br thc Pol ish State Rai lways, thc present author encountered problerns rcsult ing

both from the invcstor's f inancial standing and from the inadequacies ofthe econouric cvcnt rc-

cording systent appl icd by the investor. This shortcoming made it impossible to crnploy stan-

dard rnethotls ol-calculation ofthe effectiveness ofthe planned invcstrnent. In consequence of

the requirements of thc potential sources of finance fbr the investrncnt, it was necessary to pre-

pare certain rnethods with which to replace calculation of eff-ectiveness.

Thc calculation forrnula preparcd was a tool for the procurement of investment funds ex

ante on thc one hand and. on the other, it appeared to be useful ex post for evaluation ofthe effi-

ciency ofthe tcam working on the procurcment ofsuch 1unds. The results ofthe calculation for-

mula rnay be interpreted also in thc context of evaluation of the quality of management of the

property of the State Rai lways.

Regardless of the specificity of the investment goods in the form of rolling stock, the met-

hod for the reconstruction ofavailable data and adaptation ofcalculation techniques to the ran-

ge ofsuch data, as prescnted in this paper, along with the detailed reconstructed relationship be-

tween the assumptions made and the permissible interpretation of results, definitely extends

beyond the qucstion of economics of the railway industry. The context of railway rolling stock

was used by thc present author merely as a reference for more general considerations.
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Rentowność finansowa cukrowni należących do
Krajowej Spółki Cukrowej w latach 2000-2003
Finuncisl projitalibity of the sugar factories belonging to the
Polish Sugar Company in 2000-2003

okres przystosowania po|skiej gospodarki do dziatań w warunkach rynkowych.
przypadający na lata 90-te, w sektorze przetwórstwa rolno - Spozywczego dokonał
Znacznego postępu. wyrazającego się wzbogacenięm asortymenttl ijakości wyrobów,
wzrostem zdolności wytwórczych, szybkim rozwojem konkurencji i prywatyzacji.

Te pozytywne zmiany nie znajdowały odzwicrciedlenia w sytuacji ękorronricz-
no-finansowej przedsiębiorstw, która w badanym sektorze stopniowo się pogarszała.
Szczególnie w niekorzystnej sytuacji zna|azły się branże, przetwarza1ące Surowce
rolnc oraz utrzymujące Sezonowe zapasy tych surowców i produktów ich przerobu.
W grupie przedsiębiorstw znajdujących się w tak niekorzystnej sytuacji zna|azły się
przedsiębiorstwa przcmysłu cukrowniczego. Aby zapobiec tcmu stanowi rzeczy,ko-
nieczne stały się przekształcenia własnościowe, organizacyjne orazzmiany w podejś.
ciu do zarządzania przedsiębiorstwaIni tego sektora, nlające doprowadzic dcl poprawy
ich ef.ektywnoŚci i Iepszej alokacji posiadanyoh zasobów.

W cęlu ułatwicnia przeksztatceń 26 sierpnia l994 roku ltchwalono ,,Ustawę o re.
gulacji rynku cukru i przekształcęniach własnoŚciowych w przemyślc cukrowni-
Czym,,|, która miała stymu|ować przekształcenla orazpoprawić efektywnośc w jego
obrębie. Jednak pomimo kompleksowych zmian regulacji prawnych' nadal miały
miejsce Znaczne wahania koniunktury na rynku cukru, co wiązało się z ogromnyrni
trudnoŚciami finansowynri i nięstabllną Sytuacją ekonomiczną polskich cukrowni.
Dotychczasowe rozwiązania pozwoliły nautrzymanieprzezPoIskę pozycji ekspońe-
ra cukru, jednakze nie zapewnlły trwałej równowagi pomiędzy podazą, a popytem na
ten produkt na rynku krajowym, a co za tym idzie - nie zagwarantowa'ły stabilnego
poziomu opłacalności produkcji i przerobu buraków cukrowych2.

' Ustawa z dnia 26 sierpnia l 994 l ' o regulacji rynku cukru i przekształccniach własnościowych w
przr.myśle cukrowniczynr (Dz. U. Nr 98, poz. 473)

. Chudoba Ł. (2003); ,?olski rynek cukru w proca'sie dosttlsov,ań clojinkcjonowrtnia w I']nii Euro-
pejskiej". Konfercncja naukowo cdukacyjna 7-8 kwietnia 2003.
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Polski przemysł cukrowniczy ciągle znajdował się w fazię restrukturyzacji.
W roku 2001 uchwalono nową ',Ustawę o regu|acji rynku cukru'',. która koncentro-
wała się głównie na problemach uregulowania rynku cukru' W ustawie okręślono za-
sady kwot A' B' C i poszczególne limity cuknt, izog|ukozy i syropu inulinowego, któ-
re przyznawane Są na wniosęk właściwego ministra. Z ko|ęi prawo do uprawy
i dostawy buraków cukrowych przyznaje plantatorom komisja mieszana przy produ.
cencie cukru.

Kolejny rok 2002 nie przyniósł poprawy sytuacji finansowej polskich cukrowni
i dlatego, w celu przezwycięzenia trudnej Sytuacji braniry cukrowniczej' doszło do ko-
Ie.;nego etapu restrukturyzacji - powołania Krajowej Spółki Crrkrowej (KSC). Jako do-
celową strukturę dla Spółki wybrano fomrę koncemu, która zastąpiła dotychczasowy
układ holdingowy. Na mocy postanowienia o rejestracji z30 wrzęśnia 2003 r. 23 spółki,
których większościowym akcjonariuszem był KSC Polski Cukier SA, połączyły się
w jede n ogólnopo|ski konccrn, tworząc jedną z największych tinn w kraju. Konso|ida-
cja pozostawaławciĘ procesem otwartym. Poza KSC pozostały jeszcze cukrownie:
Leśtrtierz, Kluczęwc.l. Gryfice, Pruszcz i Szczecin, które staĘ się częścią KSC od lipca
2004 r, KSC Polski Cukier mieŚci się w pierwszej 30.tce finn pod względem wielkości
kapitafu zakładowcgo ijcst na 85.tym miejscu pod wzg|ędem więlkości sprzedazy. obej-
muje fabryki z|okalizowanę w siędmiu wojewódŹwach, zatrudnia ponad 5200 pracowni-
ków. Krajowa Spółka Cukrowa posiada około 40 Yo udziału w produkcji cukru w Polsce
i pozosta.je nickwestionowanynl liderem na ka.jowym rymku, skupiając 27 cukrownie.

Pornimo zmian orgzrnizacyjnych i restrukturyzacyjnych kondycja finansowa pol-
skich cukrowni nie uległa poprawie. Stąd też celem niniejszego artykułu jest przedsta-
wienie rentowności kapitału własnego jako jednego z ęlęmęntów oceny tej kondycji'
Dokonano tego na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branzy cukrowniczej na-
lezących do KSC w latach 2000.2003.

Materiały i metody
Materiale and methods

Dane żródłowe dotyczą lat 2000-2003 i pochodząz bi|ansów, rachunków zysków
i strat oraz ze sprawozdań z przepływów Środków pienięznych' Ana|izie poddano
27 cukrowni nalezących do KSC.

WskaŹniki rentowności Są uwazane za najbardziej syntetyczne miemiki oceny
działalności gospodarczej firmy. Na ich poziom wpĘwa całokształtzjawisk i procesów
gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwiea. Do oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstw wybrano wskaznik rentowności kapitafu własnegos (RoE), mierzący

. Ustawa z dnia2| czcrwca 200l r. o rcgulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 7ó, poz. 810)
] clzckaj J., Dreslcr Z,, Ptld,stawy zarządzania.finansami firm. PWN. Warszawa,2002'
'wskaźnikrentownościkapitałuzwanyjestinaczejrentownościąfinansową.Pojęciatcbędąwarty-

kule używane przemiennie.
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efektywność, z jakąwykorzystywany jest kapitał własny firmy. RentownoŚć kapitału

własnego przedsiębiorstwa jest przede wszystkim przedmiotem zainteresowania jego

właŚcicieli' a odpowiedni jej poziom warunkuje dalszy rozwój przedsiębiorsrwa6.

W przypadku cukrowni, które dziatająjako spółki akcyjne rentownoŚć finansowa pozo-

staje przede wszystkim w kręgu zainteresowań akcjonariuszy. Pozwa|a ona bowiem

ustalic stopę zysku. jaką przynosi inwesrycja w akcje danego podmiotu gospodarczego 
-.

Rentowność przedsiębiorstw sektora cukrowniczego w latach 2000-2003
Financial profibility the sugar compsny in 2000-2003

opisując wyniki ękonomiczno - finansowe przemysłu cukrowniczęgo na|ezy
zwrócić uwagę na ich niestabilnośc i zalezność od wielu czynników, takich jak: wa-

runki pogodowe wpływające na jakośc i i|oŚć surowca, zmienna koniunktura na kra-
jowyn i światowym rynku cukru, rozproszenie producentów cukru i jego odbiorców,

powolny proceS prywatyzacyjny i restrukturyzacyjny przedsiębiorstw, niskąelastycz-

noŚc popytu na cukier, jak i powolny proces modernizacji cukrowni.

W tabeli | ' zaprezentowano ksztahowanie się wskaźników rentownoŚci finansowej

w przedsiębiorstwach sektora cukrowniczego należących do KSC

Tabela l. Wskaźniki rentowności finansowej cukrowni nalcżących do KSC w latach 2000.20()3 (w %l)
Table I . The ratio financial profi l ibil ity of sugar company (KSC) in 2000-2003 (%)

Cukrownia/Lata

I

2000

38,62

45,07

14,99

1 f 4 , t 3

24,45

25,08

) 7  5 6

t 5 , t 2

t4,f4

2002

L \ L )

3 , l 3

-66,41

-23,44

t9,40

l , 96

-757,88

f003

-17 ,84

X

X

-26,48

X

- l0,8t l

200 |

q 7 5

3 1 , 3 0

7 q  ] t

30'9ó

28,83

t 3 8 , 7 6

28,65
I

1 1 4

1
16 ,33

T
f0,f0

2

3

A

5

o

'7

8

o

1 0

-80,83

-9,f6

X

X

n Jakubczyk J.'Zarządzanie.finansami' odpowiedzialność./inansowa' Wydawnictwo Uniwersytetu

Wrocławskiego, Wrocław, l999.
7 Sierpińska M., Jachna T., (2004); ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. PWN

Warszawa
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30.80

31 .13
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49,21)
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t 6 .74
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76,70
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34,1',7
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77.48
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10.-.11

2 1 . t 1

0,35

19,02

X

269,90

X

) 1  4 1

47,60

2 1  . 8 1

'7.47

-28,98

-3 8,48

6,94

0 . 5 1

0,29

4 ,01

- '7,61

| , 1 7

0.0 r

_  |  1 5  1 7

-86.45

-68,42

_ )  t 1

0,07

x
X

Y

X

Y

X

X

X

5 ) Ą

68,66

l l  ) 4

X

-  |  1 3 , 3 5

-t 5'74.70

3,74

X. niemożność po|iczcnia wskaźników wynika Z tbktu występowania u.jcnlnych waftości kapitału
własncgo.

Y- cukrownie wyłączclne z produkcji.

iródło: opracowanie własne na podstawie danych bilansowych cukrowni.
Source: An own slady on the basis balance sheet oisugar company

Jak wynika z przedstawionych danych sytuacja ekonorniczno flnansowa bada-
nych cukrowni jest bardzo niestabilna' obserwujemy znaczne zrónticowanie wskaźni.
ków rentowności w poszczęgólnych latach i w cukrowniach. Nalezy domniemywać, że
pogarszające się wyniki finansort.e cukrowni Spowodowane są relatywnię niskimi cena-
mi cukru, które mają bezpośrednie przełozenie na osiągany wynik finansowy cukrowni.
w 2000 roku dzięki obligatoryjnemu zmniejszeniu podazy cukru o 25oń obserwujemy
osiągane przez cukrownie zyski' Ty|kojedna z badanych cukrowni w roku 2000 zano-
towała Stratę. natonliast jedna cukrownia zanotowała Zyskznacznieprzewyższający war-
tość kapitału własnego. Lata2000-200l charakteryZowały sięznacznąpoprawąrentow-
ności przemysłu cukrowniczego.Przycrylątej syfuacji było zmniejszenie się nadmiemej
podazy cukru i wprowadzenie ochrony celnej. W roku 2001 wszystkie badane cukrownie
zamknęĘ rok z zyskiem, natomiast w dwóch cukrowniach wskaźnika rentownoŚci nie
można było policzyĆ' czego przyczynąbyła ujemna wartość kapitahr własnego.
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W roku 2002 sytuacja finansowa cr'tkrowni zacz.ęła się diametralnie zmicniac. gdyz
nastąpił wzrost zapasów cukru, przy jednoczesnym spadku ceny zbyfu, które oscylo-
waĘ formalnie na pozionrie urzędowej ceny minima|nej, ale rv wyniku stosowania
upustów przez producentów cukru byty faktyczn ję nizsze. Na.jgorszym okrcsęm dla cu-
krowni okazał się rok 2003, w którym nastąpiło znaczne pogorszenic się wyników fi-
nansowych cukrowni. o ile w roku 2002 dziesięć z badanych cukrowni poniosło stratę
w Ęm dwie cukrownie osiągnęły bardzo niekorzystne wskazniki, a kole.jne dwic cu-
krownię zamknęĘ rok z ujemną wartością kapitału własnego, to w 200.] roku osietn
z badanych cukrowni odnotowało Znaczną Stratę' a ty|ko dwie osiągnęły nlez,naczny
zysk. odzwierciedlęniem odlrotowanych strat cukrownijest nagły spadck wanoŚci ka-
pitału własnego (|2 cukrowni wykazało r"rjenrną wartoŚc kapitatu własnego), gdyż po-
krycie strat następowało z kapitałów zapasowych odtwarzanych w kolejnyclr latach
obrotowych. Takiego złego stanu kondycji finansowej cukrowni na|ezy r"rpatrywac
w ustaleniu niskiej ceny interwencyjnej cukru na poziornie |,85 PLN/kg", wcdług której
Agencja Rynku Ro|nego miała dokonywac zakupów intetwcncyjnych na krajowym

rynku cukru. Oznaczało to, ze cukrownie zobowiązanc były wprowadzic cukier na kra-
jowy rynek po cenach wyż.szychod ceny interwencyjnej. W cclu poprawicnia płynności
finansowej cukrownię oddawaĘ cukier kwoty C swoim wierzyciclonl, którzy wprowa-
dza|i go na rynek krajowy. coprzyczyt.tiło się do dcstabilizac.ji sckttlra cukrtlwniczcgtl.

Rysunek l. Rentowność kapitału własncgo w przcnlyślc spozywczym i w baclanych
cukrowniach naIeŹących do KSC.
Figure l. The. Financial profrbil ity in tirocl industrv and sugar company (KS(')

RentownoŚc finansowa W przemyśle

spożywczym i KsC (W %)

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych bilansowych cukrowni i materiałów GUS

. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia, 30 |ipca2002 roku w sprawie ustalenia ccny lnterwencyj-
nej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych. (Dz. U Nr |26,poz.|072)

]
o

.ó
o

]
!
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Na rysunku l przedstart'iono porównanię rcnto.tvności finansor,vej cukrowni na-

|ezących do KSC z całyrrt przemysłem spożywczyrnu. Z danych wynika jedno znacz-

nie, ze w 2000 roku wskaznik rentowności finansowej w porównywanych grupach

przedsiębiorstw był bardzo zrożnicowany i kształtował się na poziomie około 30% dla

KSC i 0.34 oń d|abranzy spozywczej. W kolejnym roku obscrwujemy utrzymującą się
różnice wskaŹników rentcrwności finansowej na podobnym poziornie, co w roku 2000.

Natomiast w kolejnych badanyclr okresach z,auważarny znaczne dysproporcjc pomię.

dzy porównywanymi danymi. W przemyśle Spozywczym obserwujcmy stabilny wzrost

pozionru wskaznika rentownoŚci kapitału z'0,34o/o w 2000 roku clo 5,60ńw roku 2003,

co świadczy o znacnle1 poprawie Sytuacji finanso'uvej poIskiego przerllysłu Spozyw-

czego. Nicznaczny wzrost poziomu wskaźnika rentowrrości finansowcj w branzy cu-

krowniczej odncltowujelly w roku 200 l. Była to chrvilowa poprawa spowodowatra

redrrkcją nadIniernej podaży cukru i wprowadzenieItt ochrony ce lnej. Natotniast w la-

tach2002-2003 zauwaznry gwałtowne załatnanie się kondycji branzy cukrowniczcj.

Z porównań wynika, ze branza cukrownicza jcst bardzicj narazona na rvahania cen

wytwarzanyclr produktów niz ct,ńy przenlysł Spozywczy. W tym nric1scu należy clo-

dać, ze wpływ Ila tak siInę oddziaływanic ceny ma poziorn technologiczrly. organiza-

cyjny i finansowy polskich cukrowrri.

Podsumowanie i wnioski
Conclustons

l . Wyniki finansowe cukrowni nalczących do KSC są Ściślc powiązanc z takimi

czynnikami jak: warunki pogodowc wpływa.jące na jakośc i iIclść surowca, zInicnlra

koniunktura na krajowytn i światowym rynku cukrtt. rozproszcnic producentów cu.

kru i jego odbiorców, powoIny proccs prywatyzaoyjny i restrukturyzacyjny przcdsię-

biorstw. niską elastycznoŚcią popyttl na cukięr, jak I z' powoInyll l proccsc|l. l modcrni-

zacji cukrowni.
2. Ustalenie ceny interwencyjnej cukru na bardzo niskim poziomic w 2003 roku

i niekontro|owallę wprowadzenie cukru kwoty C na rynek krajowy spowodowało

si|ną destabil izacj ę sektora cukrowniczego.
3. ocena rentowności kapitału wtasnego cukrownije st utrudniona, zc względu na

fakt, zę wiele podml oIów z tej branzy wykazujc ujenrną wartość kapitału własncgo,

wynikającą z pokrywania strat z lat ubiegłych kapitałern własrrym'

4. W analizowanym okresic zauwazalne sąZnaczne różnicę w wartości wskaŹni-

ka rentowności kapitału własnego pomiędzy branzą cukrowlric.zą, a ca|ym prze-

mysłem Spozywczym. Wskazuje to, że podmioty branzy cukrowniczej dotkliwie od-

czuwają wahania cen wytwarzanych produktów.

5. Kompleksowe zmiany prawlre w badanym okresię dotyczące rynku cukru nie

' Do obliczenia wańości lentowności kapitału własnego wykorzystano śrcdnią harmoniczną
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powstrzymały wahań koniunktury na cukier ale pogłębity trudności finansowe pol-
skiclr cukrowni nalezących do Krajowej Społki Cukrowej.
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Rentowtlość Jinansowa cukrowni nalezqcych do Krajon,ej Spółki
Cukrowej w latach 2000-2003

,Strt .s:t':t'tt it'

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw warunkuje rozwój gospodarczy całego kraju. Wysokie
tempo wzrostu sprzedaży, wysoka rcntowność, znaczne wydatki na inwestycje to wyniki ocze-
kiwanc, zwtaszcz,a zc osiągaj4ce jc przedsiębiorstwa n)ogą prz'yczynić się dtl tworzcnia nowyr-.h
rniejsc pracy i stawać się bardziej konkurcncyjne na rynku Unii Europejskicj. W zwięku ztyn
celenr praoy jest przcdstawienie rcntowności finansowej w cukrowniach należących do Krajo-
wej Spółki Cukrowej w latach 2000. 2003.

W anaIizowanyrn okresie zauważalne są znacznc różnice w wańości wskaŹnika rentowno-
ści kapitału własnego porniędzy branżą cukrowniczą, a całyrrl przemysłL.lrl spozywczytn.
Wskazuje to, że podmioty branży cukrowniczej dotkliwię odczuwają wahania cen wytwarza-
nych produktów.

Financial profilibility the sugar company belongs to Polish Industry
of Sugar (KSC) in 2000-2003

Summatl'

Althought the sugar market in Poland has been strictly regulated the financial situation of
the sugar enterprises year 2000-2003 was vęry unstablę liom.Unfavourab|e situation on the su.
gar rnarket in 2002-2003 years was caused by the large lossed of thę sugar rafineriesand deep
economical crisis. The foods industry has been characterizęd by much better financial condi-
tion than sugar companies.
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Globalny charakter zorganizowunej przestępczości
gospodarczej

Global character of organised business fraud

ł|/stęp
Introduction

Badania nad rniędzynarodową przestępczością gospodarczą wskazują najej bardzo

skornplikowany i wielowątkowy charakter. Zjawiskiem mającyn swoje źródła w prze-

stępczości gospodarczej jest ,,pranie pieniędzy''. Procęder ten jcst stosunkowo młody,

alc jego rozmiary w przerazająco szybkim tempie zagrazająstabilności finansowej i go-

spodarczej nie ty|ko pojedynczym państworn, ale są takze niebezpieczne w układzię

międzynarodowym. Mozna doszukiwac się róznych przyczyn (kulturowe. etniczne. go-

spodarcze, iĘ.) powstania przestępczoŚci gospodarczej, ale wazniejszym jest analiza

źródeł nielcgalnych przychodów i wpływ prania pieniędzy na gospodarkę. Klasyczne

etapy tcgo procesu wzbogacają się o coraz to nowszę metody i techniki, utrudniając

jego wykrycie' Proces prania pieniędzy stał się procesem globa|nyrn. Takzę działania

na rzecz zwa|czanla tego procesu muszą miec charakter g|obalny. Podejmowane

działania, to działania instytucyjne , działaniaspecjalnych grup i ugrupowań, a takze ini-

cjatywy w sektorzę finansowo-bankowym oraz dz'iałania poszczególnych państw.

I. Globalny charakter przestępczości gospodarczej
Global character of organised business fraud

Działaniao charakterzę przestępczoŚci gospodarczej istniejąod dawna. Przykładem

moze byc rozwiązanie problemu, jakim był brak Środków finansowych w budzecię ce-

Sarstwa rzymskiegoI za czasów cesarza Wespazjana ijego syna Tyfusaz. Manualne wy-

czyszczenie monet w TybrzeprzezWespazjana, aby osiągnąć ich neutralny zapachiza.

' G. W. Mooney Sueton: De vita Ceasantm tr/espasianus .2J, Ncw York 1979, s. 29-3 I
2  Wespaz jan(T i tusF lav iusVespas ianus)ur .  l7 .XI .9r .n .c , zm.23.YL79r .n .e . , cesarz rzymsk i  od

l . V I I . ó 9 r . , d o23 . V | . 7 9 r . , T y t u s ( s t a r s z y s ynWespa z j a na ) u r . 3 0 . X I I . 3 9 r . n . e . , zm .  1 3 . I X . 8 l r . , n . e . '

ccsarz rzymski od 24.VI. 79 r. n.e. do l3.IX. 8| r' za: Mała encyklopedia kultury antyczłrel, PWN, War-

szawa 1990.  s .739.
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trzęć źzródło pochodzenia, jakim byĘ opłaty za korzystanie z |atryn publicznych i do-

chody ze sprzedazy moczu farbiarzom, mozna traktować jako symboliczny archeĘp

współczesnego procesu prania pieniędzy.

Współcześnie przestępczością gospodarczązalzęto się interesować w II połowie XX

wieku, jako zjawiskiem globalnym, o negatywnym wpływie na narodowe gospodar-

ki. JednoczeŚnie starano się tworzyc regiona|ne i Światowe mechanizmy ograni-

czające i Iikwidujące to negatywne z punktu widzenia gospodarki i etyki zjawisko.

Postępująca globa|izacja zycia nie tylko gospodarczęgo stwarza niestety nowę możli-

wości iIościowe ijakościowe dla światowej przestępczoŚci gospodarczej. Wykracza

ona coraz częściej poza granice jednego kraju. Następuje intemacjona|izac1a prze-

stępczoŚci, będąca efektem ogó|nych trendów gospodarczych' a takze upowszechnia-

nia się nowoczesnych środków przekazu infbrmacji' Powstają międzynarodowc

struktury przeStępcze cechujące się duzą aktywnością' Tę nowe struktury tworzone są

przez członków pochodzących z róznych państw, co odnotować moznajako pewne

novulTl organizacyjnc' Są to także struktury homogeniczne. grupujące członkówjed-

nej narodowoŚci będących aktywnymi na obszarach róznych państw].

Współczesnc przestępstwa gospodarcze dotykają całej sfcry gospodarczej i sąza.

grozenienr dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Metody

działania są bardzo prof-esjonalne i bardzo skuteczne. Badania nad przestępczoŚcią go-

spodarczą obrazują tcInpo jej wzrostu w skali świata. Na podstawie badań przęprowa-

dzonych przezPricewaterhouscCoopers, dotyczących światowej przestępczości gospo-

darcze1 w latach 2003-2005' mozna stwicrdzic, że im większa flrma, tym większe

prawdopodobieństwo' ze będzie ona ofiarą przestępstwa gospodarczego. W przedsię-

biorstwach zatrudniających powyzej 5 tyś' pracowników prawdopodobieństwo to wy-

nosi 62%o, natomiast dla finn zatrudniających od 1 do 200 pracowników prawdopodo-

bieństwo, ze stanię się ono ofiarą przestępstwa gospodarczego wynosi 36,ń". Badania

wskazują na znacznę tęmpo przyrostu przestępstw gospodarczych, które jest zauwaza|-

nę wę wszystkich częściach świata. Trudno mówić o faktycznych wielkościach, mozna

tylko analizować tę wykryte. Tab. l przedstawia sytuację światową dotyczącą ilości

firm, które staty się ofiaratni przestępstw gospodarczych.

WielkoŚci te Świadczą o zainfekowaniu przez przestępstwa gospodarcze prawie

co drugiej firmy na świecie. Bardzo niebezpieczny jest stan firm afrykańskich, gdzie

3 na 4 funkcjonującę z nich były narazone na wpływ przestępstw gospodarczych.

W ujęciu globalnym kazdy sektor gospodarczy mozezna|eźć się w obszarzę przestęp-

stw gospodarczych. Nie ma bezpiecznej branzy, w każdym sęktorze przestępstwa do-

tknęły 38.60% przedsiębiorstw. oprócz szkód materialnych przedsiębiorstwa (ok.

40%) poniosły takze szkody niematęrialne (ang. collateral damage), a więc takie, jak

np. utrata dobrego imienia, czy gorszę re|acje biznesowe.

] W. Jasiński: Przeciw szarej strefie' Nowe zasad1, zapobiegania praniu pieniędzy,Po|text, Warszawa

2001 .  s . 2 ' 7
a Global Econonic Crime Crime Survey 2005. PricewaterhouseCoopers. 2006
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Tabęla l ' Przedsiębiorstwa - ofiary przestępstw gospodarczych w 2003 r. i 2005 r. (%)

Table 1 . Comoanies- victims of business fraud in 2003 and in 2005 (%).

Obszar

Europa Zachodnia

Europa Środkowo.Wschodnia

Ameryka Pótnocna

Ameryka Srodkowa i Południowa

Azja Pacyfiku

Afryka

ogó,lem

2003 r.

34

1 a

4 l

3l{

2005 r.

42

47

39

4 I

52

4 l

39

7l

45

Zródło: opracowanie własne na podstawle Glolłąl Etllrulmit,Crime Crimc Sune1,20()5,
PricervaterhouseCoopcrs, 2006

Zwa|czanie przęStępczości zorganizowanęj ma takzc charakter globalny. Pierw-
sze proby były już podejmowane w XIX wieku, kiedy stworzone Zostało nowoczęSne
prawo o ekstradycji ' będące podstawą współczcsnego prawa międzynarodowego.
Prawdziwy przełon] nastąpił jednak po l945 roku, gdy międzynarodowa współpraca

dotyczyła ścigania ludobójstwa, zbrodni apartheidu, a ostatnio zwa|czania procęsu

prania pięniędzy i finansowania terroryzml.Zarówno reguIacje prawne, jak i róznego

typu inicjatywy organizacji i poszczcgólnych państw nlają coraz częściej clrarakter

ogólnoświatowy, co jest efektem globalnej obrony przed globalnym problemem, ja-

kim jest gospodarcza przestępczoŚć zorganizowana.

2. Przyczyny powstania przestępczości gospoclarczej
Causes of initiation of business fraud

Dynamiczny rozwój międzynarodowej przestępczoŚci goSpodarczei warunkowa-

ny jest czynnikami ekonomicznymi, społeczno-kulturowymi i technicznyni. Pozor-
nie przestępstwa gospodarcze Są bez oflar, gdyz w większości tych przestępstw nie

ma przemocy odczuwanej bezpośrednio przęz or|ary, którę tez nie ZawSZę zgłaszają

organom ścigania o zaistniałym przestępstwie. ofiary przestępstw n|ę zawsze uświa-
damiają sobię, iż są rzeczywiście poszkodowane' a poza tym ich więdza na temat
przysługujących im środkom ochrony jest niewielka. W wielu przypadkach czynni-
kiem hamrrjącym od dochodzenia sprawiedliwości są zbyt zawiłę i drogie procedury,

a takze element psychologiczny, jakinr jest thkt, ze zostało się oszukanyms'

' o. Gómiak: Przestępczo,śc gosptłclarcza i.jei zwalczanie, PWN' Warszawa l994 t., s.46-47
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Współcześnie takię wieIe procesów ma istotny wpływ na rozwój przestępczości
gospodarczej' Za naj istotniej sze można uw azać6 :

- procesy globalizacyjne.
_ zrózn icowanie etyczne i  kuIturowc lącznie z procesaIt t i  rn igracyjnymi.
- zniany ustrojowe i demokratyzacja sr,t,obód,
- anolnalie w procesach zarządzania państwelrr. co l l loze wywołac brak posza-

nowalria prawa i zasad wspołzycia społecznego i mała skuteczność dzia|ań organów
ścigania,

rozwój komputeryzacji.
Sam system wolnorylrkowy bywa takze zzl|iczany do czytltlików kryminogcnnych,

a szczególrrie poprzęZ wolność obrotu gospodarczego i dążenie do maksymalrizacji zy-

sków. 
-I.akie 

same motywy i waftości są t.lrane pod uwagę w procesach gospodarowania
zarówno przez rzete|nc podmioty gospodarcze, j ak i przcstępców gospodarczy ch, rózny
jest rylko aspekt motywac'i i7.

Gospodarka rynkowa poprzcz swoje systr-'my staje się, miIno wolitakze czynnikiem
potęgującyIll wzrost przcstępczości gospodarczei. Te kryminogenne możliwosci to ry-
rlek papierow wańoŚciclwych' l inny ulrezpieczcniowc. towarzyStwa inwęStycyjnc, ban-
ki i instytucje kredytowe. Zbyt niskic wynrogi fbrmalnc, a szczególnie kapita,lowe tych
instytucji i zanizanie stoprlia profesjonalizlu i wynragań etycznych wobec pracowników
potęguje tcn takze kryminogenny charakter gospodarki rynkowej. Zmtany ustrojowe,
wprowadzenie nowych rozwiązań rynkowych, pojawicnic się bezrobocia struktltralncgo
stały się głownym czynnikielll wzrosttt przestępczości gospodarczcj w pairstrvach Euro-
py Środkowo.Wschodniej. Wietu badacz'y tcgo problemLr jest skłonnych przyjąc tezę,
ze państwa te zostaĘ cclowo ,,wystawione'' na działania pfzestępcze.. W krajach tych
nie zostały wprowadzonę programy zapobiega1'ące przestępczości gospodarczej, mimir
ze zostały takze opracowane i dośc skutecznie realizowanc lrp. w Niemczech i we Fran-

cji. W Polsce takze zjawisko to rniało miejsce' czego przykładenl było masowę udziela.
nie kredytów przez banki bez wnikliwej analizy wiarygodności k|ięntów' częSto Za
łapówki' Innym przykładem moze byc fakt okradania macierzystych finn pr.zez spółki
tworzone wewnątrz tych firm lub zaniżanie wartoŚci majątku państwowych zakładów
w procesach ich wykupu i prywatyzacji.

3. Główne źródła nielegalnych przychotlów
Main sources ot'illegal revenue

Analiza zródeł nie|ega|nych przychodów wskazuje' ze produkcja i handel narko-

tykami stanowi najwazniejsze ich źródło' z którego pochodzi szacunkowo 
.70% 

do

6 rvięcej na ten tcmat: .I. W. Wójcik: Prtlnie 1lieniętlz.v. Krvninologit.zna ikrylminalish.t'ztlu tx'ełla

transaktji potlejrzanych., Twigger. Warszawa 2002, s. 35
'  o.  Gómiak'  op.c i t .  s .  42
. R. Dyoniziak, A. Słaboń: Putologia ż),c,ią gtlspodarczego' Aspekh,srx,joklgiczne, Wydawnictwo

Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków 200l r.. s. 66
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80% światowych brudnych pieniędzy. Zgodnie Z Szacunkami Biura ds. narkotyków
i przestępczości oNZ przypuszcza się, ze w roku 2006 w skali Świata az200 mln lu-
dzi w wieku 15-64 |at, co Stanowi 5% globalnej populacji Świata, uzywało narkoty-
ków. Jest to więc bardzo chłonny rynek9. Kolejne zródł'ato|o..

nielegalne gry hazardowe,
handel ludŹmi,

- handel zwierzętami będącyllli pod ochroną łącznie z wyrobanri,
- handel materiałami radioaktywnvmi.

handel bronią
_ przestępczość w obrębie ochrony Środowiska'
- prostytucja i sutenerstwo,

morderstwa, podpalenia, włamania, kr adzlęirr, paserstwo,
przemyt,

- łamanie praw autorskich, f.ałszerstwa,
- oszustwa w procesach upadłościowych, oszustwa Iokat kapitałowych, oszustwa

dotyczące subwencji,
_ przestępstwa wykorzystujące czeki i karty kredytowe,

oszustwa podatkowe.
Są to tylko te najwazniejsze i najczęściej występujące zródła. Nasilenie ich jest

nierównomierne w poSZcZegolnych krajach. Rozmieszczęnie poszczególnych zródet
w konkretnych paristwach uzalęznione jest m.in. od uwarunkowań obyczajowo -- hi-
storycznych (np' narkotyki), oraz od poziomu rozwoju poszczegolnych segmentów
gospodarczych' Przykładem mogą tu być dobrze rozwinięte nowoczesne rynki kapi-
tałowe, które są wręcz zachętą do prania pieniędzy na giełdzie poprzez transakcje na
instrumentach pochodnych. Rozmaitość przestępstw powoduje róznę mozliwości ich
grupowania. Coraz trudniej jest określić, czy dane przestępstwo ma charaktęr krymi-
nalistyczny czy gospodarczy. Jedne i drugie genenrją bntdne pieniądze.

Dokonując podziaŁu na przestępsfwa krymina|istyczne i gospodarcze uwzględnia się
ich aspekt prawny. lecz wiele przestępstw z jednej i z drugiej grupy jest ze sobą powiąza.

nych. Zgodnie z podziałem do przestępstw Ęminalistycznych za|icza się np. produkcję

i handel narkoĘkami, handel bronią kradzieze samochodów, akry terroru, haraczę.
W przestępstwach gospodarczych mozna wyróznic: fhłszerstwa i oszustwa, następnie
przestępstwa kollrpulerowe oraz szpiegosfwo gospodarcze i nieuczciwą konkurencjęlI.
Mozna powiedziec, ze państwa, w których sąkompleksowe Systemy monitońngu izapo-
biegania negatywnym zjawiskom gospodarczym są mniej atrakcyjne dla przestępców
gospodarczych' Magnesem przyciągającym Są niespójne przepisy i luki prawne.

' 
,,World Dnrg Report 2006", United Nations, Office on Drug and Crime, NY/Viena 2007 r., Vol

l .  s . 2 1 4
r0 L. Altenkirch: Tec'hniken der Gekht'i.sche und ihre BekampJung, Bankakademie Verlag GmbH,

Frankfurt/Main, 2001, s. 7
'' J. W. Wójcik' Pr:eciwdziałąnie praniu pieniędzy, Zakamycze, Kraków 2004, s. 75
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4. Brudne pieniądze jako efekt praestępst||, gospodarczych
Dirty money as un effect of business fraud

Proces |ega|izacji dochodów pochodzących z niedozwolonych żródęł był długo
określeniem niezdęfiniowanym. Nie mozna tez jednoznacznię wskazać monrentu'
kiedy pojawiło się to pojęcie. NajczęŚciej jest ono przypisywane czasom działa|ności
grupy Al Capone'a w Chicago na początku XX wieku. Korzyści, jakie grupa odnosiła
z produkcji i przemytu alkoholu w czasie prohibicji były legalizowane poprzez siec
cukierni, pizzeril, sklepów spozywczych i sa|onów pralniczych będących pod kon-
trolą gtupy, drogą dopisywania do utargów znacznych sum. Jakie są obecnic rzeczy-
wiste rozmiary tego zjawiska trudno jest ocęnić, takze ze wzg|ędu na brak badań kry-
minologicznych i kryminalnych. Dlatego odpowiedz na pytania, jakie są rozmiary.
źródła l skutki przestępczoŚci zorganizowancj oraz jakie są rozmiary Strat w wyniku
oszustw finansowych rlie jcst precyzyjna. Węzłowynr problemcm jest ustalenie
..cienrnej.. i . 'złcltej.. l iczby przestępst*''. Rzeczywiste rozrniary przestqpstw. Zwane

,,cielnną'' l iczbą nie Są Znane. Infbrmacje pochodzące zróznychźródeł mogą się mię.
dzy sobą znacznie róznić. Profesjonalne badanic przestępstw napotyka na wie|c ba-
rier. W stosunktt do sprawców przestępstw gospodarczych wymiar sprawicdlirvoŚci
zregu|y podchodzi łagodniej, niz do sprawców przestępstw pospolitych. ',Złotaprze-
stępczośc'' to najczęściej efckt działania przestępców w ,,białych kołnicrzykach''
(ang. white collar cri lne) o doskonałym przygotowaniu finansowym, którz'y coraz
częściej wchodzą w skład międzynarodowych korporacji, aby prowadzic l inansową
działalnośc przcstępczą' Wykrywa|noŚć proccsów prania brudnych pieniędzy, po-
dobniejak innych rodzajów przestępczościjest ogranicZona. Stosowane są rózne mia-

ry skutecznoŚci wykrywania tyclr przestępstw. NajczęŚciej mowi się o ,,złotej regule
l0%'' Iub,,dogmacie l0%'', którę to wskaŹnlki sugerująwykrywalnośc przcstępstw
(takzc narkotykowych). na poziomie |0%. Wielu badaczy twięrdzi, że stopień wykry-
walnoŚci jcst znacznie mniejszy i określany jest jako ,'wierzchołek góry lodowej.'|. '

Stosowany jest podział na czyste, szare ibrudne pieniądze. Czyste pieniądze uzyski-
wane Są w ramach lcgalnych dochodów i lega|nych transakcji, zaktóre uiszczono po-
datki. Szarę pieniądze pochodzą z nieoficja|nyclr dochodów i nieoficja|nych trarrsakcji,
często j ako efekt prowad zęnia dzi ała|nośc i go spod ar czej b ez odpow i edn i e go zezwo I e-
nia lub działalności prowadzonej na podstawie odpowiedniego zezwo|enia, ale bez
wniesienia podatków. Brudne pieniądze to nielegalne dochody pochodzące z zorgani-
zowanej przestępczoŚci gospodarczej o charakterze Corazczęściej nliędzynarodowym.

W powszechnym rozumieniu brudne pieniądze są utozsamiane Z procesem prania
pieniędzy. Z nterytorycztlego punktu widzenia jest to pewna niedokładnoŚc. Brudne
pieniądze (ang. dirty money) to środki finansowe otrzymane w nielegalny Sposób, na-

l2 Tamże, s. .56-5t.i
l r  Tamże, s.  ó2
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tomiast pranie pieniędzy (ang. money |aundering) to proces legalizowania, a więc

wprowadzenie ich do obiegu gospodarczęgo z zachowaniem pozorów legalności.

Procęsowi prania pleniędzy podlegają więc Szare i brudne pieniądze.

5. Wpływ prania pieniędz'y na gospodarkę
Implications of money laundering on the economy

Liczbowe określenia skutków prania pieniędzy na gospodarkę są niezwykle trud-

ne. Ten negatywny wpływ jest niepodwazalny. Badania dotycząz reguły czterech ob-

szarów, czyli scktora f.inansowego, produkcji realnej, handlu zagranicznego (sektora

Zewnętrznego) i samego przedsiębiorstwa).

Wpływ na sektor finansowy uwazany jcst zana1bardziej niebezpieczny. Często ta-

kze pracownicy instytucji f. inansowych są osobiście zaintercsowani proccsem prania
pieniędzy, odnosząc przy tym korzyści. Może wystąpic tu zjawisko erozji, czyli nisz-

czenia instytucji f inansowych. Rozkład instytucji f inansowych powoduje wzrost ry-
zyka bankructwa banku, spadek zaufania do banku, co rloze spowodowac masowe
wycofywanic środków Iinansowych z banku. Drugim zjawiskiem jest osłabienie zna-

czcnia scktola l inansowego na wzrost gospodarczy. Badania wykazaly, ze silnc insty-
tuoje Iinanstlrvc wpływa.ją na szybszy wzrost gospodarczy, a nie odwrotnieIa.

Obydwa z.jawiska Są typowe dla krajów rozwijających się, które powinny podjąć

działania narzecz ograniczarlia pr()ccsu prania pieniędzy, nie czyniąc tego mogą utra-

cic zauf.anic inwcstorów zagranicznych, którzy przyczyniają się do ioh rozwoju go-

spodarczcgo. C-.zęsto występujc tzw. c1bkt zarazania zdrowych instytucji finansowych
przezte, które zostały dotknięte procęSem prania pieniędzy' ze względu na mozliwoŚć
przepływu strumicni fi nansowych micdzy bankarni'

Kolejny, trzeci aspekt rna charakter pozytywny. Wprowadzanie przepisów przcciw-

działających praniu pienięclzy wybudza kolejne inicjatywy, w wyniku ktorych następu-
je poprawa funkcjonowania i wzrost bczpicczeństwa instytucji finansowych. W sferze
produkcji realnej zauwazalnc jcst zmnicjszenie produkcji i inwestycji i wzrost makro-

ekonornicznej tlestabi I izaej i.

Ugrupowania przcstępcze doprowadzają do przckształcęń produktywnych przed-

sięwzięć w tzw. sterylne. lnwestycje ,,sterylne'' (ang. sterile investments) to takie, które
nie tworzą dodatkowej produkcji dla gospodarki, a więc chodzi tu o zmianę profilu fir.
my np.obrót nięruchomościami, antykami lub produkcja i obrót wysokowartoŚciowych
dóbr konsumpcyjnych (np. jachty, samoloty). Makroekonomiczny efekt gospodarowa-

nia to mniejsza waftoŚc produkcji, co oznaczanizszy dochód narodowy i spadek pozio-

mu zatrudnienia. odczuwalny jest także negatywny efekt fiskalny, gdyz deklarowane

dochody nie przedstawiają realnych dochodów.

'. B. L. Barlett: The Negative Eff'et,ts of'Mone|, !'ąndering on Economic Development, Rcgionl Tech-
nical Assistance Project no 5967, Asian Developmant Bank, May 2002, s. 9- 10
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Takze w obszarzę handlu zagtanicznego (sektor zewnętrzny) mogą wystą]ić Zja-

wiska negatywne. Najczęściej zachodzi zjawisko ,,wyssania'' kapitałów z gospodarki

przez zagraniczne jednostki. Bank Światowy szacuje' ze Afryka jest regionem, z które-

go najwięcej ,,wyssatro'' kapitału, bo az 40Yo Zakumulowanego bogactwa tego konty-

nenfu' Dzieje się to za pomocą finn funkcjollującyclr na granicy opłacalnoŚci (ang. bre-

ak-even-point) lub wykaztrjących ciągłe Straty zapewniając ciągły przepływ

kapitałów przez państwa Afiyki ...

Pranię picnięclzy ,Jziałatakze zniechęcająco |1a inwestorów' gdyż kfaj takijest ne-

gatywnic oceniany jako rniejsce dla ewentualnych zagranicznych inwestycji bezpo-

Śrędnich. Zarówlro ucicczka kapitałów. jak i niechęc Zagranlcznych inwestorów sil-

niej występuje w kra.jach rozwijających się.

Wpływ prania pierriędzy jest ncgatywl]y zarówno w skali tnakro' jak i mikro. Małe

i śrędnie przcc1siębiorstwa wykorzystywanc w procesie prania pieniędzy mają większy

dostęp <jo śroclków finansowych, co obniza ich koszty. a więc stają się one bardziej kon.

kurencyjne. niz przedsiębiorstwa opcrujące tylko legalnymi środkanri. Moze taka sytu-

acja powodowac clominację firnly, która korzysta z nielegalnych Środkow lub nawęt

wyparcic z rynktt tirmy clziałająccj lcgalnie. Pcwnyln paradoksem staje się sytuacja,

gdy działaiąca legalnie flrrna trroże być wykorzystywana w procesie prania pienięc|zy

ograniczając w ten sposób wolny rynek'

6. Techniki i łnetody prania pieniędzy
Techniques and methods of money laundering

Pranie pienięclzy jest zjawiskienl wielce emocjonującynr ibardzo ciekawynr. Wie-

lę technik i nletod jest już rozpoznanych, wiele jeszcze jest niezidentyfikowanych.

We wszystkich procesach prania pieniędzy lnozna jednak zna|ezc wspólne e|ementy

i etapy postępowania. W literaturzęmoznaco prawda zna|ęzć kilka modęli prania pie-

niędzy, ale są one raczej efektem dyskusji o charakterze akademickim. Mozna mówic

o dwóch fazach prania pieniędzy' gdzie w pierwszej clrodzi o szybkie oczyszczenie

pieniędzy ze śladow wskazujących na ich kryminalną przeszłośc, natomiast w drugiej

te oczyszczone Środki finansowe występują w transakcjach legalnych, a w związku

z tym nie mozna zna|eżć związku ich z przestępstwem'o. Najczęściej jednak mozna

dokonac podziału procesu prania pieniędzy nafazy,,:

faza lokowania (ang. p|acement), celem tej fazy jest ukrycie Ś|adów przestęp-

stwa' czyli ftzyczne pozbycie się gotówki poprzęZ drobne wpłaty bankowe,

't R. W. Baker. i"/rc Biggest L<tophole In thc Free-Market S,vsrcn,The Washington Quarterly, 1999,

s. 39-40
'n E. Pły-aczew skt, Pranie bruc|ną't'h pieniętlzy. Możliwo.śr'i przeciwtlzitlłunią z ttu'zglętlnieniem rttlt

svste,nu hartkov'ego' Dom organizatora, Toruń l993 r., s. 36-38
r7 L. Altenkirch, Techniken..., op.cit. s. 24-26
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_ faza nawarstwiania (ang. layering), poprzęZ mnozenie transakcji następuie od-
Separowanie środków przestępczych od Źródła ich pochodzenia i właściciela,

- faza integracji (ang. irrtegratiorr), w któr.cj wypranc środki sq włączane do legal-
nego obrotu gospodarczego, następuje legalizacja ma1ątku.

Dominują rv l iteraturze mode|c 3.fazowe o opisanej wyzcj charakterystycc. Wy-
konywanic kolejnych przypadków prania pierliędzy i rozszyiłor,ł.anie ich rrretocl zrllu-
SZa przestępców do stosowania coraz to nowszych. bardziej subtclnyclr i skutecznych
sposobów działania. Takze tc ,,kIasycznc'' fazy prania pienięc1zy rozbudowane Są
przez nowe techniki. W każdej z f az s4 stos()wAne trorvclŚci, któle l l icstcty utrudniaji1
procęS wykrywania prirnia picniędzy.

W fazie lokowania pielwotnie nliała miejscc tylko |izyvzna wpłata gotórvki do sys-
temu Lrankowego' Towarzyszyła jcj strukturyzacja transakcji (ang' transactitl lr structu-
ring), czyli rcalizacja drobnych wpłat nir rachunek barlkowy do lirrl itu zoborviązujipcgo
banki do identyfikacji transakcji i kIięntów i do powiadamiania odpowiednich instytu-
cji. Możrra takze w te.j |azie zaobserwowao rtlzdrabnianie kwot l ich wpłaty na rózne
konta. co nazywane jcst smcrlingicnl. będącyrn odmianą structuringu. Występu1e takzc
zakup surogatów picnięzrrych' np. czcków podroznych i ich wyw(lz za granicę. Spotkać
możlla takze prtlccs wynliany banknotów na WyZSZe ntrtrl inały (ang' rcfining) ornrjający
barrki a wykorzystujący kantory i kasyna gry. Stosowane jest takze nlicszanie (arrg.
b|ending), czyliłączenie brudnych pieniędzy z lcgalnyni przychodani, co sprawclza się
w gastrono|ll i i. hotclarstwie, zakłaclach usługowych' Istnic.jątakze lv tcj fazic chociażby
wpłata wadittrrl gotówkowcgo w przctargach bez szaIts na jego wygranic. po czynl na-
stępuje zwrot wadiurn na wskaztlny rachunck bankowy lub gotówkclwy zakup dóbr
o clrarakterze ltlksusowyln lub nicrtrchorności'Tcchniki tc od przestępców wymagają
czujności i clastyczrlości. gdyz występuje na pograniczu, czyli nir styktt świata przestęp-
czcgo i legalncgo.

W tazie nawarstwiania. w ktiirej następuje wydłuzenie drogi pieniądza w celu zgu-
bienia śladórv mogących doprowadzic do źródta przcstępstwa. istnicje takzc wiele no-
wych technik. Fazata lua rniejscc w systemic bankowym, mimo to nie zawszc.jest mo-
zliwa do wykrycia. MoZc występowac w tej lazie zlecenie Szeregu operacji i transakcji
róznego typu. a takzę sztucznc rvydłuzarlie drogi obiegu pieniądza poprzez duzą ilośc
nieuzasadnionych przckazów i statych zlęceń. Stosowane jest takze zakła<larrie fikcyj-
nyclr firm, które nie prowadzą zadnej działalnoŚci gospodarcze1, a istnieją, aby posiadać
legalny rachurręk bankowy. Moze wystąpic takze klrpno fi lm lv Iikwidacji. które mają
legalny rachunck, ale zaprzestają działalności gospodarczej.

W fazie integracji następuje legitymizacja Środków najczęściej poprzez thłszowanie
cen w fakturach ilnpońowych i cksportowyclr' a więc nla fu miejsce nadlakturowanie
lub niedofaktrrrowanie. Spotyka się w tej fazię takzę r"rdzielania kredy'tów legalnym fir-
mom, efektem czcgo będzie wypranie pienlęclzy drogą spłat rat kredytowych. Dokony-
wane Są także zakupy finn będących lt'trudnych sytuac.iach finansor,vych, gdzie przyszłe
dochody to wyprany pieniądz' Zauwaza się transakcje na rynku nientchotności pole-
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gające na kupnie i szybkiej sprzedazy obiektu, a takze podejmowanie zagranicznych in-
westycji bezpośrednich, szczególnie, gdy istnieje mozliwość w ramach pry*va\lzacji
zakupu Za gotówkę przedsiębiorstw państwowych.

SkutecznoŚć nowych tęchnik w fazie integracjijest niestety bardzo duza, przestęp-
ca' któremu uda się przejść przez tę fazę czuje się bezkamy, wykrywalnośc nowych
tęchnik tej fazy jest wyjątkowo mała.

Najbardziej poznaną i najbardziej rozpowszechnioną metodą prania pieniędzy jest
wykorzystanie rajów podatkowych' Mozna powiedziec, ze ta najstarszametoda, mimo,
zejestjuż dobrze rozpoznana, nadaljest bardzo skuteczna ipruezto bardzo powszechna.

Zgodnie z kryteriami OECD za raj podatkowy uważa się kraj, w któryml8:
podatki są bardzo niskic Iub nie są w ogóle nakładane,

- brak jest przcjrzystości odnośnie pclchodzenia środków.
prawo i działania administracji unięmożliwiają przepływ infonnacji między da-

nym krajem a innymi krajarn i .
_ brak jest wymagań, co do zasadności prowadzenia działaIności gospodarczej.
Rajc podatkowe charakteryzują się następującynri cęchamil.,:
- brak restrykcji dcwizowych,

stabil izacja ekonorniczna i polityczna,
zachowanie tajemnicy bankowej,
nowoczeSne Śro<lki przekazu infonnacji,
spełnianie indywldualnych oczckiwań (np. dostępnośc specjalistow, odpowied-

nię warunki zamieszkania).
Takze w procesie prania pieniędzy zostająwykorzystanę nowę metody, clo których

ntl|ezy prowaclzenie trarrsakcji intemetowych' Najczęściej wykorzystuje się tu możliwo.
ści stwarzanc przez home-barrking. Coraz częściej i to na wielką skalę pranie pieniędzy
wkracza na rynki kapitałowe, gdzie ulubionymi transakcjami są giełdowe transakcje do-
tyczącę instrumentow pochodnych' Następuje tu wypranie pieniędzy i powiększenie ka-
pita,lów. Jest to prob|enr dotykający wszystkie giełdy kapitałowę. Techniki i nletody
prania pieniędzy bardzo szybko clostosowują się do wysokiego pclziomu usług finanso-
wych i nowych obszarow dzlałań gospodarczych20.

7. Zwalczanie prania pieniędzy na pofiomie krajowyttt
Counteraction against the money laundering on the national level

Skala zjawiska prania pieniędzy jest ogromna. Według szacunków Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego globalna liczba wypranych pieniędzy wynosi 2.5oń
g|obalnego produktu krajowego brutto. W skali poszczególnych państw wielkości te

'E Tax Haven Criteria, www.oecd.org
]o J. Głuchowski. oazl' pdatkowe. ABC, Warszawa l996 r., s.2 l .3 l
z|:) P ra n ie llru<lnych pien iędz y-, ). Grzywacz (red. 1. SCH, Warszaw a 2005 r.'s. 5 l -52
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Szacuję się na 2-ll% PKB dla gospodarki niemieckiej' l0-339zo PKB dla Japonii,
4-33% PKB dla USA.

Podejmowane są działanianarzęcz ograniczania procesu prania pieniędzy ijego
negatywnych skutków. Zwa|czanie pmnia pieniędzy jest prowadzone przez:

- Specjalnie powołane instytucje,
ugrupowania integracyjne.

- Międzynarodowy Furrdusz Walutowy,
- inicjatywy samoregu|acyjne w sęktorze flnansowo-bankowyln,
- kraje.
Przęciwdziałaniezorganizowanej przestępczości gospodarczej wyrnaga skoordyno-

wanych i skutecznych inicjatyw o charaktęrze międzynarodowylx. Jednostką która na
pozionlie międzynarodowy|n tworzy normy i wytycznc dIa rządów i instytucji jcst

powołana przez grupę G-7 podczas XV Szczytu Gospodarczego w I989 r. organizacja
FATF (Financial Action 

.fask 
Forcę on Moncy Laundering) z siedzibą w Paryżu' FATF

opracował i opublikował w l990 r. tzw. ,,40 Za|eccń Grupy'' dotyczących zapobieganiu
wykorzystywania systet-nu finansowego do prania picnięclzy pochodzących z handlu
narkotykami. w l996 r. wprowadzonę Zrniany, będące odpowiedzią na nowe metody
prania, zostały przyjęte przez |30 państw i staĘ się nriędzynarodowymi standardanli.
W paŹdzierniku 200l r. FATF opublikował fJ za|cceri specjalnych dotyczących tlnarrso-
wania terroryzmu, które zostaĘ rozszerzone o kolejnc dziewiąte zalecenie.

Oprócz FATF istnieją takzc inne wyspccjalizowane organizacje o charakterzc
lokalnym, dokładniej kontynentalnym (np. Carribęan FATI', Asia APG). Takze
w strukturach oNZ istnieją biura walczące z problentem narkotyków i prania pienię-

dzy (UNDCP, UNDCCP) oraz w strukturach Intcrpolu funkcjonuje FOPAC zbie-
rająca iopracowująca irrformacjc o praniu picniędzy.

Pierwszą istotną lnicjaĘwą unijną była Dyrektywa Rady UE nr 9 l/308/EWG z | 0 VI
1991 r. w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systcmu finansowcgo w celu prania
pieniędzy. Kontynuacją ustawodawstwa unijnego była Dyrektywa200|l9] lEC, nato-
miast 20 IX 2005 r . została przy jęta Trzęcia Dyrektywa zastępuj ąca dwie poprzednie
i jednocześnie rozszerzająca obszar jej stosowania, co spotkało się z krytyką po-
chodzącą z sektora prawniczego i rynku finansowego. W ranrach Unii Europejskiej
funkcjonuje takze Europol' powołany na mocy traktatu z Maastricht z |992 r., którego
obszar obejmuje nie tylko prob|ematykę prania pieniędzy' a|e tez inne grozne formy
przestępczościzorganizowanej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy łącz'niezBan-
kiem Swiatowym, jako jednostki, których celem jest niesienie pomocy finansowej
krajom członkowskim' takze działająnarzeczzwa|czania prania pieniędzy' czego do-
wodem jest wspólne opracowanie dokumentu pt.: ,,Wzmacnianie współpracy na
rzecz zw a|czania prania p ieniędzy '2 l . .

2, Enhancing Contributions Tcl Combating Money Launt]eriłg, Policy Paper, 26.|V.200| r., za
www.imiors
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Wśród inicjatyrł,satrtoregulujących w Sektorze finansowo bankowyrn na|ezy wy-

micnić Grupę Wolfibergzrz'esz'a.iącą l2 tlliędzynarodowych banków. Ce|em tej grupy

jest wypracort,anię standardów dotyczących rozpoznarvania klienta w ramach progra-

lrlu .,Knor,v Your Custolrler'. Zl]allęgo lł' Polsce jako ,.Poznaj srvojego klienta''. Takżę

Grupa Egttlont utworzona z inic.jatywy FATF w l995 r. za.1muje się tworzeniem kon-

cepcji i nlctodologii przeciwclziałania praniu picniędzy' Do grupy tej nalezą tylko te

państwa, które posia<lają jcclnostki wywiadu tilransowcgo, które na poziomic kra.1owym

zajmtuą s iq ściganierr l  l ) roccsu prar l ia  p icrr iqt lzy '  ( .c lc t l t  l t j  grupy. icst  wypracowln ie

nlechaniznlćlw r-rrięc1zynaroc.lowej współpracy antyIaunderitrgowcj..'

Wszystkic pozicll l ly współpracy i wszystkie fbnny walki Z pral1ieln pierriędzy są

tym skutecznicjszc, inl bardziej nlają charaktcr wspołpracy rrriędzynarc'dowej.

7. I. Doświadcz,enia Szwaicarii

Experie n ce o f' Sw itze r I and

Sztva'jcaria' zc ,.l,zględrr na swó.i prof-csjonzrliztrr w scktorzc finanstlwytrl jcst pa-

ństwem atrakcyjnym, zarówno dla inwęstorów, jak iprzestępców. Uztrawana jest za

pioniera w zakresie regulacji prawnych umozliwitrjących wa|kę z przestępczością go-

spodtrrczą, a walka Z prall ie|l] pieniędzy jcst podstawowynl clcmcllteln strategii '

W ocenic zar<iwno instytucji ' jak i sarnych Szwtt.jcarćlw pranie pierl iędzy nla swoje

źródło głównie poza granicami ich kraju.'.

Struktura 1bcjeralna palistwa (26 karltonów) nie gwarantuje skutęczności walki

z przestępczością' dlategojcst otra w gestii rządu fcdcralnego' lstnicjący od l937 je.

den kodęks karny (Schweizcrisches StraĘesetzbuch - StGB) dla całego paristwa1cst

podstawą wszelkich działańprawnych. Zostały ustanowione tzw' pakicty ( | 990' l994

i 2000 r.) okrc.ślające sro<lki przeciw praIliu pieniędzy. W dniu l0 X | 997 r. weszła w

zycie ustawa o pratliu pieniędzy (Gcld-Wóschereigcsctz GwG) wykorzystu1ąca ZaSa-

dę samoregu|acji instytucji finansowych i innych. co wyrrika z odpowiednlch przepi-

sów prawa. Ustawa ta obejnluje podstawowe zagral.iczne rcgulacje i dyrektywy unijne.

W wielu przypadkach Stosowanę Są Sktltęczne rozwiązarria nie stt.tsowane w innyclr

ustawodawstwach. PoŚrednicy finansowi w Szwajcarii podlcga1ą okreŚlonyr-rr organoln

nadzoru. Mogą to być organizacje samoregu|ujące, wyspecjalizowane organa państwa

(np. Federalna Kornisja Bankowa, Fęclęralna Konrisja Kasyn Gry) lub Urząd Kontroli

ds' Walki z Pratl iem Pieniędzy, co szczegołowo jest regulowane przez GwG.

W Szwajcarii nastąpiło rozdzielenie w stosunku do przestępstw związanych z pra.

niem pieniędzy funkcji nadzorczej od funkcji analitycznej. Powołany na podstawie

art.23 ust. 2 GwG Urząd lnfbnnowania o Praniu Pieniędzy (Meldestelle fi ir Geldw.

rr K' Rawicki' Rola bąnkóu' w pr:aciw,tlziultlniu praniu pieniędz.y,
.. w. Filipkowski, Przet,iwd:iałanie i zll,tllc,:anie :iav,iska prania

i praktyka, Prokuratclr nr l(25) 200ór.' s.28-49

I  l 8

Bank i Krcdyt, 1X.2005 r.
pieniętt:.t, w S:wajcurii telrid



G lobalny c,harakter zorga nizowanej przestepCzości gospodu rczej

dscherei 1ub Money Laundering Repońing office Switzerland MI{oS) nla charakter
jednostki analitycznej i został umiejscowiony w Strukturzę policji f-ederalnej. W Ra.

porcie Nr 8 z IV 2006 zostały stwierdzone następujące 1akty21:
- Zanotowarro spadek llości zgłoszeń,
- przewazają zgłoszenia z obszaru nie-bankowe go - 600ń, natomiast zgłoszenia

sektora bankowego stanowią 40%,
- wartoŚc mienia związanego ze zgłoszeniarni spaclła o l39o.
- ilośc zgłoszeńprzekazanych organom ścigania karncgo a dotycząca podcjrzeń

o pranie pieniędzy zma|ała do 690ń'
MROS zanotował 729 zgłoszeń, co starrowi spadek o ||,2oń w stosunku do roktr

2004,w którym odnotowano 82| zg|oszeń25. Minro spadku llościzgbszeń nie obser.wuje

się zmian odnośnie Źródeł pochodzenia pranych pieniędzy' Nadal dominują jakcl zródła

oszuStwa (l98 zgłoszeń), łapowki (59 zgłoszeń), fałszerstwa dokumęntów (I4 zgło.

szeń), prostytucja i handel ludŹmi (5 zgłoszeń), handel bronią (6 zgłoszeń). Ana|iza

kraju pochodzenia osób i podmiotów dokonujących prania pieniędzy w Szwajcarii

wykazuje pewne zmiany' wśród których najwyrazniej widac spadek udziału firrn

i osób narodowoŚci szwajcarskiej (por.tab. 2.).

Tabela 2. Narodowośc podnliottiw podejrzanych o pranie pieniędzy w Szwajcarii w latach 20()4-2005.
Table 2 . Firms' nationality taking pań irr the money laundering process in Switzerland bctween
f004-2005

Narodowość

Szwajcaria

Włochy

Afryka

Niemcy

Pozostała częśc Europy Zach

, Europa Srodkowa

I 
tu.oou *r"*n,u

Ameryka Pótnocna

francjl
Ameryka Środkowa i Południowa

Azja

f004

f44

1 0 3

7'7

56

52

42

34

L- )

3 l

f7

2005

I U 8

1 l

l:;
55

50

48

A A

/ a

3 l

2'7

:a Jahresbericht, Meldestelle fiir Geldwdscherei'MRoS, Bern. lV 200ó r.' s
25 Tamże. s. 6
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Wielka Brytania

WNP

Skandynawia

A ustra l ia/Ocean ia

Karaiby

I nne

RAZEM:

Zrot]ło Jahresbericht. MeldestcIle ti ir Geldlvtisclrcrei MRoS' Bcrn. IV 2006 r.. s. 47

Widoczny jest takze gwałtowny Spadek odnośnie transakcji rricIcga|nych pocho-

dzenia włoskiego. Nicpclkoi natolniast wzrost tego ty;ru transakcji pochodzących

Z Europy Wschcldniej, co nalczy tłunraczyc wzrostcll l przcstępczości w te'j części Eu.
ropy, a SZcZggólnic na Węgrzech, Słowacji, Polski'

Doświadczcnia szwajcarskie wskazują. ze na|cż'y ro?,szerzać obszar poIityki pra.

nia pieniędzy poła sektor bankowy' Zrniany, zarćlwno prawne..iak i organizacyjnc-'
świadczące o ciągłyl jego rozwoju, lcpszc i bardziej elastycznc przekształccnia ido.
pasowania tnetod do coraz bardziej ukrytych i subteInych sposobow prania picniędzy.

Szwajcaria stała się wzorcęm godnyln do naśladowania w zakrcsie budowy mechani.
zmów i iclr skuteczności w nierówne.| walce przcciw praniu pieniędzy'

7.2. Doświadczenia Polski

Experience of Poland

Najważniejszym aktcm prawnyl' l l rcgulującynl problernatykę prania pieniędzy na

obszarzę Po|skijest Ustawa z dn. |6 XI 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do
obrotu finansowego wartości n-rajątkowych pochodzących z nielegalnyclr lub nie-

ujawnionych zródeł16. Nowelizacja jej nastąpiła 5 |lI 2004 r. Na mocy ustawy został
powołany Generalny Inspektor Infornracji Finansowej (GllF)' działający w struktu-
rach Ministerstwa Finansów. Zgodnie z' art.2l ust. 3 Ustawy o GIIF zobowiązano do
współpracy organy adrninistracji państwclwej i sarlrorządorvej i inne jcdnostki admi-

nistracyjne, w tym NBP, Komisję Nadzoru Bankowego a od l5 v 2004 r. także N|K.
Zakręs obowiązków GIIF został określony zgodnie z zadaniami wywiadu finansowe-
go innych państw. Przęcjwdziałanie praniu pieniędzy polega na uzyskiwaniu. groma-

dzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu infonlacji oraz podejmowaniu działań w celu
przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu linansowego nielega|nych pieniędzy.

to Urtu-a z l6.Xl 2000
ma.1ątkowych pochodzących
P o z . l 2 1 6

1f0

r., o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości

z n ie lcgaInych l r ' rb n icu. jawnionych źrćldcł. Dz. U, z 2000 r . '  Nr l l6.
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Na podstawi e art. 2 Ustawy wyróznia się27:
- jednostki obowiązane - to m.in. banki, NBP (w zakresie sprzedaży złota, numi-

zmatów), oddziały banków zagraniczltych, instytucje pieniądza elektronicznego,
agenci rozliczeniowi, domy maklęrskię. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
zakłady gier losorvych. Poczta Polska, notariusze, radcy prawni, adwokaci, domy au-
kcyjne, antykwariaty, lombardy, komisy;

- jednostki współpracujące - organy adrninistracji rządowej i samorządu teryto-
rialnego, NBP, NlK, Komisja Nadzoru Bankowego.

Rok 2005 był bardzo istotny dla działania GIIF' gdyż był to pierwszy rok Systemu
infonnatycznego SIGIIF, w którym przyjmowano dane o transakcjach podejrzanych
iponadprogowych (powyżej l5 tyś eurcl). W roku 2005 do GIlF wpłynęło l558 za-
wiadomień (w fbrmie papierowej) o transakcjach podejrzanych. .|est to kolejny rok,
w którym niestety następuje wzrost tego typLl transakcji.

Tabcla L Zawiadornicnia otrzymanc prz.ez. Cl lF w okresie 200 l-2005.
Tablc. 3. Notif ication on suspicious transuctitrns rr-ceived by thc General lnspector
of Financial lnfbnnation bctwcen 2001-200-5

Typ podrniotu

Instytuc.jc obowiązanc

J eclno stk i wsp(lłprac uj ąc c

lnne Źródła

Łącznie

200 I

(od  V I )

t 0 f

l l 5

1 4

231

2002 f004

1391

2005

I 020

) 1 ,

l 5

I  558

2003

35 t i

231

l 9

6 1 4

139

f t l

l 5

9ó5

860

521

l 6

Zródło: In.fornacja GlIF- o reuliza4i ustawv o 1;t:ct,iwdziałaniu wprowadzuniu tlo obrotu finanso-
wego warto.ś<,i mająlkow'ych pochodząc.vt'h z ni<,legalnvt'h lub niettjuwniony<,h źt.ódcl, Ministerstwo
Finansów. Warszawa 200ór.. s. l0

Wzrost iloŚci zawiadomięń o transakcjach podejrzanych spowodowany jest wciąż
dużą atrakcyjnością Polski, jako państwa atrakcyjnego d|a tego procesu ( | 6 miejsce
w rankingu światowym). Największy udział mają tu jednostki obowiązane 65,3|%,
następnie jednostkiwspółpracujące -33,72%, napozostałe żródłaprzypada0,91%.

Drogą elektroniczną wpłynęło z instytucji obowiązanych 61 642 informacje
o transakcjach podejrzanych.

W grupie jednostek współpracujących zawiadomienia elektroniczne nriały cha-

- , U s t awa z l 6 . X I  2 000 r . , o p r z c c iwd z i a ł an i u . ' . , D z ' U , z 2003 r . ' n r l 5 3 , p o z .  l 5 05
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rakter spbradyczny, a w transakcjachprzękazywanych w lbrmię papierowej domino-

wały informac1e z organów skarbowych (44%), z organów celnych (23,^)18,

W wyniku uzyskanych w 2005 r. infonracji GIIF2e:
- wszcz$ 973 postępowania analityczne,

zaż'ądał wstrzymania 5 transakcji (kwota ok' l,6 mln PLN),
- zaż'ądał blokady 35 rachunków (3ó mln PLN)

iprzekazał do prokuratury l75 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępsfwa.

Na podstawie arl. 8 ust. I i I l Ustawy instytucje mają obowiązek rejestrować a na-

stępnie przekazywać do GI I F transakcje, których równowartoś ć przekracza | 5 tyŚ euro
(są to transakcje ponadprogowe). Przyjęto około 21 mln informacji, z czego ok. l 8.l

nrln to informacje bankowe, a 2,8 mln to infonlracje pochodzące z instytucji nie.

będących bankami (działalność Inaklerska, finny leasingowi, fundusze inwestycyjne).
Ana|izując pochodzenie podmiotów Zagran.|cznych można ustalic, ze dominują

podnrioty z Wielkiej Brytanii (ok. 35.%), następnie z Nięrniec (ponad l0%), Francji,

USA (5.8%). GIIF współpracuje z zagranicznymi jednostkami ściągającyrni pranie

pieniędzy' W Polscę są takze orgatrizowalre międzynarodowe spotkania na rzccz wal-

ki z przestępczoŚcią gospodarczą. Należy tu wynrienic np' spotkanie finn leasingo-

wych(24II 2005 r.)' spotkanie zorganizowanęprzezZwiązek Banków Polskich (25

IV 2005 r.) i spotkanie zorganizowane pfzez Forum Prawa Bankowego. Spotkania
miały na celu wymianę doświadczeń i wyjaśnienie bieżących problemów związanych

z praniem pieniędzy. Kclntynuowana jest współpraca dwustronna z poszczególnynri

państwami' w tym z USA, jak i z Unią Gospodarczą'
Przędstawiciele GII F biorą udział w spotkaniach grup roboczych FATF-u. Po|ska

takżez,aangazowana jest w spotkaniach Komitetu MoNEYVAL -jednostki regional-
nej posiadającej status obserwatora w FATF, jak i uczestniczy w spotkaniach robo-

czych Grupy EGMoNT. Przędstawicięlę GIIF uczestniczą w posiedzeniu Grupy Za-

daniowej ds. Zwa|czania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza

Bałtyckiego BALTCOM. Wprowadzenie w zycie Ustawy z dnia 16 X| 2000 r. za-
początkowało skuteczniejszą wa|kę z pralriem pieniędzy. Wzrost iIoŚci zawladomieli

wpływającyclr co roku do GIIF budzi zjednej strony niepokój' ale świadczy także

o większej wykrywalności, a przede wszystkim o wzroście świadomości instytucji

obowiązanych i współpracujących. Takze w Polsce coraz częściej zauwaza się ko-
niecznośc istnięnia prewencji i współpracy międzynarodowej.

2" Informacitt GIIF o realizacii ust(iwy..., wyd. cyt. s.
29 Tamże, s. 6
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Globalny charakter zorganizowanej przestepczośći gospodarc'zej

Zakończenie
Conclusion

Współczesny charakter gospodarki światowej. postępujący proces globalizacji
w każdej dziedzjnie, a takzę rozwój szeroko rozumianej e|ęktroniki stwarzają dosko-
nałe warunki dla rozprzestrzenlania się przestępczości, a szczegó|nie przestępczości
gospodarczej . ,,Zwieńczenięm'' działań przestępczości gospodarczej jest wprowadze.
nie do legalnego obiegu pieniędzy, które przeszły swoisty proces oczyszczania.Pro-
ces prania pieniędzy jest jeszcze częSto bagatelizowany przez niektóre palrstwa' a do-
tyczy przeciez waltoŚci równej 2-5o/o światowego PKB. Skutki tego procesu mogą
byc bardzo odczuwalne nie tylko w ska|i Światowej, ale przede wszystkirn przez po-

szczegó|ne państwa. osłabięnie tempa wzrostu gospodarczego, wypieranie inwesty-
cji, pojawienie się ,,wątp|iwych'' inwestorów, ucieczka kapitałów zagranicę, osłabie-
nię konkurencyjności i utrata reputacji, to ty|ko niektóre skutki, a któryrni musi się
Iiczyc państwo, które biemie przeciwdziała procęson] prania pieniędzy. Doświadcze-
nia poszczególnych państw mogą byc adoptowane na inne obszary. Przykładem rnoże
byc Szwajcaria. utożsamiana jako gwarant pewności finansowej i która bardzo szyb-
ko podjęła działania na rzęcz zwa|c,zania procesu prania pieniędzy. o skutęczności
szwajcarskiej nretody świadczy jej wielostronnośc i ogronrne Zaangazowanie samyclr
banków, a takzę międzynarodowy charakter działań szwajcarskich jednostek do
zw a|czanla prze stępczośc i, a tak że zw a|czania proc e Sów pran i a pi en i ędzy. M iędzyna-
rodowę inicjatywy i globalne działania powodują szybsząwyInianę informacji i bu-
dowę bardziej skutecznych programów antylaunderingowych'
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S I t.t'.szt'ztn it,

Przcstępczość gospodarcza jest zjawiskieln histclrycznym, pojawiła się w momencle za-
początkowani a przez Iudzkośc działalności gosporlarczej. WspółczeŚnie |na ona charakter glo.
balny i dotyczy wszystkich sektorów gospodarki. Zródła powstania tcgo zjawiska ,ą,u.ó, i ,no
natury ckonomicznej, społecznej,takze dernokratyzacj azycia i liberalizacja przepisów praw-
nych spotęgowały jego wieIkość. Efektem przestępstw gospodarczych są brudne pienią<lze.
Początkowo te nielegalnc przychody były łączone z narkobiznesem, który jest dominujący
w strukturze źródeł, ale występują także inne, chociazby przemyt imigrantów, handel żywym
towarem' handel bronią czy oszt|Stwa giełdowe. Techniki i metody prania pieniędzy staĘ się
bardziej wyrafinowane, aprzez to i trudniejsze do wykrycia . ()próczklasycznego wykorzysta-
nia systemu bankowego poprzez drobne wpłaty i system stałych zleceń wykorzystuje się także
smurfing, blending, usługi home-banking i kredyty. Korzysta się także z finansowych metod
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altematywnych lub dokonuje się legalizac1i brudnych pieniędzy na nowych obszaraclr, jakim

jest np. rynek giełdowy. Zainfekowanie firr-rry brudnym pieniądzem tnoze prowadzić do spad-
kujej konkurencyjności czy utraty dobrego irrrienia. Dla gospodarki kraju może oznaczac to
negatywny wpływ na sferę produkcji i na system finansowy krajl. Zwa|czanie prania picnię-
dzy ma charakter globalny' Zzlangazowane są tu zarówno specjalnc jednostki (FATF ). ogrom-
ne znaczenle ma budowa międzynarodowych reguł prawnych hanrujących i ścigaji1oych ten
proceder. Dużą rolę odgrywa tu Unia Europejska, Bank Swiatowy. FLlndusz Wa|utowy' a takze
inicjatywy na poziomie krajowym. Doświac|czenia Szwajcari i .  państwa o doskonałej reputacj i ,
są potwierdzeniem tezy, że wysiłki ponoszone na walkę Z przęstępczością zorganizowaną
przynoszą pozytywne rezultaty. Polska, będąc gospodarką rynkową takze narażona jest na
wpływ glup przestępczych. Programy ochronne są jeszcze o charakterze nowatorskim inie
obejmują kontrolą całego systelr lu kraju. a w szczcgólności instytuc'j i  real izujących pol itykę
celną i podatkową kraju. Stosowane rozrr ' iązania są dośc skutecznc, Icczjeszcze niepcłnc. Na
arenie nriędzynarodowej Polska podejmuje inic.jatywy i stara się być aktywna rv walce z go-

spodarczą przestępczością zorganizowaną'

Global character of organised business fraud

)luntnur.y

Busincss f iaud is a historical phenomcnon which appeared whcn the human bcing init iated
business activit ięs. Nowadays it has a gIobal charircter and conccms aIl sectors oIthc cctl l lomy.
The sourccs of this phenclurcnon have both cconomic and social character and alsc'r dcrnocrati-
zation of l i t 'e, and l iberal ization of legal regulations enhanced its dirncnsion. Busincss fraud re-

sults in dirty money. Init ial ly thc iI lcgal revenue was associatęd with thc drug business which is
dorninant in the structure ol 'sourccs. l ' lowever, therc are other sources l ikc imrnigrants smu-
ggl ing, white-slave traf 'f ic, anns traff ic or stock exchange f iaud. Techniques and nrethods for
money laundering have becor.ne nlorc sophist icated and thus nlore diff icult to detect. Apart
from a traditional usagc ofthe banking systern for snrall paynlents and standing orders other
fonns are used such as smurfing, blending, houre-banking and loans. Alternativc t inanoial met-
hods are also used or dirty money is lcga|ised in new areas such as the sock markęt. |nfecting
a company with dińy lnoney lnay lead to its colnpetitiveness detcrioration or the loss of reputa-
t ion. From the point of view of the country's economy, this may dcnotc a negative irrf lucnce on
the production sphęre and the country.s f inancial Systenl. Preventing rrroney larrndering has
a global character. Special units are involved ((FATF). Creation of intemational legal rules cur-
bing and prosecuting this practice has an utmost importance. An important role is played by the
European Union' the World's Bank, Currency Fund as well as by init iat ivęs on the national
level. The experience ofSwitzerland - a country ofa perfbct reputation, confirrns the thesis that
efforts made to counteract organised fiaud bring results. Poland with its market economy is
also exposed to the influence oforganised groups. Protection programs have an innovative cha-
racter and do not comprise thc entire system of the country, in pańicu|ar institutions realising
customs and tax policies. The solutions applied are quite effective but not complete yet. On the
intemational level Poland undertakes initiatives and attempts to be active in the light against
orsanised business lraud
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Międzynarodowe przepływy ludności wyzwaniem
XXI wieku - wybrane problemy migracji
międzynarodowych w aspekcie ich przycry)n
i konsekwencji

InterngtionaIflow of populations as a chąllengefor the 2Ist cen-
tury - chosen problems of international migratiott in the aspect
of their couses and conseqrrences

Wstęp
Introduction

Międzynarodowe przepływy ludnoŚci to zjawisko nierozerwalnie związalre Z procc-
sami zachodzącyrni w zglobalizowanej gospodarce. Z jcdnej strony bowiem na kształt
tych przepływów, ich kięrunek wpływa to wszystko, co dzieje się w jej róznych obsza-
rach - sf-ęrzę ekonomicznej, społecznej, czy politycznej, a z <1rugiej strony same stają
sięprzyczyną wiclr.r procesów mających miejsce na różnych poziomach zycia społecz-
no-gospodarczęgo. Będąc zjawiskietn o charaktęrze ponadlrarodowym Są Inigracje
międzynaroclowe zagadnienięm wieloaspcktowym, a analiza ich przyczyn i skutkow
stała się tematem licznych debat na szczeblu ogólnoświatowyrrr. Nie ma wątpliwości' iż
Są one wyzwaniem XXI wieku, przede wszystkinr ze względu na swoje skutki. Dyna-
micznie zmieniające się globalne środowisko wylTlusza ciągłą jego obserwację' Prze-
obrazenia na nim zachodzące detenninują bowiem przesłanki rrrigracji, część z nich zy-
skuje na znaczenitl, inne stają slę mnlej istotne. Będąc zjawiskiem nieuchronnym'
przepĘwy ludności wymagają monitorowania, głownie w aspekcie przeciwdztałania
nęgatpvnym konsekwencjorn. Dotychczasowa analizatych skutków stanowi źródło in-
formacji o mozliwyn, przyszĘm obliczu, możliwej ewolrrcji kięruŃów i tendencji
m iędzynarodowych mi gracj i.

obecnie poza granicami kraju urodzenia zyje około 20ń mleszkańców Światal.
Nic nie wskazuje nato,zę ruchy migracyjne stracąna swej intensywności. Progno-

I M. Castells, The Ri.se of'the Network Sotiet.v. Blackwell publishers, Massachusctts 2000. s. 130
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zuje się, ze kraje rrajbardziej rozwinięte (głównie USA' Kanada, Nielncy, Wielka
Brytania) w pierwszej połowie XXI więku będą przyjmowac po 2 mln imigrantów
rocznie. W czołówce znaczących krajów emigracji netto znajdą się Chiny, Meksyk,
Indie. Wobęc powyzszych tendencji na|ezy spodziewac się daleko idących następstw
dla funkcjonowania gospodarek narodowych i firm. Konsekwencje te obejnrą zarów-
no inligrantów, jak iosoby nieemigrujące, równięż watulrki społeczne iekonomiczne
w rniejscach pochodzenia i osiedlania się imigrantów2.

I. Determinanty wzrostu międzynąrodowej mobilności ludności
Determinants of increase of international mobility of population

Międzynarodowy przcpĘw ludności obejmuje szcrokie spektrum podmiotow w tym
procesie uczestniczących. Mozna tu bowiem wymienić chociazby siłę roboczą (wy-

soko wykwalifikowaną i niewykwa|ifikowan|, czy tez przemieszczających się
w efekcie prześladowań politycznych, ideologicznych i religijnych. osoby te kierują

się róznyr-ni rrrotywatni. stanclwiącymi podstawę pocljęcia dccyzji o wyjezdzic z kraju
rodzimego. Dla niekt(lrych najistotnicjszym staje się czyrlnik ekonomiczny, u podstaw

którcgcl Ieży przckonanie o Inozliwości uzyskania wyzszych zarobków za granicą (est

on uznawany za dominujący wŚród przyczyn nrigracji), dla innych możliwoŚć rozwo.
ju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, rnozliwość korzystania z dorobku nauko-
wcgo, uczęStnictwa w bac1aniach naukowycIl (ten czynnik dorlrinuje wśród pracclwni-
ków wysoko wykwa|ifikowanych naukowców, ckspertów i spccjalistów różnych

branż). Do opuszczcnia kraju z|T|Usza nie.jcdnokrotnie takzc sytuacja polityczna

wojny, zamicszki, przeŚ|adowania zc względu na religię czy przekonania (np. ucho-

dź'cy z krajów byłcj Jugosławii, Afganistanu, itp.) ts|izsza ana|iza motywów Inigracji
pozwala na wyróznienię dwóch grup czynników.:

a) czyllnikow wypychających (ang. pLrsh) _ są to antybodżce, ich zródłeln jest sy-
tuacja w kraju skłaniająca do emigracji (brak pracy, zagrozenie głodem, prześ|adowa-
nia,  i tp.)

b) czynników przyciągających (ang. pull) - Są to motywy pozytywne, które związane
są z korzystnyni warunkanli stwarzanymi przez kĄe przyjmtljące migrantów (np. mo-
zliwoŚci rozwoju. Zapotrzebowania na pracownikow okreŚlonych profesj i )a.

Indywidualna decyzja potencjalnego emigranta jest clbktem oddziaływania tych

dwóch grup, choc oczywiście w wielu przypadkach tak naprawdę sytuacja skłania do

. K. Kuciński. Globalizut'lu u nigratje w: Eklltclnit,zne i społet'zne a.łpckty globalizac,ji, pod rcd.
K. Kucińskiego' Matcriaty i Pracc Instytutu Funkcjtlntlwania Gtlspodarki Narodowcj, Tom XC' Warsza-
wa .2004  r .  s .  l 65 - l ó 6

] M.Guzek,Międzynarodowe.|tosunkigclspotlurt,ze.Zarysreoriiipolitvkihandtowej,PWE,Warsza-
wa 2004, s.  162

a więcej: J. Bijak' M. Kupiszewski, A. Kicinger. International Migt"u|ion, sc'enarios.for 27 Eurtlpean
Countries, 2002-2052, CEFMR. Working Paper 4/2004, Warszawa 2004 r.. s. 15-16
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Miętt:.l.nurtltltlu'c przepł.t'lr.l, ludtn,śt'i yt'.\,:tt,unient XXI vicktt

podjęcia Szybkich i zdecyclor' ',anych działań. nie pozostawiając praktycznie Zadnego
wyboru. Brak szansy podjęcia przcrnyślanych dccyz'j i dotyczy osób przesiedlanych

lub wysicdlanych przyurusowo (konflikty w Dcmokratyczncj Rcpublicc Konga czy
Somal i i  doprowadziły do wys icd lenia ty lko w 2005 r .  7 '5 mln osób)s.  np '  na podsta-

wie międzynarodowych prawnych regulacji po konf1iktach zbrojrrych (przcmicszczc-

nie się ludności na zierniach polskich 1ro zakclńczeniLr lI wojny Światowcj), podobna

sytuacja dotyczy l"nasowych wywózek luclności, będących ef.ektem aktów bezprawia
(np. niewolrtictwo i wywćlz Iuclności afiykańskie.| do Stanów 7'jednoczonych i krajów

Amcryk i Południowc-j ).
Takzc prześladorł''ania rasowę, nartldtlwę czy relig|nc w rodzinlych krajaclr sta.ją

się często.jcdną,/' prtyc'lyn znrrsza.|ących nlicszkańców do ubicgania się o prawo do
azylu w innych państwach. Kra.je, gdzie właclze autorytarne wykorzystu ją przcślado-

wania jako r-netoclę walki polityczncj i ograniczają podstawtlwe swobody obywatcl-
skie (np. Klrba' Korca Półnoona), kra.jc ogarniętc wojną dotntlwą (Sornalia, Sri Lan-
ka). niczapcwnia.jącc obywatclom bczpicczcństwa zc względu na toczące się walki
zbro.jnc (np. krajc byłe'j .|ugosławii w koricu XX więku) sta.ją się zr(ldłenl rzeszy azy-

lant(lw ucicka.jących 1lrzcc1 głtlc1cttl ' brakicnr pcrspcktyw, przcd bicdą i . iakżc częsttl
przccl śIlricrcią.'. ()ptyll l izIl lcrrl .jcclnakzc napawa takt' iż w 20()5 r. zantlttlwantl nd-

Ilizszą |iczbę trcllot|zcćlw oc| l9tt0 r' (około 9 rnln większoŚc 23ollzAlgartistanu)7,
co jcst cl.:ktcrn przeclc wszystkirrl rcpatriac.ji. Nic wiadtlrl l<l'|eclnak. czy w rl iedługiej
pcrspe ktywic nic powstaIri1 nowc kon ll ikty zbro.|nc' wszak na llrapic polityczncj świtt-
ta is tn ic . jc  k i lka punkt( lw zapa|nych (np'  l ran).  . lak ic  z  tcgo tytułu kc lnsckwcncjc tnożc
ptlnicść lLrclnośc cywilna tl ic trltcltlt l się clomyślcć.

Donlinu.|ącyln wśr(ld tl l lt l|iz'prz,ycz'yn nlięc.lzynarcldowych migrac.|i.jcst ich aspekt
ckorloIl. l iczny izwiązany z rl irrl przepływ siły roboczcj. Jest on na tyle istotny, iz
t rwidacznia s ię takzc w inrrycIr  kontckstach rnobi lnoŚc i ,  w nawiązaniu choc iazby do
problcn latyk i  t tchodzstwa. C.zęstc l  przcc icż'  azy lanc i  poszuku. ją za granict1 lcpszych

warunktiw zycia takzc poc| wzglęclcIn ekcrnotnicznynr, a mozliwoŚc lcgalncgo
przckroczcnia granicy. trzyskarria lcgalncj pracy i zezwolenia na pobyt stały w znac7-.
ny ln  s t t l pn i t l  t t ł l r lw i a  wys t11p i c l l i c  . '  a zy |* .

Wobcc powyzszego wskazuje się na rosnące Zllaczenie czynników ckononlicz-
nych rr-riędzynarodtlwych nligrac.ji i związane Z tyln rosnące znaczt'.nie nrigracjio cha-
rakterze zartlbkowyrn. lch głownyln cclcnl. . iak.iLtz wskazano, jest poprawa Statusu,
jakości ż'yciaz'arówno cI-l l igranta, jak ijcgo rodziny. Migracjom tym sprzyjają róznice

w dochodach mięclzy krajami, a zatenl mozliwość uzyskania wyzszych zarobków za
granicą. Nic nlniejsze zt.lacz.cnic ma nrozliwość rozwoju zawodowego, podnoszenie

' '  rvww.unhcr.ch z dnia 23 03 2007 r
,, Międ:'l.nttnldov,t,.sItl'sunki t,kotttllttit':ne. I|.t,llr,une problen.t., rod' natrk,.I. Dudzir1ski. tI. Nako-

nieczna-Kis ic l .  Wyd. Z irchodnioponlorsk ic j  Szkoły Bizncsu w Szczcc in ic.  Szczcc in.2()05 r .  s .8 l-82
'  www.unhcr.ch z dnia 23.03.2007 r .
I l,Iiętl:.l.nurotlov'e sItlsttnki akonomit:ne, wycl. cyt. li2
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kwalitikacj i. dostęp do osiągnięć lraukowo-technicznych' doskona|enie języka' od-

mienne postrzcganie znaczenla czynników sprzyjających nligracjonr dla róznych
grup pracowników wynika z poziomu wykształcenia potencjalnych emigrantów.
osoby bez kwirl if lkac1i kierują się zwykle motywem zarobkowytn, dla pracowników

wysoko wykwaliflkowanych, obok mozliwości uzyskania wysokich dochodow istot-
na.jcst mozliwość dalszego zawodowego rozwoju'

Znaczcnię pracy i lnigrantów. zarówntt tyclr wykwalifikowanych' jak i o nizszych

kwalitikacjach dla rozwoju gospodarczego dostrzegancjest przezkraje, i co znajdu-
je odzwiercicdlenie w kształtowanei przcz rl le polityce migracyjnej. Zrodzlła się spe-

cyliczrla konkurcrrcja nliędzy państwami o przyciągnięcic jak najbardziej wartościo-

wych specjalistow, Wyposazonych w poządane, z punktu widzenia rozwoju kazdej
gtlspodarki, kwalif ikacje. Tworzone Są Zatetll specjalrre programy dla specjalistou.
obcokra.jorvc(lw' np. inlbrnratykolrl, lekarzotrr, naukowcoll l ułatwia się uzyskanie
wizy' pozwtllcnia na pobyt stały, itp". Czynniki sprzyjające si1 związane tęz zc stwa-
rzanictn przyjaznych warunków irlf l.astruktLrraIno-fitlansowych dla rozrt,o.ju techno-

logil i innorvacy.jności co.jcst r(lwnież atrakcyjne clla praccrlvników rvykwaliflkowa-

rlych opicrąących się na współpracy rniędzy organarll i paIistwa rćlznych szczębli

i  ośrr l t lk l r I l l  i  błt| l rwczyr l l i .
Przctnicszczaniu pritcownik(lw służą takzc rózlrc fi lr lny integracji lniędzynarodo-

wej ułatwia.jącc przepływy luclności w raIrraclr ugrupowali intcgracyjnych (np. Unii
Europcjskicj) |trb umów rlriędzynarodowych'.,. Ponaclto dynatniczny rozwój kirrpora.

c.ji transntrrotlrlwych i rozszcrzanic ich działaIności na skalę gIobalIri1 tworzy nowc

szlaki przepływu kadr wyzszego szczebla (zwanych ,,nową odrnianą przywódczych

nolnac.l(lw'' ' ') tych przcdsiębiorstr,v. Poza tyrl l nalczy ttlkzę z,auwazyc fakt przel]oszc-

nia pewnych obszarów c.lziałalności przedsiębiorstrv do krajow o niskich kosztach
pracy (czego przejawenr jest rn.in. offshoring), co rowniez wpływa na kształtowanie

się ryrrków pracy w krajach' które koszty tego zjawiska w coraz większytn stopniu po.

noszi1 (np. USA) i w kr.ajacl'r, które uzysklr;ą z tego tytutu coraz więcej korzyŚci (np.

Indie, Chiny, niektórę kraje Europy Śrocjkowo-Wschodniej) i co na pewno odbije się

na kształcie globalnego rynku pracy.

Bcz wątpicnia przepływy ludności w ska|i g|obalnej nie są zjawiskienl nowym' Lu-

dzie zawsze byli skłonni do podrózowania, jednakze w ostatnich dziesięcioleciach zja-

wisko tcl przybrało na intensywnoŚci. Ten wzrost dynanriki jest ef.ektem między innyrni

' ' 
A. Solimano, The internutional Mobilitv o/ Tuletil and i!'s inpat't on Global Developnent, United

jliutitlns Unit:ersit.l,' Wtlrld lnstitutc tbr Dcvcloprrlent E'ctrnonrics Rcscatclr; Discuss Paper No 200ó/08'

Hcls ink i ,  X.  2006. s.  t i -9
l,, P. Koryś. M. okólski, Czas globu!n1,c'h migrucji. Mobilrcść tniędz.,ntlrodowa w perspekt.t,wie

globat i :ac,  j i ,  Prace Migracyjnc nr 55. lnstytr-rt  Studiów Społecznych. Uniwersytet Warszawski .  Warsza-
wa 2004 r . .  s .  29

1] M. okólski, Migracje u globalizatja,w: Globtllizacjtt od A do Z, Bank i Krcdyt nr 6/2003, NBP,
2003 r . ,  s .  20
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procesów utozsalTianych z globallzacją. GlobaliZaCj.I, przyczyniając się do zwiększe-

nia mobilrrości przestrzennej człowieka' skłania go do poszukiwartia rniejsca socjalne

bezpiecznego,bardziejmuodpowiadającegopodwzględempoziotnuijakości zycia|:.

ŁatwoŚc podrozowania' rozwój transportu i względna jego taniośc' ewolucjir Środ-

kóvr, tnasowego przekazu i szybki przepĘw in|onlac.ji sfuzy pozrrawaniu nowych

miejsc, nowych zakątkow świata, a takzę Świadonrclści' iz innę krajc ofbrują byc tnoze

lepsze warurrki pracy i zycia. Nie bez wpływu pozostaje takze rrpowszechnianie się

wiedzy (np. w.drodzę wymiany studentów, odbywania stazy zagranl'cznych, twtlrzenia

nliędzynarodowych projcktor,r'badawczych)' wzrost jej Znaczenia' ptlwszechnośc nauki
językow tlbcych, świadorrrość istnięrria i akceptacja róznic kulturowych. Sprzy.1a to bo-

wiem bardziej przemyślanym decyzjom i mnicjszyrn rozczarowaniom (np. tlgranicza rc'-

latywną deprywacjęl]), a także szybkicj integracji ze społeczcństwalni przy.jmu.1ącylni.

Nicbagatelny wpływ nląą takze róznie akcje wcrbunkowc olic.jalne proglalxy

oparte, jak jr'rz wspomrriano, o polityki rnigracyjrre państw, jak równiez działalnoŚc irr-

stytucji, ktorc wspomagają nielegalnc rnigracjc. Wspierając często swojc programy

działaniarni grr-rp przestępczych stają się te organizacje jednymi z najbardziej prężnie

rozwrjających się na obszarz'e,'podzicmia gospodarczego'', czelpiąc ogrollnc z'yski ze

świadczenia tzw. usługi przcrzutu osobotlr nienrającym rnozliwości uzyskania zgody na

Icgalnc przckroczenie grat l icy Iub otrzyt l lan ia zatrudtt icn ia za graI l icą|] .  Zc względu na

|iczne zagrozcnia związane z międzynartldowymi migracjanri, o czy|I| będzie nrowa da-
le.j' a co Za tylll idzic podejlnowanic działań ptzcz'w|tttlze palistworr,c mające na cclu
zwiększctl ic nadzoru nird przepływartli niepoządanytni, wydaje się, ze clzialalrlośc opi.

sanych orgaItizac.ji będzie się rozwijac i ewaluowac w kicrunku bardzicj wyszukanych

mozliwości przerzltl. Stanowi to istotnę wyzwanic dla państw, społeczności nliędzy-

narodowej i organizacji międzynarodowych głównie w aspekcie hulrranitamym'
Bez względLl na l l lc]tywację sklaniającą potencjalnych cInigrantów do rvyjazdu

i osicdlenia się za granicą nalezy takzc zwrócić uwagę na koszty, stanowiące baricry
migracji. Dla niektórych z nich barierą rrie do pokonania jest perspcktywa odda|ęnia od
roclziny irozłąka zprzyjaciółn.ti. Problenl społeczno-psycho|ogiczny nozetez obejmo-
wac koniccznoŚc przyswojenia języka. zwyczajów oraz to wszystko, co związane jest

Z adaptacją rv kraju osiędlenia, wraz z narażenicm się na przcjawy nicchęci czy Wrogo-
ści. Na|ezy tez wziąć pod uwagę wydatki na podróz (stąd nie stać na crnigracje np.
ogromnej rzeszy biednej ludnoŚci Afryki)' stratę zarobków na czas poszr"rkiwania pracy

za granicą, a Zatem bariery ckononliczne. WŚród innych wymienia się takze te o charak-
terzę administracyjny|n' a Zatem prawne ograniczenia imigracji. Systc|ny uznawania
kwalifikacji i przeszkody w uznawaniu dyplomów uzyskiwanych w kraju pochodzęnial5.

K.  Kuc ińsk i .  wyd.  cy t . .  s .  l65
jcst to odczuwana. częstojako niesłuszlla. rozbiezność ntiędzy oczekiwatliami. a stanem rzcczywi-

stym związanyln np' z poziomcrn i jakością życia
'o M. okólski. wycl. cit. s. 2t)
,' Międ,'l',t,ł,,,,lowe 'sto,sunki ektlnomiczne '..'. rvyd. cyt' s. R2
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Wskazane czynniki sprzyjające wzrostowi dynamiki międzynarodowej migracji
wskazują na niemal nieograniczone Źródła tej mobilności. Co więcej, złozonoŚc tych
determinantów' ich róznorodny charakter i dynamiczne znriany zachodzące gospodarce
światowej pozwalają prz'yptlszcz'ać, iż pojawią się nowe czynniki, w wielu przypadkach
Zapę\Ą/llc nie przcwidywalnc, wpĘwając na kicrunki, dynarnikę itrendy międzynarodo-
wyclr rrrigrac.ji. Zc rvzględu na intcnsywność tych przepływów bęzzasadna jest próba

ograniczania ich podc.jrlowanaprzez rządy państw (np. ograniczcnia wizowe). Wła-
ściwszyrll wyclitjc się przcwidywanic I-nozliwych skutków. podejrnowanie c1ziałań mi-
ninlaliztrjących te ncgatywne ()raz wykorzystujące pozytywne konsekwcnclc.

2. Koszty i korz,yści międz,ynarodowych migrac.ji
Costs and henelits of internutional migrations

ProbIcrnatyka ktltlsckwcnc.ji niędzynarodowyclr l l l igrac.ji stantlwi przedmiot wic-
Iu anal iz . . |cdnt lznacz l ra occna tcgo z jawiska. jcst  n ictnc lzI iwa. Koszty ikt l rzyści  n ie
rozkłacllrją się rćlwrrtlIl l icrnic na kra.jc pochodzcnia i krajc goszczące nligrantćlw. Poza
tyrll nalczy Llwzględnić i odnicśó sktrtki clo l(lztlych obszarów zycia społeczno-gospo-
c|arczcgtl. palrl iqta.jąc o wza"jclnllyl lr ich przcrlikaniu. Bacla.|ąc koszty i korzyści
płyll i1cc z tl-l iętlzynarotltlwycll nligr.acji nalczy zwr(lcic tlwagę na ich wicloaspekto-
wtlśc. a więc oclnicść.jc clo sfbry ckontllnicznc.j. społcczrro-kulturalne'j czy związllrt-j
z' bez'piccz'eńStwclll rlr ięclzynarotlowy|ll.

2. I, Ekottottticine konsekwctlc,je mobilności międzynarodowei

Economic eflbcts ot' intcrnutionul mohility

Szeroko prtlwaclztlna clebata lla tcl]rat koszt(lw i korzyści nliędzynarodowych prze-
pływ(llv Iuclności uwzglęcinia powyZSZą problcnlatykę głownic z purrktu widzenia cko-
ncltrriczncgo. Zwraca się zatcIl-l główrlic Llwagę na kilka aspckt(lw, tl l. in. wpływ rrrigracji
na rynck pracy (kwcstic kwalif lkacji pracowników, ztniany na narodowyclr rynkach
pracy, trtrata wykwalil ikowanyclr praco'uvników)' kwestie dochodów gospodarstw do-
tlrowych, cz.y I&, translćrow zagranicznych'

W obszarzc ztnian zaclrodzących na nriędzynarodowyn-l rynku pracy szczególnynr
analizi lt l l st1 poddawanę konsękwenc.je uszczupIenia siły roboczej dla gospodarck na-
rodowych w wyniku jc1 odpływu za granicę. Pozwala to na zwiększenie mozliwości
zatrudnicnia ludnoŚci dotąd bczrobotncj (co mozc zInniejszyć koszty zwlązane zwy-
datkami na świadczenia). .lednak stanowi tez problem związany zc skutkami tzw. dre-
nazu nozgów (ang. drain brain), czyli utraty przez państwa pracowników wysoko
wykwalifikowanych, głównie ze względu na wysokic koszty tego zjawiska odczuwa-
ne zarówntl na poziomie gospodarek, przeclsiębiorstw, jak i samych pracowników,n.

'.' rvięccj: Mii4rat,je 'spet,jttlistóv,v,.l,sokiaj klą.;'ł,w kon|ek.ście integracji Polski: Ltnią Europejską
potl';lttutlv.e lr'nitl,ski : ek'spertlz.l' pr:|'g()t0wanei na :let'enie UKlL:, P ' Kaczmarczyk' M.okólski' UKlE
War s zawa .  l 0 . 02 .200ó  r .  s ' l 4
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Dodajlny przy tyll,l, Zę lllogą one w niekti)rych przypadkach oclnosić się także clo trlt.a-
cownikciw nizcj wykrvalif ikowanych (np. l irrny częSto cjotk|iwic oclczuwa.ją takze
utratę pracownikor,t' niewykwalifikowanych oraz' ż'c bez względtr rla wykonywirny
Zawod kazdy wyjczdzający zll grall icę nltrsi zt-l l icrzyc Się Z roznyll-l i przociwnościalni
losu,  a l ]oza ty l11 każc1a gospodarka opiera s ię n ic ' ty lko I ta pracy wysoko wykwal i t iko-
rvanych). Dotkliwię zalcr-l l doświaclcza konsckwenc.ji napływu i odpływLr siły robo-
czej pracowttik. ktciry z jeclrrcj strotty, lrl i l l lo 1roprawy rt'arutlkćlw IlrateriaItlych lla SkLt-
tek pod.jęcia zatrudnięnia 7a grll|]icą Z|nusz()|ly.icst do rozłąki z rodziną' z clrr-rgie.j
Strony narazorly jcst Ila wzrost kclnkurc-rlcy.jntlści tla kra.itrrt'yIlr rynkLr pracy zc strolly
imigralltów, alc .jcdrloczcśnie otrzytl lujc SZanSę pclzl lania bogactwa irrnych kultr-rr.
Przeclsiębiorstrvo Z ktl lei narazonc.jcst na t|tratę |)racowllikćtw doskonalc wyksztalctl-
nych, jednakze t-l la takzc SZanSę skorzystac z ullriejętItoŚci obcc.j siły roboczc.j, bogatcj
rv doświadczcnie i wicclzę. Dla gospodarki nartlt]tl, lvc'j tcn prolrlcnl dotyka rr' iclu ob-
Szarów,zyoia społcczno-gospodarczcgo (clochoc|y i obciązcnia budzcttlwc, irltcgrlrc. j lt

i lnigrarltów' koszty kształccIria polcltc.iall lycl] cnligl.allt i lw, a.jcclrroczcśtlic rrlt lzl iwośc
wykorzystatria kwaliflkacji cudzozicrncćlw, itp.), a znlr.1du.;c to oclbicic w kształtorva.
nc '  j  po l i tycc n l igracy incj  r - .

Zc wzglęclu na wartośc pracowllików wysoko wykwalit ' ikowaIlych. r,r,1lływu ich

l)racy na wzrost ibogaccnic się kazdcj gospodarki, w tlb|iczu \Ą,Zrostu ich nlięclzynaro-

dowcj mobilIlości przcd pailstwartl i sttl i ogroIrttlc wyzrvaIlic. D<ltyczy głćlwrlie paIistw

rozwijających się' Zgodnie z danynli OECD największa grupa osób wystlktl wykwalifi-

kowanych pochodz i  z  C lh in.  Pak istanu, F i l ip in,  Malcz j i  i  lnd i i .  W latach I999-200 |  sta-
nowili oni 3096 imigrantów, którzy Zall l icszkiwali Wiclką Brytarrię,40.% USA, 53.)/o
Japorlię' 5ó91o Karladę. Mnic.j spcc.jaIistów pochodz'iłtl z USA. Japonii, Nicllricc, Wicl-
kicj Brytanii. . lcdnoczcŚnie wskazLrjc się, iż proccnttlwtl rrajwiqcr"'j os(lb wykwali1iko-
wanych tracą krir1c najbardzicj ZaInozne (wśrri<l crnigrLr jqcych Japończykólv s1lcc.jaIiści
stanowią 497o ogółu, Amerykanów prawic 50%, a wŚr(ld Mcksykirtl(lw 5,6.f,' 

.l.ur-

ków ó.4u,ó)|8. Jcst to nl.in. ęli:kt zalezności uclzialu ostib wykwaIitikclwallych wśr(ld
emigrantów od pozionru rozwojLl kraju' jak rówrticz choć w nrnicjszyrn stopll it l rl l i-
gracji stanowisk pracy (jako przc-jaw ollshuringu) dla wysoko wykwalil ikowanych pra-

cowników do takich krajow jak C.zcchy' Rurnunia czy l)olska'.,.
Ze wz'g|ędu na koszty kszlałcenia ptitcnc.jaInych clnigrantór,ł' llcgalywnc skutki ocl-

pływu tej grupy Są szczcg(llnic dotkliwc clla kra.j(lw bicdnych, którycIt kosztctn bogacą
się inne' Poza tym odpływ tcn sta.ic się często Zag|.ozenicln dla palistw zna.;du jących się
w szczególncj potrzebie. Dotyczy to chociazby rodzimego personclu rlreclycznego, wy-
kształconego w krajach Af-'yki' na Karaibach czy w Indiach' ktory ztlsta.jt- przt-'jqty
przezkra1c anglosaskie, dochoc.lzi więc c1o subsydiowaniaichprz'ez bicclnc- krajc (rlp.

'7 Tanrżc
,n l||igrac1e spet'juIi'stóu,Nr.stlłicl ł/rlsr'. rr. ktlntek'łria t,:!onktlsIlt'tt Ptll.ski v Uttii littn:tpaj,skit,j

P.  Kaczmarczyk. M. okó lsk i .  UKIE. Wirrszal t .a 2(J(} ' i  r . .  s .  4 i i - .5()
l., E. Bendyk' Kietl1' prat,u 'się nie oplut,tl, Polityka nr 471200ó. za: rvrt,lv'ptllity.ka.pl
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wykształccnic lekarzy kosztuje Ghanę rocznie 9 mId USD)20. Sytuację pogarsza fakt
tzw' ,,deprecjacji kwalif ikacji,,, czy|i podejmowania przez emigrantów za granicą
pracy na stanowiskach, ktorc nie wymagają ich kwalifikacji i doświadczenia (np. oso-
ba doskonale wykształcona Zmuszona jest do podjęcia prostych prac flzycznych), co
prowadzic tnoże iJo tzw. ,,nlarnotrawstwa mózgów..2l. oczy.wiście lnozna przedsię.
wziąc kroki sprzyjające powrotom do kraju osób z większymi kwa|ifikacjami, z naby-
tylm za granicą doświaclczenięrn, a powinno być to priorytetem dla krajów' które odczu-
wają lub mogą ZacZąć tldczuwac skut|<i crnigracji tych osób. Istotna jest zatem
koniecznośc obscrwacji sytuacji na rynku pracy. Chodzi tu takze o tworzenie Warun-
ków do rozwoju pracowników wykwalifikowanych (dbałośc o rniejsca pracy, mozliwo-
ści rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, prowadzenia badań naukowych, odpowiedni
poziom płac), po to by zninimalizować ryzyko ich wyjazdu, aw razię zaistnienia takiej
sytuacji zachęcic ich wyposazonych w wiedzę i doświadczcnie do powrotu i wspo|-
ncgo tworzenia dobrobytu społeczrrego' Ponadto tworzenie takich warunków nieza-
przecza|nie prowadzi do napływu specjalistów z inrrych kra.jów, azaterr,| takze słuzy
temu rozwo.iowi, z czego państwa zdają sobie SprawQ (np. Główny Urząd Statystyczny
Irlandii szacuje, izd|apodtrzynania obccnego pozionru gospodarczcgo Irlandia będzie
potrzcbowała rocznie ok. 20-30 tyŚ. irnigrantów, a szczcgo|nyn powodzenieln cieszą
s ię prograI l l iści .  inżynierowic oprogratnowania.  naukowcy i  anal i tycy f inansowi12: '

Z przeobrazeniami zachodzącymi na międzynarodowym rynku pracy związane jc-st

nowe zjawisko, jakim jest outsourcing (przesunięcie jakiegoś obszaru działalności fir-
my produkcji, usług, zatrudnięnia do innej firmy) oraz offśhoring(oznacza przesunię-
cie wybranych obszarów działa|ności przedsiębiorstwa poza granicc kraju w ramach
tej samcj lub innej firmy121. Do krajów o niskich kosztach wytwarzania przenoszone Zo-
stają rózne procęsy biznesowe, coraz częściej oparte i wylnagające dużej wiedzy
(a więc nic tylko produkcja' ale równiez rózne ana|izy czy sektor badawczo-rozwojo-
wy)' Fimy, które stosują outsoursing zatrudniają w tych krajach często tysiące specja|i-
stów. o ogromnym znaczeniu tego procesu świadczy chociazby fakt, iż napływ tego
typu usług do Indii w latach 2000-2003 spowodował utratę wielu stanowisk pracy przęz
prograrnistów w USA narzęczpracowników indyjskich2a. Mozna zatemprzypuszczac,

)0 Atlglosu,si ognlhiająnajbietlniej^sze krttje z lekarz.y za.. zdnia28.04 200ó r., W. Moskal, Llt,iec'zkt
lekarzy z nujuho:szyt'h krujóu,, Gaz'cIa Wyboroza. 08' | |'2005 r.

.' Biuletyn Migracyjny. Migrut''je międz'l,ntlrodowe: Polsku Unia Europejskrt - Europa |Ilsc'hod-
nia'nr3, ośrodek Badań nad Migracjanri' Uniwcrsytct Warszawski, Centrum Stosunków Międzynarodo.
wych, Warszawa, czcrwicc 2005,

.. Bi,!,t.y,,, Migrac.l,jny' Migrat, je miętLzynarodowe.. Polska Ltnia Europejska Europa Wst,hotl-
niu nr J ' ośrodck Badań nad Migracjarni, Uniwcrsytet Warszawski, Centrum Stosunków Międzynaro.
dowych, Warszawa, czerwicc 2006,

., Gloh,!,.1, 4,nek prac,.y jego granic'e. Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiccprczcsa Naro<lo.
wego Banku Polskiego; Debata: RoBoTNICY 2020 . wizja rynku i środowiska pracy w nadchodzących
dekadach. '  Gdańsk. l0.06.2006 r .

t r ' -- 
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iż atrakcyjność tego typu działalności moze przyczynic się do tworzenia atrakcyjnych

miejsc pracy W krajach rozwljających się, i co jest wykorzystywane przcz firnry w ra-
rnach offśhoringu, a tyln Sal-nyln nrozę to rciwIriez sprzyjac ograniczelliu odpływu spe-
cjalistów z tych krajow. Tym istotniejsza staje się koniecznoŚc rozwijania prz'ezkazde
pańStwo kapitafu intelckfualrrcgo.

Migracje międzynarodowe nalezy rowniez obsetwowac z punktu wiclzenia ęf.ektow
utrzyrrrywaIria korrtaktów inligrantów.z krajem pochodzenia. Mogą oIrc bowicrlr przy.

czylriac się do rozwo.;u współpracy naukowej, handlowcj i inwcstycyjllc'j kraju zzagril.
nicą. Wspołpraca naukowa. o którą powinrry kra.jc zabiegac. tl lozę przyczyll ic się do

upowszechnienia wiedzy i infbnnacji, a ta, iak wiadorno, stanowi jcden z podstawo-

wych czynników decydLljqcych o c1obr.obyclc gtlspodarek. Skupiska irIiglantów ponad-

to tworzą rynki etniczne' które |llogą Stanowic fur.tkę do nowych rynków zbytu clltr f lrrn

z kraju ich pochodzenia. Związane jest to z korzyŚcianli wytnienlyll l i i l l icwyll l icrnyll l i

przede wszystkim pozwala zaoszczędzic środki tjIlansowe na kanlpaItiaoh prornocyj-

nych, poza tym tą drogą wyda.je slę łatwie.;sze dcltarcie do pozostałych grup odbior-
ców25. Efektcnr utrzyIrlywania takich więzijest też tworzcnic organizacji. tunclao.ji, któ-
re wsponlagają grolnadzenie tbnduszy na różne cc|e (np. buclowę szkół. szpitali) lr"rb or-
ganizują polnoc w przypadkitch klęsk żywiołowych w ich krajaclr pochoc|zcIriar.'

Wśrod efektów mięclzynarodowYch rnigracji nię mozna zaporninac o traltst'erach
pienięznych przekazywanych prz,ez emigrantów do krirjow ich poclrodzcnia. Wzro-
stowi ulegają ta drogą dochody gospodarstw domowych (rodzin emigrantów). a takze
wpływa to na bilans płatniczy państw' Szacujc się:'. iz na początku XXI wicku tratts-
f-ery te wyniosły l00 mld USD, z czego 60o/oprzekazywane było do krajólv rozwi.
jających się (najwięcej do |ndii, Fil ipin i Meksyku). Polska nlalazła się wśród l0 kra-
jolv - największych beneficjentow transferów od emigrantów (śrcdnio w latach

1993-2003 przekazywano do Polskiok. I nrld USD rocznic. a jcdynie r.r'I kwartale
2006 r. wyniosły1,5 Inlcl USD)r8' Jest to zatem istotnc źródło flnansowania <lla tych

krajów' a co wazne ta wielkość z roku na rok rośrlię, gdy tyrrlczasern olicjalna polnoc

rozwojowa (ODA) - 2,5-krotnie mniejsza, maleje2e.

Migracje międzynarodowe stanowiąźródło kosztów i korzyści osiąganyoh przez
gospodarki i społeczeństwa' Zę wzg|ędu na fakt lrierownolnienlego się ioh rozkłada.

nia państwa, jak i środowisko międzynarodowe powinno dązyc bardziej sprawiedli-

wego podziału tych skutków, by nie dopuszczać do pogłębiania się' juz i tak ogronr-

J. Swierkocki' Ztn''r ntiętl:.l'nurotloll,.y't,h s!o.,;unkóu, {tl'slxxlur<':.|rł. PWE Warszawa. 2004 r.' s. 90
Sociąl dimensiot1S 0f'interlrutilnaI nobility, World Economlc and Social Survcy' Intcniational Mi.

grat ion, United Nat ions Pr.rb l icat ion, New York, 2004, s.  152
:7 www.ct i r .dk z20.I0.f0O6 r.
t t  B iu letyn Migracyjny, wyd. cyt.  nr 8,  08.2006 r .
f, Global Dal'eltlpmen| Finant,e, Anal'l'sis tlntl Sttttistit,al .Ąppentli.t.?0//.]. World Bank, Washington

2003
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nych róZnic Irriędzy krajarni rozrviniętyrrl i i rozwi.iającyll l i się, gdyz prędze1 czy
póŹniej kraje bogate clclczują ckotroll l iczny ciężar problemtiw krajow biednie.jszych.

2.2. Konsekwenc,je migracji dIu sJ.el..l,społeL,?,nej i w aspekcie hez,pieczeńsht,ct

Consequences of niS1ration./br the xrciol spltere und in tha sufb4, uspect

odclziaływaIlic l l l ięclzyrlarodowycIl 1rrzepływow ludności na funkc'jorroWallic
społcczeristw ll lolnA rozl)atrywac z pulrktr.r rr' iclzcll ia wpływu irl l igrantów na Irarodo-
wc rylrki pracy. a takzc irltcrakcji zachodzącyclt na Iirl i i ir l l igrarrci spcrłcczcństrva
przy.jrl lLrjące. co stalrtrrvi zagaclrrienic rr,iclop,laszczyz|.|..,\. 'c.. ' ' Nic 1ltldwazaj4c isttltno-
ści czynnika ckoIrtl l l l icztlcgtl nalezy zwr(lcić tlWagę Ira iIltrc trl. lszary otldziaływali lni-
grac1i. Dążąc bowicll l c|o realizac.ji cclu. j lrkinl . icst chęc poplaWy pozitlt l l lr i.|akości
zycia czy prL\cy przyc7'ynia.ią się nligranc:i do zIniatl w zachclrvaniach społccznych,
w r(lŹnych sfi:rach kulttrry. w proccsach polityczllych gcrsptlclarczych w krajach pcl-

chorlzenia. kra.jach prze^1Ltc7.cnia,-jak r(rwnicz'uv nric-jscuch. kt(rrc odwieclzi l i w cza-
sie swoich pclclt 'rizyrl.

Fakt ogrtlIl lncgo. a często Iricclostrzcganego wp|ywu rrtch(lw ll l igracyjnych na zy-
cie społccztrtl-kulturalnc państw skłania drl przyjrzcnia się blizcj tclnu zagac|rricniu.
Wydajc się właściwynr oc.lc.jścic od postrzcgania Il l igrao.ii.|cclyrtic w katcgoriach cko-
ntlrnii i przcpływu siły roboczcj. Ptlzostawicnic kwcstii ich sktrtk(lw społccznych sa-
tnyttl stlbie, bąclz odsunięcic ich na dalszy plan tl lclzc gcllcr()wac.w przyszłości podob-
ne prtlb|cll ly, jakie nliały nlic.|scc w Paryzu ptld ktlnicc ](X)5 r' Wyclarzcll ia tcgtl
okrcsu to n ic  rnnic . i  l l i  więccj  ty lko skutk i  postrzcg i r t r ia  r l l igraI l tów w połowic XX
wieku przcz kraje tsuropy Zachoclnie.; .;cdynic w katcgorii si, ly roboczcj, na którą
z'głaszltły zapotrzcbowanie po zakończerriu Il wojny światowc-i (tzw. polityka

,.otwartych drzwi' ')lr. Nic zwróconil w(lwczas uwagi na probIcll l postępowanii l Z e Ll-
dzozictl lcaIni, ich intcgrac.ję. czy asyrniIację. c() ZćloWocowało narastającytll bęZro-
boc ie l l l ,  dyskry l l l inacją (gł( lwnic ludnt lści  pochodzcnia a l iykańsk icgo iarabsk icgo)
oraz l lap ięc ict l . t  zar( lwl lo w środowisku sa l l lych in l igrantów i  ich potonrków, jak ina
l in i i  i l l l igrarrc i  społeczeństwa przyjmujące,  co dc lprowadziIo In. in.  do zarr l icszck
na przcdtnicściach Pary,ż'a (pazdziernik 2005 r.). Przęoiwclziałanic tego rodzaju wy-
darzcrliotn powinno obe.jr' l lowac podcjnrowanie prz'e,l ' właclzc państwowe róznych
szczcbli. a takze na poziclIrl ie nliędzynartld()wylrl przcdsięwzięc sprzyja.;ących wza-

.ietrrl lel-l lu porozulrriervaniu się społeczelis1rv róznych kultLlr, którc clbok siebię firl lk-

cjonu.ją, prz'y wzajcrt]ny|ll poszallowanitt rvartoŚci, kultury' tozsaIności, a takze gtr-

t "  M .Ok , i l . k i . Cos tun t !  l t< ' ne / i s t t n i g ru t i o t t f b rCan t ru l  [ ! u topa ( rn (o t ! n t t i L ' . \ , C IMRWork i ngPapc r
No 7l( l5.  C.cntrc of Migrat iotr  Rcscarc l r .  Warsart , .2()0ó.  s .  l5- ló

. .  K .  Kuc i r i s k i .  wyd .  c y t .  s .  l ó ó - l 6 f l
rr lt'ięccj' I' Graborvska-Lusiriska. trIigrttt.'iLt - ::0tt'\a t':'l.:ugrtrt,nit,. Tlo hi'slor.l.t,:ne ispolt,t':nc,

u' ''l|igrat,ja. Szan,gu t.:.l.:dQt.():?nie')... Poiskic Ftlt.ulrl ()bywatcIskic' lnstytul Badall nad Gosptldarką
R. '"nkową. Gdańsk. 2004 r ' '  s .  |5

r36

I



M i ędz v n u r o d ow a 7l rz e p ł.l,lt,y l t t d n o ś c, i w.|,z w, a n i e m XX I w i e ku .

towoŚci do dostosowali i w razie koniecznoŚci ustępstw. Nie por,t.inny mieć miejsca
tlzia-lania godzące \'v'\'v'artości istotne Z punktu widzenia religii (np. karykatury Ma-
honreta), Imigrantclnl, bez względu na nl()tywy ich przybycia. powinna zostac za-

1 lcwr l iona n loz l iwość usalnodz ic ln ier l ia  s ię l .  (a n ie np.  gwarantowac jedynie c lostęp
do pomocy społecznej - stanowiące.1 Zresztą ogromne obciązenie dla społeczeństw
przyjmujących), uczestnictwa w życiu publicznynl politycznyln (czynne i bierne pra-

wo głosowania) a tyrn Samyln rlozliwość prz'yczyniania się do twcrrzenia dobrobytu
krajtl gtlszczącego. ograniczyć to Inozc por,vstanie napięc na tle- narodclwościowym,
postaw ksenolbbiczttych a takze poclatrrośc na oddziałylvatlic grup przestępczych czy
tcrrorystycznych.  Pc lnadto przec iwdzia lać powinno s ię pow.stawaniu szarej  strcty
migracyjncj, przyzwa|ając na nielegalne pobyty i niclcgalnc podejmowanie pracy
przez cudz'oz'icrnców' co obok negatywnych skutków dla gospoclarek' takze wiązc się
z kosztalni społecznynli.a' Uwzg|ęc1rliając sPecyfikę państw ka,Ż'dc z'nich lnoze stoso-
wac l.ózną strategię ptlslę1rowania z i lnigralrtalni, wybierając spclśrcid asyrnilacji ' inte-
gracj i ,  n lu l t ikt t l tura l izr r l t l  czy segregac ' j i  naj lc 'psze d|a s icb ic  rozwiqza l l ie . . .

ObecnoŚc itl l igrirrltów to takzc probIenratyka ich statusr-r l]rawncgo. Nie moztra za-
pominac o procederach handlu ludźmi, zttlttszaniu do nicwolniczcjpracy.lstniejący bo.
wicm nielegalny rynek inligranckicj siły roboczej (sytuacja polskich pracowników pra-
ct1ących wc Włoszcch' rlagłośniona lateln 2006r.) upowszechnia dyskryminację
cuc]zoziel-ncow, w szczcgólncj sytuacji zna.jclują się ozęsto kobicty i dzicci, Znluszanc
do pracy ponad ich siły Irrb clo prostytucji. Ukrócell ie tych praktyk wymaga podjęcia ra-
dykalnych clziałali obcjmu.|ących zarówrro kontrolę granic (krvestia bczpicczeństwa
wcwnętrznęgo)' jak i monitoring lniejsc pracy i zall-l ięszkania cudzoziemców, którc
winny byc podejrnowanc przc7. organy państwa w oparciu o współpracę nliędzynaro-
dową i przy współudziale organizacji międzynarodowych' głównie w przypadkach na-
ruszania praw człowicka i konieczności udzięlenia potnocy humallitarnej'

I)oruszanym częSto problemenl jcst takzc kwcstia dostępu inrigrantów do opieki
zdrow,otnc.j i śrviadczęli społc-cznych, szczegó|nie w warunkach' gdy pozlom tej opic-
ki gwarantowany przez państwo jcgc.l obywatelorn często poztlstawia wiele do zycze-
nia' Problcm ten w Inniejszyln stopniu dcltyczy cudzozicmcciw lega|nie pracującyclr,
a zatem płacących składki i podatkir6' Świadczęnia (gotówkowc, cdukacyjne czy mc-

.. 
np' w Nicnlczcch Llrząd ds' C]udzozicmców or.uaniztl jc kursy językowc. stirnrru'iącc clcmcnt kursu

rntcgracyjncgo, ivspicrająccgo integracjc inligrantcirv (więcej: Witanry r,t, Nicnlozcoh. Inlbrnlatje dIa irni-
grar l tów. Fcdcralnc Ministcrstwo Spraw Wert, t tętrznych'  Bcr| in.  2005)

,. K. Iglicka. Llnijn1,ł,.l,miar hezpieczeńs|v,u: perspekt.t'll,',- nigratji nięd:y,nurtxlov,y,1,|1 i d.l,lenutów,
w,ielokulturowojr'l. Raporty i Analizy nr 712001, (.ontruIn Stosunków Mięclzynarodowych. Warszawa
2004r. .  s .7-u

is szerzcj: z 21.04.20O6 r.
r . , choćzw iązany j e s t zn l oż l iwośc iąuzyskan i aświadczeńZ ty tułuemery t t I r y c zy ren t ywk ra ju l r z e -

c i rn.  bądź też z kwcst ią ul l ikania podwójncgo opodatkowania,  co z ko|ei  regtt l t rw,anc jcst  przez ulnowy
Iniędzynarodorr,c o rrnikaniu podrvójnego opodatkorvania
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dyczne) Są częSto przyznawane po spełnieniu waruŃu zalegalizowania pobyfu przez

cudzoziemców]7. A co z imigrantami nielegalnymi, osobami ubiegającymi się o azyl,
uchodzcami? Sytuacje konlplikuje częSto fakt niejednoznacnlej oceny przez Środo.
wisko rniędzynarodowe powodów ich decyzji o opuszczeniu kraju rodzinnego (np.

Czeczeni i konflikt rosyjsko-czeczeński). lstotne znaczenie odgrywa tu działalrlość
instytucji ponadnarodowych (np. Wysoki Kotnisarz organizacji Narodów Zjedno-
czonych ds. Uchodzców UNHCR)]IJ, krajowych (w Polsce np. Urząd do spraw Re-
patriacji i Cudzozienlców) przy współudziale środków finansowych np. Europejskle-
go Funduszu (Jchodzczegoru.

Ko|e1nym wyzwanierrl stojącynl przed społecznoŚcią międzynarodową jest pro-

blem rozprzestrzeniania się chorób (np. HIV/AIDS, ptasla grypa, itp.) i ich związek
z międzynarodowym przelnieszczanienl się ludności' Występowanie w róznych
zakątkach Zierrri ognisk tych grożnych chorób skłania do przypttszczeń. iz 1edną
z najistotniejszychprzyczyn ich pojawiania jest przenlieszczalrie się ludnoŚci (row-

niez w cęlach turyStycznyclr)o.,. Zatenr na|ezy przedsięwziąc kroki zmierzające do mi-
nirnalizowania ryzyka rozprzcstrzeniania się róznych chorób, pamiętając o mozIiwo-
ściach pojawiania się coraz to nowych, odpomych na Stosowanie dotąd tcrapie.
Nieodzowne jest gromadzenic danych cpidemiologicznych i wymiana ich na szczeblu
ponadnarodowym. Wazne jest takze uświadamianie społeczeństw, które stykają się
z potencjalnymi chorymi, z jednej strony w aspekcie ,,ostrożności' ' we wzajemnych
kontaktach, z drugiej strony w aspekcie wzajernnego poszanowania oraz ochrony
praw i infonllacji ' Szczególną uwagę na|ezy poświęcic działaniom prewencyjnym

w obozach uc|rodźców. onrawiana kwestia dotyczy tez dostępu do f-anlaceutyków

dla krajów mniej rozwiniętych (a ktorych ten problenr szczególnie dotyka), a także
nastrojów ksenofbbicznych, jakie mogą Zostac Sprowokowane napływem, z różnych
powodow, osób chorych z zagranicy oraz t'aktęm obciązenia przez ich leczenie krajo-
wych systemów opieki zdrowotnej' Tuznaczenia nabiera także długookresowa, stra-
tegiczna współpraca międzynarodowa (wraz z WHo) w zakresie minimalizowania

skutków przy współudzia|ę środków np. Globalnego Funduszu narzęCzwalrkiz AIDS,
gruź|icąi malariąaL.

Prob|em migracji to taki:,e aspekt wpływu tego zjawiska na rodziny, ich trwałość,
wzajemne relacje ich członków.Z jedne1strony dotyka bowiem pozytywnych kwestii
pomocy finansowej w postaci transferów (przeznaczanych na bieżące potrzeby, inwe-
stycje, edukację), z drugiej - rozłąki, dokuczliwej zarówno dla samych emigrantów,
jak i ich rodzin, co w dłuzszej perspektywie moze miec negatywne konsekwencjea2.

l 1' ,  por '  www. ic i r r .org, z dnia ]5.0] '2007 r . ' "  więccj:  www.unhcr.p l
" '  Uchodzczy. 252.html
a') Wortl Migrtttion 2005, Costs and Benefis of International Migration, SOPEMI 2006 s. 330-347
al  Tamże, s.348.349
.' R. E. B. Lucas, Internationąl Migration and Ecorulmic Develclpment.. Les,sons from Low-Income

Cowttries. Ministry fbr Foreign Afthirs. Sweden, 2005. s. l8
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Wpływ imigrantów na kształtowanie się środowiska Społecznęgo kraju przyj.

nrującego wynika takze z postaw, jakie ta grupa przyjmtrje względem państwa

goszczącęgq ze stosunku dojego społecznoŚci, dorobku kulturalnego, warunków go-

spodarczych, itp. W istotny sposób detenninuje to ich zachowanie w sferze towarzy-

skiej, zawodowej i rodzinnej. Mozna zatem mówić o entuzjastach często całkowicie

się integrujących, pacyfistach zachowuj4cych pewną częŚc swojej tozsamości naro.

dowej (tradycje, kulturę), malkontentach - wyrazających się krytycznie o tym. co

zlviązane jest krajem goSZcZącyll|. jednakze wykazrrjących chęc asyli1acji i wreszcie

neutralnych imigrantach, którzy ze względu na brak satysfakcji z warunków, jakie za-

stali wykazu1ą chęć utrzymania związku z tym wszystkim, co związane jest z ich kra.
jem pochodzenia, aczko|wiek czu1ą się zobowiązani w stosunku do ,,nowej'. ojczyzny

za mozliwoŚc podjęcia w nicj pracy]..

Wobec róznorodnych uwarunkowań kraju goszcząoego oraz postaw il lt igrantów

moze tworzyc się specyficzne środowisko społeczne, co takze wpływa rra kIinlat

społeczno-gospodarczy kraju oraz na inne obszary furrkcjonowania państwa.

Nie lnozna zapotninac więc, iz iInigrarrci stirnorvią róznorodna grupę' zarówno pod

rvzg|ędenr wskazanych postaw, jak i deterrninujących często te postawy,.właściwości'''

takich. jak wykształcctlie. wick. stan rodziny. |l lotywy lnigracji. co cZęSlo w istolny

sposob wpĘwa na udział ich w tworzęniu dobrobytrr kraju goszczącęgo i co nię Zawszę

zwfaca uwagę społecznoŚci. W latach l 99l-2000 (zgodnie z szacunkatni UNHCR) imi-

granciw Wie|kiej Brytanii wpłaciIi o ponad 2'5 bil iona funtow (gł. w postacipodatkow)

więcej niż otrzymali w postaci świadczeń. Z kolei brak wkładu irnigrantow w Niem-

czcch w latach |9ź38-|99 l rnogłby spowodować z'ałamanję się systemu opieki spo-

łecznejuo. Dlatego brak jest jednoznacznej oceny udziału obccnoŚci i pracy inrigran-

tów, dodatkowo uwzględniając analizy zmiany demograficznych.Zwraca się bowiem

uwagę na starzenic się społeczeństw krajów Zachodtt (problenr zabez'pieczenia

społecznego) i rnozliwy brak rąk do pracyo-.. Zachęcanie do przyjaz.du cudzoziemskiej

siły roboczej (a takie projckty, uzasadniane problenranri demograficznyrni' są podej-

mowane ) nrusi byc jednak rozwiązywane dośc rozważnie, ze względu na mozliwe

napływy mniej pożądanych grup osób' np. mogących obciążać systenly społeczne

krajów goszczących lub tęz stanowic zagrozenie d|abezpieczeństwa społeczelistw.

Ukształtowanie się nowej jakości rnigracji wiążę się takze z niebezpiecznymi kon.

sekwencjami, co nasuwa pytanie o mozliwe i zasadne jej ograniczanie. Problem ten
jest złozony i opiera się o zagadnienie bezpieczeństwa międzynarodowego i poszano-

wania praw człowieka, w tym do nieograniczonego przemieszczania się, chociażby

o. K. włodarcz ak. Proc'e.s udaplac'ji w.s1lółt':esn1'ch emigrantów polskic'h do ż'yc,ia v' Austrą!ii, CMR
Working Paper No. 3/61 , Pracc Migracyjnc. Warszawa, 2005 r., s. 5-7

uo Word Migration 2005, wyd. cyt. s. 17l
ot J. B1ak, M. Kupiszewski, A. Kicinger, wyd. Cyt.
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w ram.łch Swobodnego przepływu cZynników produkcji+,'. Zjart' iska, wcześniej ma-
jące charaktcr lokalny w colaz większytlr Stopniu Stają Slę zjawiskanli ponadIlarodo-
wyll l i i globalnyrni' Problcnl dotyczy głównie zjawisk negatywnych przestępczości
zorganizowanej czy terroryzlnu. któryIn sprzy.ia dostęp clo infbrrnacji słuzący koordy-
nacji rv skali światowej działań osób'- członków grup przestępczych' ktorzy przeni-
kają Środclwiska loka|nęa,". {) związ'ku llt lgrac.ji międzynaroclowych z bezpiccz'e-
ństwęnr świadczy chociazby tłrkt pochodzęnia zirnrachowcó'uv z l l rvrzcśnia 200l r.
spoza Śródzicnrtlotrrorskiego kręgu kulturowego''.

Poclkrcślić na|eż.y zatenl trudności'.jakic mogą państwa napotkac na droclze utrzy-
mania bezpieczeIistwa i porządku wewnętrznego. Jest to wynik globalncgo ruchu lud-
ności, tworzcnia regionalnyclr trgrupowań lntegracyjnych optrńych o swobodny prze-
pływ osób, upowszcchniania się podwójncgo obywatelstwa, wzr()Stu mobilności
studęntów i irrtensywnego ruclru turystycznego, zapotrzcbowania na pr{lcę inligran-
tów ze względów demogralicznych 1starzcnie się spcllcc.zeństw) czy ckonolrl icznych
(brak wykwalil ikowane.j siły robocze.i. popyt na pracę w zawodach uznawanych za
niepopulanrc) ,  i tp. t"

lstotne jest zatem podcjnlowanic krokow Ill inil l lal izttjących zagroŻenla, obe.j-
mu.;4cych kclntrolę grirnic (z poszantlwanicIl-l praw człowięka). regionalnq i między-
narodową współpracę w zakrcsie tworzęnia systcrrr<iw grorladzctria i udostępniania
danych' infbrmacji i iclcntyfikac.ji osob przekraczajqcych granice (np. danc biome-
trycznc), a takze tlbscrwację środowisk wieokulturowych i interwencję w razic
rlapływu niepoko.jących sygnałów (planćlw działań przestępczych, trudności w współ-
istnicrriu róznych grup kulturowo-etnicznych).

Kazde państwo Zaten] w obliczu Wzrostu nlobilności rniędzynarodowej stoi przed

wyzwanicm zapewnicnia suwcrenności. bczpicczeńStwa oraz ochrony przed global.
nylni zagrozenialni' w tyll l przcstępczością zorganizowa|lą i terroryzmern. W tym
celu istotue.iest tworzenie odpowiednich polityk irnigracyjnych. struktur administra-
cyjnych i ustawodarvstwa na szczębIu kra.jowynr' jak i międzynarodowym.

Przędstawione ef-ekty z'wiąz'ane z tlriędzynarodowynl przepływenl ludnoŚci nie
wyczerpują oczywiście olnawialrego zagadnienia. Nieustannie [lozntt usłyszec o no-
wych przejawach procesów migracyjnych' oddziaływaniu na róznę sfery zycia
społeczno-gospodarczego, a co Za tyrrl idzie pojawiają się nowe probleIny, z ktorynri

'" 
.1. Budge. K. Newton, Polit.t'ku nowcj

wa 1999 r . ,  s .  .176
]7 S. Koło<lzicj , Prev,ent,\,ittu '\trdlL,śitl

dowc, nr 4-5 2004 r . ,  s  49-54

Europ.l. Od '4tlutttyku tlo Urulu, Książka i Wicdza, Warsza-

he:p i e c:c ti.s tlt,tl nt i Et:l' n tt rudow'cgrr w: Sprawy międzynaro-

on M' Wo'itan, !migrot,ju glohoIn.y pnńlen ht,zpiet':eństi,d v'ev,nętrznego. Prł,kłud RFN i lektja
dIa Polski, w., |4/kruc:tłjt1t'tr X'\.I l'viek nięd:.y globalizat,ją u zrćlżnit'owanicm, pod red. E. Stadtlnii|lcr,
Arboretum, Wrocław' 2003 r .  s .  l50

to R. Cohcn, The Free tnorcnent of trutnc.v untl lteople ; tlebute.s helitre and a/ier 9z'11, CSGR Wor-
k ing Paper No 160/05. The Univcrs i ty o1'Warwick, England,2005, s.  l
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kraje lnuszą się zmagać' Nalezy Sobie Zatęlx uŚwiadomic nier-rchronnoŚc migracji

oraz nieprzęwldywalność skutków, by w razie potrzeby w odpowiedni sposób rra nic

Zareagowac - umiec zaradzić tym nęgatywnym lub.|e ograniczyć, bądź.tez wykorzy-

stać Szanse i okazje. jakie ze sobą niosą.

Zakończenie
Conclusion

ProbIenlatyka nrigracji nriędzynaroclo' 'vych to prclblcmatyka globaIna, stantrwiąca

wyzwrrnic zar(lwno dla kra.jów rozwiniętych, jak i rozwijających się. Kolejne dziesię-

ciolccia to kontynuacja wpływu nligracji l l ir róznc obszary i sł'ery gIobalncj gospodar-

ki. ctl zapewtlc przyczyni się clo.jej wcrvnętrznych ztnian. Mięclzynarodowc migrac.jc

|1logą przyczynic się do zmnie.iszcnia rózIric w poziomie rozwtl.jtt kraj<iw, co jednak

wytllaga umicjętności, a takzc clolrrcj woli. wykorzystania tcgo nieuchronnego procc-

su przcz kr.qc i spo,lcczntlŚci.
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M ię d z,y n a r o d ow e p rze pływy l u d n o ś c i w,y zw, a n i e m XX I wi e k u
_ wybrane problemy migracji międrynarodowych ||, gspekcie ich przy-

c:7yn i konsekwencji

Stra.sz<:attit'

Problornatyka rnigr.acj i  rniędzynarodtlwych trr szcrokic spektrul lr zjarvisk i proccsów z nirni

związanych. Satlro przetnieszczante się Iuc|ności nie .jcst niczyrn nowyll1 - ludzie podróżowali

7'awszc. Istotnyru.iest jeclnak fakt nasilenia się tego proccsu, jaki obserwować tnozna w ostat-

nich dziesięcioleciach, jako c|ekt wpływu Szere gu czynnik(lw. Uwzględniając ir;h złozoność

i charaktcr rralezy spodzicwac się ciągłych znrian rv oddziaływaniu na różnc sfery zycia

społeczno-gtlspo.Jarozego. Brak przcwidyrvaIności stanowi wyzwanic dla gospodarek narodo-

wych, gospodarki światowej i społcczeristw, a także skłania do bacznego przyglądania się

temu intensywnemu i niezrvykle intrygującelr"ru zjawisku _ rrriędzynaro<lowyrn nligracjom, by

w oclpowiednim monrencic ograniczyc negatywrlc kclnsekwcncje i wykorzystac szanse, jakic

zc sobą niosą.

International JIow of populations os a challenge for the 2Lst century -

chosen problems of international migration in the aspect of their cau-
ses and consequences

Sunntnrt'

Issues of international rnigrations constifute a broad spectrum of phenomena and related pro-

cesses.The rnere movelnent of populations is nothing new - people have always travelled. It is es-

t43



Aleksandra Stadnik

sential to observe over reccnt decades that this process has intensified which results from a series
offactors. Taking into account their oomplexity ancl charecter we havc to expect constant chan-
ges to interaction with various social and economic sphcres of lif-e. Thc lack of predictability pre-
sents a challengc for national economies, thc world's cconomy and socicties and it also makes us
watch carefully this intensificd and intriguing phenomcnon international migrations so that we
can dirninish ncgative consequcnces and takc advantage ofchanccs that arisc.
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Przesłgnki i możliwości rozwoju
zi n dyw i du alizow any c h fo r m r u c h u tu ry sty c zn e g o.
IY a p r ay kł a d zi e t u ry sty ki mł o dzie zow ej.
The rationqle behind individualized tourism forms
development and its opportunities

Cęlem artykułu jest wskazanie znaczęnia, jaką odgrywa współcześnie indywidu-

alizrn w aktywności ttlrystyczrlej nrłodzicży oraz określenic możliwoŚci rozwoju zin-

dywidual izowanych fbnn ruchu tl lrystycznego.

Globalizacja gospodarki i podazy turystyczncj oraz rozwój technologii infor-

matycznych stworzyły nowc mrlz|iwości inclywidua|izacji produktu ttlryStycznego,

w rozumięniu jak najbardzic1 zb|izonego oczekiwaniom indywidualnego klienta.

Jako przykład przyjęto w artykule Scglncnt m,lodzicży studiującej, tlznając warun-

ki tcj fazy zyciaza sprzyjającc przcjawcrln indywidua|izmu. Takzę studia l itcraturowe

dotyczące turystyki indywidua|ncj (plccakowej, a|ternatywnej) podkreślają udział

mtodzież'y w tych tbrmach ruchtr turystycznego.

l. Przesłanki rozwoju indywidualizmu w turystyce.
Rationale behind the development of individualism in tourism

ProblemaĘka indywidualizmu wc współczesnyn społeczefistwie podejmowana jest

w wielu wymiarach. W rozwazaniach dotyczących znaczenia indywidualizmu w roz-

woju turystyki przyjęto podejŚcie fi lozoficznę, w którym indywidualizm oznacza

',postawę jeclnostki okreŚloną wzmozoną potrzebą niezależności i wolności osobistej

oraz niechęcią podporządkowywania się innym l działania pod obcym kierownic-

twem. poStępowanie in<lywiclualistycZnc odbiega odzv,tyczajowo przyjętych norm..|.

W publikacjach2 dotyczących rozwoju i następstw indywidualizmu ich autorzy

podkreślają rożnorodność oraz nic odnotowane dotychczas w historiijego rozmiary

w zachodnim Świecie. Wśrócl wielu czynników, które kształtująwspółczesne postawy

indywiduaI is tyczne wym ieniają:

l  http://cncyklopedia. interia.pl ihasłol)hid-68532, 3-l l .2006
r http://dc.wikipc<Jia.org/wikiilndywidualismus, 24- 1 0-2006
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procesy Społeczne, dla których charakterystycme Są zjawiska mobilności i zmien-
ności, zawodowej i edukacyjnej, powodujące krótkotrwałe i powierzchowne relacje
społeczne' utratęznaczcnia więzów rodzinnych, zza:wodem, o1czyznau ze społecznościa-
mi miejsca zamięszkania,

procęSy kulturowe isystem wartoŚci, których odzwięrciędIeniem jest znaczenie
nadawane przcz społeczeństwa indywidualnym osiągnięciom, w zdobywaniu których
podkrcŚla się rolę wiedzy, urnicjętności, ambicji jednostki, konkurencyjny sposób
myŚlenia oraz fbrmy wychowania ukierr.rnkowane na samodzielnośc

r ozszer z'a.iącc si ę prawa osobi stę,
materi al izm hedon i styczny w rozu m i cn i u uznania konsumpcj i za najw azilejszą

wartoŚć zyciar,w następstwie ustawiczny brak czasu na wszystko poza pracą, umozli-
wiającą osiągniecic niezbędnych środków f.inansowych i zwiększająca się indywidu-
alizacja zyciaa.

G. Rclsa5 za|icza indywlc1ualizm (obok prywatyzacji, nowego podejścia do wykony-
wanej pracy i zawodu' ctyki i środowiska naturalncgo) do głównych trcndów charakte-

ryzujących przyczyny i kategoric zmian wc współczesnych zachowaniach konsumen-
tow' Wśród jcgo ccch wynicnia. duzy wzrost liczby scgmcntów, prymat wartości
matcrialnych, aLrtokrację, wZroSt nonkonftlnlizmu' większą ambiwa|encję konsumen-
tów, upadek autorytetów, dązcnic do tozsanrości, kreowanie własnego stylu zycia, sa-
nlorealizację i rrcomatcriaIizm. obscrwowanc przeIniany stanowią podstawę kształto-
wania nowych rclacji przcdsiębiorstwo konsument, szczególnie w podkreŚlonych
przcz Rosę obszarach: bezpośreclniego kontaktu z konsumcntcm, komunikacji intcrak.
tywncj i prowaclzenia dialogów oraz W zakrcsic wczesnego porównywania potrzcb, in-
dywidualizacji ofcfty i modyfikacji procesów rozwoju produktu.

Przedstawione aspekty indywidualizrnu znajdują swoje odzwierciedlenie w lxoty-
wach turystycznych i zachowaniach turystów. Mozna wyróznić dwa główne obszary
aktywnoŚci turystycznej, umotywowanej indywidualizmcm:

l. aktywnośc turyStyczną' którcj Źrodcł mozna upatrywać w niezaspokojonych po-
trzebach odnoszących się do sfbry enlocjonalnej w stosunku do własnej osobowości
oraz wobec drugiego człclwięka wynikających przede wszystkim z braku czasu, Stresu,
niepewności, mobilnoŚci zawodowej, równoczesnych, krótkotrwałych relacji z wie|o-
ma społccznościami, utraty więzów rodzinnych i towarzyskich. Motywy podjęcia ak-
tywności lurystycznej  w tej  grupie stanowią wymienione przezD'  Bosshar l  i  K '  Fr ick6:

'  http://pl .wik ipcdia.org/wik i/Mater iahzm
o Pcrr. P. Musiclak. Sietit.tw.t, intlywitluuliztn, www.forumakad.pl/archiwum/2003/05/artyku-

ly 121 -poczta clcktroniczna.htm,2'7 - I0-2006
5 |l/,spółt':a'sncl ekcłtttlmika tl'rlrrg. red. naukowa: S. Flejterski, A Panasiuk, J. Perenc' G. Rosa, PWN.

Warszawa. 2005. ss. 6l-62,2a D. Castenow, Nowy marketing w praktyte, PWE, Warszawa, 1996.
,, Die Zttkunfi des Ferienrei'sen,s Trendsutdie, Eine unabhńngige Studie des Gottlieb Duttweiler In.

stitits im Auftrag von Kuoni, Vcrantwortlich GDI: D.Bosshart, K. Frick, Verantwottlich Kuoni: E. Lu-
dwig, Kuoni ,  2006. http://www.stnct.ch/ indcx.cfm/3,I 18,1499/trendstudie gdi  03.2006.pdf
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poSZukiwanie SenSL] zycia, zaintercsowanie wnętrzem i odkrywaniem oSobowości po-

przez kontakty z obcymi obyczajani' kulturą, nowymi idcarni, poszukiwanie ideaIne-
go donlu rodzinncgo, trwałych i nrocnych korzeni' poszukiwanie spokoju i czasu ',dla
SalTlęgo siebię', przebywanic ' 'razem,, i bliskoŚć emocjona|na.

2. aktywrrość turystyczną dla którci głównymi tnotywanlijcst dązenie do nięzale-
zności podczas podrózy turystycznych' samodziclnej organizac.ji, wolności w określa-

niu programu turystyczncgo oraz w odniesicniu do czasu konsumpcji turystycznej.

Przyczytl poclejmor,vania tcgcl roclzaju aktywnoŚci turystycznej K' Wiilr|er7 upatruje

w instytuc'jonaIizac'j i cZaSu oraZ ograniczeniach.je-go Swobod|]cgo kształtowania. ogra-

niczenia indywidualnego kształtowania czasu dnia codzienncgo przyjęte zostały przez

K. Wóhlera za poc|stawę przypisanin czasowi wolncmu wartcrści, która pozwala na

',swobcldnc.. .jcgo kształtorvanie . W odniesięniu dcl poclrózy turyStycz|-lych idcntyl.ikuje

ią z nieza| cznynl okrcś latr i etn czasu koltsu rnpcj i usłLrg tu rysty czny ch'
Wpływ inclywidLralizlnu na zachowania turysĘcznc można dostrzec w wielu fbrmach

ruchtt tutystyczncg(). Obscnvacja rynktr turystyczncgo pozwa|a odnotować rosnące Zt]a-

czcnie turystyki kuIturowc.j. turystyki ptlznawczej. turysĘki zdrowotnc.j (wellness&spa)
jak i wyróznia.iącc się wśród nletod organizac.ji podrozy bczpośrcdnie rczcrwac'je'.

Nalczy.jcclnak uznac indywicltralizl l. l zlt jcc1cn sptlŚr(lcl wiclu czynników sanlodzięlnej or-

ganizacji poclrtizy turystycznych. Za|iczyć do nich Inozna: ttwarunktlwania społecz-

no-kulturowc w zakrcsie traclyc.|i dotyczt1cych organizacji poclrózy, spędzania wakacji
u znajotllyclr, wc wlasnych dtllnach wakacyjnych' skłonności clo korzystania z Intcmettr

tlraz tlwaruIrkow.ania cktltltrllticznc rlla.jl1cc wyrirz w dostępności podazy biur podrozy,

w prowaclzcniu c-bizncsu jak i w wyposazcniu grlspoclarstw dornowych w lntemet, w po-

zitllnic zat-nozności społcczctistw: wysokości dochcldów, posiadania wtasnych domów

wakacyjnych. Na sanltldziclnośc krcacji produkttr turyStyczl]cgo wptyrva równiez jego

clraraklcr. stopicri spccjalizac.;i. ocllegbśc gcograficzna miejsca reccpc.ji turystyczncj a ta-

kze doŚrviadczcnic turystycznc- i posiadana wiedza turyStyczna.

[). Bosshań i K. Frick.,r^,'sklrzując lra rtlzrr,ó.j indywidualiztl lu w turyStyce, podkre-

'  
K.  W(ih lcr .  l ) ic  l l  iu l t , ratt t l<l  ktt t tg dcr Luttg.:unkci t  , ; t<lcr:  Dir '  Frc ize i t  a ls E igcnzc i t  und Sclbst inszc-

nics icrung' l .  ,  Lc isulc l ' 'uturcs.  shaping thc f i r turc of tour isnr and le isurc industry,  I  l - l -1.  Apr i l2002 t 'on-
grcss Innsbruck. conlcrcncc procccdings

t F. C'. Bor,agrrct, If ic tlie b.utopiiar Ltrluuh nut'hen, Statistik kurz gclast, Indusrtie, Handcl und
DicnstIc istungcn. [}cvi i lkcrung und soz ia lc Bc<l ingungcn'  L,urt lstat .  l  l l /200ó.

Weclłtrg badari [:tlrostat wśrtjtl nletod organizac.ji podr'(lży turystycznych (bezpośrcdnic rczcnvacjc,
organizacja podróż'y prz'cz, biura podróży lub i ttlttroperatora. żadna forma organizacyjna) wykorzystalrych
przcz tllr,vstów UE lv 2004 roku na picrwszynr miejscu odnotowanc ił(]stały bezpośrednic rczerwacje' któ.

re dotyczyły 40.l.7o tlgćlltr pod.jętyclr podrózy. Drugą najczęście'j wykorzystywaną Incttldą było ''nie ko.

rzystanic podczas tlrganizacji porlrtiży z Żadnc'i lilnlly organizacyjnej. W kolojności z Llsług biur pot1róży

i touropcratora w organizacji podrilży skorzystano w zakrcsic 23.7% pot!iqtych podróży turystycznych.

Należy zauważyć zróżnicclwanc \\'ykorzystanic poszczegó|nych metod przcz tttrystów roznych kra.jów.
Dane zaprczcntowanc z()Stały w tabcli l zamicszczonej w ancksic.

' '  
l ) . 1ł , t . . l i , r r t .  K .  F r i c k , op . c i t
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ślają współzaleznośc rrriędzy umotywowanyrni indywidualiztnenl fotmami ruchu ttl-

rystycznęgo a możliwością indyw.ir1ualnej konfiguracji oferty turystycznej' indylvi-
dualizacją jako istotną ccchą jakoŚci us|ug turyStycznych. wykorzystaniem lnternetu
w pozyskiwaniu informacji o potrzebach klientów i sprzedazy usług turystycznych'
wyj ątkowoŚcią programów turystycznych.

Biorąc pod uwagę rozwój turystyki indywidualnc.i (w literaturze przedmiotu wy-
stępującej pod po.jęciem turystyki plecakowej, turystyki altcrnatywnej, turystyki
globtroterów) mozna przyjąć, ze młodzieŻ, to grupa więkowa wyróżniającą się pod

względem postaw i zachowań turystyczllych urnotywowanych indywidualiznrcnr'

Gęnęza turystyki indywidualnej wiążc się z subkulturą lrlłodziezową lat 70-ych
XX wieku- hippisalni. Za przesłanki rozwoju nowego typu tt|rySty -',Drittęr,', E. Co-
hen'., uznał ówczesne przcmiany sptlłecznc, mięclzy innymi wiązącc się z negacją
nonn i zobowiązań towarzyszących rozwojowi nowoczcsncgcl społeczeństwa. Jako
nlotywy i zachowania tc.j grupy turystów plrzyjął tln: uwolnicnie cld zwyczajnęgo Spo-
sobu życia. unikanie ktlIrrcrcyjncj infiustruktury turystycZnęj, odczuwanic zlt 'yczaj-
nych turystycznych prz'cŻyć jako nicrvIaściwe, sarnodzicIl lclŚc określania progra|llu
podrózy, włączcnic się w zycic społeczntlści odwicdzanej.

Wcdług baclań prowadzorlych przcz J. Binderl I Intltywalni towarzyszącymi turystycc
plecakowcj w dobie globa|izacji są: saInorcalizacja. odnalezięnic ,,sicbic' ' w społecze-
ristwie ponowoczcsllyln, pozyskiwanic dclświadczenia, a ccchą charakterystyczną rych
poc1rozy jest nadal saIrloclziclność organizac1ji. długi okrcs trwania poc|rózy' brak z góty
określonego progral-rlu (micjsc pobyttl), kontakty z innyllri globtrotcralni w czasie pcld-
rozy, ograniczony budzct finansowy. Z ko|ci G. Spreitzholćrl:. |l. Aziz|3, K. Fishęrlr'
S. Schtileinl5 podkrcśla.|ą zll iany jakie nlozna obscrwowac w turystyoe a|tematyw-
nej/plecakowcj pod wpĘwcm globalizacji. Wymieniają między innymi: wzrost oczeki-
wań poclrózujących globtroter(lw w stosunku dcl jakości infiastrtrktury noclcgowe.j, roz'
wój taniej bazy noclcgtlwc.j, skłonności dtl korzystania z ptltraw i rlapojów o charakterze
globalnynl. korzystania z katqek intcmctclwyclr. Zwracają takżc uwagę na ograniczeIrie
kontaktów z luc|nością Inic'jscową do osó[r obsługujących, zalnic.jscowych przewoclnik(lw

' . '  E.Cohcn( l972).  t lunr J .  B inc lcr .  http://dc.wik ipcc l i . r .org/wik i/Rucksacktour isnrus '  l9.()ó-200ó
" tsindcr J. Pro.jckt: [)rificr. /?łr't,irtcktout'i.:tttu,s ul.s Reuktiott uuf .s1ii!tttotlcrna Anfitrtteruttgctt,

l{  t tp://paraplu ic.dc/arch i r ' i  t l r i  f icn/rucksack, 2(X)6-()ó.2 l
'- Sprcitzhoftr. [)cr Kotttr dcr tlippics, II'it, dt,r Rut'k.su< k dt,n Ttnrismus L'ertindartt'.

http://www.wicncrzc i tung.atr l )cstopdcl i l t l I t . i l spx, . ,Tabl  D-.-}946&A l ias+rt 'zt l&|e x ikon. 200ó-06-2 l
Dre i Juhr:ehnte .lltcrnutit'tourisnu:; in Siidostu.;iatt. http://www.troublc-in-paradise.de/O2bc-inglh-

crc/tcxt020 l htnil. 20()6-()ó.20

" H. Az iz.  Sei lenhlusctt  in )g.t 'pt , , t t .  http: ' , i rsw.trtrublc- in-paracl isc.<Jci '02bcingthere/text020lhtrn l ,
2006-06-20

'",,Alternutit,ttntri.snus" contro ,,Mus,sen!ourisnus". Gruppc Karin Fisher, http://gcr-
<la,univ ic.ac.at/ ic/ws03/f ishcr/wik i/ index.php/%22Altrnat ivtour ismus%22.. .200ó-0ó-20

' t  S.  Scht i le in,  ? 'un l iu ' t r ' r , r ' . )-  Ru/ i ing in t lcr  , .1)r i t t t , t t  l /c11 ".  http://www.trouble- in-paradise.de/02b-
eingtherc-,ttcxt020 I htrnl
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Przesłanki i nloż|iv'ośt,i rozwlłju zind.l'v'iduuliztlll 'ąnt,ch./ilrltt ntchu tttl1.,st.|cznego.

wypraw raftingowych, porozumiewanie Się w języku angielskim. G. Spreitzhofer okreŚ|a

współcze Sną turystykę alternatywną młodych gIobtroterów jako tanią fonnę podrózy

turystycznych.
W tym kontekścic rozpoznanie znaczc.nia, jakie pełni obecnie indywidualizm

w motywach i zachowaniach młodych turystów jest podstawą okreś|enia konccpcji

lepszego dostosowania produktu turyStyczncgo do oczekiwań rnłodziczy.

2. Indywidualizm w turystyce młodziezowe,j na prz,ykładzie baduń
kw e stio n urius xowy c h w ś ró d st u de ntów.
Individualism in youth tourism on the example o.f'questionnaire research
among students

Cę|em badania było rozpoznanic znaczcnia inclywidua|izt-l lu w turystyce rnłodzic-

zowc.i i moz|iwości indywidualizac.jl produkttl turyStycznogo. Badanic przcprowadzo-

no w 2006 roku, rnettlclą wywiadu bczpośrednicgo. przy wykorzystaniu kwcstionariu-

sza ankiętowego. W badaniu udział wzięło 202 studentów poznańskich uczclni

następujących kicrurlków zarządz.anic irnarketing -7ó studcntów (37,6.Yr,), turystyka

irckrcacja 56(21,1.,ń),ogrodnictwo 2tt (l3,9%,), r-natcrl latyka- |7 (8,4%), kulturo-

Znawstwo 9, fi lozofla-l ' socjologia. |, prawo- l, łącznic .5'9%,' prodtrkcjai z'arz'ąc|za-

nie- I, brak odpowicdzi -12 (5,9"1,).

Większość 607o stanowilistudenci II roku studiów (l6%- studenci IV roku, l4%-

studenci I roku studiów,3nl. studenci III roku, pozostałe brak danych). Głównągrupę

wickową - 82,20ń stanowili respondenci w wicku 2|-25 |at (6,4% -26-30 |at, 8,9oń
-|6-20lat, pozostałc- brak danych). Kobicty stanowiĘ 56,4% rcspondentów, męzczyzni

40,6%, pozostałe- brak danych.

Według kryteriunr stałego miejsca zamicszkania 34,6% ankietowanych studentów

zadcklarowało miasto pow..50 tys. mieszkańców,30'l%l- miasto do 25 tys. mięszka-

ńców' 2l,3.%- wicś, f],9oń miasto o l iczbic rl ieszkrrńców rniędzy 26 tys.-50 tys., pozo.

stałc brak danych.

Srodki finansowe do swobodnej dyspozycji w micsiącl.t powyżej '500 złotych za-

deklarowało 28"2% re spondentów , |1 "8.0^ dysponuje Środkami w wysokoŚci 20l-300

złotych, |5,8%- l0|-200 złotych, |2,4%- do l00 złotych, 9,4oń- miedzy 30la 400

złotych, 8,4,ń. między 40l-500 złotych, pozostałe brak danych.

W badaniu oparto się na modelu turystyki łagodnej R. Jungka'n. Uznano' ze cechy tu-

rysĘki łagodnej przyjętc przezR. Jungka i cechy turysĘki zindywidualizowanej, wyka-

zujązbiezności w zakresie ncgacji turysĘki masowcj, reguł i mechanizmów jej rozwoju

w zakresie poszukiwania przęz furystów innych, niż miejsca recepcji turystyki maso-

wej, celów podrozy turyStycznych, rezygnacji z masowcj infrastruktury turyStyczneJ'

'n  http://www.roland-gross.de/STHistor ie.html,  R. Jungk, GeoSaison Nr.  l /2 Januar/Februar 1997,

s.85/86.
http ://umweltlexi kon-onl inc.de/fp/archiv/RU Bsonsti gcs/San ftcrTourismus.php
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poszukiwania kontaktów z ludnością miejscową samodzielnego Zaangazowania w przy-
gotowaniu podrozy oraz swobody w kształtowaniu programów turystycznych'

Tabela l. Wybrane aspckty indywidualizni].l w turystYcc n.rłoclziczowcj na tIc tt|rystvki nlasowej.
Table l. Selected aspccts of individualism in yonth tourisn.r against thc backgroLrnd of nllss tourism.

Podstawa porrirv-
nan i a

Kontakt z kuItt trą

Konrpct!-n!'ic \r
porozulnr icu a lr iLr
s i ę

Spostib okrcś|ania
pr()grallltl podrózy
turystycznc.j

Wic lkość grupy
turystvcznc'j

Charakctr  rn ie- jsca
rqccpcJl rurystvc:l-
no.l

Charaktcr obiok-
tów noclcgowych

Spos(rb organiza-
c.1i podróży

(]haraktcr środ-
ków transporttt

Zaangażowanic
osobisto w przygo-
towanie podróży
turystyczneJ

C cchy turystyki  a l tcrna-
tyw n cj / i n<Jyw i d ua I nc' j

Kontakt Z autcntycZną
kuIturą l rr ic ' jsca docclo '
wcgo podr(rzy

Santodzic l l l ic  p()r()zu-
Itr icwalt ic  s ię z Iut lnością
kruju-nr ic ' jsca rcccpcj i
(urystycznc-j

Salnodzic lnc okrcś|anic
prograutu podrrizy

l)odrrizrrrvaltic w lnalc'j
grupir"-

('isza, spok(r-j opdczas
podrtizy i pohytu

Moż|iwosć korzystania
z usług nocIcgtlwyoh
nlnic jszych obicktów'
świadczonych przcz lud-
l lość ln ic jscową

Sanrot lz i r - lna ogranzia-
cJa podróży

[ ' t ldróżwoanic lokalny-
nri śroclkallri
konrunikac.j i

Satnodzic lnc studiowa-
nre przcd po<Jrtizą przc-
rvo<lników, irrlbrtrrakl.
rórt.. ksiązck itp.

('cchy tyrusty ki rnasowc'j

Moz| iwr lśc ktrrzys lania z
konrcrcy, jlrych rrsłLlg ku|-
t u ra I no- rozryw k or.r' r, c h,
dyskotck. dcgLrstłc' j i. inr-
prcz firlk krrlstycznl ch

l\1rlzl irvtlśc ktlI zl,stltIrilt u
konrpctcnc j i  l r ik , ta *y-
c icczk i  l . rot lcztrs kontak-
tt j rv z luc l l l t lścią rrrrc '1-
scowil

MozI iwt lść korzystania
a progla|ut| p()dr(iży
przygotowancg() Dr',/.c?.
biuro podrrizy

I'otlrtizowltllic w tlLrŹt'1
grupir '

l)obyt lr, u nrrrych,
przc l lcłnioIrvc lr  kuI.t l r .
tach turystycznych

Mozl iwość korzystania z
ttsług ntlclcgowych dtl.
zych hotcli znaltych nla-
rck '  łal1cucht iw ht l tc lo-
wych

Organizacja porlrrizl'
przcz bitlr<l tlpdrriŹ1,

Podrózoit,an ic- śrrldIx111 ;
konrunikacl j i  z lpcwnio-
nynr przcz orgaltizit(ot'lr
IurystyK r

Wyczcrpu.jący pr()granr
wycicczki  w typie
,,duzo i szybko"

Wazntlść (5- bar.
t|zo waŻnc. |- nic
u',ażttc )

'+.1.1

.ł.()7

Waznośc
(5- bardzo
waż l l c .  | -

nic ważnc)

3.1t2

1 .54

3.9  t

I, l(0

3.01t

- ) . i ( )

2.5  91 .70

3,41

3,69

3,5  |

.r.-{5

2.95

.l.02

3.42

2 . 1 9

Zródło: badania ankietowc.
Sourcc: sLlrvey research.

Wazniejsze znaczęnie przypiSywan e przez ankietowanych studentów bezpośred-
nim kontaktom Z ku|turą miejsca recepcji turystycznej, SalxodzielnoŚci porozumie-
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wania Się z ludnością miejscową Samodzielnemu określaniu programóW furysĘcznych,
podróżowaniu w mniejszych grupach, poszukiwaniu cisiry i spokoju podczas podroży
i pobytu' korzystaniu z usług mniejszych obiektów noclegowych, sanrodzielnej organiza-
cji podróży, podrózowaniu lokalnymi śroclkarrli konlunikacji' studiowaniu przewoclni-
ków, map i książek przedpodrozą niz ccchorrr turystyki masowej, lnoznauznaĆ zawyraz
indyrvidualiznu w zachowaniach hllysĘcznycl.t młoclziezy (tabela l ).

Rysunek l. Ważność ptlszczeg(llnych aspcktów podrtlży turystycznych w indywiclualizacji proc1uk-
tll turystycznego, cechv uszcregowźtno rvcdtug kryteriunr śrcdniej ocen (5' bardzo wilżnc znacze-
nie, I-nicwazne),wzakrcsickażdejccchyprzec|stawionoproccntowy ttdziałpl.zyznanychprzczre.
spondentów ocen.
Fig l. Significance of parlicular aspccts of tourist travcl in tourisnr product individualization, l 'catures
havebecnarrayedaccord ingtogradeavcragccr i ter ion(5-vcryhighs igni f icancc.  l -unirnpof lant); the
pcrcentage ol gradcs grantcd by thc respondcnts has bcen prcscntccl within thc ransc ol'cach tbaturc.

'  8 bardzo ważne ! ważne ! średnie f] mniej ważne l nieważne 
] i

Żródło: badania ankietowe

Legenda:

l - Kontakt z autentyczną kultura miejsca doce lowego podróży 4,23 (średnia occn)
2- Sarnodzielne porozumiewanie się z ludnością kraju rniejsca pobytu turystycznego 4,O.7
3. Sanlodzielne określania programu podróży ],9l
4- Możliwość korzystania z kontercyjnych usług kulturalrro-rozrywkor,l,ych (dyskotcki. <Jegustacje,
imprezy folklorystyczne dla turystów) 3,82
5- Podróżowanie w małej grupie. 3.80
6- Cisza, spokój podczas podróży i pobytu - 3,70
7- Możliwość korzystania z usług noclegowych mniejszych obiektów, świa<]czonyclr prz'ez ,.,d,-
ność rniejscową _ 3,69

I
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8- Możliwośc korzystania z kompetencji pilota wycieczki podczas kontaktów z ludnością miejscową
3,54
9- Samodzielna organtzacja podrózy - 3'5 l
l0- Podróżowanie lokalnymi środkami konrunikacji 3,45
I l - Studiowanie przed podróżą przewodników, map, infonlatorów, książek - 3'44
l2- Podróżowanie środkami komunikacjizapewnionymi przez organizatora turystyki 3,42
l3- Podróżowanie w dużej grupie 3,26
l4. Możliwość korzystania z programu przygotowanego przez' biuro podroży 3'08
I 5- organizacja podróży przez biuro podróży 3.0f
l6-  Możl iwośćkorzystaniazusługnoclegowychdużychhote l i .znanychmarck,łańcuchówhote-
lowych - 2,95
l 7- Pobyt w znanych, przepełnionych kurońach turystycznych 2'59
l8- Podróżowanic samotnie 2,47

l9- Wyczerpujący program wycicczki w typic ,'duzo i szybko,, 2,|9

Za podstawę rozwoju zindywidualizowanych fonn turystyki młodzleżowej
w Świetle przeprowadzonych badań na|e,Zy przy]ąć

l ' zapewnienie młodziezy kontaktów Z kulturą miejSca ręccpcji turystyczncj
2. możliwoŚć samodzię|nych kontaktów i porozulniewania się z ludnością micj-

scową
3. zapewnienie mozliwoŚci samodzięlnego okrcślania programu podróży.
Dwie pierwsze cechy [lozna zaliczyć do grupy aktywności turystycznej umoty-

wowanej poszukiwaniem kontaktów z kulturą, obcyrni obyczajarni, b|iskości z dru-
gim człowiekiem, trzecią cechę do grupy aktywności umotywowanych dązeniern do
niezalężności.

Pomimo ważnego znaczenia przypiSywanęgo przez ankietowaną młodziez wy-
mienionym cechom, na|ezy podkreślić następujące aspekty wynikające z przeprowa-
dzonych badań, mające ważne Znaczenie w procesie indywidualizacji produktu tury-
stycznego (rysunek l):

|. mniejsze znaczęnie przypisywaneprzez respondentów samodzięlnemu Studio-
waniu przewodników, map i książek przed podrozą (pozycja l l ) niż mozliwoŚci ko-
rzystanla z kompetencji pilota wycieczek turystycznych (pozycja 8), może wskazy-
wać z jednej Strony na wykorzystywanie innych niż wymienione źródeł informacji np.
Internet oraz z drugiej - na potrzebę indywidua|izacji usług piIotażowych i przyjęcie
nowych funkcji przez ptlota wycieczek turystycznych,

2. stosunkowo dalsza pozycjaprzypisana prZęZ respondentów samodzielnej orga-
nizacjipodrozy (pozycja 9) oraz daleka pozycja, na której zna|azły się programy tury-
Styczne przygotowan e przez biura podrózy (pozycja | 4) i organizacja podróiry przez
biura podrózy (pozyc1a l5) moze wskazywać potrzebę poszukiwania nowych metod
organizacji i obsługi turystyki młodziezowej.

obojętny Stosunek młodziezy do unifikacji oferty turystycznej i jej dystrybucji
w więlu biurach podrózy orcz raczej nęgatywny Stosunek do małego dostosowania
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programów turystycznych do indywidualnych potrzeb turystów, wskazują na potrze-

bę indywidu a|izacjl pakietu turyStycznego i programu turystycznego, a nię odnoszą

się do indywiduaIizacji pojedynczych usŁug turystycznych (tabela 2)'

Tabe|a2. Stosunek młodzieży do indywidualizacji i globalizacji ofeńy turystyczneJ.

Table f . Attitude of young people to tourism otTer individualization and globalization

[*^'.*ut"",.
I

Małe dostosowanie programów turystycznych do

indywidualnych Potrzeb turystow

Wyzsze koszty podróży indywidualnych

Zunit ikowanr ot.crta turystycZna (te 5atnę kicrun.

ki podróży, ten sam zestaw usług etc.)

Ta sama of.erta turystyczna w sprzedaży wielu

biur opdróży

Dłuższy czas przygotowania indywidualnej po.

dróży turystycznc.j

1  A 1

) 1 )

3,0 r
1 t 7

3,26

Zródło.' badania własne

Dalszę badania pozwalają W tym zakresię wskazac wazne Znaczęnie indywiduali-

zacji oferty turystycznej' poIegającej na Samodzielnym zestawianiil poszczególnych

usług turysty cznychw pakieĘ turyStyczne. Ponad trzy czwarte respondentów (17..7%)

wyraziło zai nteresowanie sanrodzielną organi zacj ą podroży turyStycznych, 40o/o r ę-

spondentów wyraziło zainteresowanie zakupem o|eńy turystycznej przygotowaneJ

pr zez or ganizator a turystyki.

SpoŚród tych' którzy udzielili dalszej odpowiedzi (l5l respondentow) dotyczącej

Zakresu Samodzielności w organizacji podroży : 53,6 o^ chciałoby sanrodzielnie decy-

dować o wszystkich usługach turystycznych a 45,4oń swobodę decyzji ograniczają tyl-

ko do usfug towarzyszących.

Samodzielna organizacjapodrózy trrrystycmych stanowi podstawową formę organi-

Zacji dotychczasowych wyjazdów turyStycmych respondentow. Zadęklarowana została

przęz,7oYomłodziezy biorącej udział w badaniu. Samodzielnie organizowane podróże

turysĘczne przęz respondentów ffiają do jednego Ęgodnia, podejn,rowane są jeden lub

dwa rary w roku kalendarzowym, w kilkuosobowej grupie nie przehaczającej l 0 osób,

najczęściej grupa obejmuje 4 osoby.

Powyzszerozwazaniawiążąsięzdalszymiwynikamidotyczącymiprzyczynnie
korzystania przez ręSpondęntów z biur podroży, oceną oferty turystycznej na rynku

turystyki młodzieżow ej oraz wykorzystyw aniem przez młodziez Internetu w celach

turystycznych.
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Z nałych biur podrózy korzysta 3| )% respondentów, z duzych biur podrozy -21 ,3o^.

,,Samodzie|noŚc organizacji podrozy turystycznych'' i ,,brak potrzeby korzystania z biur
podrózy'., obok braku środków finansowych, cen ofert turyStycznych biur podrózy' obaw
nie wywiązania się biur podrózy ze zobowiązań umowy turystycznej stanowiły najczę-

ściej wyniienianeprzez respondentów przyczyny nie korzystania z usług biur podrózy'

W przypadku dużych biur podrózy na pierwszyrn miejscu nic korzystania z usług trrry-

stycznych wskazywano na: brak pieniędzy i równoczeŚll ie samodzielność organizacji po-

drózy, w kolejnoŚci: brak potrzeby, brak okazji i wysokie ceny. W przypadku małych biur
podroży na pierwszyln mie.jscu nie korzystania z usług zna|azły się przyczyrly związane

z ryzykiem rcalizacji usług' wiarygodnoŚcią ' brakielll zaufania i pewności, na drugim

miejscu salnodzielna organizacja podrózy, następnię brak pieniędzy i brak potrzeby. o iIe

w przypadku korzystania z nlałych biur podrózy respondettci podkreś|ali korzystne ceny,
przyjazny klimat' rniłą obs|ugę, lepszy kontakt, znajomośc osoby obsługująccj, mniejszą

liczbę odbiorców, elastycznoŚć' o tyle w odniesictl iu do duzych biur podrózy podkreśla-

no bęZpic'czeństwc.l. pewność. znaną Iltarkę, zaufanic. w drugiej kolejności ccchy oferty

turystycznej.

Mimo, iz niewie|u respclndentów korzysta z usług biur podrclży,40,ń ankietowanej

Irrłodziezy chciałaby z nich korzystać, 58% uznało mozliwośc korzystania z konrpetencji

pilota wycieczki z'a wazną i bardzo wazną usługę, takze ocena oferty turystyczncj biur po-

drózy we wszystkich aspektach poniżej dobrej, w świetlę wyników badania' mogą być
podstawą przyjęcia barclziej zindywiclualizowanych koncepcji krcowania podazy tury-

stycznej na rynku turystyki młodzięzowcj (tabela 3).

Tabela 3. Ocena oferty turystyczne.j.
Tablc 3. Tourism offer evaluation

Cechy olbrty turystycznej

Zakrcs pt.z'esIrzrnny tlferty (kicrunki' różnorodność rn iejsc doce-
lowych)

Zestaw usług wchodzących w skład oferty (liczba zróżnocowania)

Jakość uslug turystycznych wchodzących w skład of.efty

Ccna o|eńy lurystycznej

Dostępnośc oferty (odpowiednia podaż, odpowiednie terminy,
możliwość rezerwacji)

Ocena 5-bardzo dobrze, 4-dobrzc,
3-średnio, 2-słabo. l -bardzo słabo

1 7 5

3,62

3,68

3.ó6

Żródło: badania ankietowe

Wykorzystanie technologii infbnnacyjnych sprzyja indywidualizacji produktu tury-
stycznego.
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Młodziez stanowi Segment turystów najczęściej korzystających z lnternetul7. Re-
Spondenci najczęściej wykorzystują Internęt w Zakresie dwóch funkcji: pozyskiwania
ogólnych inforrlacji oraz porównywania ofeń turystycznych (tabela 4)'

Tabela 4. Wykorzystanie technologii intbrmacyjnych przez studcrltów w celach turystycznych.
Table 4. Studcnts"use of infbrrnation technolo{:ics with the tourist aim.

Funkcjc

Pozyskirt,anie ogólnych inlbrnlacj i  o cc|u
podróży

Porównywanic 0fert turyStycznyc

l izcrn rrc' i l r t ' l r 'rty turlstyezl lc l

Zakup ol'erty turystycznej

Forum u 1nt i l rny  in f t r rn lac . j i

Innc (rozkład jazdy środków konlunika-
cyj nych)

odsetek respon<lcntów
korzystających

64,9

50,5

31 ,1

28,2

21 .1

t 5

Ważnośc nadawana
funkcji przez responden-
tów (5.bardzo WaZne,
l -n i cwazne)

4,.5ó

4 ) T

],[Jó

3 .46

3 . 7 1

3 . 41

Zr(ldło: badania ankictowc

okob 30% ankietowanej młodziezy wykorzystuje Intemct w celach zakupu i rezęr-
wacji ofeĘ turystycznej. W świet|e badań mozna wnioskować niepełne wykorzystanie
moz|iwości jakie stwarza Intemet w Zakresie indywidua|izacji produktu turyStycznego'

3. I ndywidualizacj a produktu turystycznego.
Individualization of a tourism product

Indywidua|izację produktu turystycznego mozna rozpatrywac biorąc pod uwagę
teoretyczne załozeniakoncepcji masowej indywidua|izacji, właściwości samej usługi
turystycznej i systemu jcj świadczenia oraz proces relacji porniędzy usługodawcą
i usługobiorcą.

Załozęnia masowej indywidualizacji|8 obejmują dostosowanie produktu tury-

' t F. C. Bovagn ct, I KT im Tcturismussekktr, Statistik kurz gcfast, Indusrlie, Handel und Dicnstlcistun-
gen. Bevólkerung und sozialc Bcdingungen.Wissenschaft und Tcchnologie. Eurostat' 34l20O5, wcdług da.
nych w 2004 r. korzystajacy z Incrnetu stanowili w poszczcgólnych grupach wiekowych: l6-24 18,5,^,
25-34 - 65%' 35-44 56,6%,45-54- 45%, 55.64- 28%,65-]4- l0,8%, danc dotyczącc korzystających z In-
temetu w celach turystycznych według grup wiekowych przcdstawiono w tabeli l w aneksie.

'' opracowano na podstawie S. Skowron' B+R Proc]ukcja miętlzynarochwa (rozwój rechnologii i pro-
dukja międzynarodowa) w.. Biznes międzynarodow.v' od internatjonalizatji do globalrarji, pod red. M.K.
Nowakowskieso. SGH. Warszawa. 2005. r. I l.ss. 395-397.
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Stycznęgo do oczekiwań indywidualnego turysty,przy zachowaniu właściwości cha-
rakterystycznych dla produkcji masowej (duza ska|a produkcji, krótki czas realizacji,
akceptowalny koszt). Przejawy tej indywidualizacji w turystyce to:

- indywidua|izacja produktu turyStycz]ego, która może następować na etapie jego

projektowania i obejmuje wówczas tworzętrie całkowicię indywidualnych produktów
turystycznych,

- inną postacią indywidua|izacjijest nrozliwoŚć modyfikacji wybranych elęmen-
tów produktu turystycznego i dostclsowywanie go do konkretnego celu np. wykorzy-
stanię sal bankietowyclr do ce|ów spotkań konferencyjnych,

wykorzystanie standardowych usług turyStycznych w tworzęniu pakietów tury-
stycznych skierowanych do róznych segnentów jest z kolei przykładern projektowania

zindywidua|izowanych Segmentowo produktów turystycznych opartych na zuniflko-
wanych kornponentach np. ta sama usługa noclegowa (ten sarn hote|), ta Sama usługa
transpońowa (ten sam przclot) w pakiecie turystycznym skierowarrym do scglnentu
turystyki biznesowej i np. miejskiej.

indywidualizację produktu ttlrystyczllcgo w ramach scgmentu umozliwia udo-
stępnienie swobodnego wyboru indywidualnęrnu odbiorcy rodz'aju i zakresu usług
np. noc|eg i pełne wyzywienie, tylko nocleg, pełen pakiet usług hotęlarskich i fakulta-

tywnych, tylko usługa transpońowa, ty|ko usługa noclegowa itp.
Indywidualizacja usługi turystycznej możc obejmowac właściwości samej usługi

turystycznej i systcmu jej świadczenia oraz proccs relacji pomiędzy usługodawcą
i usługobiorcą. W pierwszym przypadku można nl(rwic o stopniu, do jakiego właści-
wości samej usługi pozwalają na dostosowanie jej do potrzeb klienta, w drugim -

o stopniu swobody' jaką posiada personel w dostosowywaniu usług do potrzeb k|ien
ta'., i tworzeniu indywidua|nych relacjiw procesie świadczęnia usług. W świet|e prze-
prowadzonych badań ankietowych indywiduaIizacja produktu turyStycznego dotyczy
etapu indywidualizacji produktu turyStycznego w obrębie Segmel]tu oraz kształtowa-

nia indywidualnych relacji pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą.
Stopień indywidualizacji usługi oraz stopień indywidualizacji relacji z klientami

stanowi podstawę przedstawionychprzez R. Buscha2.)koncepcji narketingowych:
o koncepcja marketingu masowego' która opiera się na standaryzacji w po-

dejściu do rynku' charakteryzuje ją niski stopień indywidualizacji rrsługi i niski sto-
pień indywidua|izacji relacji z klientem,

o koncepcja marketingu zindywidua|izowanego, która odnosi się do wyso-
kiego stopienia indywidualizacji usługl oraz niskiego stopienia indywidualizacji rela-

cii z klientami.

r9 A. Panasiuk, A. Tokarz w;: Współczesną ekonomiką uslug, red
siuk, J. Perenc, G. Rosa, PWN, warszawa, 2005, s. 53 za CH. Lovelock,
legic' Marketing lnsights, ;;Joumal of Marketing", I 983, nr 47

20 www.rainerbush.de/mo_marketinggrund.htm
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. markęting relacyjny, jako korrcepcja marketingowa opięra Się na wyso-
kim stopieniu indywidualizacji relacji z klientami przy niskirn stopieniu indywiduali-
zacji usługi,

o marketing indywidualny jako koncepcja działania na rynku Zorientowana
na indywidualnego kllenta, którą charakteryzuje wysoki stopień indywidua|izacji
usług i wysoki stopień indywidua|izacji relacji z klientar-rri.

Koncepcja marketingu lnasowego charakterystyczna jest dla rynku zryczałtowa-
nych ofert turystycznych. Jej podstawą są niskie koszty jednostkowe i duza skala pro-

dukcji. Skierowana jest na rynki, dla których podstawowym kryterium wyboru jest

cena oferty turystycznej, pozostałe elementy mają drugopIanowę znaczęnię. W konte-
kście badań ankietowych nlożliwość jej stosowatria ogranicza niski stopień indywidu-
a|izacji relacji z klięnterrt i mała swoboda w samodzielnynl zcstawianiu usług tury-
stycznych oraz samodzieInego określania programów podróży turystycznych.

Wyniki przeprr>wadzonego badania przemawiająza przyjęciem koncepcji nlarke-

tingu indywidualncgo. Waznośc przypisywana przez respondentów poszczególnym

aspcktom podrózy turystyczncj określa zakres indywidua|izacji relacji między usługo-
dawcą i uslugobiorcą a stclsunek młodzicż'y do samodzielności okręŚlania prograrnu tu-

ryStycznego i samo<lzielności zcstawiania usług turystycznych istotę i zakres indywi-
dua|izacji usług turystycznych. Podjęte działania powinny micc na ce|u budowanie
paftncrstwa w kreacji prodLrktu turystycznego, zarówno w odniesieniu do bezpoŚred-
nich kontaklów z ludnością nric.jscową podczits konsumpcjl usług turystycznych jak

i budowania pozytywnie postrzeganych przez respondentow osobistych relacji z pra-
cownikanri biur podrózy oraz obejmowac Il-lozliwośc swobodrrcj konfiguracji usług tu-

rystycznych wchodzących w zakręs oferty turystycznej. Na tym etapie badań, mozna
wnioskowac, ze młodzięz nie wykazuje zainteresowania indywidualnym projektowa-

niem właściwości pqedynczcj usługi turystycznej, jest skłonna korzystac z dostępnej
podaży usług turystycznyclr, przy zał'ozenir'r ich zdolności do zaspokojenia potrzeb tcgo
segmcntu rynku.

Podsumowanie

Conclusion

Indywidualizm mozna uznać za wazny czynnik przemian w rozwoju turystyki
przełomu XX i XXI wieku. o i le we wcześniejszych okresach rozwoju turystyki mo-
zna dostrzec pewne aspekty indywidualizmu w podróżach turystycznych np. w po-

drózach pie|grzymkowych, podróżach do uzdrowisk, w grand tours i w innych rodza-
jach podrćlży turystycznych, w pewnynr zakręsię umotywowanych indywidualizmem
(potrzeba samodzielności organizacji podróży' samorea|izacja), o tyle współczesny

wymiar indywidualizmu w turystyce dotyczy rozwoju ilościowego tego zjawiska

i zmian jakościowych, dotyczących metody organizacyjnej podrózy ibudowania in-
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dywidualnych relacji z klięntami. Przede wszystkim nalezy podkreślić rolę globaliza-

cji i rozwój technologii infbrmacyjnych stwarzających nowe mozliwości indywidu-

alizacji produktu turystycznego.

Globalna podaż furystyczna, Internet, Systęmy nawigacji satelitarnej, tęlefonia ko-

mórkowa, mapy elektroniczne, wzrastający poziom wykształcenia społeczeństw Stano-

wią głowne czynniki sprzyjające rozwojowi zindywidualizowanych form ruchu tury-

Stycznego. Zroznicowanie asortymentowe i jakościowe usług turystycznych oraz ich

globalna dostępnośc, łatwośc w pozyskiwaniu infomacji pozostawiają mozliwośc du-

zej swobody w doborze usług turystycznych najbardziej odpowiadającyrn indywidual-

nym potrzebom i kreowaniu zindywidualizowanych produktów turyStycznych. Samo-

dzielnośc w organizacji podrózy jest potwierdzeniem indywidualnych kompctcncjl

furyStycznych, osiągnięcicm sukcesu takżę lub poza sukcesami za- wodowymi, wyra-

zem poczucia niezalezności, indywidualności i war1ości osobistej.
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Przcsłanki i ntt|ivll,śc'i nllt,litt :intł.y,t,-itlttttIi:olt'uttl,c'lt |ót.nl rttt'httIL{ r.|)S t.ł,('znego

Przesłanki i możIiwościł.o Zwo i u zi ndyn,id u ali zowanyc lt fo rm
turysUcZnego.

ruchu

SI resz(:an te

Cclerrr artyktrłu jest wskazanie zttaczcnia, . jaką oc|grywa wsp(lłcześnie indywiclual izrn
w aktywności turystyczncj ntlt ldzir.żr,t 'raz t lkrcślenie lnoż|irł,ości rozwoju zlnclywiduaIizowa-
nych lorrn ruchu turystyczncgo.

W artykule przcdsta\t, ionc zt lstały przcsłanki rozwo.ju inclvwit ltral izI l l t l  w turystyce oraz ichodzwicrcicdlanic rv l ' l lotywach tul 'ystycznych. w opu'ciu o przcpr.o\vadzgne baclanie kwcstio-
narluszowe ' 'vśrócl studcnt<iw rvybranych uczcIni wyższych Ptlznania okrcś|ono podstawy roz-woju zindywidual izt lwanych poclróży tLrrystvcznvch nrłclclz icży. lnelody inclywidual izacj i pro-
duktu turystycznego i konccpcjc nlarkctingtlwc ,-,a ,ynku zinc|yrł' iduaIizou,anych f i lrm ruchtltulystyczncgo .

The rationale behind intliticlualized tourism forms development and its
opportunities

Suntnrury ,

Thc aft ic lc ainls at painting out thc cuncnt signif icance of indiviclual isrn in y.uth tourist activi-ttcs, as wcll as clctenllinir.tg thc devclopntcnt oppor-tunitics fur individualizetl fbnns ol.tourisrn.
Thc art ic lc presents thc ral ionalc bchini l  the dcvcloprnent of incl ividual is l l l  in lourisrn andits rci lcct ion in tourist ntotivcs. ' l 'hc 

bascs ftrr youth incl iviclual izccl tourisr.r.r clcvclopnrent. rnet-hods of tourislr l  product int l iviclual ization, as wellas markcting conccpts on lhc rnarket of in-dividual izcd t.uris ln f irrrns havc be-cn detcrnrincrl basing o' t l lc qucsti. l lnairc su^,,cy rcsearch
conductcd arnong thc students ofhighcr schools in poznari.
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Ubezpieczeniowe zabezpieczenie starości

Old age insurance security

Przeciętne trwanic zycia ludzkicgo w Europic (a w tyltl równicz w Polsce ) l iczorre

w latach stanowi wiclkoŚć c1wucyliowi1 i kształtujc się w granicach 80 lat. Fakt tcn wi-
nien skłarriac do racjonalrlcgcl gospodarowania zyci..-tl l ' . Decyz-.1e ptld.;ęte
w różnyclr okręsach zycia nic.jcdnokrotll ic powodu.;t1 powstanic skutków nicodwra-

calnych albo odwracaInych przy potlicsicniu znaczących Strat l l]atcrialnych lub poza-

llatcrialnych. Decyzje o stratcgicznynl zyciowyt-t-t ztlttczęnitt są poclc' i l l lt lwalle

w warunkach okrcślorlcgo ottrczctl i ir. którc wyznacza ograniczt.lt ia. Nic WSZyScy
bowiem nla.ją r(lwny start życiowy . Zt.tit l.tc starc przysłowie rl lćlwi. zc ,,Kazcly.jest ko-

walenl swo.jcgo losu''. . lcst ono jcclnak niepełnc. 
.Irzcba 

clodać do nicgo drugi scg.
rncnt: ,jeśli pclsiada własną kuznię, a w nicj młot i kowaclło''.

Na przcciętnę trwanic ż'ycia w Polscc clo około 80 lat skłacla się:
okrcs dzicciństwa. dorastania i przygotowania się do c1ziałalności zltwoc|owc-j,
okrcs działalności zawodowej,
okres ptl zakoticzcniu działalności zawodowcj i przcjścla na cll lcryturę.

Picrwszy z wyt-l-l icI-tionych okrcsów trwa dtl clwuclziestego ewentttaltrie dwudzie-
stego piątegil rokLr życia, ztt|cż'nic od czasu trwania studiów lub równorzędnc.j cdrrka.
cji. okre s działalrrości zawodowcj wynosi do 40 lat w większości wykonywanych za-
wodów. W wicku lat 60 65 męzczyztra lub kobięta osiąga tzw. wiek ctlcrytalny
i zaprzcsta.jc pracy lub innej tbrnry aktywności zawoclowcj.

Po zakończęniu aktywności zawodowcj nęzczyzni i kobiety zyjąprzezdalsze l5 20
lat. osoby, które wykonywały rliektóre zawody uzyskują uprawrrienia ctnerytalne wcze-
śniej o 5' l0 lub nawęt l5 lat' Chodzi o takic zawody, jak pilot-oblatywircz, pilot satno.
lotu odrzutowego, gornik, hutnik, zołnierz zawodowy, policjant' artysta tanccrz, na-
uczyciel' |)o wykonywania tych i niektórych innych zawoclćlw rl iezbędny jest taki
stopicń zdrowia. ktory rnogą spełniac wyłącznie osoby nlłodc i to o wysokio-; kondycji
psychofizycznej. Czas pracy tych osób ogranicza się do 20 lub 25 |atzycia.

W powyzszym wywodzie przyjąłem modelową strukturę zyc ia Iuc lzk icgo.  Zyc ie
to moze się ukształtować inaczej, azwłaszcza l. l, loze ttlec zakł(lceniorn, cZęSto nieza-

' Los ludzi starych i ich pozycja społcczna zmieniała się rv poprzednich wickach. obszcrny wywór1
na ten temat zarviera praca: Jcan Picrrc Bois. Iti.storitts|uro'łci, Wycl' Marabtrt. Wał.szalva l996'
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leżnym od woli i decyzji darrej osoby. Do zakłóceń tych mozna za|iczyć Zwł'aszcza
następujące:

wcześniej sze zakończenię edukacj i z powodu umySłowęj nicpełnosprawlrości,
długotrwałe lub trwałe zaprzestanie wykonywattia pracy zawodowej z powodu

obłożnej choroby i związana z nią konieczIroŚc przejściźIna Zaopatrzenie rentow'c.
- chorobę zawodową związanąz ryzykiem wykonywancgo zawodu, a która po-

woduje ograniczenia zprzyczyn zdrowotnych lub powstaniem kalcctwa,

długotrwałe lub trwałe przcrwanie pra:y Z' powodu nieszczęśliwego wypadku
prZY pracy lub pclza pracą,

wcZęSllą ślnierć.

osiemdziesiąt Iat zycia, w tym szeŚcdziesiąt lat dorosłego zycia, winno sklonić
kazdą osclbę do zastanowicnia się nad hicrarchi4 celów w zyciu a zwłaszcza nad za-

pcwnierlicrn sclbie godrrego' czyli dostatniego bytu po zakończeniu aktywności zilwcl-

dowej. SzcŚcdziesiąt lat nie micści się w planaclr gospodarczyclr lub politycznych.

Wystarczy nar,viązac do l947 roku i dokonac przeglądu kalendarium zdarzeń. Nawet

dctnografbwie. ktorzy dysponują dobryrn oprzyrządowanięln matctnatycznyln i pre-

cyzyjną lIaSą Statystyczną' nic- tnogą Zaprczentować dobrych prognoz. Programy go-

spodarczc sprawdzają się za|edwic rv kilkulctnilrl horyzoncic czaSowym. Powsta1c

pytanie:jakich porad moze udzielić młodenru człowiekowi doświadczony ekonomi-

sta? Chodzi o n.r.;blizsze 60 lat. o rok 20ó7. Mądrzy rtlclzice budują przyszłośc dziec-
ka ocl .jcgo rlajrrlłodszych lat. Zapobiegają chorobotn, poniewaz zdrowie i sprawnoŚć
fiz'yczna'uvarullkrrje szcrcrkic mozliwoŚci wyboru zawodu. Ta|ęnt artystyczny |ub

str.lortowy winicn być piclęgnowany i rozwijany juz od najmłodszych lat. Równoczę-

śnic niczbędnc staje się wykształcenie. Chodzi zarówno o szkołę podstawową. jak

i gimrlazjurn i l iceunl. E'wentttalnc zaniedbania w okresie dziecięcyIrl i dorastania są

nie do odrobicnia tl progu zycia dorosłego' W tynl okresic dorastająca Inłoda osoba
juz ukształtowała sobię przyszłość. Ukoliczenie szkoły średniej z nlaturą juz wyzna-

czawyzszy lub szerszy zakres wyboru Zawodu' wyborlr kierunków studiów i uczęlni.
Po zakończeniu zalcdwie dwudziestego roku zycia nlłoda osoba nie lubi podejnlo-

wac rozważitll o staroŚci. San pamiętanr zdziwienie a nawet protest, kiedy w zakładzie
pracy zapisano rtlnie do obowiązkowej kasy pogrzebowej . Liczyłem wówczas za|ęd-
wie 2l lat. Proccs wychowawczy rodzicćw w stosunku do pełnoletniej już córki lub

syna kończy się. W dobrych rodzinach rodzice jednak Lrdzielają porad na podstawie

wlasnych doświadczcn iprzemyŚlcń. Decyzje leżąjcdnak już w sferzę Zainteresowanych'
Budowa Ąciowej przyszłości jest procesem ciągĘm i indywidLralnie zróznicowa.

nym. Ze względu na to, Ze zycie po zakończeniu aktywności zawodowej trwa jeszcze

około 20 lat, przeto niczbędnejest zapewnienie sobie godnej egzystencji na cZaS przejścia

w świadczęlriobiorcę. Przez caty okręs działalnoŚci zawodowej dana osoba koncentruje

się na gromadzeniu Środków pienięznych i innych dobr materialnych, a mianowicie:

1. lokaty środków pienięznych w bankach'
2. akcjt spółek kapitałowych i osobowych,
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3. nieruchorxoŚci, a zwłaszcza gruntów o atrakcyjnęj lokalizacji.
4. polis ubezpieczenia na zycie, na dozycie,
5. polis ubezpieczenia wę funduszach inwestycyjnych.

Szczególnym dobrern jest prawo do emęrytury z'ubezpieczenia społeczncgo uzyski-
wane dzięki długoletniemu Stazowi pracy zawodowej i opłacaniu składki na ubezpie-
czente społeczne. Przez caĘ okres pracy zawodowe.j ubezpieczony korzysta z prawa do
wielu świadczeń, jak zasiłek chorobclwy. renta inwaliclzka. ochroIta zdrowia.

Ub ezpiec ze n ie sp ołec ine
Social security

Powstanię i rozwój przemysłu w drugiej połowie XVIII więku oraz W picrwszej
połowie XIX wieku w Angli i ' Francji iNięrnczech wywołało gwałtowny u,zrost l iczby
wypadkow przy pracy, a takze ohor(lb zawodowych' Wzrastała liczba os(lb kalekich po-
zbawionych własnych Środków do zycia' opieka i so|idanla poll loc rodzin Iric roz.
wiązywała narasta.jącegtl problerllu s1rclłeczncgo. Licznc wojny 1lrowadztlnc w wiclu
krajach curope.jskich przysparzały inwalidów, wdów i sicrot. W konsckwcncji nirrastałtl
społeczrlc t-l iczirclowtllenic. którc w połowic XIX wieku przcrodziło się w konflikty
zbrojnc. Zbro.!nc stłltrrricnic tych ktlntl ikt(lw rric zap<lbicgło clalszcnrtr niczadowolerriu
społeczncmu. Rozwój ruchu socjalistycznego fbkt tcn potwicrdzał.

Po roku l 87 l w Niclrlczeclr podjętc zostaly pracc nad wprowadzetricrlt społccznej'
przyrnusorvcj tlclrrony ubcz1licczcltiowej dla robotniktiw przcll lysłorvych. Chrldziło
o robotników chorych i starych. Chodziło o pol-noc lckarską, zasiłki d|a choryclr
i świadczenia errrerytaltre clla barclzo staryoh, którzy osi4grlę|i (l.5 lat zycia. W tyrll to
okrcsie przecięlne trwanic: życia rv Nielnczcch, Austri i, Francji i Szwec.ji nie przckra-
czato 50 lat' Tak więc oscrba w wieku 65 lub 70 Iat często była już zupełnic Samotna,
poniewaz jej clzieci i roclzcństwo wcześnicj już zrnarłtl. Zróc|lcrrr finansowania świacl-
czeli z ubezpieczenia społeczncgo byly składki płacollc w po- ,lowie prz-cz pracowni.
ków iw połowie przezpracodawców. Państwo nięnlieckie wnosiło kazdego roku z góry
ustaloną kwotę na kazdego ubezpieczonego. W końcu XIX wickLr i w poczi1tku wieku
XX ubezpieczenie społeczne wprowadziły wszystkie krajc curopejskie:' Po odzyska-
niu niepodległości Państwo Polskie przejęło trzy SyStemy prawne dotyczące ubezpie-
czeń i pozaubczpieczeniowych fonrt opieki. Już w pierwszych latach niepod|cgłości
po|skie ustawodawstwo zmierzało w kięrunku unifikacji. Na szczególną urvagę
zasługuje ustawa z dnia28 marca 1933r.' która obowiązywała do końca l 946r. Pierw-
sze jej zrniany zostały wprorvadzone dekretetn z dnia |3 grudnia 1946r].

Maciej Zukowski, Refornt,t'emerylalne v,Europie, Wyd. Akadernii Ekononriczncj u, Poznaniu. Po-
200ó. s. l  5.
Ustawa z dnia 28 marca l 933r o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U' Nr 5 l, poz. 396).
Dckre tzdn ia  l3grudn ia  l946rozrn ian ieus tawyZdn ia2t ] .03 . l933rot tbezp icczcn iuspołecznym

U. Nr 2 za 1947r ooz.4\.
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W następnych latach ustawy' roz'porządzcnia i zarządzenia były opracowywanę,
uStalanc i wprowadzane w zycie .jako kontynuacja juz istniejącego dorobku nauki pra-
r , r  a i  praktyk i  uhezpieczcniowt ' - i .

W kor,rcu XX wicku Systclll ubezpieczeń społecznych, a W tylrl zwłaszcza cmcrytal-
ny ustabil izował się w całc.j Europic i w niektórych państwach pozaeuropejskich stając
się sprawdzonynl' stabiInyIn sekttlretl-t gclspodarczo-społecznynr . Zakłady ubezpieczeń
rciznych kra.;ćlw dopractlwały i zapcwniły sicć infbrrlracji o czasic pracy i wynagrodze-
niach practlwników. którzy pracowali w rcizllych krajach. Było tcl waznc dla lrsta|ęnia
clllcrytur i kw<lt ich wystlktlści dla światlczcri tączonych. Ila przykład polsko-fiancuskich.

Ubczpicczcnia s1 l t lłcczt lc  opicrały s ię na:
a) wic lo letn i I l l '  t rwałyr l l  wzrościc PKB.
b) stałynl ;lrzyroŚcic |latl lrall lyl l l,
c) trl l l iarkowanytrl wzrtlścic przcciętttcgo trwania zycia.
Upowszcchrliła się tzw. rcpartycja jako nlctoda SyStclTtl cIrlorytalIrcgo po|cga.jąca na

tlnansowallil-r wyc|atkćlw lla cl]lcrJtllly zc skłaclck płaconych przcz aktua|nic pracujących.
W clrugic'j połtlwic XX wicku. ttz'włtlszczlt po roku l9ll0 zaczęły po.jawiac się

nicpoko. jącc z jawiska c l la  przyszłości  ubczpicczc l i  spt lłccznych,  a zwłaszcZa Syste-
trlćlw cnlcrytall lych. Poszczcg(llnc gospoclarki traroclowc naclal odrrotowu ją ulniar-
kc lwany przyrost  PKB. Rówr l t lczcśnic wzrt isł gwałtownic popyt na świadczęnia so.
c ja lnc i  c l r leryta l l l c .  Przyrost  I latura l l ly  zI l . r icrr ił  s ię,  i t  w n icktórych krajach os iągnął
warttlści tr jcIl lnc. [)rzcciętIrc trwaIric zycia wzrtrsłO prz,y rćlwntlczcsnynl wydłuzerriu
s ię t lkrcsu pobicrania świadczcI i  cn lcryta lnych.  Niektórzy ckononl iści  wskazują na
cclowtlśc wyclłuzcnia tlkrcslt pracy zawtldowc.| lub wprowadzerlię i utrwalcnie ka-
p i tałowcgt l  systcI l lu cI l lcryta l  ncgo /w n ic j  scc systctnu rcpartycyj  nego/.

W Polscc ubczpicczcrlic społeczrre i zdrowotnc jcst powszeclrne i przynusowe.
Licznc są zastrzcżcnia co cltl tcgo, czy ubczpicczenic społcczrrc będzic rnogło słuzyć
nadal społeczctistwu.jako źrodb świadczeń erncrytalnych. Niestety obccnic nic mo-
Zna Sprccyzować progrrtlzy o dalszyrn rozwoju Systen]u emerytalncgo na najbliższe
l0 20 lat. Mirl lcl to lriczalcznic od trcŚci dyskusji clsoby rozpoczynające pracę Zawo-
dową powitl l ly traktowac ubezpieczenic cmcrytaInc jako źródło prz'yszłych świad-
czeń. Paristwo będzic płacić świadczcnic emerytalne w takic.j wysokości' w jakiej zc-
chcę. Jcdnak nieza|eznie od sytuacji ekilnorniczncj państwtl zaws7'c będzie
zobowiązanc do t-l laterialnej pomocy osoboll w wicku clneryta|nyrn' którc znajdą się
w nicdostatku nie wskutck ich własnych zaniedbari.

Ubezpieczenia na życie
Life insurunt'e

Zakłady ubezpieczcń na zycie of.en'4ą |iczne produkty ubezpicczenia wchodzące
w zakres ich działa|noścl. Produkty te sąjednak adresowane wyłącznie do osób speł.
niających okrcślone kryteria więku, stanu zdrowia, wykonywanego zawodu. Umowy
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ubezpieczenianazycie mogąbyć zawięranenarzecz osób w wieku do sześcdziesią-
tego roku Ącia, o stopniu zdrowja nie obciązonyrn przewlekĘnli chorobami o podwyz-

Szonym ryzyku utraty zycia oraz wykonujących Zawody nie zakwalifikowane do nię-
bezpiecznych. Mimo tych ograniczeń osoby młode, zdrowe, nie obciążone przę.

wlekĘmi chorobami mogązostać objęte umowami ubezpieczent,anażycie' omawiane
produkty są zróznicowane pod względem zakresu udzielanej ochrony, wysokości
składek ubezpieczeniowych moz|iwości zawierania dodatkowych umów obejmu-
jących dodatkowe ryzyka,jak na przykład:

- ryzyka nieszczęśliwych wypadków,
- ryzyka całkowitej utraty zdolnoŚci do pracy'

Zakład ubezpieczeń zautierając umowę ubezpieczenia na zycie przyjmuje ryzyko
śmierci naturalnej i wypadkowej. Po upływie dwóch lat od daty zawarcia umowy
równiez śmierc samobójcza zostaje objęta ubezpieczenienr /aft. 833 Kodeksu Cywil-
nego'/. W razie śnrierci ubezpieczollego zakład ubezpieczeń wypłaca sumę ubezpie-

czenia osobie lub osobom uprawnionyln do jej otrzymania. Uprawnionym rnoze być
jedna lub więccj osób wskazanych przcz ubezpieczorrego. Mogą to być zarówno oso-
by fizycznejak i prawnc".

Jak 1użl' wspomniano, na rynku spotykarny się z podażą licznych produktów ubez-
pieczenia na zycie. Powstaje więc koniecznoŚć dokonania wyboru kilku z nich jako

prclpozycji dIa osob wchorlzących w okrcs działa|ności zawodowcj. Są to:
ubezpieczenie na zycic z funduszern inwestycyjnym,

- ubezpieczcnię na dozycie,
ubczpieczenie na zycie z funduszem emerytalnym.

U b e zpie c ze n ie n a zy ci e z fu n d u s ze m inw e sty cyj ny m
Life insurance Jinkod with investmentfund

Umowa ubezpieczenia na zyc ic  z  fu l rduszem inwestycyjny l l l  jest  zawierat la l l r ię-
dzy ubezpieczającym a zakładenr ubezpieczeń na zycie. Ubezpieczający lrroże ją za-
wierać na rzecz swojej osoby stając się równocześnie ubezpieczonym a|bo na rzęcz
osoby trzeciej (in favorem tertii). Ubezpieczony wskazuje uprawnionego do otrzyma-
nia sumy ubezpieczenia w razie jego Śmierci. Wskazanie to moze zmienić w kazdym
czasie. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek

doręczyc ubezpieczającemu tekst jego ogólnych warunków ubezpieczenia (oWU).

Przed zawarcięm omawianej umowy zakład ubezpieczeń dokonuje akceptacji ryzyk

związanych z osobą ubezpieczonego. Jest to tzw. underwriting, na który składają się
słównie:

5 Ustawa z dnia 23 kwietnia l 964r Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr l 6. poz. 93 zpóźznlejsz.ymi zmianami.
6  Por .Ar t .83 , l  us tawyzdn ia23kwie tn ia l964rKodeksCywi lny ,Dz 'U .Nr|6poz '93zpózn ie j szy-

mi zmianami
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a) wiek, wykollywany zawód, ewcntuall l ie zawody uprzedni wykonywane, hobby,

uprarvi ane Sporty' zwłaszcz.a ekstręrnalne,

b) stan zdrowiaT, a w tym:
- przebyte choroby, zabiegi chirurgiczne,

c i Śn icn ie tętn icze krwi ,
_ choroby 1lrzewlckłe' jak cr.rkrzyca, białaczka, nowotwory, clroroby układu

krązcnia.
choroby psychiczne.

c) poclroze zagrantczt.lc do krajow tl klimacię ckstrer-lla|nyrll lub ryzyku epidc-

micznytn' do krajólv nicpewnych politycznie.

Na pclclstawie occny ryz'yk zakład ubezpicczeń tnoze wyrazic zat-lliar zawarcia

ulTlowy przy Zastosowaniu składki norrnalnej' składki podwyzszonej do 209lo albo

ll1ozc of-crtę odrzucic. Mający byc ubczpieczony w nlIodyln wicku łatrviej spcłnia wy-

magania co do Stanu zdrowia' Ma to ważnc znac,zcnie <lla trcści ulnowy, a w tyIlr

zwł'aszcz.a wysclkości składki. Ulnolva ubczpieczcnia na zycie z fitnduszctn inwcsty-

cyjnyrn jest zawierlrna tla c7as nit.trzltacz-tl l.ty' na c1owtrlną Sull lę ubezpicczelria. Skład-

ka płacona prze,z vbcz;lieczonggo.jcst dziclona na:
- częŚc związaną z obslugą ubezpicczenia, jak koszty aclr-rrirristracyjne, prowizję

dla agentórv, wypłaty świadczeri z tytułu śnlicrci ubczpieczonych ( l0 |5%' skłaclki)'

cz.eść prz'eznaczoną na fulldusz inwestycyjny (85 907ó składki).

Stosownie do zawaI1ej umowy zakład ubczpieczcil udziela ubezpicczoncll-tu tlcht.o-

ny ubczpieczeniowcj przyjnrując ryzyko śnlierci naturalncj i wypadkowcj' W razie rc-

a|izacji ryzyka zakład ubezpicczcń wypłaca uprawnionclntl Sutllę ubezpicczcnia.

Druga część składki .icst prZL-Znacz()|1a na fundusz inwcstycy.|ny przez tzw. zakup

jednostek uclziałorvych. Jednostki udziałowę stanowią własnośc zakładu ubczpieczcń

zapisywane na rz,ęcz ubczpieczoncgo. Zakład ubezpieczeir wypłaca alho:

a) sumę ubczpieczcnia w razie śmięrci ubezpieczoncgo,

b) albo wartośc polisy stanowiącą iloczyn liczby jednostek udziałowych i cerry

jednostki uciziałowej wypłacanej ubezpicczotręfi lu Z chwilą rclzwiązania ul]lowy

ubezpieczenia.
Po okrcsie 20 25 lat trwania umowy ubezpieczenia wartoŚć polisy zrównLrje się

Ze sunlą ubezpieczenia' Wówczas zazwyczaj następuje rozwiązanie ulnowy ubczpie-

czenia, a wartość polisy staje się Źródłem dochodu ubczpieczonego.

U bezpieczenie na dożycie
Fixed life insurance

Wśród licznych produktów rynek ubezpieczen oferuje tzw. ubezpieczenie na
dozycie. Umowa ubezpieczenia na dozycie jest zawierana rniędzy ubezpieczĄącym

1 Prz'y wyższ'ych sumach ubczpieczcnia zakład ubczpieczeniowy mozc uza|eżnić zart,arcic umowy

o<l poddania się kan<Jydata do ubezpicczenia badaniem lekarskim przcz wskazancgcr lekarza.
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a zakładem ubezpieczeń na zycie. Ubezpieczający moze jązawrzec na rzęCz Swojej
osoby Stając się równocześnie ubezpieczonym albo na rzccz osoby trzeciej. Ubezpie-
czony wSkazttjc uprawnionegcl do otrzylnania świadczeń r,t'razie jego Śnlierci. Wska-
Zanic to l l-lozna zmicnić w kazdym cZaSie. Wysokość składki ustala zakład ubezpic.
czeń' Ulntlwa jcst zawicralla na Czas oznaczony. Kicdy uhezpieczony osiągnie
ulnowny wiek, na przykład 70|at,zakład ubezpieczcti wypłaca mu Sumę ubezpiecze.
nia. Jezeli ubezpieczony u|llrzę wcześnic.j. to zakład ubczpieczeń wypłaca uprawnio-
rręInu świaclczęnie określonę ull lową. zztzwycza1 w wysokości połowy wpłaconych

składek. osoby satnotne. tl ic tlające roclziny lub innych osób b|iskiclr chętnic korzy-

stają z omawianego ubczpieczenia. poniewaz nie są zairlteresowanc tyln, co wydarzy

się po ich śnrierci. W testatrrcntaoh trawet wyrażają wolę, aby ich skremowano, a pro-

chy rozrzuctllro na polu panlięci. Zawarte 1lrzcz osoby Sa|'I]otne Llmowy ubezpieczcnia
na dozycic rnają na celtt otrzytl lanic stttl ly ubczpiecz.'nia po osiągnięciu określoneg<l
w i cku .

Ubezpiecz,enie no zycie ł,./unduszem emerytalnyn,
Life insurance linker with pension.fund

W ostatnich lataclr na rynku pojawiły się l lowe produkty ubezpieczcnia na zycic

z funcluszell-l ctrrcrytalnyln. Stronarni tl lnowy tcgoz ubezpieczcnia są ubezpicczający,
który.jcst z,ttzwyczaj rówrrięz ubezpiccztrnym, oraz zakłacl ubczpicczcń. Zakład tcn
przyjl l lujc ryzyko śnlie rci za rclatyrvnie nicwysoką składkę. Równocześnic ubezpic-

czający dclkonujc micsięcznych Iub kwartalnych wpłat na fundusz eIlrerytalny, któ-

ryrn zakład ubczpieozeń gospodaruje na zasadac|r powiernictwa. Z chwilą roz'wlęa-
nia umowy zakład ubczpieczeń wypłaca ubezpicczającc|llu Sumę dokonanych wpłat
na fitndusz ctrlcrytalny oraz, przypatlaj4cą kwotę zysku.

Podsumowanie

Conclusion

Wobec róznorodntlści nowych produktów ubezpieczenia się rra okres starości
podjęcie clecyzji okrcŚ|onej jego fonny nie jest łatwę' 7,e swej strony proponuję, aby
młody człowiek rozpocz'ynający okrcs aktywności zawodowej nie koncęntrował się
na jednym kierunku inwestowania swoiclr oszczędności. Zapewnejest wskazane in-
westowanie w co najrnnie.j dlvóch kierunkach' Jcdnym z nich winno byc ubezpiecze-
nie na zycie z funduszcm inwestycyjnyrn lub funduszcm emerytalnyrn. Ubezpiecze-
nie społeczne jako przyll lusoWc nie wyrnaga dccyzji ubezpieczonego.

t69



Stet.an Wiśniewski

Literatura
Bibliography

Bois J. P., Historią,starości, Wyd. Marabut' Warszawa |996.
Dekret z dnia l3 grudnia I 946r o zmianie ustawy z dnia 28 nlarca 1933r

o ubezpieczenilt społecznym (Dz' U. Nr 2 za rok |947, poz. 4).
Ustawa zdnia2S marca 1933 r. o ubezpieczgniu spotecznyn (Dz. U. Nr 5 l,poz.396).
Ustawa z dnia 23 klvietnia l964r Kodeks Cywilny (Dz. U' Nr ló, poz. 93

z późniejszym i zmianarni )'
Zukowski M., Re./'ornv emerytulne w Eur<tpie, Wyd. Akadernii Ekonornicznej w Po-

znaniu. Poznań 2006.

U b e zpie c ze n i ow e zab e zpiec ze n i a sta ro ś c i

Strc.;zt'zen rc

Przcciętne trwanię zyciaw Polsce zbl iża się do 80 lat '  Na okres ten sktada się:
okres dzieciństwa, dorastanie i przygotowanie się do działalności zawodowej,

okres działalności zawodowej,

okrcs po zakończeniu aktywności zawodtlwej i  przejŚcie na enlefyturę.
Młody człowiek rozpoczynający działalnclśc zawodową l l]a co l la.jrnniej cztcrdzieści lat

do przejścia na emeryturę. Prz'cztęn okres winicn zakumulować sobic dobra materialne i na-
leżne Świadczenia z unrów ubezpieczenia tak, aby na cnleryturzc zapewnić sobie godne ży-
cie. Z obowiązkowego rrbczpieczcnia społccznego państrvo będzie' nlu wypłacac świadcze-
nie cmerytalne w takiej wysokości, w jakiej wypłacac zcchce. Powstaje już obecnie
rvątpliwość, c7'y wystarcz'y na bardzo skromnq egzystencję. DIatego autor proponuje, aby na
starc lata zapcwnic sobie co najrnniej dwa inne strumienic dochodu, w tym jcdno z Llrnowy
ubezpieczcnia na życie.

OId age insurance security

Sumnary

The average life expectancy in Poland is cun'cntly nearing 80 years. This period ct.rnsists of:
- the period ofchi ldhood, adolescence and preparation for professional activity,
- the period ofprofessional activity,

the period after finishing the professional activity and retirement.
A young person at the beginning ofhis/her professional activity has at least 40 years ahead

to retire. Throughout this period he/she should accumulate material goods and rightful benefits
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fiotn insurance agrcelnents, in order to secure decent life for thc years of retirentent. With re-
gard to compulsory social insurance, the level of benefit paicl out by thc Statc wil l be difficult to
fbresee. Doubts are currently arising whether it wil l be sufflcient forjust a ntodest subsistence.
Therefore the author suggests securing at least two other incorne strcams for thc olcicr vears.
including onc from life insurance agreement.
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Rynek mleka w proszku i masła w Polsce
(stan obecny i perspek|wy rozwoju)

Market of polder milk und butter in Poland
(present situation und perspectives of development)

Wstęp
Introduction

Mleko w proszku i masło są produktami przemysłu mleczarskiego stosunkowo o ni-

skinr stopniu przetworzenia. Mlęko w proszku uzyskuje się w procesie dwustopniowego

usuwania wody: przez zagęszczenie, a następnie suszcnie. Dobrze wysuszony proszek

mleczny powinien zawierac nic więcej niz2"5 3,0% wody. Produkujc się mleko w pro-

szku pełne (PMP) o zawartości wody nie więcej niż 4.Yo i tłuszczu nie rnnicj niz25oń

oraz lnleko w proszku otłuszczone (oMP) o zawartości wody nie więcej niz 5,/o i tłu-

szczu nie więcej niz l,5.%. Proszek nrleczny przechowywany właściwie i niezbyt długo,

pod względem wartoŚci odzywczej nie ustępujc mleku sterylizowanemu. Masło jcst

otrzymywanc zc śmietany z mleka krowiego. Masło składa się w 82 - 84,5uń z tłuszczów,

w tym głównie z wyzszych kwasów ttuszczowych, natomiast zawicra niewiele niezbęd-

nych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Masło stanowi bogate zrodło witaminy A

i karotenu, charakteryzuje się równiez duzą zawartością cholesterolu (250 mg na l00 g).

Pomimo wzrostu znaczeniaw spozyciu i produkcji przetworów o wyZSZym stopniu

przetworzenia, takich jak sery czy napoje mleczne, te dwa produkty nadal odgrywają

znaczącą rolę, na rynku przetworów mleczarskich' Dotyczy to zwłaszcza obrotów

w handlu międzynarodowym. Cechy tych dwoch produktów, zwięane z masowoŚcią

produkcji, mozliwościami przechowywania w długich terminach oraz transportowania'

sprawiają ze stanowią one znacząca czeŚc w międzynarodowej wymianie hand|owej.

Te same cechy tych produktow sprawiają ze w wielu krajach, w tym równiez w krajach

UE i w Polsce, sąone przedmiotem działań państwa mających na celu stabilizację rynku.
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny funkcjonowania polskiego rynku oraz

pozycji Polski na rynku międz1marodowym w ostatnich dziesięciu latach. Starano się rów-

niez wskazac kierunki rozwoju zarówno produkcji, jak i zapotrzebowania w najbliższych

kilku latach biorąc pod uwagę uwarunkowania rymku krajowego i międzynarodowego.

' Sznajder M.: Ekonomika mlcczarstwa, wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego

w Poznaniu. Poznań l999, s.3 l .

173



Szymon Tarant. Glażyna Adamczyk

Materiał do opracowania stanowiły dane: GUS, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Go.
spodarkiZywnościowej, Agencji Rynku Rolnego, Swiatowej organizacji do Spraw Rol-
nictwa i Wyzywienia (FAo) oraz Fundacj i Programów Ponrocy Dla Rolnictwa (FAPA).

Produkcja mleka w proszku
Production of powder milk

Mleko w proszku jest jednynr z podstawowych produktów polskiego przenrysłu
mleczarskiego. Jego produkcja w ostatnich l0 latach wahała się od l09 do l50 tys. ton
w przypadku mleka odtłuszczonego i od21 do 40 tys' ton W przypadku mleka pełnego.
Ostatnie trzy |ata przyniosĘ spadek produkcji chudego mleka w proszku. o ile w latach
200|-2003 wielkość tej produkcji wynosiła około l50 tys. ton rocznie, to w okresie
2004-2006 produkowano tylko l40 tys. ton tego produktu. Było to spowodowane
wzrostem przerobu mIeka na produkty konsurnpcyjne głównie sery. Zupełnie inna sy-
tuacja miała miejsce w przypadku mleka petnego w proszku (z uwzględnieniem mle-
ka dla nienlowląQ. Tu ostatnie trzy |ata przyniosły wzrost produkcj i z pozionru 27 tys.
ton do 33 tys.  ton,  tojest  o ponad20%o.

W skali świata PoIska jest.|ednym z największych producentów mleka w prosz.
ku.  B iorąc pod uwagę wie lkośó całości  produkcj i  zajn lujemy w tej  chwi l i  9 nr ie. isce
na świecie, a w przypadku oMP ta pozyc1a jest jeszcze wyzsza. Spośród krajów
Uni i  Europejsk ie j  więcej  mleka w proszku produkują ty|ko Francja i  N iemcy.
Udz iał Polsk i  w produkcj i  uni jnej  wynos i  12ońw przypadku n leka odtłuszczonego
i 5%o w przypadku mleka petnego.

RysLrnek l. Produkc.ja mleka w proszku w Polsce w latach 1997-2006 (tys. ton)
Figure L l)roduction of poldcr milk in Poland in 1997-2006 ('000 t)
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Zródło: na podstawie Rynek Mleka stan i perspekt1,w1, l998-200ó

114



Rl,nek mleka w proszkt,t i ntasłą wPolsce '..

R-vsunek 2. Pozycja PoIski wśród największych produccntów mleka rv proszku na świecie rv rtlku

2005 (w ty-s. ton)

F igure .2 .Po landpos i t ionamongtheb iggestproducerso fpowdermi lkonthewor ld in  1995( '000t )
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Zródło: na podstarvie I;AoS.fA.I.

Eksport mleka w proszku
Export of powder milk

Podstawowynl kierunkiem zagospodarowanie mleka w proszku jest eksporl, a samo
mleko W proszku jest podstawowy produktem eksportowym poIskiego przemysłu n]le-
czarskiego. Jego udział w strukturze towarowej eksportu przekracza30%. W ostatnich
l0latach z Polski eksportowano rocznie od 88 do ponad 150 tys. ton tego produktu.
W niektórych latach udział eksportu w produkcji przekracza 80yo. Znaczący wzrost
polskiego eksportu odnotowano od roku 2004' a więc od wejścia Polski do UE. Na tych

rynkach |okowanych jest większośó produktów mleczarskiclr produkowanych w Pol-
sce. Potwierdza to struktura geograficzna eksportu.
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Rysunek 3. Sn.uktura towarowa polskiego eksportu prodtrktów mIeczarskich w 2005
Figure 3. ' l ' radc structure oI Pol ish export ofclairy products in 2005
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Zr(ldło: na podstawic Rynck Mlcka starr i pcrspekt5lwy l998-200ó

Największymi odbiorcami polsk iego mleka w proszku Są kra. ie UE (w 2005 rokLr
Niemcy 22tys.  ton,  Holandia |6 tys.  ton i  Włochy ok.  |  3 tys.  ton) oraz A lg ier ia ,  któ-
ra w 2005 roku kupiła w PoIsce l8 tys. ton:. Przyczynatni tendencji Wzrostowe.i
w eksporc ie były zarówno I ibera l izacja hand|u z krajarn i  Uni i  Europejsk ie j  oraz do-
bra koniunktura na światowynr rynku n l leka.  W ostatn ic l r  k i Iku latac l r  wie lkość ob-
rotów na światowynl rynku nlleka w proszku SyStellratyczne rosła. Do tego ceny
mleka w proszku na światowych rynkach były stosunkowo wysokie. Do wzrostll
cen przyczynił się zarówno zwiększony import w krajach rozwijającyclr się, szcze-
gólnie azjatyckich' jak i ograniczenie dotowanego wywozu z krajów wysoko rirzwi-
niętych, głównie obszaru Unii E,uropejskiej. Znlniejszone zostały takiLe nadwyżki
eksportowe w krajach oceanii w wyniku niekorzystnych warunków klirnatycznych.
W pierwszych miesiącach po akcesji polskiemu eksportowi sprzyjał takze korzyst-
ny kurs walutowy względenr euro. Ten czynnik w kolejnyclr miesiącach u|egł po.
gorszeniu,  jednak mimo tego zarówno w roku 2005 jak i2006 wie lkości  eksportu
mleka w proszku była bardzo wysoka.

. Stańko S.: Flandel zagl.at"ńczny artykułarni mleczarskirni rr,Polsce (l99|-2005).Buletyn Inlbrnra-
cyjny Agencji Rynku Rolnego 61f006. s.l5 - f4
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R},ltek ntleka w proszku i ntasła wPolsce

Rr,sunck 4. Wielkość pcllskicgo ekspor.tu m|cka lv proszku oIaZ udział ekspor.tu rv klajorvej
proclukcj i

Figurc 4. Quantitv of l ']ol ish cxpor' l  ol 'porvdcr rni lk and share of export irr domcstic production
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Zrtidło: na podstawic R1'nek Mlcka starr i  pcrspcktywy I998-2()06

Przy tak wysokil l1 cksporcic Polska nalczy do najważnicj szych graczy na nliędzy-
narodowym rynku ntleka w proszku. WedłLlg danyclr FAo w 2004 roku polski eks-
port lnleka w proszku był dziesiąty pocl względem wie|kości. Wielkość eksportu sa-
nlego oMP daje Polsce piąte Inie.isce na świecie i drugie w UE.

Rvsunck 5. Srviaturvv ckspolt mlcka w proszku w latach l996 - 2004 (tys. ton)
Irigure 5. Word cxpolt ol'powclcr milk in 1996-2004 ('000 r)
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Rysunek 6. P oz;, cja Polsk i rvśród największych

Figure ó. I)osit ion of Poland among tlre biggcst

eksporterów mleka w pr.oszku (w 2004 roku)

expońers of powder milk ( in 2004)
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Prawdopodobnie korzystna sytuacja dla eksporterów utrzytrra się w na.ibliższych
latach, w warunkach ograniczenia dotowanego eksportu z krajów rozwiniętych go-

Spodarczo z.jednej Strony i przyspieszonego rozwoju szczególnie krajów az.iatyckich
z drugiej Strony' Jednak pamiętać na|eŻy, Żę wraz Ze wzrostem popytu w krajach az.ia-
tyckich rosnąć tanl będzie produkcja i Chiny mogąstać się eksporterem netto]. lmport

zwiększająteż |ndie. Co do rozwoju produkcjiw oceanii prognozy zróinychźrodęł

Są Sprzeczne. IERiGZ prognozuje ograniczenie produkcji w tym rejonie świata, z ko-

lei Agra Europe wskazuje' ie na Antypodach znowu wzrośnie produkcja mleka, co

moze przyczynić się do spadku cen światowych. Coraz bardziej znaczącynli gracZatni

na rynku nliędzynarodowym są kraje Ameryki Południowej: Argentyna i Clri le.

Wiele zaleŻec teŻ będzie od liberalizacji handlu globalnego produktanri nrleczarski-

mi. Zniesienie ochrony rynku europejskiego Zapowiadane było na 20l0 |ub 20l3 rok.

Negocjacje w ralrlaclr Rundy Doha WTo trwają. Światowi |iderzy lra rynku produktów

nlleczarskich donlagają się zniesienia przez Unię refundacji eksportowych i ceł. W ich

ocenię obecne cła są znacznie wyŻsze niż niezbędny poziottl do ocltrony cen na rynku
wewnętrznylllo. Jednak krach ostatnich roznlów (w lipcu tego roku) w ranlach Rundy

Doha WTo oz|1acza odsuniecie w nieokreśloną przyszłość refornly. Tak więc rynek

Unii Europejskiej będzie na razie chroniony przed większynr dopływen prodlrktów

. R"vnck N4leka i Produkt<irr. ltlleczarskiclr _ raptllt ku'artalny (200ó): lłrndacja Progratnórv Ponroc-v
dla Rolnictwa. Zespól Mtlni1oringu Zagraniczn1'ch l{ynków Rolnych, s. l- l  0

o Ry'nek Mleka stan i perspektyrvy (2006): lnstytrrt Ekononliki Rolnictrva i GospodaLki 7-yrvnościo-
rve j ,  s .  l3 -14
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rnleczarskich z innych rejonów świata. a fu właśnie polscy producenci lokująwiększoŚć
swojegc.l ekspoftLr. W przypadku liberalizacji harldlu międzynaroclowcgo pozycja kon-
kurency.ina prodltccl-ttćlrv l l l leka rt. proszku Z terellu Unii ulegrlic. osłabięnitl. co nic
oznac7'a nlniejszc.j korlkurencyjności polskicgo Inlcka na rynku curopejskim'

Znaci,enie llPR dla rynku mleka w pros?,ku
Meaning of CAP.for murket oJ'powder milk

Z trrcclranizll low Wsp(ll l lu.j Polityki Rolnc.j l l i lstęptl.jącc l l lają zllaczctrie t]la rozwtl-

1u rynku r .n lcka rv Polscc:
|. lntcrwcncy.jny zaktrpu tl l lcka odtłuszcztlncgo w 1rroszku oraz l lnarrstlwanie

prywatllcgo przcchtlrvywartia. Zatlanicrtr jcst 'nvsparcic rynkolve'j ccrry \Ą, tlkrcsach
nac1pr.odukcj i ( Rozporząd zcnic 2l 4/200 | ).

2. Dopłaty do OMP wykorzystywanego do prodtrkcji pasz, ktorc t.l la na ccltt zago-
spodarclw,anic naclrr,yzck proclukcy.jnych (rozpclrządzcnic 21()9l|9()9\'

3. Dopłaty do OMP przcznaczo|1cgo do produkcji kazcitly ikazciniancir,v w cclu
zwiększcn ia popytLr rra tcrr prtldukt ( l l.ozporząclzcnie 292 | l I L)90).

4.  Systen ref i r l rdacj icksportowych nr. in.  rv stc lsunku c lc l  OMP. ktr ' t ry nra na cc lu
zachqcen ic Irarrd ltlwcćlw tltl cksporttr ( Rozporząc|z enic | 7 4 l | 999),

-5. Kwotowanic produkcji nllcka. kttire zostało utrzylnane clo roku 20l.ł. nroze
wpływac na ograIliczcll ic tlt lstęptr tlt l sltrowclt w przypaclkLr tnożliwtlści zwiększcnia
produkcj i.

Produkcju masła
Production ol'butter

W ostatnich l0 ciLr lataclt produkcja tnasła w Ptllscc wykazywala trcnd wzrclsttl-
wy.  Prt ldukcja '  ktć l ra w latach |991 .|999 wyl los iła około l40 tys.  tot l ,  pod konięc
analiztlwanego okrcsu wzrosła do pclziorrlu około |70 tys. ton. Wiclkość prodLrkcji,
tlrasła zalczy, zar(lwno <lc1 dostępności surowca' popyttl, ccn, tl1lłacalności jak

i  dz ia lań inter lvcncyjnych'  Wie lkość produkc. j i  lnasła za lezy także od wic lkości  pro-
dukcji odtłuszczoncgo mleka w proszku oraz od tcndencji w rozdysponowaniu tłu-
szczu Irl lecznego. I tak tcz w ostatnich clwóch latach, ponlirrro rosnąccj podazy Stlrow-
ca tlrleczncgo. produkcji l Irrasła nie rosła dalej' a nawct nięznacznie zll lalała'
Przyczyną tego Lryło większe wykorzystarrie tłuszczu mlecznego przy produkcji sc-
rów5. Przewicluje się. zc taka tenclcncja moze się utrzymac. co c1oprowadzi w kolej-
nych latach do ograniczenia prodrrkcji masła. Jednak z drugiej slt.ony tcIrc1encja do

.  Rynek Mieka stan ipc-rspcktywy: ]nstytut Ekont ln l ik i  Roln ic lwa iC ios1rodarki  Zyr l 'nościowc.j .
2006 s. .ł.5

I
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konsuntpcji przetworów o niskiej zawartości tłuszczu moŻe przyczynić się do więk-
Szego Zagospodarowania tłuszczu mlecZnego na produkcje n]asła.

Popyt no masto
Demand on butter

Popyt na masło tworzony jest zarówno przez spoŻycie krajowe, jaka i poprzez za-
potrzębowan i e ze strony odb iorców zagr aniczny ch.

Po znaczącytll spadku spozycia nlasła, jaki rrl iał nriejsce w pierwszej połowie Iat
90-tyc|r i był spowodowany wzrostenr zainteresowania konsunrentów tłuszczanli
rośl innymi,  od |997 roku trudno dostrzec jednokierunkowe znr iany w spozyc iu
nrasła' Wahania wielkości spoŹycia

Rvsunck 7' Produkcja masła w Po|scc w latach l997-2006 (tys. ton)
Irigurc 7. Production ol'butter in l)oland in 199'l-f006 ('000 t)

200

1 8 0

1 6 0

140

120

1 0 0

80

60

40

20

0

*  61 - l T -  ; -^  :_
o  187  o  1 70  o  1 70

o 154 óTE, i
o 1gy 9146-,;,nrs-o

'1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Żródło: na podstarvic R1,nek Mleka stan i perspektywy l998.200ó

jakie nliały nriejsce w ostatnich l0 lataclr były skutkienr róŹnokięrunkowego od.
działywania Zarówno ekononlicznych jak i pozaekonomicznych czynników deternri-
nujących popyt na masło. Te sanre czynniki będądecydowały o zmianach w spozyciu
w kolejnych latach. Do najważniejszych na|eią:

Cen.y. Popyt na masło jest najbardziej elastyczny względenl ceny spośród wSZySt-
kich przetworów nrleczarskich. Wynikato zfaktu Występowania substytucj i Z ma|.ga.
ryną. Stąd w monencie spadku cen automatycznie dostrzec nlozna wzrost spozycia
i odwrotnie. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj tez poziom cen tłuszczów roślinnyclr'

Docltody. Masło wykazuje największą elastyczność dochodowa spośród wszyst.
kich tłuszczów Spozywczych. Mozna zauwaiyć wyższe Spozycie masła w grupach
o wyzszych dochodach. Według jednych zbadań w nizszych grupach społecznych
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współczynnik elastyczności dochodowej sporycia nlasła przyjmuje wartości większe
odjeden. Potem w kolejnych grupach dochodowych wartości tego współczynnika spa.
dają. Tak więc moina przypuszczać,Żew razze wzrostenl zanlozności wyraŹnie rosnąć
będzie spozycie nlasła. Według tych samych badań pozionr nasycenia spozycia
kształtuje się na granicy 7'2 kglosobęó. Do tak dużego wzrostu sporycia na pewno
w najbliŹszych latach nie dojdzie' ale wartość tego pozionru nasycenia wskazuje na ol.
brzynri potencjał w zakresie zagospodarowania nrasła poprzęz rynek wewnętrzny.

Publikacje ż),wieniowcólv. Szereg publikacji, zarówno naukowych, jak i popular-
nych przyczyniło się kilkanaście lat tenru do spadku spozycia masła na rzecz marga-
ryny. Dziś środowisko nredyczne jest już rlniej przychylne nlargarynie.

Działania marketingowe Jirm. obok wymienionych powyzej czynników były
one głównynr narzędzienr w wa|ce ponliędzy producentanli ' rrrasła i rrrargaryny" Po-
niewaz nrasło przez długi czas było produktenr anoninrowym większość ztych narzę-
dzi nie była dostępna dla producentów nrasła. od ki|ku lat sytuacja uległa zll l ianie.
Rozpoczął się proces budowania nrarek na tynr ryku. Jak na razie nadal najpopular-
niejszymi nrarkanri sąnlarki rodzajowe tj' ,,rrlasło ekstra' ' i ,,rl lasto śnlietankowe... Ale

i tu marki producentów mającoraz większe Znaczenie. Stąd mozna przyptlszczać. żr'e
szeroka gall la pozacenowyc|r fornl konkurowania będzie dostępna równiez dIa produ-

centów nrasła. Przyczyni się to zarówno do zwiększenia spożycia masla ogółenr, jak

i może być powodenr wzrostu sprzedaŻy przez najsilniejsze podnlioty na rynku, które

stać będzie na podjęcie działań pronlocyjnych.

RysLrnek 8. Spożycic masła rv Po|scc (w prze l iczenir.r na jedncgrl rnicszkańca rocz-rl ic)
Irigurc 8. Consurnption of buttcl in Poland (pcr'capita/year)
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Zródł'o: na podstawie Rynek Mleka stan i perspektywy l998.200ó

t' Kurzarva I.. rnaszynopis pracy doktorskie.j. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszktxvskiego. Po-
znań. l999 s.5ó
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Poza spoiyciem nlasła w gospodarstwach domowych część tego produktu Zago-
spodarowywana jest przezinne gałęzie przetwórstwa spoŹywczego do produkcji wy.
robów wieloskładnikowych. Wzrost popularności spożycia niektórych produktów
(np. pieczywa cukierniczego) ntoże równieŻ styrrtulować wzrost zapotrzebowania na
masło.

Eksport masła
Export of butter

W ostatnich kilku lataclr eksport stał Się ważnynr kierunkienl zagospodarowania
masła. Według szacunków w roku 2006 polscy producenci sprzedadzą za granice 45
tys. ton nrasła. co stanowić będzie ponad25Yo krajowej produkcji. Do nlotlentu inte-
gracji eksport rrlasła charakteryzował się duzą zntiennością i był niewielki. Decydo-
wały o tynl niskie ceny na światowyclr rynkach i brak nlozliwości subwencjonowania
eksportu. Po akcesji duzytll rynkienl zbytu, idziś głównynt kierunkienl eksportu są
kraje UE. W 2005 roku największe i lości  sprzedano do Nie ln iec Belg i i  i  Holandi i .
Spoza Unii odbiorcanli polskiego rnasła były Maroko, Egipt i Rosja.

R1',strrlek 9 Wiclkość polskicgo eksportu masła (w tys. ton)
Irigurc- 9. Quantity ol'I 'oiish export ol'buttcr (,000 t)

1997 1999 2001

Zródło: na podstarvie Rvnck Iv!|eka slan i pelspekll.rvy |998-200ó

Na światowych r.ynkach masła obraca się rocznie od l,2 do l,5 mln ton rrrasta. Tak
więc Polska ze sprzedaŻąnie przekraczająca 50 tys. ton nie odgrywa większej roli
w światowych obrotach tym Surowcenl. Donlinujące w tyll. l zakresie są: Nowa Zę|arl-
dia i Australia oraz stare kraje UE; Niemcy, Franc.ia, Belgia i Holandia.
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R),nek nleka w proszku i nasta v,Polsce.

Ceny masła na rynku światowym w okresach wieloletnich nie wykazują tendencji
w swoich zmianach. Charakteryzują się jednak duzą znriennością (od l200 do 2200
USD/tonę) w poszczególnych latach spowodowaną zmianami w podazy' popycie
i stanie zapasów.

Dalsza pozycja krajów UE w tym Polski na światowynr rynku nlasła w duzej nlie-
rze za|ęzęć będzie od wyników negocjacji prowadzonych w ranraclr WTo. Zakładają
one zredukowanie subsydiów eksportowych. Najniiszy zaplanowany pozioll l cen in-

terwencyjnych w UE wynosi 2464 euro/tonę' Przy światowej cenie l600 - l650

euro/tonę niemoŹliwe jest konkurowanie bez subsydiów. Kolejna kwestia, to otwarcie
unijnego rynku na inlport. Obecnie jest on obłożony wysokinli cłanli. Cło na lrrasło
jest w tej chwili wyisze niż sanra cena masła na rynkaclr światowych (l89ó

euro/tonę). Jednak znliany te rrie nastąpiąprawdopodobnie szybciej niżw 20l3 roku.

Rysunck |0. Swiato\\,y eksport masła rv latach l995.2004
Irigurc l(). WorId cxport of bu1tcr in |995-2(X).ł
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Zródło: na podstawie FAOST.AT

Znaczenie WPR dla rynku milsła
Meaning of CAPfor butter market

Z nlec|laniztnów Wspó|nej Polityki Rolnej następujące nrają znaczenic dla rozwo-
ju rynku mleka w PolsceT:

l. Ceny interwencyjne' które obecnie wynoszą2595,2 euro Za tonę. Wpływają na
podtrzynlywanie opłacalności produkc.i i.

7 Pełne informacje na te|nat zakresu wrynlie tlionych regulacji nrożlra nla|eź.ć narr.rrr't.'arr.gor,.p|

'ł'1446.4493
''t c19 *-J''1 375-'n r.t i--iog*-*,r zes""-.tzsiJ iilz-  *--1250
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2. Zakupy interwencyjnc lnasła.

3. Instrumenty styrnulujące popyt wewllętlzny w tyn]: subsydiowanie tłuszczu

mleczlrego wykorzystywatlcgo w przctwtirstwic i rv bezpośrednicj kclrlsuIllpcji. sprzc-

daz masła po obrrizonych cerrach orgall izacjorrr nic norr pro1it.

4. Rcgulacjc handlu zagrltniczncgo' W ty|n subwerlc.je cksportolve i cła.

5. Krvotowanie produkcji sunrwca.

Podsumon anie

St t  t t tu t t t  t ' .1 '

MIcko w proszkrr . jcst.jcclnynr z l .rotlstau'owych produkt(rw polskicgo przcnryslu r lr lcczzrr-

skiego. Jcgo protlrrkc.ja sięga l9() tys. tol). Z czcgo lr ' iększość pr.zypat|a na ocltłuszczonc Il l lc-

kt l rt, 'prt lszkLt. a 1"lt lzostała częśc na l lrIckrl pcłnc. 
.fak 

rvysoka produkc.ja stawia PoIskę wśr(lrJ

czołtlwych 1lrt ldt lccntt iw iekspo11crtiw t l l lcka w 1l l .t lszkr. l  na świccic. DaIszyl wZt.ost podaZY

nllcka w proszkLr nrożc być.ogrittr iczotry pol]IZcZ br.ak clostępr-r dtl st.tt.t lwclt '  co rt.ynikać bę-

dzic z l irktu krvo1txvania proc|trkc. i i  t l l lcka t l l .az większcgo zagtlsptlt larowall ia I l l leka do pro-

clukc.j i  rvysokoprzctworzonych produktirw rnlccznych takich.lak scr.y czy.jogurly. O popycic

na pcl lskic InIcko w proszktr decydtr.jc głtirvnic zaptltrzcbtl ił 'anic zc strony odbiorcó'nt 'zagra-

nicznych. Eksport '"v nickt(lrych Ia(acl l  s(anowi l3().), i ,  prodtrkc.| i . ( iłi lwnylni kiertrnkatrl i  zLlyttr

są starc kra.ic 'LIni i  l:uro1le'jskiu1i t lraz Algicl. ia. Przyczyrlarl.r i  tcndcnc.i i  wzrostt lwc.j w cksptlr-

cie były zarówncl I ibcral izac.ja hanclItI z kr.a.jarni Uni i I lrrropc-.jskic.j oraz dobra koniunktura n{l

sw ia towynr  rynku r l r l cka .  Da lszc  pcrspcktywy r l l a  ckspor tu  po lsk i cgo rn l cka  rv  proszku za-

leżą od lvynik(lrv ncgocjacj i lv t.atrraclt W.fO. Znicsionic ccl i  rcl irndac.i i  eksptlrtor,vych nrozc

pr.zycz'ynić się r lo osłabicnia pozyc.j i  krrr.1ów LJI1 na rynkach lnięc|zynarodowych. Jcdnak po.

rnirno tcgo dobra pozyc'ja produccnl(rw polskich rta rynku Ll l ') powinna zostac utrzyl.nana.

Produkcja t lrasła w tlstalrr ic lr t|zicsięciu la(ach wykazyrvała trcnd wzrostowy' Wielkrlśc

produkc.j i ,  tnasla za|czy, zarówntl oc| c|ostępności suror,vca, popytu. ccn, opłaca|ności .jak
i działań interwcncyjnych. ogI.al l iczcnia produkc.j i  I lrasla I ltogą wynikac tych saInych przy-

czyn w zakresic dostęptl do surowca, co w przypadktr nlIcka rv proszktt '  Jcdnirk ttrtaj tcndencja

do spclzywania produkt(l.'v o niskicj zawar(rlści tłttszczu lrloze ogralliczyć wykorzystanic

tłuszczu Irr lccztlego w innych produktach lxlccznych. Popyt na l l lasło tworzony.jcst zarówno

przez spozycie krajowc, jaka i poprzcz zapotrzcbowanic ze strony odbiorcriw zagranicznych.

Po znaczącytn spadku spozycia nlasła. jaki rniał rnic.jsce w pierwszcj połorvie lat 9O-tyclr, od

l997 roku tru<lno dostrzec jednokicrtrnkowc zlniany w spożyciu nlasła. Wahania, jakie nl iały

nriejsce były skutkicrn różnokiertrnkowego ocldziaływania Zarówllt l  ckononlicznych jak i po-

zaekonotnicznych czynników detcmlinująiych wiclkośc sptlzycia nlasła do których należą

nriedzy innyrni: ccna i dclchody a z czynników ptlzaekononricznych dostępność do działari

marketingowych. Prognozy zmiana tych czynnikow w najbl iższych latach dają podstawę do

prognozowania znaczącego wzrostu spożycia mas,la przez polskich konsttlncntórv. Poza spo.

zyciem nlasła w gospodarstwach donrowych część tego produktu zagospodarorvywana jcst

przez inne gatęzie przetwórstwa spożylvczcgo do produkcji wyrobórt. r,r,icloskładnikowych'

Wzrost popuIamości spożycia niektórych produktów (np. pieczywa cukierniczego) moze rów-
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Rt.nek nlektt y, pro.s:ku i masła wPolsce

nież stynlulowac wzrost Zapotrzębowania na maslo. Eksport masta Znacząco wzrósl po

przys tąp ien iupo lsk idoUE inatychrynkach jes tongtówn ie lokowany.Jednakda lszemożl i .

wości ekspor1owe w dużej ,ni",,ć,de|ż"Ćbęclzie od negocjacj i w ramach WTo. Polska nie jest

potentatclll no ,*''n.o*y,,] wnku tcgtl procluktu. Rynek rnasła rł' UE jcst chroniony bardzo wy.

sok i rn i cłarn i i i chewerr tua lneZn ics ien ienozcprzycz 'yn ićs iędodużychztn ianwzakres iehaI l .

dlu zagratricznego.
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Rynek mleka w proszku i masła w Polsce
(stun obecny i perspektywy rozwoiu)

strasz(:( '1 t(

Wnin ic j szy l r l<rpracowan iupo<l ję topróbęoccnyfunkc jonowan iapo lsk iegorynkutnas ta

i I r l l ckawproszk l to razpozyc j iPo l sk inarynkurn iędzynarodowyt r lwosta tn ichdz ies ięc iu !a-

tach .Starar ros ięró rvnreżwskazaĆk ierunk i rozwojuzarównoprodukc j i , . jak i zapot rzebowa.
n iawnajb l i zszychk i l ku la tachb iorącpot1uwagęuwarunkowan iazarównorynkukra1owego
j a k im i ęd z yna r odowego .Wyka z ano ,że c l a l s z epe r s pe k t ywy c l l a po l s k i c go r yn ku z a l cżą

w głównej nrierzc otl sytuacj i i  zrnian na rynkach rnięclzyrrarodowych. W przypadku rnasła

clodatkowo waznylT czynnikiem tlla rozwoju produkcji będzie popyt z'głaszany prz'cz pt>|-

skich konsttnlentorv.
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Szymorr Tarant. Grażyna Adamczyk

Market of polder milk and butter in Polancl
(present situatiott and perspectives of development)

Sttnttttar,y

In this paper took a tr ial of evaluation of function of powder milk and buttcr Pol ish rnarket
alrd also posit it ln of Poland on intcrnational Inarket in thę |ast l0 years. It was showed thc direc-
t ions of dcvelopnrcnt of production and clcr land in next years takc into consiclcration condi-
t ions of Pol ish and international market. It was showcd, that f-urther perspectives of Pol ish rnar-
ket dcpend on situation arrd changcs on intcrnational markcts mainly. ln the casc o1- buttcr,
acl<l it ional ly inrportant t irctor for clcr,eloprncnt wil l  be dcul iurd of Pol ish consunrcrs.



JAROSŁAW LIRA. ANNA WITCZAK

Analizu opłacalności produkcji trzody chlewnej
w Polsce w lutach 1990-2006
The analysis of proJitabiliu of pork production in Poland in
1990-2006

Wstęp
Introduction

Se ktor gospodarki zywrroŚciowcj charakteryzuje się duzą zmicnnością rynku, któ-
ra wyll ika z waIrań sczontlwyc:lr i koniunkturalnych' Ma to nęgatywny wpływ na SytU-
ację ckononliczną podnliotow gtlspodarczych. W przypadku rynku żywca wieprzo-
wcgtl wszelkie pcrtttrbac.je dotyczącc paszclwych i ekotlomicznyc|r uwarutrkclwań
chowu trzocly chlewncj są bardzo istotnc dla produccntów.

Na ryrlck zywca wicprzowcgtl clddzia,lu.ią nl.in.: popyt, podaz ioeny takich pro-

duktów.jak: zboż'tt, pasze i prosięta. Wobec tcgo opłacalnośc produkcjl trzody ch|ęw-
nej tnozna analizowac w tlparcitl tl graniczne rclacje ccnowc, dotyczącc cen skupu
zywctt wicprzc.lwcgtl clo cclr z'bóz, pttsz lub prosiąt. JcśIi tc re lacjc rozszerza.ią się ptl-
wyżcj okrcśltlncgtl 1rozitl l l 'tu na korzyśc żywca wicprzowcgtl|. to obsęrwuje się
wzrost o1lłacalności jego proclukcji, w przeoiwnynl wypadku występuje spadek
opłacalności. Krótkcltcrl l l i l lowc prognoZy cen produktów roInych stanowią podstawą

do szacowania opłacalnclści produkcji. Na jej podstawie produccnt tna rnozliw,ośc
podjęcia decyz.i i o skali produkc ji.

Cęlem pracy jcst okręślenię opłacalności produkcji trzody chlewne.j na podstawie

ana|izy relacji ceno'uvych żywca wicprzorvego w stosunktt do ccn zboż, nricszirnki
i prosiąt w latach l 990-2006.

' Przy.jlntljc siq. żc 9 kg zyta Iub ll kg jęcznlicnia 1rowinno byc ckwiwirlcntctll l kg żywca u'icprzt'rve-
go. a.jcdno prosię ckwiwalcntcm ok. 27-30 kg żywca wioprzowego. Por. Małkorvski J '' Zawadzka D ' Wtt-
huttio protluk,ji Ir:tld.l,thleu'ne.j v,Ptllsce i ittn'yr,lt krujaclt' Komttnikąl't'' Ro1xlrtv Ekspertv.l,' Nr ]89'
Warszawa. 1995.

Kisiel R. Zaslo,sowunic wybrun.t'ch mekil ruc'hunku ek>nottticzneso v opt.\,nalizat ii produkc ji ntlni-
r ' :c7.  Wydawnictwo Unirvcrsytctu Warln ińsko.Mazttrsk icgo'  o lsztyn' .200| s. tó l .
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.Iarosław Lira. Anrra Witozak

Materiały i metoda badawcza
Research materials and method

Matęriał badawczy stanowiły lniesięczne targowiskowe cęl]y zywca wieprzowęgo
i prosiąt oraz targowiskowę ceny żyta i jęczmienia od stycznia l990 roku do marca
200ó roku, a takze ceny I-nieszanki T-2 - od lipca |992 do grudrria 2005 roku. Dane te
pochodzlły z rapoftórv rynkowych (od 2002 roku analiz rynkowych) ,,Rynek mięsa _

stan i pcrspektywy'', ' 'Rynek zbóz stan iperspektywy'' z|at |990-2005 oraz,,Rynek
pasz stan i pcrspektywy" zlat 1992-2005 i Biulctynu Statystycznego GUS (2006).

Do prognoztlwania cen z'bózrla podstawie szeregów czasowych ZastoSowano |'t1o-
del wyrownywania wykładniczcgo Wintcrsa, jako jcden z rnodeli adaptacyjnych na-
lczących clo grupy nletod wygłir<lzarlia wykładniczeg..'.. W przypadku prognoz cell
trzody ch lewncj Zast()sowano nlodel mu l ti pI i katywny uwzg|ędniający trend, wahania
cykliczne, sezonowe i lt sowc'. Z kolei prognozy ccu pasz oparto o adaptacy.jny mo-
dcI wyrównania wyktadrliczego []rowna rzęclu Ila.

Wyniki badań empirycznych
Result and discussion

W pracy analizclwano targowiskowe ccny zywca wieprzowcgo (w złotych za
l kg). ceny prosiąt oraz targowiskowe ce ny zyta i.jęczInienia (w złotych za l c1) w pcl-
szczcgó|nych miesiącach od stycznia l 990 roku do nlarca 2006 roku w Polscę (dla ka-
zdego rodzaju produktu otrzylnano szeregi czasowe złozone zę |95 jcdnostek czaso-
wych). Ponadto analizowaIro ccny: tnicszanki T-2 (w złotych za tonę) od lipca l992
do gruc ln ia 2005 (  162 jcdnostk i) .

Relacje cenowe żywca wieprzowego w kg żyta
Price relation of hog livestock in kilogram of rye

Relacje cęnowe zywca wieprzowego w kg żytaw Polsce od stycznia l990 roku
do rrrarca 2006 roku wraz z prognozami od kwietnia do grudnia 2006 roku ukazano
na ryS. l . W latach l990- l 99l wystąpit si lny trend wzrostowy od poziomu 8,32 do
poz ionru 20 '8 l  kg zytaza l  kg żywca wieprzowego. Rok 1992 ip ierwszy kwartał

. Stańko S. Progno:ovtlnie y,- nllnit,tu,ie, Wy<lawnictwo SGGW. Warszawa. l999. Lira J. i Kurzawa I.
Krótkllerminowe progno:\' c't,tt produktóu' rolny-ch 'jako przestanku plunowaniu produkcji' Zróżnicou'tt-
nie rcgionalne go'spodarki :.l''u'no,śt,iolt'ej u, Polsca w,prot,esie integrucji z Ullią Europej.słą. Red.
W. Poczta iF.  Wysocki .  Wyd. Akadcmia Roln icza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Poznań,2002,
s . 5  I  9 -535 .

r Lira J., Witczak A. Anuli:a relacji tt,tu;rtych :ywt'a wieprzov,ego i ich prognozv. Zcszyt tl( 9, WSHiU
w Poznaniu,2005, s.  143-152.

t  
Star iko S. Progntzotrt tn ia. . . . .
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Anolizo oplar,ulłlości yt, produkcf i trzod.l, t,hlclrnaj '

l993 rokrr odznaczał się silną tendencją spadkową do pclziolnu 5.17 w l.l larcu
l993 roku. od kwtetnia l993 roku do rvrzeŚnia l 994 roku obscrwowano trend wzro-
stowy relacji cenowych zywca wicprzowego w kg zyta do poziomu 14,46. W latach
1995-2005 stwięrdzono od lipca do pazdziemika tendencje wzrostową, a w pozo-

stałych micsiącaclr tendencje spadkową. Ponadto okres ten charaktcryzo- rvał się
dltz4 zmietlntlścią odchylen relac.ji ccnowyclr oc1 śrcdnicgtl 1-ltlziolnu 9,47 kg zyta za
l kg zywca wieprzowcgo in trl inus 329ł' do in plus 359ó. NajIriższy ptlziotn rclacji
ceno- wych w latach 1995-2005 wynosi l  6,43 w lutym 2004 roku, a najwyzszy
l2 '78 we wrzcśniu 2005 roku. W 2006 roku przcwidL l je s ię średni  poz ion 9,82 kg
zyta za I  kg zywca wicprzowego (tab.  l ,  tab.  5 i  rys.  l ) .

Tabela [ .  Rc|acjc cenowc żYwci l  wi( .przo\!c{() w kg żyta w, pt lszczcgó lnyc| i  n l ies iącach lat

l  990-200ó")

Tablc l .  Pr ice re lat ion of hog l ivcstock in k i logram of ryc in mont l ts ot '1990-2006" '  years

I{clac.jc ccno\r'e

Poniżci l l .0

<8.0-9 .0)

<9.0-  I  0 ,0  )

Liczba
nl icsięc.y

30

3u

1 5 .4

( )dsc tck  nrc i s iqcy  ( "  ' , ) Okrcsy czasLl

x i l ' 92 .  t '93 .  I l ' 93 ,  i l l ' 9 .1 ,  tV '93 ,
V ' 9 3 .  V I . 9 3 '  V I l ' 9 3 '  I I ' 9 ó .  I I I ' 9 6 ,
I V ' 9 ó .  V . 9 6 ,  V I . 9 6 '  V I I ' 9 ( l .  X I I ' 9 ó .
I ' 9 7 .  I t ' 9 7 .  I ' 9 9 ,  i l ' 0 0 ,  V I ' 0 0 .  V ' 0 3 ,
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a) danc od l ipca 1992 rok.,,

u) du!u nl Mun'lt )()()ó.

Zródłtl: ()pracclwirnic właslrc l la podstawic: l{aptl l ' ty ryIrktl .uvc. Rynck pasz slan ipcrs1lektl 'wy

( 1 992- -200 l ). Anrl izy rynkowc. l{ynck pasz stan i pcrspcktvwy (2002-2005).

Relacjc Ccnowc żywca wieprzowcgo w kg zyta Zostały przcdstilwionc \\, postllci sze-

regu rozdzielczęgo przedziałowego w tab. l. Najczęścicj rclacje ccllowc ositgały poziolll

l l .0 kg zytt lztt l  kg zywca wieprzcl lt 'cgcl (67,29Ą' ogćlłLr I lr icsięcy). Brak t lpłacalntlści

produkcji trzody chlewnc.j określanej nic przekroczel] iel l l  granioznc.i rclacj i  9 kgzyIa

za I kgzywca wieprzowego Stwierdzono w ó2 miesiącach na przcstrzel l i  od stycznia

l990 roku dcl nlarca 2006 roku, co Stanowiło 3 l ,89{' ogolu rnicsięcy.
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Anali:u optacaLności v produkcji tr:ody chlev:,1ej

Rysunek | . Relacje cenowe żywca rvieprzowcgo w kg zyta rv Polsoe od styczna l990 roku do marca
2006 roku \\,raz z plognozami od krvictnia do grudnia 200ó roku
Figure l. Price relation of hog l ivcstock in ki logram of rye in Poland from.lanuary 1990 to March
2006 together with thc tbrecasts tiom April to Deccmber 2006
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Relacje cenowe żywca wieprzowego v) kg jęczmienia
Price rel&tion of hog livestock in kilogram of barley

Relacje cenowe Żywca wieprzowego w kg jęczmienia w Polsce od stycznia |990
roku do nrarca 2006 roku wraz zprognozani od kwietnia do grudnia 2006 roku przed-
stawiono na ryS' 2. Trendy relacji cenowychŻywcawieprzowego w kg zyta i w kg jęcz-

mienia były bardzo podobne. W latach l990-l99l wystąpił silny trend wzrostowy od
poziomu 7,55 do poziomu l7'53 kg jęczntienia za 1 kgŻywca wieprzowego. Rok l992
i pierwsze półrocze |993 roku odznaczało się silnątendencją spadkową do pozionlu
5,46 w czerwcu l993 roku. od lipca l993 roku do września l994 roku obserwowano
trend wzrostowy relacji cenowych Żywca wieprzowego w kg jęcznlienia do pozionru
|2,73. w latach 1995-2005 stwierdzono od lipca do października tendencje wzro-
Stową a w pozostałych miesiącach - spadkową. Średni poziom relacji cenowych
żywca wieprzowego w kg jęczmienia wynosił 8,07 z odchy|eniami od in minus 33,]yo
do in p|us 33,7vo. W 2006 roku moŹna oczekiwać' że średni poziom relacji cenowych
będzie wynosił 8,66 kg Żyta za I kg Żywca wieprzowego (tab. 5 i rys. 2).

Relacje cenowe Żywca wieprzowego w kg jęczmienia przedstawiono W postaci
Szeregu rozdzie|czego przedziałowego w tab. 2. Najczęściej relacje cenowe kształ-
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towały się w przedziałach od 8,0 do 9,0 (2|,5% ogółu miesięcy)' od Stycznia l990
roku do marca2006 roku odnotowano w 75 nriesiącach (38,59lo ogółu mieslęcy) brak
opłacalnoŚciprodukcjitrzody chlclvnej, gdyż producclrt uzyskiwał poniżej 8 kg.jęcz-
l l ] icn ia Za I  kg Zy\Ąca wieprzowcgo.

Tabcla 2. Relacje cenowc zywca wieprzowcgo w kg jęcznlicnia w poszczególnych miesiącach lat
l 990-200óa)
Figure 2. Price relation ot' lrog livestock in kilogram ofbarlcy in months of 1990-2006a) ycars
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Analiza oplacalności w produkcji trzod1, ghlęv],.
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Żroc|ł<l: opr.acolt'anic własne na podstawie : I{apor.ty rynkowe. Rynck mięsa _ stan i pcrspcktyw1,

(|99f-200|)' Anal izy Ivnkowc. Rvnck mięsa - stan i perspckĘr,vy (2002-2005) oraz Riulcfun Statv-

styczny (2006).

Rysunek 2. Re lacjc ccnowc żywca rł' ieprzowego w kg.jęczmienia w Polsce od styczna l990 roku do
marca 2006 roku rvraz z prognozirmi od klvictnia do grudnia 2006 roku

Irigurc 2. Pricc rclat ion of hog l ivcstock in ki logram ol 'barlcy in Poland l iom .lanuary 1990 to March
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Relacje cenowe prosiąt |Ą, kg żywca wiepr1owego
Price relation of piglets in kilogram of hog livestock

Relacje cenowe prosiąt w kg żywca wieprzowego w Polscę od stycznia l990 roku

do rrrarca 2006 roku wraz z prognozami od kwietnia do grudnia 2006 roku przedstawio-

no na ryS. 3. W 1990 roku zaobserwowat]o trend wzrostowy relacji cenowych prosiąt

w kg żywca wieprzowego od 19,83 do 36,41 kg zywca wieprzowego za jedno prosię.

Lata l991.l992 i pierwszy kwartał 1993 roku odznacza| się tendencją spadkową do

poziomu I 8,06 w lutym 1993 roku. Od kwietnia 1993 roku do czerwca 1994 roku ob-

Serwowano trend wzrostowy relacji cenowych prosiąt w kg zywca wieprzowego do po-

ziomu29,]5. od drugiej połowy l994 roku do końca l997 roku średni pozioln relacji

cenowych prosiąt w kg zyrvca wieprzowego wynosił 23,55 z odchylenianri od in minus

12oń do in plus |7 ,5o/o. W latach |998-f004 obserwowano duzą zniennością odchyle ń

re|acji ccnowych od średniego poziomu. W tym okresię Średni poziom relacji ceno-

wych rrkształtował się na poziomie 25,.76 z odchyleniami od in minus fo.9% do in plus

|9,4%. Rok 2005 był okresem wzrostu relacji cenowych, gdyż jej średni poziom wy-

niosł 33'56 kg zywca wieprzowego za jedno prosię z odchyleniami od in nrinus 8,l7o

do in pltrs J,60l,. W 2006 roku przewiduje się tendencje spadkową relacji cenowych

prosiąt w kg żywca wieprzowego do poziomu 28,50 kg zywca wieprzowego za jedno

pros ię ( tab.  5 i  rys.  3) .

Tabcla 3. Relac.jc ccnowe prosiąt w kg żywca wieprzowego w poszczególnych miesiącach Iat
l 990-20()óa)
Figure 3. Pricc relatitln of piglets in ki|ogram oIhog livestock in months of l990.200óa) years
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Analizu opłacalności w produkcji tt.zody chlewnej .'
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a) c1anc clo rnarca 200ó roku.

Żródło: opracowanie własnc na podstawic: Raporty rynkowe . Rynek mięsa stan i perspektywy
(|992-200| ). Analizy rynkowe. Ryrrck mięsa stan iperspcktywy (2002-2005) oraz Biuletyn Staty.
styczny (2006).

Relacje cenoWę prosiąt w kg Zywca wieprzowego przedstawiollo w postaci szere-
gu rozdzielcze9o przęd7'iałowego w tab. 3' Najczęściej relacje ccnowe kształtowały
się w przedziale od 24,0 do 26,0 (f9,2oń ogółu rrriesięcy). Przyjmując próg opłacalno-

ści21-30kgzywcawieprzowego Za jędno prosię' stwierdzono brak opłacalności pro-

dukcji trzody chlewnej od stycznia l990 roku do marca 2006 roku w l28 mlesiącach
(65,6% ogółu rniesięcy). Gdyby obnizotlo próg opłacalrrości do poziomu 24-26 kg
zywca wieprzowego za jedno prosię, wtedy stwierdzono by w 3 l ,89/o ogółu miesięcy
brak opłacalności.
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Rysunek 3. Rclar:je cenowc prosiąt u.kg Źyrt'ca rvieprzorr,ego lv Polsce od styczna l990 t.oku do

narca 2006 roku rvlaz z prognozami od krvietnia do grudnia 2006 roku

Figurc 3. Price rclat ion of piglets in ki logram of hog l ivestock in Poland f iom January 1990 to March

20()6 to-scthcr rłith thc l i)recasts l iom Apri l  to Deccrnber 2006
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Relacje cenowe żywca wieprzowego w kg mieszanki T-2.
I'rice relation of hog livestock in kilogram of fodder mLuture T-2

Na rys.4 przedstarł,iono re|acje cenowe żzywca wieprzowego w kg Il l ieszanki T-2

w Polsce od lipca 1992 roku do grudnia 2005 rokLr wrazz prognozami od stycznia do

grudnia 2006 roku. We wrześniu l992 roku relacja cenowa osizgnęła wartość nlaksy-

malnąIra pozionric 6,9ó kg nlieszanki T-2 za l kg zywca wieprzowego. od pirzdzierniku

l992 roku do czerwca l993 roku wystąlił silny spadek relacji cenowych do 3'87 kg

nrieszanki 1'-2 za I kg zywca wieprzowego. Natomiast od lipca 1993 roku do listopada

l994 odnotowano silny trend wzrostowy (Ilraksymalną wartość stwierdzono w paź-

dzierniku l994 roku -1'56). W poszczególnych miesiącach od stycznia l995 do sierp-

nia l998 występowały odchylenia od średniego poziomu 5,33 kg nrieszanki T-f za 1 kg

Żywca wieprzowego od in l lt inus 20% do in plus 20%. Koniec l998 roku odznaczał się

spadkienr relacji cenowych do poziomu 3,94. W latach 1999-2001 zauwaiono tenden-

cje wzrostową re|acji cenowych (lnaksynlalnąwartość odnotowano w pazdzierniku 2001

roku - 5,78). Z ko|ei lata 2002-2003 przyniosły tendencje Spadkową relacji cenowych

do poziomu _3,62(grudzień 2003 roku). Rok 2004 odznaczał się tendencjąwzrostową

od 3.64 w styczniu do 5,06 w grudniu. W 2006 roku przewiduje się średni poziont 4,40

kg mieszanki T-2 za I kg zywca wieprzowego (tab. 5 i rys. 4).
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Rysunek 4. Relacje cenowe żywca wieprzowego w kg mieszanki T-2 w Po|sce od lipca |992 roku
do grudnia 2005 roku wraz z prognozami od stycznia do grudnia 2006 roku
Figure 4. Price relation of hog l ivestock in ki logram of fbdder mixture T-2 in Poland l iom Julv l992
to Decenrbcr 2005 together with the forecasts liom January to December 200ó

I

/ ,  / ,  / ,  / ,  / ,  / ,  ? ,  / ,  a ,  / .  / .  a ,  / ,,Ł' ,%, .%, ,so .%, .Łn .c''% .Ł 'ą, .% .% tą,

---t-wańości Źeczywiste--.'_' prognoza

Zródło: jak przy tab. 4.

Pogrupowanę relacje cenowe iywca wieprzowego w kg tnieszanki T-2 w postaci
szeregu rozdzie|czego przedziatowego podano w tab. 4' Najwyższe wartości relac.ii
cenowych ŻywCa wieprzowego w kg mieszanki T-2 powyŻej 7,0 wystąpiły w siedmiu
miesiącach l994 roku' Natonriast rozkład empiryczny wskazuje, Źe najczęściej rela-
cje cenowe kształtowały się w przedziałach od 4,5 do 5,0 oraz od 5,0 do 5,5 (45,|%o
ogółu rniesięcy).

Tabela 5. Relacje ccnowc żywca rvieprzowego do zbóz' pr.osiąt i mieszanki .l..2 oraz ich pI.ognozy
od marca do grudnia 200ó roku
Table 5. Pricc lelation of hog livestock in kilograrn of cclcals, piglcts and fbdder mixrurc as well as
tl.reir fbrecasts from March to December 2006
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Analiza opłacalno.ści w produkt' ji łrzod'1ł cfilzyxęi.

X
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q 9 5

9,64

q 5 7

g 7-ł

I 33,6s

| . iuo
30.79

28,9 r
a R  5 l

f8,82

28,5 |

28,50

9 , 1 9

10,48

10,89
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l 0 '  I ó
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Rellcje celowe

żywca wteprzowe-

4, r  1

4,04

4, f8

4 5 4

4.73

4 , 61

4,60

4.54

a) Relacjc oenowe dotyczącc ccn rzeczywistych wytłuszczono.

Zródło: obl iczenia w,łasne.

Relacje cenowe w skali roku
Price relation in the scale of yeilr

Analizując relacje cenowe zywca wieprzowego clo cen zyta i jęcz.mienia w latach
l990. -2005 można stwierdzić, iz brak opłacalności produkcji trzody chlewnej
wystąpił szczególnie w latach 1993, |996 i 2003 (tabl. 6). Natomiast w latach l 997
i 2000 produkcja byla na skraju opłaca|ności. W tych latach produccnt trzody
chlewnej uzyskiwał mniej niż 9 kgiryta lub 8 kg jęczmienia za l kg Zywca wicprzo-
wego. Przyczyną niekorzystnych relacji cenowych w tym czasie były niskie zbiory
zbóź:' l w związku z tym relatywrrie wysokie ich cerry. Badając relację cen prosiąt do
cen zywca wieprzowego brak opłacalności stwierdzono w latach |993 i I 996, a na
skraju opłaca|ności były lata l995 i 2000' Analizując relacje cenowe zywca wieprzo-
wego do mieszanki T-2 stwięrdzono nięwielkie zmiany tych relacji dla lat l990-2006'
co un iemozl i wia określen ie gr anicznej relacj i opłacalności.

Tabela ó. Relacje cenowe badanych produktów rolnych w latach l990-2005 oraz ich prognozy

w 200ó roku

Table ó. Price relation ofresearched agricultural products in 1990-2005 and tlreir fbrecasts in 200ó
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Zródło: Obliczcnia wtasnc l l tr podstawie t lanych pochodzących z raport(lw rynkowych ,. l{ynck nl ię-

sa" ( 1990-2004) oraz Biuletynu Statystyczncgo GUS (2005).

Podsumowanie
Conclusion

Analiza opłacalności produkcji tr,zody chlcwnej w lataoh l990-2006 wskazujc na

ZróZnicowanic relacji cenowych ż'ywca wieprzowego do ccn z'bóż', paszy i prosiąt.

Szczcg(llnie niekorzystnymi latami dla producentów zywca wieprzowego były lata

l993 i |996 charakteryzujące się brakiern opłacalności. W latach tych występowały

niekorzystne rclacjc cenowe zywca wieprzowego do cen zytal1ęczl.l.t ienia oraz cęn

prosiąt clo zywca wicprzowego. W przekroju miesięcznym od stycznia l990 roku do

marca 2006 roku stwierdzono barak opłacalności produkcjiw około l/3 l iczby anali-

Zowanych micsięcy.

Sporządzone prognozy własne opłacalności produkcji trzody chlewncj wskazują,

ze w kwietniu, w maju i w czerwcu 2006 roku relacje cenowe zywiec:zboza osiągną

próg opłacalności Z kolei ana|iza relacji cenowych prosięta:trzoda od marca do grud-

nia 2006 roku wskazuje na opłacalność produkcji trzody ch|ewnej.

od lipca do grudnia 2006 roku relacje cenowe zywca wieprzowego do cen zbóz

i prosiąt będą korzystnie wpływały na opłacalnośc produkcj i trzody chlewnej . Produ-
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Ant,tliza oplat:alno'ści w produkc ji tt.zodl, chlcv,nej ,

cent za I kg zYwca wleprzowego

a Za l prosię uzyska średnio 29,0l

dukc l  r  t rzody chlcwncj .

otrzyma więcej niż 9 kg zyta lub 8 kg jęczmienia,

kg żywca, co będzie gwarantowac opłacalnoŚc pro-
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The analysis of proJitability of pork production in Poland in 1990-2006

Jun|mąry

The paper presęnts analysis ofprofitability ofpork production on the basis ofanalyse of
price relation of hog livestock to purchase prices of rye and barley, fodder mixture T-2 and pi-
glets in the period 1990-2005. The forecasts ofprofitability ofhog livestock in 2006 was defin-
ed. too.

The profitabi|ity ofpork production in l990-2006 was charactęrized by differentiation of
price relation of hog livestock to prices of cęrea|s, fodder mixture T-2 and piglets. The own fo-
recasts indicate that the price relation ofhog livestock to prices ofcereals and piglets will be
a good influencc on profitability ofpork production.
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poświęcony poznaniu i kształtowaniu gospodarki z punktu widzenia przedsiębiorstwa
i jego otoczenia.

Zeszyt Naukowy Nr 10, poznai: 2006
poświęcony istotnym wątkcltn z punktu widzenia aktualiów naszej gospodarki w skali
m ikro i makroekonomicznci.
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Zeszyt Naukowy Nr 11, Poznan2006
poświęcony zagadnieniom systemu bankowego, konkurencyjnoŚci i zarządzanta,wy-
branych problemów wsi i rolnictwa oraz spozycia zywności.

Hande|. Ztaczęnie we współczesnej gospodarcę, Poznań 2006
Materiały z ogólnopolskiej konferencji dniu 21-28. I I.2006. w Wyższej Szkole Han-
d |u iUsługwPoznan iu

Zeszyt Naukowy Nr 12, Poznahf00T
poświęcony polityce handlowej, systemów wynagradzanie i zarządzania, rachunku
efektywnoŚci inwestycji, przestępczości gospodarczej, migracji , atakze ubezpieczeń.

Logistyka w usługach, Poznań200]
materiały z konferencji w dniu 21 .0|.2007 . w Wyzszej Szko|e Handlu i Usług w Po-
znaniu

' \ . i  
' .  :  . . ''{.r:-.::t"

T


