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Przedmowa

W prezentowanym zbiorze artyku³ów w Zeszytach Naukowych Nr 15 Wy¿szej

Szko³y Handlu i Us³ug w Poznaniu podjêto wiele istotnych dylematów zwi¹zanych

zarówno z problemami makroekonomicznymi, jak i mikroekonomicznymi. Rozwa-

¿ania otwiera Kazimierz Rogoziñski stwierdzaj¹c, ¿e postrzeganie gospodarki

wy³¹cznie przez pryzmat konkurencji spowodowa³o, ¿e „wspó³praca” przesta³a byæ

przedmiotem zainteresowania w badaniach ekonomicznych. Tymczasem wspó³praca

w procesie serwilizacji gospodarki powinna pojawiæ siê w polu obserwacji i analiz

ekonomistów. Jej dostrze¿enie, badanie i analizowanie powinno stanowiæ podstawê

dla skorygowania jednowymiarowego, a wiêc nieprawdziwego obrazu œwiata i ¿y-

cia gospodarczego. Z kolei Kamila Wilczyñska omawia przedsiêwziêcia i œrodki

podjête przez polskie czynniki rz¹dowe w celu wdro¿enia bardziej skutecznych me-

tod planowania i kontroli wydatków bud¿etu pañstwa oraz pomiaru ich efektywnoœci.

Zdaniem Autorki przejœcie planowania finansów publicznych na d³u¿szy horyzont

czasowy bêdzie sprzyjaæ wyznaczaniu jednoznacznej hierarchii celów i kolejnoœci

ich realizacji.

Problemy globalizacji w kontekœcie jej wp³ywu na polskie przedsiêbiorstwa

przedstawia El¿bieta Mirecka. Autorka stwierdza, ¿e polskie przedsiêbiorstwa przy-

stosowuj¹ siê do trudnych warunków globalizacji, wykorzystuj¹c zarówno korzyœci

ze wzrostu handlu zagranicznego, jak i z innowacji technologicznych i podejmowa-

nych specjalizacji produkcji. Tak¿e ich strategie rozwoju dostosowa³y siê ju¿ do wy-

mogów rynkowych. Podejmowanie wspó³pracy z firmami miêdzynarodowymi czy

poszukiwanie nisz rynkowych wzmacnia pozycjê polskich przedsiêbiorców na glo-

balizuj¹cym siê rynku œwiata. Problematykê globalizacji i rolê kapita³u intelektualne-

go podejmuje równie¿ Agnieszka Pilarczyk. Autorka stwierdza, ¿e zjawisko to jest

szczególnie nasilone w sektorach kapita³och³onnych oraz intensywnie wykorzys-

tuj¹cych wiedzê. Wzrastaj¹ce podobieñstwo miêdzy technologiami opracowanymi

w poszczególnych gospodarkach oraz wzajemna wymiana doœwiadczeñ technolo-

gicznych pomiêdzy sektorami, w po³¹czeniu z rosn¹cymi kosztami oraz ryzykiem

towarzysz¹cym dzia³alnoœci innowacyjnej powoduj¹, ¿e alianse strategiczne w ob-

szarze badañ i rozwoju pozostaj¹ w wielu przypadkach najkorzystniejsz¹ opcj¹ dla

firm.

Tomasz Wanat przedstawia istotê i w³aœciwoœci dwóch taktyk cenowych: wi¹za-

nia i dzielenia cen. Autor omawia problem ich skutecznoœci zwracaj¹c równoczeœ-

nie uwagê na z³o¿onoœæ decyzji zakupowych dla nabywców. Stosowanie wi¹zania
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lub dzielenia cen nie mo¿e byæ uznane za bezpieczne, poniewa¿ wi¹¿e siê z niebez-

pieczeñstwami, które powinny byæ dobrze rozpoznane przed zastosowaniem tych

instrumentów cenowych. W innym przypadku zamiast spodziewanych pozytyw-

nych rezultatów mo¿na doprowadziæ do os³abienia pozycji rynkowej produktów.

Jacek Kowalewski i Maciej Matusiak podejmuj¹ ciekaw¹ analizê strategicznych

opcji w zakresie finansowania aktywów trwa³ych i obrotowych przedsiêbiorstwa.

W oparciu o klasyfikacjê procedury skonstruowano macierz dopuszczalnych, mo¿li-

wych strategii finansowania aktywów trwa³ych i obrotowych a nastêpnie mapê ryzy-

ka bêd¹cego rezultatem przyjêtej przez firmê kombinacji strategii. W koñcowej czê-

œci artyku³u Autorzy dokonali implementacji owego modelu w przedsiêbiorstwie

produkcyjnym, podejmuj¹c próbê identyfikacji stosowanych strategii finansowania

w latach 1996-2008. Analiza ta jest interesuj¹ca zarówno dla teoretyków, jak i prakty-

ków ¿ycia gospodarczego. Organizacjê pracy w³asnej mened¿era w przedsiêbiorstwie

rozwa¿a Jan Galicki zwracaj¹c szczególnie uwagê na metody usprawniania organi-

zacji poprzez rozpoznanie stanu przedsiêbiorstwa, projektowanie zmian w jego orga-

nizacji oraz ich wdra¿ania. Natomiast Jan Miko³ajczyk przedstawia stan i strukturê

rozwoju handlu detalicznego w Lesznie, gdzie jest bardzo du¿a liczba sklepów trady-

cyjnych, natomiast w centrum miasta brakuje nowoczesnej powierzchni sprzeda¿owej.

Autor podkreœla na podstawie w³asnych badañ, ¿e przy ma³ym potencjale miasta,

du¿e centra handlowe mog¹ funkcjonowaæ tylko na jego obrze¿ach.

Kolejna grupa opracowañ dotyczy dochodów gospodarstw domowych rolników

po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Joanna Wiœniewska dowodzi na podsta-

wie analizy danych statystycznych, ¿e g³ówny dochód z indywidualnego gospodar-

stwa rolnego jest stosunkowo niski w porównaniu do innych grup dochodów go-

spodarstw domowych. Cechuje je natomiast du¿y udzia³ transferów spo³ecznych.

Z kolei Joanna Wiœniewska i Jaros³aw Lira dokonuj¹ oceny zachodz¹cych zmian

w ró¿nych kategoriach dochodów gospodarstw rolników od pocz¹tku transformacji

do 2007 roku. Z analizy wynika, ¿e najszybszy wzrost dochodów gospodarstw do-

mowych rolników nast¹pi³ po wejœciu Polski do UE. Anna Gawroñska i Jaros³aw

Lira podjêli równie¿ ocenê wahañ sezonowych cen ¿ywca w wybranych krajach

Unii Europejskiej. Pozwoli³o to Autorom artyku³u na wyodrêbnienie 6 grup krajów

charakteryzuj¹cych siê podobieñstwem w kszta³towaniu siê sezonowoœci tych cen.

Zjawisko miêdzynarodowych migracji analizowane jest z ró¿nych punktów wi-

dzenia. Aleksandra Stadnik zajmuje siê aspektem spo³ecznym, zwi¹zanym m.in.

z miejscem imigrantów w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym. Analiza determinantów,

jak i skutków obecnoœci imigrantów w krajach goszcz¹cych podkreœla znaczenie tej

obecnoœci zarówno dla samych imigrantów, jak i spo³eczeñstw czy pañstw przyj-

muj¹cych. Aspekt spo³eczny nabiera szczególnego znaczenia w obliczu wzrostu mi-

gracji, poniewa¿ sk³ania do podejmowania przedsiêwziêæ przeciwdzia³aj¹cych dys-

kryminacji, opartych na dialogu miêdzykulturowym i wzajemnym zrozumieniu.

Opracowanie Przemys³awa PrzewoŸnika porusza problematykê funkcjonowania po-
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lityki ochrony œrodowiska w ujêciu bezpieczeñstwa ekologicznego. Autor stwier-

dza, ¿e wybór rodzaju polityki ekologicznej ma œcis³y zwi¹zek z mo¿liwoœciami, ja-

kie pañstwo uzyskuje na podstawie przepisów prawa oraz koncepcj¹ ochrony

i eksploatacji w³asnego œrodowiska naturalnego.

Ostatnie dwa artyku³y poœwiêcone s¹ edukacji spo³eczeñstwa. Jan Fazlagic’

zwraca uwagê, ¿e rozwój gospodarki opartej na wiedzy stwarza nowy kontekst dla

polskiej oœwiaty. Oœwiata w strukturach pañstwa nie jest ju¿ uto¿samiana ze sta-

biln¹, ma³o dynamiczn¹ struktur¹, która funkcjonuje poza g³ównym nurtem zmian

gospodarczych w kraju. Dzisiaj oœwiata staje siê sektorem strategicznym. Natomiast

Zbigniew Ziemianko podejmuje problem edukacji w kontekœcie bezpieczeñstwa

kraju. Autor ukazuje ró¿nice pomiêdzy edukacj¹ obronn¹ a edukacj¹ dla bezpieczeñ-

stwa, w ramach której wyró¿nia edukacjê dla bezpieczeñstwa politycznego, gospo-

darczego, militarnego czy psychospo³ecznego i postukuje tworzenie kierunków stu-

diów w tym zakresie.

Autorzy maj¹ nadziejê, ¿e opracowania omawiaj¹ce wyniki ich badañ i analiz

bêd¹ inspiracj¹ do dalszych prac badawczych, a dla studiuj¹cych stan¹ siê intere-

suj¹cym materia³em dydaktycznym.

Kamila Wilczyñska
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KAZIMIERZ ROGOZINSKI
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wy¿sza Szko³a Handlu i Us³ug w Poznaniu

„Wspó³praca” w us³ugowym kontekœcie

interpretacyjnym

Rethinking the meaning of ‘cooperation’ in a context

of professional services

Podjêcie tematyki wspó³pracy w obszarze wspó³czesnej gospodarki z góry ska-
zuje autora na wypchniêcie z naukowego main straem’u; nadto dopowiedzenie, ¿e
chcia³by – ograniczaj¹c pole obserwacji – skoncentrowaæ siê na sektorze us³ug,
uœwiadomiæ mu powinno, ¿e jego tekst poddany zostanie podwójnej weryfikacji ne-
gatywnej. Oczywiœcie fakt, ¿e artyku³ ukazaæ siê ma w publikacji naukowej „firmo-
wanej” przez Wy¿sz¹ Szkolê Handlu i Us³ug uznaæ mo¿na za wystarczaj¹ce, jakko-
lwiek czêœciowe tylko uzasadnienie [wszak wspó³praca w us³ugach nie jest czymœ
nadzwyczajnym]. Zasadniczym powodem podjêcia problematyki wspó³pracy w sfe-
rze gospodarczej jest nik³e ni¹ zainteresowanie. Dlatego te¿ teza, przyœwiecaj¹ca
autorowi tego opracowania, mog³aby mieæ postaæ nastêpuj¹c¹: Jeœli w sektorze
us³ug dostrzec mo¿na – a ³atwoœæ czynionych obserwacji jest potwierdzeniem natê-
¿enia wystêpowania zjawiska – rozliczne form wspó³pracy, to w miarê postêpowa-
nia procesów serwicyzacji gospodarki, bêdziemy zmuszeni uczyniæ j¹ przedmiotem
zainteresowañ ekonomii, w stopniu nie mniejszym ni¿ odnosi siê to do konkurencji.
Z powy¿szych wzglêdów artyku³ ten jest zaledwie przyczynkarskim wprowadze-
niem w problematykê czekaj¹c¹ na wnikliwsze potratowanie.

Wspó³praca jako przedmiot zainteresowania ekonomii

Cooperation as an economics’ subject of interest

Wystarczy siêgn¹æ po dowolny s³ownik ekonomiczny, aby na podstawie samej
analizy zestawu hase³ przekonaæ, ¿e siê przedmiotem zainteresowania tej nauki
jest konkurencja/konkurencyjnoœæ, a nie wspó³prac¹. Wniosek wyprowadzony
z takiej analizy trudno uwolniæ od znamion banalnoœci, tym bardziej, ¿e poczy-
naj¹c od modelu konkurencji doskona³ej, przez konkurencyjne rynki po przewagê
konkurencyjn¹, konkurencja sta³¹ siê aksjomatem umocowanym w rzeczywistoœci
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idealnej1. Jednak, bez wzglêdu na to, jak zdefiniowalibyœmy przedmiot zaintereso-
wañ naukowych ekonomii, badany jest on w aspekcie konkurencyjnoœci, a nie
wspó³pracy.

W genetycznym kontekœcie wyjaœniania, tak¿e powy¿sze stwierdzenie jest ma³o
odkrywcze. Niezale¿nie od przyjêtej definicji ekonomii, a wiêc abstrahuj¹c od tego,
czy za przedmiot badañ uznamy, jak chcia³ „kowal” ekonomii – gospodarowanie
„bogactwem narodów”, czy stosunki miêdzy celami a ograniczonym zestawem
œrodków ich realizacji, musimy stwierdziæ, ¿e myœlenie ekonomiczne ukszta³towa-
ne zosta³o w kontekœcie braku, niedoboru, ograniczonego dostêpu, wyczerpywania
siê… Czego? Oczywiœcie zasobów naturalnych, a wiêc materialnego wsadu, przy
czym w rozszerzonej i wyabstrahowanej wersji in put obejmuje zasilanie energe-
tyczne [w tym: si³a robocza] i kapita³owe. Teoria J.M. Keynes’a i taktyka H.Forda
dowiod³y, ¿e takim ograniczeniem mo¿e byæ popyt, a wiêc si³a nabywcza konsu-
mentów.

Aksjomat ograniczonoœci zasobów by³ czymœ niemal oczywistym w odniesieniu
do gospodarki generuj¹cych bogactwo z materialnych zasobów, a co uprawnion¹
czyni generalizacjê w postaci: gospodarka niedoboru. Wbrew ustaleniom J. Kor-
naia2 cecha ta ma zakres podnadustrojowy, a granicê jej obowi¹zywania wytyczaj¹
nie stosunki w³asnoœciowe, czy ró¿nice systemowe, ale konfiguracja czynników
wytwórczych.

W tym miejscu, wywód przerywam i wykonujê myœlowy skok w realia service
economy. Jej zdefiniowanie nastrêcza jeszcze wiêkszych trudnoœci ni¿ gospodarki
ery industrialnej, niemniej poza dyskusj¹ pozostaje, stanowi¹ca podstawê jej wyod-
rêbnienia, nowa konfiguracja czynników wytwórczych. W „odmaterializowanej”
gospodarce podstawowym czynnikiem wytwórczym staje siê kapita³ intelektualny,
co skutkowaæ musi koniecznoœci¹ przedefiniowania pojêcia wartoœci/bogactwa.
Zmianie ulec powinny równie¿ metody analiz, aby mo¿liwy sta³ siê naukowy ogl¹d
zjawisk dotychczas w ekonomii nie branych pod uwagê. Niematerialnoœæ zasobów
przetwarzanych w procesach gospodarczych sprawia, ¿e równie¿ w innej perspekty-
wie opisywaæ powinno siê zmiany wystêpuj¹ce po stronie popytu. Jeœli uznamy, ¿e
w rozwiniêtych spo³eczeñstwach pojawiaj¹ siê wreszcie skutki dzia³ania prawa En-
gla, to absorbuj¹ce wiêkszoœæ, wydatki na us³ugi zmieniæ powinny nasz¹ wiedzê
o zachowaniach nabywców. Nale¿a³oby na przyk³ad przyj¹æ, ¿e przy okreœlonym
poziomie zamo¿noœci, popyt na us³ugi osobiste, profesjonalne i publiczne jest nie
do nasycenia, a wiêc przestaje byæ barier¹ ograniczaj¹c¹ rozwój tych bran¿ us³ug.

Jednak bez porównania trudniejsze bêdzie prze³amywanie barier i schematów
mentalnych ukszta³towanych w paradygmacie industrialnym. Ich przezwyciê¿enie
powinno doprowadziæ do tego, aby wspó³praca traktowana by³a przynajmniej jako
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1 W paradygmacie przyrodoznawstwa tak¹ idealizacj¹ jest aksjomat, ¿e œwiatem rz¹dzi „œlepa si³a”,
któr¹ zaw³aszcza lepiej przystosowany.

2 J.Kornai, Anti-equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki i badania, Warszawa 1973.



alternatywa dla wszechw³adnej konkurencji. Nie bêdzie to zadanie ³atwe, ale bez
w¹tpienia zacz¹æ wypada od nakreœlenia – choæby w zarysie – alternatywnego obra-
zu rzeczywistoœci, w którym wspó³praca bêdzie siê mog³a pojawiæ jako skuteczny
sposób wykorzystania [nadarzaj¹cych siê] mo¿liwoœci.

Przezwyciê¿anie Darwinizmu

Overpassing of darwinism

Wy³om w schematycznym myœleniu [przyrodoznawczo-materialistycznym]
zreszt¹ siê ju¿ dokona³ i to na poziomie teoretycznego wyjaœniania struktury œwiata
oraz mechanizmów kieruj¹cych jego ewolucj¹. Nie do przecenienia wydaje siê tu
byæ wysi³ek podjêty przez K.R. Poppera, rzucaj¹cy nowe œwiat³o na ewolucjê œwia-
ta3. Zaowocowa³ on dwoma fundamentalnymi ustaleniami, których skutków nie je-
steœmy sobie w stanie jeszcze uœwiadomiæ.

Z jednej strony zakwestionowanie[falsyfikacja] uniwersalnego „prawa silniej-
szego”.

Dziêki koncepcji tzw. trzech œwiatów4, a zw³aszcza ich wzajemnego oddzia³y-
wania, mo¿liwe siê sta³o zakwestionowanie dotychczas obowi¹zuj¹cej interpretacji
doboru naturalnego. Jest to osi¹gniêcie tym bardziej interesuj¹ce, poniewa¿ obo-
wi¹zuj¹ce przez ponad sto lat darwinowskie prawo doboru naturalnego uzyska³o
niemal status aksjomatu, a ponadto s³u¿y³o jako niby-teoretyczny fundament dla in-
nej zasady [niewykluczaj¹cej mechanizmów rynku], sankcjonuj¹cej uniwersalne
prawo silniejszego. Koncepcja kolejnych emergencji [ powstania ¿ycia – wy³onie-
nia siê jêzyka, a wraz z nim krytycznej metody „próbowania”] pozwoli³y K. Poppe-
rowi z jednej strony bezwzglêdn¹ walkê o byt [przetrwania] zast¹piæ tak¹ aktywnoœ-
ci¹, któr¹ wyra¿a siê najpierw w próbowaniu [metod¹ prób i b³êdów], a póŸniej
w krytycznej eliminacji, rozwi¹zañ uznanych za nieprzydatne. Aktywnoœæ ta poja-
wia siê ju¿ wraz z czuciem w organizmach bardzo prymitywnych, czyli o wiele
wczeœniej ni¿ rozwiniêta i w pe³ni ukszta³towana œwiadomoœæ.

Z drugiej zaœ strony, zakwestionowany zosta³ determinizm [kluczowe za³o¿enie
ewolucjonizmu], a jego miejsce zajê³y ujawniaj¹ce siê i d¹¿¹ce do samourze-
czywistnienia sk³onnoœci. Dziêki ustaleniu ich znaczenia, zupe³nie innym okazuje
siê œwiat, na którym przysz³o nam ¿yæ. Dziœ mo¿emy o nim powiedzieæ, ¿e jest to
œwiat indeterministycznych sk³onnoœci.

K.R.Popper charakteryzuje go nastêpuj¹co: „W naszym realnym, zmieniaj¹cym
siê œwiecie sytuacje, a wraz z nimi mo¿liwoœci, a wiêc sk³onnoœci, ulegaj¹ nieustan-
nym zmianom. Mog¹ z ca³¹ pewnoœci¹ ulec zmianie, jeœli my, albo inne organizmy,
wybierzemy jedn¹ z mo¿liwoœci, odrzucaj¹c inne, albo gdy odkryjemy mo¿liwoœci,
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3 K.R. Popper, Œwiat ludzkich sk³onnoœci, Kraków 1996, s. 31 oraz tego¿: W poszukiwaniu lepszego
œwiata, Warszawa 1997 , zw³aszcza rozdzia³ I.

4 K.R. Popper, Wiedza obiektywna, Warszawa 1992, rozdzia³ III.



których dotychczas nie dostrzegliœmy. Samo nasze rozumienie œwiata zmienia wa-
runki zmieniaj¹cego siê œwiata; to samo dotyczy naszych pragnieñ, naszych prefe-
rencji, motywacji, nadziei, marzeñ, fantazji, hipotez, naszych teorii….Wszystko to
oznacza, ¿e determinizm jest po prostu b³êdny… Minione sytuacje – fizyczne, psy-
chologiczne czy mieszane – nie determinuj¹ przysz³ej sytuacji . Determinuj¹ one ra-
czej sk³onnoœci które wp³ywaj¹ na przysz³e sytuacje, nie determinuj¹c ich jednak
w jednoznaczny sposób. Wszystkie nasze doznania – w tym nasze pragnienia i nasze
wysi³ki – mog¹ mocniej lub s³abiej przyczyniæ siê do kszta³towania sk³onnoœci”5.
Dalej nastêpuje fragment maj¹cy wskazaæ na specyfikê procesu aktualizowania
i realizowania siê sk³onnoœci. Czytamy wiêc, ¿e „Sk³onnoœci, tak jak Newtono-
wskie si³y przyci¹gania, s¹ niewidzialne i podobnie jak one same mog¹ od-
dzia³ywaæ: s¹ faktyczne i realne. Musimy zatem przypisaæ okreœlon¹ realnoœæ
zwyk³ym mo¿liwoœciom, zw³aszcza mo¿liwoœciom „obci¹¿onym”, a zw³aszcza mo-
¿liwoœciom jeszcze nie zrealizowanym i których los zostanie postanowiony w toku
nadchodz¹cej przysz³oœci lub byæ mo¿e dopiero w odleg³ej przysz³oœci”. Konklu-
zja nie powinna byæ ju¿ ¿adnym zaskoczeniem. Skoro œwiat nie jest „przyczyno-
wo-skutkow¹ maszyn¹” – w takim razie mo¿emy „uwa¿aæ go za œwiat sk³onnoœci,
za postêpuj¹cy proces realizuj¹cych siê mo¿liwoœci i rozwijaj¹cych siê nowych
mo¿liwoœci6”.

W koñcu pojawiæ siê mog³a konstatacja [ s¹d jako os¹d], ¿e œwiat cz³owieka po-
wsta³ jako odpowiedŸ na wezwania nowych mo¿liwoœci, na wabi¹ce pokusy
przysz³oœci. Kieruj¹c uwagê ku temu, co nadchodzi, powinniœmy inspiruj¹ce myœli
K.R. Poppera potraktowaæ jako cenny kapita³ [intelektualny] do spo¿ytkowania na
naszej wspólnej drodze ku przysz³oœci.

Jeœli do tego przekonuj¹cego wywodu dodajê krótki komentarz, to czyniê to je-
dynie z intencj¹ nawi¹zania do zasadniczego nurtu prowadzonych tu wywodów. Ich
podstawê stanowi za³o¿enie o binarnoœæ napiêæ, kszta³tuj¹cych rzeczywistoœæ, ta-
kich jak: materialnoœæ-niematerialnoœæ, uniwersalizm-partykularnoœæ, konkurencyj-
noœæ– wspó³praca itp. W podstawowym owej binarnoœci znaczeniu chodzi o to, by
wskazaæ ¿e biegunowoœæ napiêæ jest si³¹ nadaj¹c¹ dynamizm œwiatu ludzi. Z kolei
spowodowane ni¹ napiêcia i wynikaj¹cy uk³ad si³, ich przecinanie siê, wyznaczaj¹
rodzaj i zwartoœæ splotu spajaj¹cego rzeczywistoœæ makro i mikrokosmiczn¹, wiêc
i mikro i makroekonomiczn¹. Wyprowadzona z jednostronnej interpretacji mecha-
nizmu rynkowego teoria konkurencji [bêd¹ce niemal aksjomatem w planowaniu
strategicznym], dostrzega i eksponuj dzia³anie przede wszystkim jednej tylko si³y:
odpychania, eliminowania i wykluczania. Jednak¿e wypchniêta poza obszar zainte-
resowañ naukowych si³a przyci¹gania nie przestaje istnieæ i oddzia³ywaæ, albowiem
gdyby tak staæ siê mia³o – w chaos rozpad³aby siê rzeczywistoœæ.
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Przytoczone wczeœniej zdanie z Poppera i¿ „Sk³onnoœci, tak jak Newtonowskie
si³y przyci¹gania etc.…” mo¿na odczytywaæ na ró¿ne sposoby. Najbardziej narzu-
caj¹c¹ siê jest myœl o tym, jak silnie i trwale nasz ogl¹d œwiata zosta³ ukszta³towany
przez mechanistyczny paradygmat nauki. Si³y grawitacji i ci¹¿enia, si³y odœrodko-
we i zgniataj¹ce staj¹ siê racjami, z których wprowadzona zostaje deterministyczna
generalizacja. Wprawdzie Popper tego explicite nie stwierdza, ale jego argumentacjê
mo¿na wykorzystaæ do podbudowania nastêpuj¹cego wniosku: nie po to cz³owiek
przez tysi¹clecia tworzy³ kulturê, by byæ niezmiennie skazanym na determinizmy
natury. Zatem zas³ug¹ cytowanego tu filozofa jest to, ¿e mia³ odwagê upomnieæ siê
o inn¹ wizjê rzeczywistoœci; znamienne, ¿e ani now¹, ani oryginaln¹. Choæ od sta-
ro¿ytnoœci tkwi³a ona w stanie latentnym, istnieje ona nadal, a nazwaæ by j¹ mo¿na
albo przedmechanistyczn¹, albo Goetheañsko – Leibnizowsk¹. Mam tu przede
wszystkim na myœli rozwijan¹ i fabularyzowan¹ w twórczoœci Goethego zasadê
Wahlverwandtschaften, a t³umaczon¹ na polski jako powinowactwa z wyboru7. Dla
niemieckiego poety to, ¿e „podobne przyci¹ga podobne” wydawa³o siê tak oczywiste,
jak nam, ¿e obrany cel osi¹ga siê przez skuteczn¹ eliminacj¹ przeciwnoœci.

Zatem, ju¿ w formie syntetyzuj¹cego podsumowania dwa uzupe³niaj¹ce siê sfor-
mu³owania odwo³uj¹ce siê do – nazwijmy j¹ Goethañsk¹ – zasady. Po pierwsze, za-
sada „podobne przyci¹ga podobne” w œwiecie relacji miêdzyludzkich mo¿e byæ uzna-
na za przes³ankê wspó³dzia³ania i wspó³pracy. Chêtniej wchodzimy w relacje z kimœ,
kto myœli i czuje podobnie i tego przeœwiadczenia nie ma potrzeby tu uzasadniaæ.

Po drugie, zasadê tê mo¿na rozci¹gn¹ nie tylko w dó³ [ku zwi¹zkom chemicz-
nym], ale i w górê, to znaczy ku œwiatu ludzkich wartoœci. Wówczas uwra¿liwiony
podmiot otwiera siê na przyci¹gaj¹ce oddzia³ywanie wartoœci – na które w³aœnie
jest jakoœ uwra¿liwiony – i osi¹gn¹wszy stan odpowiedniego z nimi zestrojenia, po-
wierza siê im i daje siê kierowaæ. Owo przyci¹gaj¹ce oddzia³ywanie wartoœci bêdê
opisywa³ przedmiotowo za pomoc¹ pojêcia atraktory8 . Jako „si³y” subtelnego od-
dzia³ywania, nie s¹ nikomu zadane, ani z góry obrane, ale jedynie przyci¹gaj¹ [ad-
-traho] wra¿liwy na nie i ewoluuj¹cy uk³ad9. Pomocna rola atraktorów wyra¿a siê
w tym, ¿e naprowadzaj¹c na cele – pozwalaj¹ na nowo odczytaæ i odkryæ mo¿liwo-
œci, zaœ jedno i drugie jest podstaw¹ wzbudzenia aktywnoœci uk³ady, tyle ¿e ju¿ te-
raz odpowiednio ukierunkowanej.
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7 S.H. Kaszyñski, który opracowa³ ostatnie wydanie Dzie³ wybranych Goethego, wyjaœnia poeta pojêcie,
a nastêpnie ideê powinowactwa [Wahlverwandschaft] zapo¿yczy³ od szwedzkiego chemika Th. Bergmana.
Chemicy pos³ugiwali siê nim dla okreœlenia wzajemnego przyci¹gania siê pierwiastków pochodz¹cych z ró¿-
nych zwi¹zków. J.W.Goethe Dzie³a wybrane, t. III, Poznañ 2002, s. 349.
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W tej pierwszej oznacza pewien stan, ku któremu d¹¿y uk³ad termodynamiczny. E. Laszlo, Systemowy obraz
œwiata, Warszawa 1978, s. 119.
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stencjê, dziêki czemu „W poznaniu egzystencjalnym zarówno podmiot, jak i przedmiot przeobra¿aj¹ siê na
skutek samego aktu poznania”. P.Tillich, Mêstwo bycia, Poznañ 1994, s. 137-138.



Wspó³praca w bran¿y us³ug profesjonalnych (prawniczych)

Cooperation in the juridical services

Schodz¹c teraz na poziom praktyki prawniczej, chcia³bym wypracowane w niej
formy wspó³pracy potraktowaæ jako potwierdzenie empiryczne wczeœniejszych wy-
wodów10 i podstawê do nowych uogólnieñ.

Na pocz¹tek wpada podaæ cele, jakie praktyka prawnicza stara siê osi¹gn¹æ
dziêki podjêtej kooperacji. Formu³uj¹c je, najczêœciej zwraca siê uwagê na to, ¿e:
[a] Wspó³praca s³u¿yæ ograniczeniom i utrudnieniom spowodowanym przez ko-
niecznoœæ specjalizacji w ró¿nych dziedzinach prawa. [b] Wejœcie we wspó³pracê
z innym prawnikiem czy kancelari¹ oznacza zwykle pozyskanie nowej wiedzy,
w terminologii stosowanej dla GOW – jest to bowiem zwyczajna wymiana know-
how. [c] Zak³ada siê równie¿, ¿e dziêki wspó³pracy z innymi wspó³wykonawcami
zlecenia wypracowany zostanie efekt synergii, a wiêc realizacja us³ugowego pro-
duktu da w koñcu wynik w postaci nadwy¿ki przekraczaj¹cej poza jego „mate-
rialn¹” zawartoœæ. [d] dla kancelarii prawnej, podjêcie wspó³pracy oznacza nie ty-
lko powiêkszenie jej potencja³u us³ugotwórczego [w efekcie poszerzenie zestawu
oferowanych us³ug], ale tak¿e rozszerzenie zakresu przestrzenno-bran¿owewgo od-
dzia³ywania.

W cytowanej tu ksi¹¿ce, przedstawiono najwa¿niejsze korzyœci wynikaj¹ce ze
wspó³pracy. Oto one11:

– Mniejsze zaanga¿owanie kapita³u w³asnego na zakup i rozwój „narzêdzi”
umo¿liwiaj¹cych profesjonaln¹ obs³ugê klientów

– £atwiejsza prezentacja wspólnego wizerunku
– Wprowadzenie usprawnieñ w obs³udze, efektywniejsze wykorzystanie czasu,

w tym tak¿e czasu kontaktowania siê ze zleceniodawcami
– Zwiêkszenie wiarygodnoœci i zaufania us³ugodawców przez rozszerzony do-

stêp do wiedzy specjalistycznej
– Bogatsza zawartoœæ oferty us³ugowej
– Zapewnienie pe³nej reprezentacji [na podstawie œcis³ych uzgodnieñ] klienta

przed ró¿nymi instytucjami prawa i organami administracji
– Przep³yw know-how miêdzy kancelariami
– Jednolite b¹dŸ po³¹czone zasady dotycz¹ce wyznaczania honorarium za wyko-

nanie us³ugi
– U³atwienie rekrutacji personelu, tworzenie wspólnych zespo³ów pracowników
– Korzyœci przy zakupie z zakupu us³ug b¹dŸ oszczêdnoœci na kosztach wyposa-

¿enia kancelarii
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– Elastyczne sterowanie potencja³em wykonawczym, pe³niejsze wykorzystanie
personelu zaplecza, zarz¹dzanie pracami pomocniczymi i przygotowawczymi zw³asz-
cza w okresach skumulowania liczby zleceñ

– Skuteczniejsze oddzia³ywanie promocyjne, jako rezultat ukszta³towania bar-
dziej rozpoznawalnego wizerunku kancelarii; skoordynowana akcja informacyjna,
planowanie i przeprowadzanie mailingów, profesjonalny kontakt z mediami, wspól-
na obecnoœæ w Internecie itp.

Zarówno uœwiadomienie sobie celów, jak i okreœlanie oczekiwanych korzyœci,
stanowi¹ podstawê przygotowuj¹c¹ do podjêcia decyzji o [ewentualnej[ wspó³pra-
cy. Jak z powy¿szego wynika, analiza ma przynajmniej trojaki, bo merytoryczny,
marketingowy i mikro ekonomiczny wymiar. Ujêta w innym przekroju w centrum
uwagi stawia nastêpuj¹c¹ grupê kluczowych zagadnieñ:

1. Przyjêt¹ aktualnie formu³ê wspó³pracy z uwzglêdnianiem ewolucji jej
przysz³ych form

2. Modyfikacja dotychczasowego cyklu obs³ugi [CLAN] jako konsekwencja
pozyskania nowych/innych wspó³pracowników

3. Nastêpstwa jakie z powy¿szego wynikaj¹ dla wspó³pracy ze sta³ymi i poten-
cjalnymi klientami, czy szerzej – ze œrodowiskiem dzia³ania

Z nawi¹zywaniem systematycznej wspó³pracy wi¹¿e siê nastêpna sprawa, od-
nosz¹ca siê do zakresu i szczegó³owoœci udostêpnianych innym informacji o jej
podjêciu. Aktualnie, w myœleniu i ocenach ukszta³towanych wedle konkurencyj-
nego schematu, wspó³praca budzi podejrzenia i kojarzona jest z korupcj¹. Nie-
mniej ujawnienie przez [jednego] us³ugodawcê podjêtej wspó³pracy z innymi
podmiotami, stawia kwestiê lojalnoœci pozosta³ych partnerów, a wiêc tego, kto
i co powinien ujawniaæ. Jeszcze inn¹ spraw¹ jest to, czy i jak kancelaria lub inna
organizacja us³ugowa powinna ujawniæ na rynku chêæ podjêcia kooperacji, infor-
muj¹c o poszukiwaniu wspó³pracowników. W sposoby pozyskiwania partnerów
do wspó³pracy nie bêdê tu wchodzi³, poprzestaj¹c jedynie na sformu³owaniu jed-
nej uwagi. Pozyskanie partnera do wspó³pracy w œrodowisku lokalnym jest z pew-
noœci¹ trudniejsze ni¿ w aglomeracji, bêd¹cej zwykle oœrodkiem studiów pra-
wniczych. Specyfika us³ug profesjonalnych jednak sprawia, ¿e w pozyskiwaniu
partnerów – prawników do wspó³pracy odbywa siê w inny sposób ni¿ przez
og³oszenia prasowe.

Formy wspó³pracy

Forms of cooperation

Przytoczonego wy¿ej przyk³adu us³ug prawniczych nie powinno siê interpreto-
waæ ograniczaj¹co, ale rozszerzaj¹co, to znaczy uznaæ, ¿e z podobnymi zjawiskami
mamy do czynienia równie¿ w innych us³ugach profesjonalnych [medycznych,
szkoleniowych, kszta³ceniowych, doradczych, projektowych itp.].
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Raczej jest tak, ¿e nie zdajemy sobie sprawy z jakim bogactwem form wspó³pra-
cy mamy do czynienia w tej bran¿y us³ug12. Ten zestaw móg³by byæ jeszcze bar-
dziej rozbudowany, gdybyœmy prowadzili obserwacje i rozpoznanie w sposób sy-
stematyczny. Jednak ju¿ ten materia³, który uda³o siê zebraæ odnoœnie do us³ug
profesjonalnych, przypomina – bez naci¹ganej analogii – sytuacjê, w jakiej znalaz³
siê Evert Gummesson podejmuj¹c wysi³ek usystematyzowania relacji bêd¹cych
przedmiotem zainteresowania marketingu.13 Mój zamiar jest jednak skromniejszy
i zamierzam u³atwiæ sobie zadanie dokonuj¹c zasadniczego ograniczenia pola ana-
liz. Po wstêpnym zabiegu eliminacji, dopiero w drugiej fazie opracowania skupiê
siê na zapowiedzianej systematyzacji i próbie zdefiniowania tej wersji wspó³pracy,
która dla istoty profesjonalnego œwiadczenia jest najwa¿niejsza.

Zanim krok po kroku – drog¹ eliminacji – dochodzi³ bêdê do wyodrêbnienia
reprezentatywnych typów wspó³pracy, oczywiste przypomnienie. Wybór jest œwia-
domy i analiza odnosi siê nieprzypadkowo do us³ug profesjonalnych. To one bo-
wiem skupiaj¹ istotne cechy us³ug, wystêpuj¹ce w postaci szcz¹tkowej w us³ugach
komunalnych czy spakowanych elektronicznie.

Jak to zwykle bywa, ³atwiej jest powiedzieæ czym wspó³praca nie jest, albo do
czego nie powinna byæ sprowadzania. Na pewno nie jest dzia³aniem destrukcyjnym.
Choæ kojarzyæ siê mo¿e z relacj¹ us³ugow¹, to jednak nie jest to zwyk³a to¿samoœæ.
Wspó³praca jest relacj¹ szczególnego rodzaju, spe³niaj¹c¹ warunek dobrowolnoœci
i skutkuj¹c¹ powstaniem wymiernych korzyœci – wartoœci dla uczestnicz¹cych
w niej stron. Poza zakresem zainteresowania znajd¹ siê czêste przyk³ady wspó³pra-
cy, w jakiejœ mierze wymuszonej przez: si³ê wy¿sz¹; regulacje prawne; wspóln¹ lo-
kalizacjê czy koncentracjê przestrzenn¹; korzystanie z tych samych „mediów”, czy
Ÿróde³ zasilania itp. Tu wspó³praca jest oczywist¹ konsekwencj¹ zaistnia³ych przy-
czyn, zwykle uznawanych za zewnêtrzne lub „obiektywne”. Pominiête zostaj¹ takie
rodzaje wspó³pracy, których nawi¹zywanie wynika z – ogólnie znanych i uniwersal-
nych – zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej [ np. przedsiêbiorstwo musi
wspó³pracowaæ z bankiem, który prowadzi jego rozliczenia finansowe].

Wprowadzaj¹c dalsze uœciœlenia trzeba wyeliminowaæ tak¿e nastêpuj¹ce rodzaje
wspó³pracy:

– oczywist¹ wspó³pracê miêdzy pracownikami czy jednostkami organizacyjny-
mi wystêpuj¹cymi wewn¹trz organizacji us³ugowej. Zatem poza nawiasem znaleŸæ
siê powinna, sk¹din¹d bogata i ró¿norodna, wspó³praca podejmowana w ramach
marketingu wewnêtrznego.

– narzucone celami statutowymi, korporacji, izb, ró¿nych struktur samorz¹du
zawodowego zrzeszaj¹cych bêd¹cych zwykle pe³n¹ reprezentacj¹ danej profesji;
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– bêd¹ce konsekwencj¹ przyjêtych, niekiedy narzuconych, zasad postêpowania
czy procedur projektowo-realizacyjnych [np. normy ISO wymagaj¹ sta³ej wspó³pra-
cy firmy z instytucj¹ certyfikuj¹c¹].

Próba systematyzacji wystêpuj¹cych w us³ugach profesjonalnych form
wspó³pracy przeprowadzona zosta³a przekrojowo, a wiêc rozpisana na trzech nastê-
puj¹cych poziomach:

Poziom pierwszy, realizacji us³ugowego produktu. Tutaj, niezale¿nie od z³o¿o-
noœci us³ugowego produktu, wydzieliæ mo¿na: [a] wspó³pracê dotycz¹c¹ aktywno-
œci rdzennych oraz [b] wspó³pracê dotycz¹c¹ aktywnoœci oko³o-us³ugowych. Co siê
tyczy [a], to wspó³praca obejmuje to wszystko, co podpada pod realizacjê „rdzenia”
us³ugowego produktu. Przybiera ona przede wszystkim postaæ wspó³pracy us³ugo-
dawcy z us³ugobiorc¹, trwaj¹c¹ przez ca³y czterofazowy cykl obs³ugi, ale mamy
z ni¹ do czynienia na przyk³ad wtedy, kiedy w operacji uczestniczy stale wspó³pra-
cuj¹cy ze szpitalem rejonowym neurochirurg ze szpitala klinicznego, albo gdy zajê-
cia prowadzi visiting profesor z zaprzyjaŸnionego uniwersytetu.

Uzasadnieniem dla rozwijania wspó³pracy drugiego rodzaju [b] jest model sek-
wencji wyprowadzony z obudowy us³ugowego produktu, w³¹czaj¹cy nowe produkty
i rozpisuj¹cy nowe role pod/wykonawcom. W praktyce te formy wspó³pracy odnosz¹
siê nie do rdzennej dzia³alnoœci, ale tej, któr¹ mo¿na by nazwaæ oko³o-us³ugow¹,
zwykle wype³niaj¹c¹ pierwsz¹ i ostatni¹ [IV] fazê cyklu akt ¿ywnoœci nabywcy. Bê-
dzie to na przyk³ad wspó³praca z bankiem kredytuj¹cym zakup, albo ubezpieczycie-
lem oferuj¹cym specjalny pakiet dla turystów danego biura podró¿y.

Na tym poziomie realizacjacyjno-wykonawczym dostrzec nale¿y tak¿e inter-
akcje miêdzy us³ugobiorcami, które niekiedy przekszta³ciæ siê powinny we
wspó³pracê, aby podnieœæ poziom jakoœci us³ugi czy wyniku œwiadczenia14

Wspó³praca na poziomie organizacji

Teraz bierzemy pod uwagê wieloœæ wariantów wspó³pracy, o ró¿nym poziomie
sformalizowania, których uzasadnianiem s¹ korzyœci sprowadzane nie tylko do kon-
kretnej realizacji us³ugi, ale odnoszone do organizacji jako ca³oœci. Tu pojawia siê
wiêc coraz bardziej popularny outsourcing, który jednak rzadko kojarzony bywa
z umow¹ o sta³¹ dostawê us³ug. Zwykle przes³ank¹ decyduj¹c¹ o wejœciu w œci-
œlejsz¹ wspó³pracê jest analiza kosztów dzia³alnoœci uzupe³niaj¹cej b¹dŸ funkcjono-
wania jednostek zaplecza us³ugowego. Jej rozwiniêciem i uszczegó³owieniem bê-
dzie analiza op³acalnoœci poszczególnych faz cyklu obs³ugi, czynnoœci b¹dŸ funkcji.
Chocia¿ owe analizy prowadzone s¹ w ramach organizacji jako wytwórcy us³ug, to
odnosz¹ siê tylko do wspó³pracy odcinkowej i fragmentarycznej.

Na przeciwleg³ym biegunie pola kooperacji zidentyfikowaæ mo¿na najbardziej
zaawansowane formy wspó³pracy jak, alianse czy fuzje, potwierdzone umowami
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o wspó³pracy kompleksowej i d³ugookresowej. Ich podstaw¹ jest deklarowany sta³y
i aktywny udzia³ w tworzeniu i utrzymywaniu, czegoœ co nazywa siê us³ugow¹ kon-
stelacj¹ wartoœci [UKW]15. Wielostronna wspó³praca z interesariuszami w ramach
tworzonej wspólnie UKW otwiera szeroko organizacjê us³ugow¹ na œrodowisko,
w jakim prowadzi dzia³alnoœæ.

Wspó³praca na poziomie œrodowiska dzia³ania organizacji

¯adna organizacja us³ugowa nie dzia³a w abstrakcyjnej przestrzeni, ani w pró¿ni
spo³ecznej. W tym punkcie pojawia siê przede wszystkim perspektywa strategiczna,
uznaj¹ca istniej¹ce – i sprawdzone –UKW jako ogniwa, z których powstaj¹ lokalne
klastery; z nich zaœ tkana jest sieæ, w któr¹ w³¹czane s¹ ró¿ne organizacje us³ugowe
np. jednostki naukowo-badawcze, urzêdy administracji terenowej, samorz¹d zawo-
dowy, korporacje, podmioty sektora non profit itp. Ze wzglêdu na „k³¹czowaty”
charakter sieci [brak sta³ego centrum], generowane wartoœci wnikaj¹ w œrodowisko
dzia³ania w ró¿nych punktach, nasycaj¹ równie¿ sferê publiczn¹.

Podsumowanie

Conclusion

Wydaje siê, ¿e na podstawie przytoczonego wy¿ej zestawu form wspó³pracy
[podanych w wê¿szym tej wspó³pracy rozumieniu], mo¿na teraz podj¹æ próbê wstê-
pnego jej zdefiniowania. W podstawowym znaczeniu, wspó³praca [w us³ugach pro-

fesjonalnych] to skoordynowane dzia³ania [prace] s³u¿¹ce realizacji i konkretyza-

cji us³ugowego produktu, a zmierzaj¹ce w efekcie do generowania wartoœci

wspólnie dodawanej w sposób tyle¿ systematyczny, co synergiczny. Na koniec jesz-
cze dwa uœciœlenia.

Mówienie o wspó³-pracy ma sens jedynie wtedy, kiedy u¿ywa siê tego okreœle-
nia po to, by wydobyæ zeñ jego sprawcze znaczenie. Po wtóre przedrostek „wspó³”
wyra¿a intencjê przezwyciê¿ania jednostronnoœci widzenia i ocen. „Wspó³-” jest
s³owem wydobywaj¹cym z zamkniêcia; jest kluczem otwieraj¹cym przed us³ugo-
dawc¹ profesjonalist¹ taki horyzont, w którym objawiæ siê mo¿e ca³e bogactwo
wielowymiarowej rzeczywistoœci. Wspó³ – praca w wytwarzaniu wspólnej wartoœci
staje siê wiêc krokiem w kierunku poznawania, zapoznawanej dot¹d, prawdy
o œwiecie.
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„Wspó³praca” w us³ugowym kontekœcie interpretacyjnym

Streszczenie

Postrzeganie gospodarki wy³¹cznie przez pryzmat konkurencji spowodowa³o, ¿e „wspó³pra-
ca”, przesta³a byæ przedmiotem zainteresowania w badaniach ekonomicznych. Nie da siê jednak
ukryæ, ¿e w sektorze us³ug [zw³aszcza w bran¿y us³ug profesjonalnych] wspó³praca wystêpuje
czêsto i w ró¿nych formach. Z tezy o nasilaj¹cym siê procesie serwicyzacji gospodarki wysnuæ
mo¿na wniosek, ¿e wspó³praca powinna pojawiæ siê w polu obserwacji i analiz ekonomistów. Jej
dostrze¿enie, badanie i analizowanie powinno byæ podstaw¹ dla skorygowania jednowymiarowe-
go, a wiêc nieprawdziwego obrazu œwiata i ¿ycia gospodarczego.

Rethinking the meaning of „cooperation” in a context

of professional services

Summary

The market economy caused that scientific research of the contemporary economics is con-
centrated first of all on the competition. In such perspective and perception our thought is exclusi-
vely shaped by the prism of the competition and eliminates all area of important occurrences for
the service sector. In this sector [especially in the branch of professional services] the cooperation
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appears often and in different forms. Pleading for intensifying the processes of servicesation of
economy one can formulate the following conclusion: the cooperation should appear and be trea-
ted as a ground of observations and analyses of economists. It’s detection, research investigation
and the analysis should serve to the correction of one-dimensional, ipso facto, the false image of
the world and the economic life.
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KAMILA WILCZYÑSKA
Wy¿sza Szko³a Handlu i Us³ug w Poznaniu

Bud¿et pañstwa – wielkoœæ, struktura,
konstrukcja

The national budget – Problem of size, structure
and construction

1. Wprowadzenie
Introduction

Poni¿szy tekst nie ma charakteru odkrywczego. Do jego napisania sk³oni³y auto-
rkê coroczne spory o treœæ i zawartoœæ bud¿etu pañstwa. Spory te wskazuj¹ na nie-
dostateczn¹ znajomoœæ stanu wiedzy o finansach publicznych nie tylko u szerszej
publicznoœci, lecz tak¿e u parlamentarzystów i polityków. Luka edukacyjna w tej
dziedzinie, typowa dla krajów, w których totalitaryzm i gospodarkê nierynkow¹
obalono dopiero 20 lat temu, w roku 1989, uzasadnia przypominanie imponderabi-
liów a nawet elementarza wiedzy o bud¿ecie pañstwa.

Niedocenianie ekonomicznych konsekwencji b³êdnego wyboru, zw³aszcza w struk-
turze i poziomie wydatków bud¿etowych prowadzi do pogarszania stanu finansów
publicznych oraz do wzrostu d³ugu publicznego. Negatywne zjawiska w gospodar-
ce finansowej pañstwa wystêpuj¹ ze szczególnym nasileniem w krajach usi³uj¹cych
zapewniæ ludnoœci wysoki stopieñ opiekuñczoœci, na który nie ma pokrycia
w osi¹gniêciach gospodarczych. Konsekwencj¹ tej dysproporcji jest deficyt bud¿e-
towy wymagaj¹cy ponoszenia kosztów oprocentowania zaci¹gniêtego na jego sfi-
nansowanie d³ugu. Jak wiadomo, niedocenianie deficytu bud¿etowego jest typowe
dla krajów uznaj¹cych neokeynesizm1 za teoretyczn¹ podstawê polityki o¿ywiania
gospodarki. G³ównym niedostatkiem praktycznej realizacji tej doktryny jest nie-
uwzglêdnianie warunków, które powinien spe³niaæ deficyt bud¿etowy. Uzasadniony
jest on bowiem wtedy, gdy przyrost efektu uzyskany dziêki wykorzystaniu zaci¹g-
niêtej po¿yczki bêdzie wiêkszy od przyrostu d³ugu. W przeciwnym przypadku nie-
uchronny jest wzrost d³ugu publicznego ze wszystkimi negatywnymi konsekwen-
cjami tego faktu. Przypomnijmy tu, ¿e po roku 2000 nawet bogate USA sta³y siê
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d³u¿nikiem Chin w wyniku zakupów amerykañskich papierów d³u¿nych przez ten
kraj2.

Koszty obs³ugi polskiego d³ugu publicznego s¹ równie¿ wysokie i siêgaj¹
30 miliardów z³ rocznie. Uniemo¿liwiaj¹ one dokonywania szeregu pilnych
i niezbêdnych wydatków. Na tle tych ograniczeñ rodz¹ siê konflikty spo³eczne
pogarszaj¹ce klimat ekonomiczny i wymuszaj¹ce przeprowadzanie niepopular-
nych, ale niezbêdnych reform ustrojowych i systemowych, zmieniaj¹cych doty-
chczasowe warunki gospodarowania, wymuszaj¹cych efektywnoœæ. Poniewa¿
œwiadomoœæ koniecznoœci tych zmian bynajmniej nie jest powszechna, celowe
wydaje siê wskazanie na kluczowe dla prawid³owego kszta³towania finansów
publicznych kwestie. Jest to miêdzy innymi problem wielkoœci udzia³u bud¿etu
pañstwa w podziale produktu krajowego, a tak¿e odpowiedŸ na pytanie o racjo-
nalnoœæ struktury wydatków bud¿etowych. Zauwa¿my, ¿e efektywnoœæ tych wy-
datków zale¿y w wysokim stopniu od przyjêtych zasad konstrukcji bud¿etu. Nie
jest, bowiem obojêtne, czy wydatki ukierunkowane s¹ podmiotowo, na rzecz
okreœlonych instytucji i beneficjentów, czy zadaniowo, na zrealizowanie wyraŸ-
nie okreœlonych przedsiêwziêæ. Wspomniane wy¿ej sprawy wyznaczy³y treœæ ni-
niejszego przyczynku.

2. Bud¿et pañstwa a produkt krajowy
The national budget and the Gross Domestic Product

Udzia³ bud¿etu pañstwa w podziale produktu krajowego okreœlony jest, jak
wiadomo, przez stopê jego redystrybucji. Stopa redystrybucji informuje nas
o tym, jak¹ czêœæ produktu przechwytuj¹ finanse publiczne, w tym zw³aszcza
bud¿et pañstwa w celu ponownego podzia³u poprzez wydatki bud¿etowe. Samo
istnienie pañstwa poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ ponoszenia wydatków zwi¹zanych
z jego zadaniami. Obserwowany w ci¹gu XIX i XX wieku szybki wzrost zadañ
pañstwa powodowa³ równie¿ wzrost stopy redystrybucji produktu krajowego.
O ile np. w Wielkiej Brytanii jeszcze w drugiej po³owie XIX wieku stopa redy-
strybucji rzadko przekracza³a 10%, o tyle w wieku XX, pod wp³ywem zarówno
zbrojeñ, jak i szybkiego wzrostu wydatków socjalnych, stopa ta w wiêkszoœci kra-
jów kilkakrotnie wzros³a, osi¹gaj¹c np. w Szwecji 60%. Wysoka stopa redystry-
bucji wywo³uje natychmiast pytanie o jej celowoœæ. Wskazuje siê zw³aszcza, ¿e
dochody wytwórców produktu u¿ytkowane s¹ bardziej efektywnie, ani¿eli docho-
dy beneficjentów podzia³u wtórnego, ¿e zbyt wysoka stopa redystrybucji nie
wspomaga rozwoju gospodarczego. Wysok¹ stopê redystrybucji ³atwiej toleruj¹
kraje bogate, wysoko rozwiniête. S¹ one z regu³y ju¿ lepiej zainwestowane i na-
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wet przy niskiej stopie inwestycji dysponuj¹ wiêkszymi œrodkami na rozwój, ni¿
kraje ubo¿sze o wy¿szej stopie inwestycji, ale niewielkim jeszcze produkcie kra-
jowym3.

W Polsce trwa ci¹g³y spór o po¿¹dan¹ i dopuszczan¹ stopê redystrybucji miêdzy
ugrupowaniami lewicowymi i zwi¹zkowymi z jednej strony a konfederacjami pra-
codawców i prorynkowymi partiami politycznymi – drugiej strony. Polska stopa re-
dystrybucji szacowana jest na oko³o 42-45%. Mimo, ¿e uwa¿ana jest w skali euro-
pejskiej za œredni¹ (o precyzyjne obliczenia na tym obszarze trudno) — s¹dzi siê, ¿e
jest zbyt wysoka z punktu widzenia potrzeb inwestycyjnych kraju. Ocenia siê, ¿e
polityka gospodarcza nie wyci¹ga wniosków ze znanej zale¿noœci miedzy stop¹ re-
dystrybucji a stop¹ inwestycji. Mówi ona, jak wiadomo, ¿e im wy¿sza stopa redy-
strybucji na cele bud¿etowe, tym ni¿sza stopa inwestycji. Polskie

doœwiadczenia równie¿ wskazuj¹, ¿e dochody z podzia³u wtórnego rzadziej
przeznaczane s¹ cele rozwojowe, ni¿ dochody z podzia³u pierwotnego.

Wymienione wy¿ej czynniki zdaj¹ siê wskazywaæ na tendencjê do obni¿ania
stopy redystrybucji. Na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci w wielu krajach obni¿o-
ne zosta³y stopy opodatkowania, co zreszt¹ nie doprowadzi³o do spadku dochodów
fiskusa. Pozytywnie zweryfikowana zosta³a krzywa Laffera4. Okaza³o siê bowiem,
¿e obni¿ka stóp podatkowych jest zachêt¹ do rozszerzania dzia³alnoœci gospodar-
czej, co w konsekwencji wyrównuje „straty” fiskusa z tytu³u tej obni¿ki. Obecny
kryzys finansowy w USA wywo³a³ jednak bardzo zró¿nicowane reakcje ekonomis-
tów. Tak np. Jeftrey Sachs, do niedawna zwolennik liberalizmu, napisa³ ostatnio, ¿e
„Ameryka musi przezwyciê¿yæ awersjê do podatków”5. Wiele wskazuje jednak,
¿e nawrót etatyzacji i wzrost stopy redystrybucji oka¿e siê chwytaniem brzytwy
przez ton¹cego, czyli przez silnie zad³u¿on¹ gospodarkê USA. Unia Europejska nie
rezygnuje, jak dot¹d z dalszej prywatyzacji, choæ tu i ówdzie g³osi siê potrzebê rato-
wania upadaj¹cych banków przez nacjonalizacjê polegaj¹c¹ na wykupie ich akcji
przez pañstwo.

3. Tradycyjne wydatki bud¿etu pañstwa
The traditional budget expenditures

Przypomnijmy, ¿e bud¿et pañstwa to plan finansowy, uchwalany na okres jedne-
go roku kalendarzowego przez Sejm w formie ustawy bud¿etowej, zawieraj¹cy
ustawowo okreœlone Ÿród³a dochodów i rodzaje wydatków pañstwa, opracowany
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darcza NSZZ „Solidarnoœæ“, Gdañsk 1991, s. 404 i n.
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w terminach i na warunkach okreœlonych w Ustawie przez Radê Ministrów i wyko-
nany pod jej kierunkiem6.

Specyficzn¹ cech¹ bud¿etu pañstwa jest usi³owanie dostosowania jego dochodów
do wielkoœci programowanych wydatków uznawanych za niezbêdne. Mo¿liwoœci
fiskusa w tym zakresie s¹ oczywiœcie ograniczone. Kierownicy finansów publicznych
s¹ na ogó³ dobrze zorientowani w stanie gospodarki i nie mog¹ sobie pozwoliæ na za-
projektowanie znacznego wzrostu wydatków bud¿etowych w³aœnie ze wzglêdu na ba-
rierê dochodow¹. Naruszanie tej bariery oznacza wzrost deficytu i d³ugu publicznego.
Obok polityki niemal zerowej stopy procentowej, uprawianej przez Rezerwê Fede-
raln¹ i masowego udzielania przez banki kredytów hipotecznych bez realnego zabez-
pieczenia – to w³aœnie lekkomyœlne zad³u¿anie siê pañstwa sta³o siê przyczyn¹ obe-
cnego kryzysu finansowego w USA. Polska nale¿y, na szczêœcie do nielicznych
krajów, które po okresie nadmiernej ekspansji wydatków bud¿etowych i wzrostu
d³ugu publicznego do ponad 500 miliardów z³ podjê³y powa¿ne wysi³ki dla zahamo-
wania tego procesu. WyraŸny spadek deficytu bud¿etowego w roku 2008 nie zwalnia
jednak od dostrzegania powa¿nych wad struktury wydatków bud¿etowych. W struktu-
rze tej dominuj¹ wydatki niewspomagaj¹ce gospodarki, g³ównie o charakterze socjal-
nym, konsumpcyjnym. Ogromnym dop³atom bud¿etowym do tzw. emerytur rolni-
czych (w latach 2008 i 2009 po ok.16 miliardów z³) towarzyszy dotkliwy brak
œrodków na inwestycje infrastrukturalne, na badania naukowe, na przedsiêwziêcia
niemo¿liwe do sfinansowania przez pojedyncze podmioty gospodarcze. W dysku-
sjach o wydatkach bud¿etu pañstwa trzeba ci¹gle przypominaæ o s³abej efektywnoœci
w³asnoœci pañstwowej, o stratach przynoszonych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe,
o rozmiarach pomocy publicznej (czytaj: ja³mu¿ny) dla tych zak³adów, poch³aniaj¹cej
corocznie miliardy z³otych z bud¿etu pañstwa. Przyk³ad szczeciñskiej i gdañskiej sto-
czni jest w tym zakresie szczególnie wymowny. To samo dotyczy utrzymywania
w³asnoœci pañstwowej przedsiêbiorstw uznanych za strategiczne. Zapomina siê, ¿e
w czasie II wojny œwiatowej amerykañskie samoloty, czo³gi i inne pojazdy wojskowe
produkowane by³y niemal wy³¹cznie przez przedsiêbiorstwa prywatne.

Warto przypomnieæ, ¿e negatywne oceny w³asnoœci pañstwowej maj¹ swe
Ÿród³o w niekorzystnych z efektywnoœciowego punktu widzenia stosunkach za-
rz¹dczych. W przedsiêbiorstwach pañstwowych na skutek braku konkretnego
w³aœciciela nie ma dostatecznej, codziennej dba³oœci o koszty, nie ma twardej egze-
kucji zobowi¹zañ, zawieraj¹cej sankcje materialne i personalne. Nie ma gospoda-
rza. W praktyce tylko wobec podmiotów w³asnoœci prywatnej dysponenci œrodków
bud¿etowych maj¹ mo¿noœæ egzekwowania wymagañ w zamian za subwencje i do-
tacje. Wewn¹trz sektora publicznego sankcje wobec niegospodarnych beneficjen-
tów s¹ zwykle formalne i nieskuteczne.
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Specyficzn¹ cech¹ gospodarki polskiej jest z jednej strony utrzymywanie siê du-
¿ego, nieefektywnego sektora pañstwowego, poch³aniaj¹cego powa¿ne œrodki bu-
d¿etowe a z drugiej strony niedostateczne wykonywanie przez pañstwo swych za-
dañ na obszarach, na których ma ono niezbywalne obowi¹zki. Obszary te, to po
pierwsze – gospodarka przestrzenna, po drugie – ochrona œrodowiska i zasobów na-
turalnych i po trzecie -kszta³towanie infrastruktury ponadregionalnej. ¯adna z tych
dziedzin nie wymaga rozbudowy w³asnoœci pañstwowej. Wymaga jednak odpo-
wiedniej legislacji i polityki regulacyjnej, ograniczaj¹cej czêœciowo prawo w³asno-
œci indywidualnej. Na ¿adnym z tych obszarów nie osi¹gnêliœmy, jak dot¹d dosta-
tecznego uporz¹dkowania stosunków ekonomicznych i w³asnoœciowych. Braki
legislacji i regulacji na tych obszarach powoduj¹ miêdzy innymi uszczuplenie za-
równo dochodów, jak i wydatków bud¿etowych. Utrudnione s¹ bowiem zarówno
obci¹¿enia podatkami i op³atami podmiotów korzystaj¹cych ze szczególnie korzyst-
nych warunków gospodarowania, jak i subwencje i ulgi dla gospodaruj¹cych w wa-
runkach niekorzystnych.

Konsekwencj¹ tych i innych niedostatków w kszta³towaniu wydatków bud¿eto-
wych jest znaczny odsetek wydatków w¹tpliwych, o ograniczonej efektywnoœci.
Wypada w tym miejscu przypomnieæ, ¿e pojêcie efektywnoœci jest dot¹d niemal
nieobecne w gospodarce bud¿etowej. Podkreœlana bywa natomiast koniecznoœæ
skutecznoœci wydatków. Eksponowanie skutecznoœci zamiast efektywnoœci oznacza
w praktyce brak dostatecznej troski o w³aœciw¹ relacjê efektów do nak³adów.
Dzia³ania kontrolne wskazuj¹ sam fakt wydatkowania œrodków bud¿etowych na
okreœlony cel uwa¿any bywa czêsto za dowód skutecznoœci. Za sukces uwa¿a siê
bowiem czêsto samo pozyskanie œrodków a w mniejszym stopniu ich racjonalne
wykorzystanie. Zjawiska tego rodzaju s¹ w znacznej mierze konsekwencj¹ centrali-
stycznych rozwi¹zañ w gospodarce bud¿etowej. Koniecznoœæ starañ jednostek i or-
ganów ni¿szych szczebli o przydzia³ œrodków w urzêdach centralnych otwiera dro-
gê dla przypadkowoœci rozdzia³u tych œrodków i gwa³cenia w ten sposób zasady
optymalnej alokacji zasobów. To samo dotyczy starañ osób i przedsiêbiorstw
o przydzia³ œrodków z Unii Europejskiej. Centralizacja nie sprzyja wiêc racjonalno-
œci rozdzia³u œrodków bud¿etowych ani ich racjonalnemu wykorzystaniu. Wœród
negatywnych konsekwencji z³ych praktyk w gospodarce nadmiernie scentralizowa-
nej wymienia siê równie¿ korupcjê urzêdników wy¿szych szczebli, decyduj¹cych
o przydziale œrodków. Beneficjenci szczególnie korzystnego dla nich zastrzyku fi-
nansowego znajduj¹ sposoby wywdziêczania siê dobroczyñcom.

Upadek gospodarki scentralizowanej po roku l989 doprowadzi³ do poprawy wa-
runków dzia³alnoœci gospodarczej, ale pañstwo pozosta³o dysponentem niemal
po³owy produktu krajowego. Spo³eczeñstwo przyzwyczajane przez dziesiêciolecia
do dominacji aparatu pañstwowego nad procesami gospodarczymi, nadal oczekuje
wszystkiego od pañstwa i w pewnej mierze wspiera utrzymywanie siê wysokiej sto-
py redystrybucji. Realizacja tych ¿¹dañ spowodowa³a powa¿ny wzrost udzia³u
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w wydatkach bud¿etowych tzw. wydatków sztywnych, gwarantowanych ustawami7.
Udzia³ tych wydatków w ca³oœci wydatków bud¿etowych osi¹ga 70% i wywo³uje
powa¿ne w¹tpliwoœci, co do ich zasadnoœci i zgodnoœci z pryncypiami sprawiedli-
woœci. Dobitnym przyk³adem jest w tym zakresie wysoka dotacja bud¿etowa dla
(KRUS) Kasy Rolniczych Ubezpieczeñ Spo³ecznych, poch³aniaj¹ca ok.16 miliar-
dów z³otych rocznie. Jest to wynikiem œmiesznie niskich sk³adek ubezpieczenio-
wych na KRUS, w porównaniu ze sk³adkami ubezpieczeniowymi wp³acanymi do
ZUS-u przez ludnoœæ miast.

Szczególnie negatywn¹ konsekwencj¹ wysokiego udzia³u wydatków sztywnych
w bud¿ecie pañstwa jest silne ograniczenie swobody rz¹du w ponoszeniu trudnych
do przewidzenia wydatków. Im wiêkszy jest udzia³ wydatków sztywnych w wydat-
kach bud¿etowych, tym trudniej dokonywaæ tzw. virements, przesuniêæ wydatków
miêdzy poszczególnymi pozycjami bud¿etu. Tymczasem szybkoœæ zmian w stosun-
kach ekonomicznych i politycznych a tak¿e gwa³towne przyspieszenie wynalazczo-
œci i postêpu technicznego — wymagaj¹ pewnej swobody ruchu w kszta³towaniu
wydatków bud¿etowych, ich struktury. Nie mo¿na bowiem przewidzieæ szczegó³ów
bud¿etu na rok naprzód. Z drugiej strony zwiêkszenie efektywnoœci gospodarki bu-
d¿etowej wymaga bardziej precyzyjnego, ni¿ dot¹d okreœlania i wyznaczania zadañ,
które powinny zostaæ zrealizowane dziêki œrodkom bud¿etowym. Sprawy te s¹
przedmiotem ostatniej czêœci tego opracowania.

4. �ród³a dochodów bud¿etowych
The sources of budget incomes

Wspomniano ju¿ wy¿ej, ¿e spo³eczne ¿¹dania ponoszenia coraz wiêkszych wy-
datków przez system finansów publicznych wymusza poszukiwanie sposobów
zwiêkszania dochodów bud¿etu. Wiadomo jednak, ¿e mo¿liwoœci fiskusa w tym za-
kresie s¹ ograniczone. Jeœli finanse publiczne maj¹ dobrze s³u¿yæ gospodarce, to nie
wolno podcinaæ jej wzrostu nadmiernymi obci¹¿eniami fiskalnymi. Zarówno wspo-
mniana wy¿ej stopa redystrybucji produktu krajowego, jak krzywa Laffera infor-
muj¹ o konsekwencjach tych obci¹¿eñ.

W gospodarce rynkowej g³ównym Ÿród³em dochodów bud¿etu s¹ podatki. Wa-
chlarz podatków jest bardzo bogaty i wynika z poszukiwania przez fiskus ró¿nych
metod pokrycia wydatków. Rozró¿niamy wiêc podatki bezpoœrednie i poœrednie,
podatki dochodowe i maj¹tkowe, podatki od przedsiêbiorstw i od osób fizycznych.
Struktura dochodów podatkowych bud¿etu ulega doœæ wyraŸnej ewolucji. Na ogó³
wzrasta udzia³ w niej podatków poœrednich (w Polsce zw³aszcza VAT-u, podatku od
towarów i us³ug oraz akcyzy) a maleje udzia³ wp³ywów z podatków bezpoœrednich,

28

Kamila Wilczyñska

7 W. Wilczyñski, Rynek i pieni¹dz w Polsce u progu XXI wieku, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Banko-
wej, Poznañ 2000, s. 161.



np. podatku dochodowego. Tendencja ta ma swoje o przyczyny. Podatki bezpoœred-
nie, obci¹¿aj¹ce konkretne osoby i podmioty gospodarcze s¹ na ogó³ nie lubiane
i uwa¿ane za niesprawiedliwe, zw³aszcza, gdy ich progresja jest zbyt wyraŸna, gdy
wyraŸnie dyskryminuje wiêcej zarabiaj¹cych. Zbyt wysokie stopy podatku docho-
dowego mog¹ zniechêcaæ do podejmowania wiêkszych przedsiêwziêæ i zachêcaæ do
ucieczki w tzw. „szar¹ strefê”. Natomiast podatki poœrednie, mimo niekiedy ich
znacznej wysokoœci, s¹ przez ludnoœæ ³atwiej tolerowane ze wzglêdu na ich wmon-
towanie i „ukrycie” w cenach, p³aconych codziennie za towary i us³ugi. Kumulacja
p³atnoœci podatku dochodowego w jednym terminie (np. 30 kwietnia) cechuje siê
negatywnym efektem psychologicznym, którego nie ma w podatkach poœrednich.

Doœwiadczenia polityki podatkowej wskazuj¹, ¿e umiarkowane obni¿enie stopy
podatku dochodowego i ograniczenie jego progresji nie powoduje spadku docho-
dów fiskusa. Co raz czêœciej stosowany jest w wielu krajach tzw. podatek liniowy,
obci¹¿aj¹cy wszystkie dochody jednakow¹ stop¹ procentow¹. Nietrafny okaza³ siê
te¿ zarzut, jakoby podatek od towarów i us³ug uniemo¿liwia³ realizacjê spo³ecznych
celów polityki podatkowej. Tylko w przypadku jednolitej stopy podatkowej dla
wszystkich towarów i us³ug zarzut ten jest aktualny. W praktyce stosuje siê, jak
wiadomo ró¿ne stopy VAT-u, uwzglêdniaj¹ce zró¿nicowanie przeznaczenia i nabyw-
ców poszczególnych dóbr. W Polsce udzia³ wp³ywów bud¿etowych z tytu³u podat-
ków poœrednich stanowi ju¿ wiêcej, ni¿ po³owê dochodów bud¿etowych, z tenden-
cjê do dalszego wzrostu.

Próby wprowadzenia podatków maj¹tkowych nie ciesz¹ siê spo³ecznym popar-
ciem. W praktyce jedyn¹ form¹ podatku maj¹tkowego stosowan¹ w Polsce jest po-
datek spadkowy, z którego fiskus coraz czêœciej rezygnuje na rzecz osób o niewiel-
kim maj¹tku i dochodach oraz bliskim pokrewieñstwie ze spadkodawc¹.

W normalnej gospodarce rynkowej pañstwo zwykle nie jest w³aœcicielem do-
chodowych przedsiêbiorstw. Ju¿ dawno dostrze¿ono, ¿e fiskusowi bardziej op³aca
siê opodatkowaæ przedsiêbiorstwa prywatne ni¿ zarz¹dzaæ pañstwowymi. W epo-
ce transformacji fiskus uzyskuje pewne dochody ze sprzeda¿y prywatyzowanego
maj¹tku pañstwowego. Prywatyzacja w Polsce by³a i jest nadal przedmiotem licz-
nych kontrowersji wynikaj¹cych najczêœciej z nieznajomoœci realiów ekonomicz-
nych. Nietrafny bywa zwykle zarzut sprzeda¿y maj¹tku pañstwowego za bezcen.
Jego g³osiciele nie uwzglêdniaj¹ stopnia materialnego i ekonomicznego zu¿ycia
obiektu, stopnia jego przestarza³oœci, braku nabywców gotowych zap³aciæ cenê
pokrywaj¹c¹ koszty jego budowy przed laty i to z zastosowaniem korzystnych dla
sprzedawcy przeliczników. Wspomniano ju¿ wy¿ej, ¿e utrzymywanie przy ¿yciu
zak³adów produkcyjnych stanowi¹cych w³asnoœæ pañstwa zwykle nie tylko nie
kreuje dochodów, lecz wrêcz przeciwnie, wymaga powa¿nej pomocy publicznej,
czyli wydatków bud¿etowych. Nieraz op³aca siê sprzedaæ pañstwowy obiekt po
niskiej cenie po to, by unikn¹æ powa¿nych wydatków na jego dalsz¹ pañstwow¹
gestiê.
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W polskiej praktyce bud¿etowej dochody z prywatyzacji nie s¹ oddzielone od
dochodów z innych Ÿróde³. Wydatkowane s¹ równie¿ w sposób nieuwzglêdniaj¹cy
odmiennoœci ich Ÿród³a. Jest to praktyka godna ca³kowitej negacji. Ekonomiœci pod-
kreœlaj¹ bowiem, ¿e dochód zwi¹zany z ubytkiem maj¹tku powinien byæ przezna-
czany na zast¹pienie tego ubytku nowym maj¹tkiem a nie na cele nie restytuuj¹ce
maj¹tku, jak np. œwiadczenia socjalne. Jest to niezbêdne zw³aszcza w przypadku ni-
skiej stopy inwestycji, powa¿nych braków w infrastrukturze, w pañstwowych i sa-
morz¹dowych obiektach s³u¿by zdrowia, kultury, sportu itp.

Przytoczone wy¿ej zjawiska s¹ rezultatem d³ugotrwa³ego lekcewa¿enia zasad
racjonalnej gospodarki bud¿etowej przez re¿imy totalitarne. Dochody bud¿etowe
traktowane by³y tam, jako jedna ca³oœæ a ich wydatkowanie bywa³o zupe³nie nieza-
le¿ne od oficjalnie uchwalonej struktury bud¿etu. Tak np. przez wiele lat wp³ywy
bud¿etowe ze sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne i sk³adek emerytalnych by³y
w Polsce kilkakrotnie wy¿sze od wydatków na te cele. Nie by³o mowy o kapitaliza-
cji i tworzeniu funduszy z tych sk³adek.

W ustroju demokratycznym zarówno dochody, jak i wydatki bud¿etu pañstwa
i organów samorz¹du terytorialnego wymagaj¹ ci¹g³ej optymalizacji. Zarówno
bowiem sposób uzyskiwania dochodów przez system finansów publicznych, jak
i ich wydatkowania, wywieraj¹ istotny wp³yw na warunki gospodarowania, na
makroekonomiczn¹ efektywnoœæ finansów publicznych. W Polsce widoczne s¹
jeszcze przejawy obcoœci finansów publicznych wobec gospodarki, niedocenia
niekorzystnych skutków z³ych metod pozyskiwania dochodów. Podobnie tak
samo w wydatkowaniu dochodów bud¿etowych widoczne s¹ zarówno przejawy
niedostatecznego rozpoznania hierarchii rzeczywistych potrzeb, jak i ulegania
naciskom wp³ywowych jednostek i grup. Podejmowane dot¹d wysi³ki na rzecz
racjonalizacji i optymalizacji gospodarowania finansami publicznymi nie przy-
nosz¹ jeszcze zadowalaj¹cych rezultatów. Dlatego z uznaniem powitaæ wypada
prace nad ulepszeniem konstrukcji bud¿etu pañstwa wszczête w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów w roku 2006 pod przewodnictwem prof. dr hab. Teresy Lu-
biñskiej.

5. Bud¿ety zadaniowe i wieloletnie drog¹ do efektywnoœci
finansów publicznych
Performance – and longer term budgeting as chance to improve
the efficiency of public finance

Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, problematyka bud¿etu pañstwa (i w mniejszej mie-
rze samorz¹dów terytorialnych) wy³¹czona by³a z kryteriów efektywnoœciowych.
Doœæ powszechnie uznawano przyznanie œrodków bud¿etowych na jakiœ ogólnie
sformu³owany cel za legitymacjê do swobodnego ponoszenia wydatków, bez wiêk-
szej troski o ich racjonalnoœæ i o ich rzeczywiste rezultaty.
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Punktem wyjœcia prac zespo³u prof. Lubiñskiej by³a konstatacja, ¿e odpowiedŸ na
pytanie, jakie efekty uzyskuje spo³eczeñstwo z wydatków publicznych, nie jest mo¿-
liwa przy obecnym procesie planowania i oceny wydatków bud¿etowych. Konsek-
wencj¹ tej konstatacji by³ wniosek o koniecznoœci zast¹pienia dotychczasowej prakty-
ki rozmywaj¹cej przeznaczenie œrodków i uniemo¿liwiaj¹cej ocenê efektywnoœci ich
wykorzystywania – precyzyjnym formu³owaniem zadañ, które powinny byæ dziêki
nim wykonane. Jest to podstawowy warunek sprawdzenia, na co i jak wydawane s¹
publiczne pieni¹dze. Przedsiêwziêcie to wymaga w wielu przypadkach zmiany men-
talnoœci dysponentów i znacznie wiêkszej dyscypliny, ni¿ dot¹d. Zauwa¿my, ¿e z bu-
d¿etem zadaniowym zwi¹zany jest audyt, stosowany dot¹d rzadko, g³ównie w przy-
padku podejrzeñ o powa¿ne wykroczenia i naruszenia przepisów.

Prace nad wprowadzeniem bud¿etu zadaniowego do polskich finansów publicz-
nych uruchomione zosta³y w roku 2006 i przynios³y ju¿ obiecuj¹ce rezultaty8.
Opracowana zosta³a metodologia nowego systemu bud¿etowego i harmonogram
jego wdra¿ania. Projekt konstrukcyjny polskiego bud¿etu zadaniowego zatwierdzo-
ny zosta³ przez Uniê Europejsk¹, której w³adze uznaj¹ zwiêkszenie efektywnoœci
wydatków za wa¿ny priorytet. Polski projekt przewiduje pe³ne wdro¿enie bud¿etu
zadaniowego w roku 2012. W zwi¹zku z tym przyjmuje siê, ¿e do roku 2011 bud¿et
opracowywany bêdzie dwutorowo, bêdzie mieæ dwie wersje, tradycyjn¹, w postaci
dotychczasowej ustawy bud¿etowej i wersjê „zadaniow¹”, opart¹ na nowej klasyfi-
kacji bud¿etowych pozycji, bardziej przydatnej z punktu widzenia formu³owania
zadañ i oceny ich wykonania. Rok 2012, jako termin wdro¿enia nowego systemu
bud¿etowania wydaje siê zbyt odleg³y i œwiadczy o przewidywaniu przez projektan-
tów bud¿etu zadaniowego znacznych trudnoœci w przekszta³caniu mentalnoœci apa-
ratu finansów publicznych.

Bud¿et zadaniowy dotyczy bud¿etu pañstwa po stronie wydatków. Wydatki bu-
d¿etu pañstwa zostaj¹ w bud¿ecie pañstwa tak uporz¹dkowane, aby znajdowa³y od-
niesienie do odpowiednich zadañ, celów i mierników. Oznacza to, ¿e „bud¿et zada-
niowy odpowiada na piêæ podstawowych pytañ:

1. jakie zadania wykonuj¹ ministerstwa i urzêdy centralne?
2. jakie wydatki przeznacza spo³eczeñstwo na poszczególne zadania?
3. jakie cele maj¹ byæ osi¹gniête?
4. jakie efekty (rezultaty) maj¹ przynieœæ zamierzone cele?
5. w jakim stopniu uda³o siê doprowadziæ do zamierzonych celów?”9

Przedstawiona przez zespó³ prof. Lubiñskiej „statystyka” bud¿etu zadaniowego
na rok 2008 prezentuje zadania, podzadania, cele i mierniki w uk³adzie resortowym.
„Statystyka” ta zak³ada, ¿e bud¿et zadaniowy na rok 2008 powinien zawieraæ 166
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zadañ, 454 podzadania, 656 celów i 957 mierników. Podane liczby wskazuj¹, jak
dalece gospodarka Polski jest nadal scentralizowana, jak wiele zadañ uwa¿a siê za
wchodz¹ce w zakres obowi¹zków urzêdów centralnych. W obliczu podanych wy¿ej
liczb mo¿na wyraziæ obawê o niezdolnoœæ aparatu finansów publicznych do pra-
wid³owego wykorzystania mierników realizacji zadañ. Nie ulega te¿ w¹tpliwoœci,
¿e wykonawcy zadañ bud¿etowych liczyæ bêd¹ na „ulgowe” oceny ich realizacji.
Prawdopodobieñstwo ulgowego podejœcia do oceny wykonania zadañ bud¿etowych
jest tym wiêksze, ¿e pozycja prawna tzw. uzasadnienia ustawy bud¿etowej nie jest
zbyt jasna. Natomiast dobrze siê sta³o, ¿e projektanci polskiego bud¿etu zadaniowe-
go przewidzieli objêcie zadaniami wydatków pokrywanych przez rz¹dowe agencje
i fundusze. Jak wiadomo, gospodarowanie tymi œrodkami bywa³o wy³¹czone z nor-
malnych procedur kontrolnych i pozostawia dot¹d wiele do ¿yczenia.

Podporz¹dkowanie ca³ego systemu finansów publicznych idei dok³adnego for-
mu³owania zadañ, które powinny zostaæ wykonane dziêki wydatkom bud¿etowym
i zastosowanie mierników pozwalaj¹cych na ocenê ich realizacji z efektywnoœcio-
wego punktu widzenia, zas³uguje na najwy¿sze uznanie. Oznacza to g³êbok¹ jako-
œciow¹ zmianê stosunków zarz¹dczych na tym obszarze, daj¹c¹ szansê powa¿nego
wzrostu materialnych, rzeczowych efektów bez zwiêkszenia wydatków bud¿eto-
wych. Jest to „reorientacja z wydatkowania na zarz¹dzanie pieniêdzmi publiczny-
mi”10. Program zaprezentowany na listopadowej konferencji w tym¿e roku wypada
uznaæ za bardzo ambitny. Zakres dysponentów objêtych bud¿etem zadaniowym,
obejmuje wszystkie ministerstwa i wszystkie urzêdy centralne. Ma on równie¿
obj¹æ 19 tzw. funduszy celowych i 7 agencji rz¹dowych, co prawdopodobnie bêdzie
trudniejszym zadaniem, ani¿eli przedstawienie typowych bud¿etów ministerialnych.
Administracja tych funduszy i agencji jest bowiem krytykowana za niedostateczn¹
gospodarnoœæ. Niestety przewiduje siê tak¿e wy³¹czenie niektórych (wprawdzie
nielicznych )dysponentów pragn¹cych utrzymaæ dotychczasowy status beneficjenta
tradycyjnej ustawy bud¿etowej a tak¿e „uproszczone” bud¿ety zadaniowe dla resor-
tów wymagaj¹cych ochrony informacyjnej.

Przestawienie finansów publicznych na bud¿ety zadaniowe oznacza tak¿e rewo-
lucjê w skali czasowej planowania wydatków. Krótkookresowe, jednoroczne bud¿e-
towanie nie sprzyja³o podejmowaniu przedsiêwziêæ wymagaj¹cych d³u¿szego okresu
ich realizacji a z drugiej strony niedostateczn¹ dba³oœæ o solidnoœæ ich wykonania.
W budownictwie by³a to tradycja oddawania obiektów na l maja, na 22 lipca, itp.
Zjawiskiem powszechnym by³o do niedawna niezbyt gospodarne wydatkowanie
œrodków bud¿etowych przed 31. grudnia ka¿dego roku. Skracanie horyzontu czaso-
wego przedsiêwziêæ, jakkolwiek czêsto uzasadnione, obni¿a³o jednak rangê projekto-
wania w skali wieloletniej. Przejœcie na bud¿ety zadaniowe zmienia ca³kowicie op-

32

Kamila Wilczyñska

10 „Bud¿et Zadaniowy – Wnioski dla Polski”, Konferencja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Banku
Œwiatowego, Warszawa, listopad 2007.



tykê projektowania i planowania. Mo¿liwie krótki termin realizacji zadañ nie bêdzie
zdominowany przez formalny kalendarz, lecz wynikaæ bêdzie ze starannie opraco-
wanego harmonogramu realizacyjnego. Oznaczaæ to bêdzie w praktyce wyd³u¿enie
czasowego horyzontu ca³oœci planowania bud¿etowego. Pojawi siê pytanie, czy nie
przyj¹æ np. trzech lat, jako podstawowego, miarodajnego okresu bud¿etowania, trak-
tuj¹c bud¿ety roczne jako orientacyjne.

Bud¿et zadaniowy pozwoli na ustalenie, które zadania s¹ najwa¿niejsze dla rea-
lizacji okreœlonych celów. Jego wdro¿enie bêdzie mia³o prze³omowe znaczenie dla
nowoczesnego zarz¹dzania wydatkami sektora publicznego11. Nie ulega równoczeœ-
nie w¹tpliwoœci, ¿e przejœcie na bud¿ety zadaniowe i wieloletnie wymagaæ bêdzie
daleko id¹cych postêpów w decentralizacji finansów publicznych. Przytoczone wy-
¿ej liczby dotycz¹ce iloœci zadañ, celów i mierników mówi¹ same za siebie. Bud¿e-
ty zadaniowe i wieloletnie wymagaj¹ samorz¹dnoœci terytorialnej. Nie ma mowy
o zrealizowaniu unijnej zasady subsydiarnoœci, bez daleko id¹cej samorz¹dnoœci
i odpowiedzialnoœci organów ni¿szych szczebli, wybieranych w demokratycznych
wyborach. Realizacja zasady subsydiarnoœci w Polsce wymagaæ bêdzie przezwyciê-
¿enia doœæ silnie zakorzenionego przyzwyczajenia do centralizmu i do zrzucania na
pañstwo odpowiedzialnoœci za wszelkie braki i niedostatki. Z punktu widzenia tych
postulatów, trudno uznaæ za dostateczne dotychczasowe sformu³owania zadañ
i dzia³alnoœci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jak dot¹d jest to organ zaj-
muj¹cy siê g³ównie rozdzia³em œrodków pomiêdzy regiony a nie projekcj¹ roz-
wi¹zañ ustrojowych, umacniaj¹cych samorz¹dnoœæ zgodnie z zasad¹ subsydiarnoœci
i decentralizacji. Wydaje siê, ¿e na treœci dotychczasowych, godnych uznania prac
nad bud¿etem zadaniowym i wieloletnim, zawa¿y³o niezbyt pozytywnie zapatrzenie
siê w rozwi¹zania francuskie, zachowuj¹ce wysoki stopieñ centralizmu a jednoczeœ-
nie nadmiern¹ iloœæ zbyt ma³ych gmin o ograniczonych uprawnieniach i kompeten-
cjach, nie zawsze zdolnych do samorz¹dnych decyzji.

Uwagi koñcowe
Final remarks

Powy¿szy tekst jedynie sygnalizuje oczekuj¹ce gospodarkê finansow¹ naszego
pañstwa przemiany. Postulowane reformy nale¿y traktowaæ jako wa¿ny element
transformacji ustrojowej, rozpoczêtej w roku 1989 i dot¹d niezupe³nie ukoñczonej.
Problematyka bud¿etu zadaniowego i wieloletniego dotyczy bowiem nie tylko orga-
nów w³adzy. Odwo³uje siê ona do inicjatyw obywatelskich zarówno w formu³owa-
niu zadañ, jak i kontroli ich realizacji. Kluczowym warunkiem powodzenia zasyg-
nalizowanych reform bêdzie wzrost kwalifikacji i zainteresowania ka¿dego z nas
sprawami publicznymi, nasz udzia³ w rz¹dzeniu.
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Bud¿et pañstwa – problemy wielkoœci, struktury, konstrukcji

Streszczenie

Studium omawia przedsiêwziêcia i œrodki podjête przez polskie czynniki rz¹dowe w celu
wdro¿enia bardziej skutecznych metod planowania i kontroli wydatków bud¿etu pañstwa oraz po-
miaru ich efektywnoœci. Bud¿et zadaniowy wymaga dok³adnych pomiarów i ocen rezultatów
osi¹gniêtych przez beneficjentów wydatków sfinansowanych przez bud¿et pañstwa, finanse pub-
liczne.

The national budget – Problems of size, structure and construction

Summary

The paper deals with means and measures taken by the polish financial authorities to adopt
more rigid methods of budgeting expenditures and of controlling their efficiency. The performan-
ce of „target” budgeting requires more precise methods of planning and measurement of results
achieved thanks to government al financing.
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EL¯BIETA MIRECKA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu

Globalizacja a szanse rozwoju

polskich przedsiêbiorstw

Globalization versus development opportunities

for Polish enterprises

Wprowadzenie

Introduction

Globalizacja traktowana jako proces dotyka wszystkich dziedzin ¿ycia cz³owie-
ka i ogarnia ca³y œwiat, wyznaczaj¹c warunki funkcjonowania nie tylko pojedyn-
czych jednostek, przedsiêbiorstw, ale i ca³ych gospodarek narodowych. Otwarcie
gospodarek sprzyja procesom globalizacji, ale tak¿e pañstwa o mniejszym stopniu
konkurencyjnoœci mog¹ czerpaæ korzyœci. Pojawiaj¹ siê tak¿e zagro¿enia, jako efekt
uboczny, które nale¿y przezwyciê¿aæ. W³¹czanie siê gospodarki narodowej do go-
spodarki globalnej wymaga ustanowienia pewnych bezpiecznych warunków. Tak¿e
rozpoznanie czynników okreœlaj¹cych stopieñ i obszar powi¹zañ jest niezwykle
wa¿ne dla ustalenia narodowych strategii wzrostu gospodarczego i uczestnictwa
w gospodarce globalnej.

Wprowadzenie w Polsce mechanizmów rynków, coraz wiêksze otwarcie siê go-
spodarki, inicjatywy przedsiêbiorstw to czynniki sprzyjaj¹ce korzystaniu z efektów
globalizacji. Wzrost handlu miêdzynarodowego, inwestycji zagranicznych i powsta-
nie globalnego rynku pracy sprawia, ¿e tak¿e polskie przedsiêbiorstwa uczestnicz¹
w globalnych korzyœciach, chocia¿ w stopniu mniejszym ni¿ wskazuje na to poten-
cja³ gospodarczy i intelektualny kraju. Szansa dana przez globalizacjê nie jest
w pe³ni wykorzystana.

1. Globalizacja a internacjonalizacja

Globalization versus internationalization

Globalizacja jest kategori¹, która nie ma jednej wyczerpuj¹cej definicji. W defi-
nicjach wskazuje siê na procesy tworzenia jednolitego rynku towarów, us³ug i czyn-
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ników produkcji1. W definicjach wskazuje siê tak¿e na jej aspekty, a wiêc wymianê
handlow¹, bezpoœrednie inwestycje zagraniczne i mobilnoœæ si³y roboczej2. Stwier-
dza siê tak¿e, ¿e globalizacja jest efektem liberalizacji handlu œwiatowego, deregu-
lacji rynków finansowych, reform krajowych i nowych technologii informatycz-
nych.

Obecnoœæ globalizacji we wszystkich dziedzinach ¿ycia jest niezaprzeczalna,
nastêpuje swoista integracja zarówno w sferze praktyki gospodarczej, jak i nauk.
Jednak na wiele w¹tpliwoœci brak jest odpowiedzi. Zasadnicze pytanie – czy mo¿na
sterowaæ globalizacj¹ ? – nie doczeka³o siê jednoznacznej odpowiedzi. Jeœli jest to
proces podstawowy dla wspó³czesnego œwiata, to czy ma on charakter bezwarunko-
wy? Czy globalizacja ma wp³yw na wzrost gospodarczy œwiata, skoro koncentracja
obszarów ubóstwa nadal postêpuje?

Na te pytania brak jest jednoznacznej odpowiedzi.
Skoro globalizacja dotyczy wszystkich i wszystkiego i ma charakter nowego

uk³adu w sferze stosunków miêdzynarodowych, to jak wyt³umaczyæ istnienie triady
gospodarczej (USA, Unia Europejska, Japonia). Wyjaœnienie tych w¹tpliwoœci jest
uwarunkowane dok³adniejszym poznaniem czynników, przebiegu i skutków globa-
lizacji.

Globalizacja zmienia tak¿e rolê pañstwa w gospodarce, nastêpuje ograniczenie
gospodarek narodowych, g³ównymi podmiotami staj¹ siê korporacje miêdzynarodo-
we3. Ale tu tak¿e dochodzi do pewnych sprzecznoœci. Wiêkszoœæ pañstw Unii Euro-
pejskiej realizuje politykê pañstwa opiekuñczego, natomiast rz¹d USA zapewnia
wiêksz¹ swobodê gospodarcz¹, co zdaje siê sprzyjaæ w wiêkszym stopniu globaliza-
cji. Mimo tych ró¿nic te obydwa obszary s¹ konkurencyjne w stosunku do siebie.
Przewagi amerykañskiej nale¿y szukaæ m.in. w tworzeniu bardziej przyjaznych re-
gulacji gospodarczych i wiêkszej troski rz¹du amerykañskiego o dynamiczny roz-
wój rodzimej przedsiêbiorczoœci.

G³ównymi podmiotami procesu globalizacji staj¹ siê korporacje miêdzynarodo-
we, których potencja³ gospodarczy czêsto przewy¿sza potencja³ gospodarczy po-
szczególnych pañstw. Dzia³ania korporacji nie zawsze musz¹ byæ zgodne z celem
gospodarczym pañstw goszcz¹cych. Mo¿e wyst¹piæ konflikt interesów, co w przy-
padku s³abych pañstw doprowadziæ mo¿e do dominacji korporacji nad pañstwem
lub wrêcz uzale¿nienia gospodarczego i politycznego pañstwa od korporacji. Nie-
bezpieczeñstwo nacjonalizacji ze strony pañstwa jest czynnikiem hamuj¹cym kor-
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poracje. Dominuje model czerpania korzyœci zarówno przez korporacjê, jak i przez
pañstwo z dzia³ania korporacji na terenie pañstwa goszcz¹cego.

Fazy przeistaczania siê podmiotów gospodarczych z prostych krajowych w sko-
mplikowane miêdzynarodowe wskazuj¹ na internacjonalizacjê, czyli ich umiê-
dzynarodowienie. Mo¿na przyj¹æ za³o¿enie, ¿e globalizacja to tak¿e szczególny
przypadek internacjonalizacji, który mo¿e przebiegaæ w sposób czynny lub bierny4.
Sposób czynny to sytuacja, kiedy krajowe firmy zaczynaj¹ dzia³aæ poza granicami
kraju wykorzystuj¹c ró¿ne formy, poczynaj¹c od eksportu bezpoœredniego, poprzez
kooperacje, a¿ do tworzenia filii, czy spó³ek – córek. Internacjonalizacja bierna to
zjawisko odwrotne, a wiêc pojawianie siê firm zagranicznych na obszarze danego
pañstwa. Korzystniejszy jest dla kraju sposób czynny, gdy¿ nastêpuje tu wyraŸna
ekspansja gospodarcza œwiadcz¹ca o du¿ej konkurencyjnoœci danej gospodarki.

Bilans globalizacji to zarówno korzyœci, jak i niebezpieczeñstwa. Do pozyty-
wów zalicza siê dynamiczny wzrost gospodarczy, wzrost konkurencyjnoœci gospo-
darki, wykorzystanie postêpu technologicznego, mobilnoœæ czynników produkcji.
Ujemne strony globalizacji to szybkie przenoszenie siê kryzysów, szczególnie finan-
sowych, pog³êbiaj¹ce siê ró¿nice w dochodach w uk³adzie narodowym i miêdzynaro-
dowym. Dyskusyjny jest charakter unifikacji norm gospodarczych i spo³ecznych.
W wielu przypadkach stosowanie jednakowych standardów gospodarczych u³atwia
funkcjonowanie przedsiêbiorstw na arenie miêdzynarodowej, ale w wielu tez przy-
padkach nastêpuje utrata charakteru narodowego norm spo³ecznych, co mo¿e byæ
i wad¹, i dobrodziejstwem. Istnieje konflikt wewnêtrzny globalizacji, a mianowicie
tworzenie siê nowych norm wspó³istnienia gospodarczego i spo³ecznego, jako zja-
wisko pozytywne, natomiast zjawiskiem negatywnym jest nasilanie siê konfliktów
i dysproporcji. £agodzenie stron negatywnych globalizacji staje siê wyzwaniem dla
wszystkich podmiotów gospodarki œwiatowej.

2. Zmiany w funkcjonowaniu gospodarki œwiatowej

Changes in world economy functions

Procesy globalizacyjne ju¿ obecnie dokona³y zmian w gospodarce œwiatowej.
Zmiany te bêd¹ siê utrwalaæ, a to za spraw¹ tworzenia siê gigantycznych przedsiê-
biorstw, wp³ywu trendów demograficznych na gospodarkê, tworzeniu siê globalne-
go rynku pracy i wykorzystaniu wiedzy.

Pierwsze gigantyczne globalne przedsiêbiorstwa powsta³y na terenie Stanów
Zjednoczonych i Europy, a nieco póŸniej tak¿e w Japonii. Wspó³czeœnie sytuacja
uleg³a zmianie. Na 100 globalnych liderów a¿ 44 pochodzi z Chin, 21 to firmy in-
dyjskie i 12 to giganty brazylijskie5. Nast¹pi³o przesuniêcie z tradycyjnego obszaru,
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jakim by³y Stany Zjednoczone w kierunku azjatyckim. Prawdopodobnie proces ten
bêdzie siê umacniaæ, a przyczyny tkwi¹ w powstaniu ogromnego rynku pracy
w Chinach i Indiach i ich du¿ej innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci.

Tak¿e zmiany w uk³adzie demograficznym œwiata bêd¹ kierowaæ przesuniêciami
w gospodarce œwiata. Starzenie siê spo³eczeñstwa Europy spowoduje, ¿e do roku
2050 ubêdzie ok. 80 mln ludzi, w tym samym czasie gwa³townie przybêdzie ludno-
œci na kontynencie afrykañskim – ok. 1 mld ludzi i azjatyckim – ok. 1,5 mld ludzi.
Ludnoœæ œwiata wzroœnie do 10 mld mieszkañców6. Nast¹pi przesuniêcie aktywno-
œci gospodarczej z USA i Europy do krajów Azji i Afryki. Tempo wzrostu gospo-
darczego bêdzie bardzo wysokie w Chinach i Indiach, co spowoduje, ¿e w 2050 r.
potencja³ gospodarczy Chin bêdzie o po³owê wiêkszy ni¿ USA, a potencja³ gospo-
darczy Indii bêdzie porównywalny z amerykañskim potencja³em gospodarczym.
Mo¿e siê staæ, ¿e centrami gospodarczymi stan¹ siê Chiny i Indie.7

Powstanie globalnego rynku pracy wymusza mobilnoœæ zarówno po stronie pra-
codawcy, jak i pracobiorcy. Swoboda przep³ywu czynników produkcji powoduje
alokacjê œrodków. Czynniki produkcji i kapita³ poszukuj¹ miejsc, gdzie bêd¹ funk-
cjonowaæ najefektywniej, a wiêc nie tylko w aspekcie kosztowym, ale tak¿e rynko-
wym, zaopatrzeniowym. Natomiast liberalizacja ¿ycia spo³eczeñstw, znoszenie ba-
rier migracyjnych s¹ Ÿród³em przemieszczania siê pracowników do tych pañstw lub
regionów, gdzie ich wykszta³cenie i przydatnoœæ zawodowa bêdzie najkorzystniej
dla nich op³acana.

Kapita³ ludzki mierzony zdolnoœci¹ innowacyjn¹ kraju stanie siê podstawowym
czynnikiem wzrostu gospodarczego. Postêp technologiczny i offshoring biznesowy
(procesy produkcji w ca³oœci lub fazy s¹ przenoszone do pañstw trzecich) bêd¹ wy-
znaczaæ si³ê konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa. Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstwa
bêdzie czynnikiem dynamizuj¹cym jego funkcjonowanie i to w zakresie innowacyj-
noœci globalnej, z której korzystaæ bêd¹ wszyscy jak i innowacyjnoœci jednostkowej
tworzonej na potrzeby pojedynczego przedsiêbiorstwa.

3. Miejsce Polski w globalizacji

The place of Poland within the process of globalization

Procesy globalizacyjne zachodz¹ce na œwiecie tak¿e objê³y Polskê i zbieg³y siê
z zapocz¹tkowan¹ w latach 80-tych ubieg³ego wieku transformacj¹ systemow¹ kraju.
Sprzyjaj¹ce zmiany polityczne i gospodarcze, otwarcie siê Polski na œwiat, przy-
st¹pienie Polski do tworz¹cej siê integracji europejskiej z jednej strony i wystêpu-
j¹ce procesy globalizacyjne z drugiej strony sprawi³y, ¿e Polska wyj¹tkowo szybko
zaczê³a nadrabiaæ zaleg³oœci rozwojowe poprzedniego systemu staj¹c siê dynamicz-
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nym uczestnikiem gospodarki œwiatowej. Pojawi³y siê jednak trudnoœci hamuj¹ce
ten wzrost. Wzrost bezrobocia, obszary ubóstwa socjalnego, brak wiedzy ekonomi-
cznej, wzrost przestêpczoœci, poczucie utraty bezpieczeñstwa publicznego, populis-
tyczne deklaracje i dzia³ania poprzednich rz¹dów sprawi³y, ¿e procesy przemian go-
spodarczych, a w tym tak¿e udzia³ i czerpanie korzyœci z globalizacji, os³ab³y.

Coroczne publikowany przez firmê doradcz¹ A.T. Kearney ranking indeksu glo-
balizacji8 uwzglêdniaj¹cy 16 obszarów (m.in. stabilnoœæ ekonomiczn¹, polityczn¹,
zaawansowanie technologiczne, stopieñ integracji handlu z handlem œwiatowym)
przedstawia listê pañstw i ich pozycje. W najnowszym zestawieniu dotycz¹cym
2007 r. Polska jest na 41 miejscu na 72 badane pañstwa. Liderem od kilku lat jest
Singapur, a w pierwszej dziesi¹tce znajduj¹ siê m.in. Holandia, Irlandia, USA, Ka-
nada i Estonia. Na uwagê zas³uguje 19 miejsce Czech i 20 miejsce S³owenii. Tak¿e
przed Polsk¹ na 32 miejscu jest S³owacja, na 36 – Rumunia i na 40 miejscu Maro-
ko. Niepokoj¹cy jest spadek indeksu globalizacji dla Polski – i tak w roku 2006
Polska by³a na 33 miejscu, w 2003 – na 32,. a w 2001 na 23 miejscu. Os³abienie
konkurencyjnoœci Polski jest efektem bardzo s³abej infrastruktury, zakoñczenia pry-
watyzacji, wzrostu kosztów produkcji, wzrostu biurokracji i korupcji. Polska gospo-
darka uznawana jest za jedn¹ z najs³abszych wœród pañstw przyjêtych 1 maja
2004 r. do Unii Europejskiej. Posiadany przez Polskê kapita³ ludzki obliguje do
zmian kierunku internacjonalizacji gospodarki i udzia³u w rozwoju globalizacji.

Przeprowadzony przez A.T. Kearney9 ranking atrakcyjnoœci kraju dla inwestycji
w zakresie us³ug wskazuje, ¿e Polska w 2007 r. utrzyma³a 18 pozycjê na badanych
50 krajów. Kraje te oceniono na podstawie trzech g³ównych wskaŸników: atrakcyj-
noœci finansowej, rynku pracy i otoczenia biznesowego. W ocenie brano pod uwagê
41 parametrów. Ocena atrakcyjnoœci dotyczy³a tzw. us³ug globalnych, czyli m.in.
ksiêgowoœci i call center. Atrakcyjnoœæ Polski to: wykszta³ceni pracownicy, usta-
bilizowana sytuacja gospodarcza i polityczna, niski poziom inflacji i kosztów infra-
struktury.

Business Process Offshoring (BPO)10 to lokowanie nieprodukcyjnych funkcji
przedsiêbiorstwa w krajach o ni¿szych kosztach prowadzonych dzia³alnoœci i wiêk-
szych zasobach si³y roboczej. W ramach BPO tworzy siê centra us³ug finansowych,
ksiêgowych, HR, obs³ugi klienta, badawczo-rozwojowe i logistyczne. Polska staje
siê bardzo atrakcyjnym obszarem dla centrów BPO, w listopadzie 2006 dzia³a³o
w Polsce ponad 80 oœrodków. Atrakcyjnoœæ Polski jako rynku BPO okreœlana jest
dostêpn¹ wykwalifikowan¹ i relatywnie tani¹ si³¹ robocz¹ (rocznie w Polsce uzys-
kuje dyplom wy¿szej uczelni oko³o 400 tys. osób) i przez zachêty inwestycyjne,
czyli ulgi podatkowe dla BPO zak³adanych na obszarach Specjalnych Stref Ekono-
micznych, a tak¿e oczekiwan¹ pomoc¹ publiczn¹ i cz³onkostwem w Unii Europej-
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skiej bêd¹cym gwarantem znacznej stabilnoœci ekonomicznej. BPO zlokalizowane
s¹ w Warszawie, Wroc³awiu i Krakowie. W Warszawie maj¹ swoje siedziby m.in.
Samsung Electronics, a IBM Microsoft za³o¿y³ swoje centra badañ i rozwoju. Do
najwiêkszych inwestorów nale¿¹ maj¹ce swoje siedziby we Wroc³awiu Hewlett Pa-
ckard, Siemens, a w Krakowie Motorola, Philip Morris Int, Cap Gemini.

Potencja³ Polski, jakim jest wiedza i zdolnoœæ do tworzenia innowacji powinien
staæ siê podstaw¹ dzia³añ, których efektem bêdzie wzrost konkurencyjnoœci Polski,
a przez to i wiêksze korzyœci z globalizacji.

4. Czynniki rozwoju gospodarki polskiej w dobie globalizacji

Development factors of Polish economy in the age of globalization

Sprzyjaj¹ce warunki zewnêtrzne, do których nale¿y wst¹pienie Polski do Unii
Europejskiej i udzia³ Polski w procesach globalizacyjnych, a tak¿e pomyœlne wa-
runki wewnêtrzne, czyli transformacja gospodarki sprawi³y przyspieszone w³¹cze-
nie siê gospodarki kraju do gospodarki œwiatowej. Integracja Polski z gospodark¹
œwiatow¹ nast¹pi³a bardzo szybko. Udzia³ Polski w œwiatowym eksporcie w okresie
1990-2007 wzrós³ od 0,4% do 1,0%, w tym samym okresie udzia³ polskiego impor-
tu w imporcie œwiatowym tak¿e mia³ tendencje wzrostowe i wynosi³ odpowiednio
0,3% i 1,1%. Dane dotycz¹ce udzia³u Polski w nap³ywie bezpoœrednich inwestycji
zagranicznych tak¿e œwiadcz¹ o znacznej konkurencyjnoœci i atrakcyjnoœci gospo-
darki polskiej. W analizowanym okresie, a wiêc w latach 1990-2007 udzia³ Polski
w nap³ywie BIZ wynosi³ odpowiednio 0,01% i 1,0%11. Nast¹pi³o wiêc zintegrowa-
nie polskiej gospodarki z gospodark¹ œwiatow¹ poprzez wzrost udzia³u polskiego
eksportu, importu w handlu œwiatowym i poprzez wzrost nap³ywu bezpoœrednich
inwestycji zagranicznych do Polski. Jednak udzia³ importu polskiego jest wiêkszy
ni¿ udzia³ eksportu polskiego w handlu œwiatowym, czyli umiêdzynarodowienie go-
spodarki polskiej ma charakter bierny. Wskazanym by³oby osi¹gniêcie odwrotnej
sytuacji, a wiêc osi¹gniêcie stanu umiêdzynarodowienia czynnego. Nast¹piæ musz¹
zmiany w samej gospodarce dotycz¹ce ograniczenia bezrobocia, poprawy stanu fi-
nansów publicznych, przeprowadzenia reformy bardzo kosztownego systemu rent,
emerytur i œwiadczeñ socjalnych, w tym tak¿e zwi¹zanych z rolnictwem. Wskazane
s¹ tak¿e zmiany usprawniaj¹ce aparat administracyjny kraju, ³¹cznie z szerokim za-
stosowaniem e-administracji i dzia³ania na rzecz wzrostu bezpieczeñstwa ekonomi-
cznego szeroko rozumianego. Zmiany te spowoduj¹ wzrost atrakcyjnoœci Polski dla
zagranicznych inwestorów i wp³yn¹ na unowoczeœnienie pañstwa jako podmiotu
gospodarki œwiatowej. Wymagane s¹ tak¿e zmiany w wyborze sektora – lidera go-
spodarczego, którym powinien byæ sektor oparty na wiedzy, innowacyjnoœci, nowych
technologiach i nowych obszarach dzia³añ, takich jak œwiadczenie biznesowych
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us³ug offshoringowych. Wyzwania, jakie pojawi³y siê przed polsk¹ gospodark¹
w dobie globalizacji to wyzwania dotycz¹ce struktury wewnêtrznej, a wiêc:

– na obszarze polityki spo³ecznej dotycz¹ce kosztów globalizacji; globalizacja
wymaga lepszego wykszta³cenia i wy¿szych kwalifikacji; grupy bez tych w³aœciwo-
œci mog¹ staæ siê zagro¿eniem dla wewnêtrznego bezpieczeñstwa spo³ecznego;

– w zakresie przestarza³ej struktury i infrastruktury administracji i instytucji,
których wiarygodnoœæ jest ograniczona a efekty dzia³añ bardzo w¹tpliwe;

Druga grupa to wyzwania zewnêtrzne i dotycz¹ one:
– konkurencji na globalnych rynkach towarów i us³ug, prowadzenie polityki

proeksportowej,
– uczestnictwa kraju w globalnym rynku finansowym,
– intensyfikacja bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, gdzie powinny

nast¹piæ zmiany jakoœciowe w kapita³ach nap³ywaj¹cych na rzecz nowych inteli-
gentnych bran¿ i wiêksza aktywnoœæ polskich inwestycji poza krajem,

– aktywna polityka innowacji technologicznych,
– specjalizacja produkcji zapewniaj¹ca d³ugofalowe zyski i dopasowanie siê do

d³ugofalowych œwiatowych tendencji w zakresie wyrobów zaawansowanych tech-
nologicznie.

Globalizacja daje wiêksze korzyœci pañstwom, które maj¹ efektywn¹ i sprawn¹
politykê makroekonomiczn¹, opart¹ na racjonalnoœci finansów, a finansów publicz-
nych szczególnie, tak¿e na niskich stawkach podatkowych, zmniejszeniu korupcji
i oddzieleniu biznesu od polityki. Pañstwa, w których nie przeprowadza siê reform
lub s¹ one fragmentaryczne, nara¿one s¹ na efekty negatywne globalizacji, w wyni-
ku których mo¿e nast¹piæ pogorszenie sytuacji gospodarczej i wzrost dysproporcji
w dochodach spo³eczeñstwa, co jest czêsto Ÿród³em niezadowolenia spo³ecznego.

Globalizacja jest dla Polski ogromnym wyzwaniem, gdy¿ potencja³ gospodarczy
i kapita³ ludzki kraju upowa¿niaj¹ do osi¹gania korzyœci z tego procesu, natomiast
s³abe tempo przeprowadzanych reform i ich p³ytki charakter przyczyniaj¹ siê do
wzrostu zagro¿eñ ze strony globalizacji. Wskazane jest okreœlenie celu rozwojowe-
go kraju z uwzglêdnieniem warunków zewnêtrznych i wewnêtrznych.

5. Strategie rozwoju polskich firm w dobie globalizacji

Development strategy of Polish enterprises

Przed polskimi przedsiêbiorstwami otworzy³y siê rynki œwiata, jako efekt uryn-
kowienia gospodarki. Presja globalizacji na doœæ ma³o konkurencyjne polskie firmy
powoduje, ¿e walka o utrzymanie siê ich na rynku jest bardzo ciê¿ka i nie zawsze
zakoñczona sukcesem.

Najmniej skuteczn¹ i najbardziej niebezpieczn¹ jest strategia bezpoœredniej ry-
walizacji polskich przedsiêbiorstw z zagranicznymi. Jest to walka nierówna, gdy¿
firmy zagraniczne dysponuj¹ produktami o zaawansowanej technologii, rozbudo-
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wanej reklamie i du¿ym rynku zbytu. Badania przeprowadzone przez PAIIZ po-
twierdzaj¹ przypuszczenia o luce technologicznej, gdy¿ 50% zagranicznych inwes-
torów nie korzysta z polskich firm produkuj¹cych komponenty12. Polskie firmy,
które osi¹gnê³y sukces s¹ aktywne w bran¿ach o starszych technologiach. Wykorzy-
stanie tej strategii jest skuteczniejsze w obronie pozycji na rynku krajowym ni¿
osi¹gniêcie lepszej pozycji na rynku miêdzynarodowym.

Doœæ skuteczna strategi¹ zapewniaj¹c¹ wzrost internacjonalizacji i konkurencyj-
noœci firmy jest strategia skierowana na podejmowanie wspó³pracy z zagranicznymi
firmami. Ta strategia zapewnia pozyskanie obcych kapita³ów i nowych technologii
drog¹ powi¹zañ kapita³owych miêdzy polskimi i zagranicznym przedsiêbiorstwem.

Unikanie rywalizacji to kolejna strategia, która zapewnia istnienie firmy i nie
zmusza jej do kosztoch³onnych dzia³añ na rzecz os³abienia pozycji konkurencji
i umocnienia w³asnej pozycji. Mniejsze firmy analizuj¹ rynek pod k¹tem znalezie-
nia bezpiecznego segmentu, czyli niszy rynkowej. Nisza rynkowa mo¿e pomieœciæ
najwy¿ej kilku producentów, klienci niszy maj¹ okreœlony zbiór potrzeb i gotowi s¹
do zap³acenia wiêkszej kwoty, aby by³a zaspokojona ich potrzeba. Nisze rynkowe
s¹ wskazane dla ma³ych i œrednich firm.

Osi¹gniêcie wysokiego poziomu konkurencyjnoœci przez polskie przedsiêbiorstwa
wymaga ci¹g³ych zmian i ulepszenia, a przede wszystkim wdra¿ania nowych techno-
logii, a tak¿e wprowadzania nowych rozwi¹zañ w zakresie finansów, rachunkowoœci
i zarz¹dzania firm¹. Wyzwaniem dla polskich przedsiêbiorstw i decydentów jest
kszta³towanie spo³eczeñstwa informacyjnego i budowa gospodarki opartej na wiedzy.

Zakoñczenie

Conclusion

Polskie przedsiêbiorstwa stoj¹ przed ogromn¹ szans¹, jak¹ daje im globalizacja,
któr¹ jest poprawa ich konkurencyjnoœci. W pierwszej fazie globalizacji zaznacza³
siê rozwój jakoœciowy firm, co odbierane by³o przez zagranicznych inwestorów
bardzo pozytywnie. W ostatnich latach nast¹pi³ spadek tempa udzia³u Polski
w zglobalizowanej gospodarce, pojawi³y siê pañstwa, które razem z Polsk¹ wst¹pi³y
do Unii Europejskiej, ale których tempo i kierunki przemian gospodarczych i socja-
lnych spowodowa³y przesuniêcie na dalsze miejsce polski pod wzglêdem atrakcyj-
noœci inwestycyjnej. Nadgonienie tych strat wymaga od Polski dokonania radykal-
nych reform wewnêtrznych i budowy spo³eczeñstwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy. Takie s¹ bowiem trendy œwiatowe, a niewykorzystanie ich ozna-
czaæ mo¿e obni¿enie poziomu konkurencyjnoœci gospodarki Polski i ograniczony
udzia³ w korzyœciach wynikaj¹cych z procesu globalizacji.

42

El¿bieta Mirecka

12 A. Dembecka, Strategie zarz¹dzania i rozwoju w dobie globalizacji i integracji, Globaleconomy
3.12.2008.



Literatura

Bibliography

Bocian A. F., Globalizacja – szansa czy zagro¿enie. Perspektywy Polski, w: Funk-

cjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, pod.
red. D. Kopyciñskiej, Uniwersytet Szczeciñski, Szczecin 2005.

Bo¿yk P., Misala J., M. Pu³awski M., Miêdzynarodowe stosunki ekonomiczne,
PWE, Warszawa 2002.

Dembecka A., Strategie zarz¹dzania i rozwoju w dobie globalizacji i integracji”,
Globaleconomy 3.12.2008.

Firszt D., Rozwój potencja³u technologicznego polskiej gospodarki jako wyzwanie

globalizacji, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji

i globalizacji”, pod. red. D. Kopyciñskiej, Uniwersytet Szczeciñski, Szczecin
2005.

Globalization Index. Foreign Policy Magazines, December 2007, 2006, 2003, 2001.

Jankowska B., Gorynia M., Polska w procesach globalizacji, Rzeczpospolita
13.06.2008.

Newsletter nr 19, PAIIZ z 26.04.2007, Raport PMR – Offshoring.

Rybiñski K., Globalizacja w trzech ods³onach, za www.rybinski.eu.

Trade and Development Report 2008, UNCTAD, New York, Geneva, November
2008.

www.esa.un.org/unpp (The World in 2050), Procewaterhousecoopers, III 2006.

Globalizacja a szanse rozwoju polskich przedsiêbiorstw

Streszczenie

Globalizacja to proces polegaj¹cy na zmianach dokonuj¹cych siê zarówno w gospodarce œwia-
towej, jak i w spo³eczeñstwach i obejmuj¹cy wszystkie aspekty wspó³czesnego œwiata. Polska tak¿e
uczestniczy w globalizacji, ale nie w pe³ni wykorzystuje dane jej szanse, co jest efektem zaniedbañ
pañstwa (np. prywatyzacja, finanse publiczne, rolnictwo). Nast¹pi³o jednak przyspieszenie globali-
zacji w polskiej gospodarce, g³ównie dziêki innowacyjnoœci polskich przedsiêbiorstw. Pojawienie
siê bezpoœrednich inwestycji zagranicznych zapocz¹tkowa³o proces generowania innowacyjnoœci,
mimo ¿e struktura tych¿e kapita³ów œwiadczy o nap³ywie raczej iloœciowym, a nie jakoœciowym.
Polskie przedsiêbiorstwa dostosowuj¹ siê do trudnych warunków globalizacji, wykorzystuj¹c za-
równo korzyœci ze wzrostu handlu zagranicznego, innowacji technologicznych i podejmowanych
specjalizacji produkcji. Tak¿e strategie rozwoju stosowane przez polskie przedsiêbiorstwa dostoso-
wa³y siê do wymogów rynkowych; podejmowanie wspó³pracy z firmami miêdzynarodowymi czy
poszukiwanie nisz rynkowych wzmacnia ich pozycjê na globalizuj¹cym siê rynku œwiata. Presja
globalnych rynków jest tak¿e wyzwaniem dla gospodarki narodowej, której zdolnoœæ konkurencyj-
na musi byæ umocniona w narodowych strategiach gospodarczych.
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Globalization versus development opportunities for Polish enterprises

Summary

Globalization is a process that involves changes within both world economy and individual
societies covering all aspects of modern world. Poland partakes in globalization, yet it does not
manage to take advantage of all opportunities at hand, mostly due to state negligence (i.e. privati-
zation, public finances, agriculture). Notwithstanding this globalization of Polish economy was
progressed by innovative actions of Polish enterprises. The appearance of foreign direct invest-
ments initiated the process of generating innovativeness despite the fact that the structure of those
capitals signifies quantitative rather than qualitative inflow. Polish enterprises have been adjusting
to hard conditions that globalization involves by taking advantage of the increased foreign trade,
technological innovations as well as applied production specializations. Furthermore, develop-
ment strategies employed by Polish enterprises comply with the general market requirements; co-
operating with international companies or seeking market niches strengthens their position within
the globalised world market. Substantial pressure coming from the global markets is also a chal-
lenge for national economy, as its competitive capacity must be consolidated by national econo-
mic strategies.
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AGNIESZKA PILARCZYK
Wy¿sza Szko³a Bankowa we Wroc³awiu

Motywy i cele zawierania miêdzynarodowych

aliansów strategicznych w obszarze badañ

i rozwoju

Motives and aims of conducting international strategic

alliances in R&D

Wprowadzenie

Introduction

Miêdzynarodowe alianse strategiczne s¹ immanentnym elementem globalizacji.
Stanowi¹ one jedn¹ z form internacjonalizacji dzia³alnoœci gospodarczej, która posia-
da wielowiekow¹ tradycjê oraz odegra³a kluczow¹ rolê w kszta³towaniu gospodarki
œwiatowej. Istotny wzrost liczby zawieranych porozumieñ strategicznych pod koniec
lat 70. XX wieku jest jedn¹ z najbardziej znacz¹cych tendencji w globalnych proce-
sach gospodarczych zachodz¹cych u schy³ku ubieg³ego stulecia. Wspó³czeœnie miê-
dzynarodowe alianse strategiczne równie¿ s¹ popularn¹ form¹ kooperacji podejmo-
wanej przez umiêdzynarodawiaj¹ce siê przedsiêbiorstwa i wci¹¿ postrzegane s¹ jako
skomplikowany do przeprowadzenia i realizacji rodzaj wspó³pracy. Szczególn¹ wagê
zyskuj¹ miêdzynarodowe sojusze strategiczne w dziedzinie badañ i rozwoju (dalej:
B+R), które staj¹ siê istotn¹ form¹ kreowania wiedzy wp³ywaj¹cej na wzrost konku-
rencyjnoœci sfery biznesu. Studia nad dynamik¹ procesów innowacyjnych wskazuj¹,
¿e sieci wiedzy i innowacji coraz czêœciej tworzone s¹ na poziomie globalnym. Na-
uka oraz technologie z natury maj¹ charakter miêdzynarodowy, poniewa¿ innowacje
z relatywnie du¿¹ swobod¹ przemieszczaj¹ siê ponad granicami pañstwowymi. Za-
równo w œrodowiskach akademickich, jak i w sferze biznesu wzrasta liczba zawiera-
nych wspólnych przedsiêwziêæ, które s³u¿¹ nie tylko dzieleniu siê rezultatami prac
B+R. Coraz czêœciej alianse strategiczne zawierane s¹ w celu prowadzenia prac bada-
wczych z zamiarem ich realizowania w miejscach, które dzieli od siebie znaczny dys-
tans geograficzny, co mo¿liwe jest dziêki korzystaniu z nowoczesnych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych. Celem artyku³u jest wskazanie czynników deter-
minuj¹cych wzrost liczby zawieranych porozumieñ dotycz¹cych wspó³pracy w dzie-
dzinie B+R oraz celów, którym ma s³u¿yæ owa wspó³praca.
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1. Motywy zawierania aliansów strategicznych w obszarze badañ

i rozwoju

Motives of conducting international strategic alliances in R&D

Œrodowisko miêdzynarodowe, w którym funkcjonuj¹ korporacje transnarodowe
determinuje ich wybory oraz wp³ywaj¹ na podejmowane decyzje. Wspó³czesne oto-
czenie przedsiêbiorstw miêdzynarodowych charakteryzuje zmiennoœæ, turbulentoœæ,
a oczekiwania klienta niezmiennie ewoluuj¹. Uwarunkowania te t³umacz¹ sk³on-
noœæ firm do podejmowania strategicznej wspó³pracy w zakresie B+R. Aby zreali-
zowaæ najbardziej ogólny cel istnienia wszelkich organizacji, jakim jest przetrwanie
i rozwój, firmy coraz czêœciej musz¹ bowiem siêgaæ po nowe sposoby zarz¹dzania.
Determinanty podejmowania wspó³pracy w ramach aliansów strategicznych podzie-
lone s¹ na dwie kategorie. Pierwsza grupa obejmuje uwarunkowania, które sprzy-
jaj¹ zawieraniu miêdzynarodowych aliansów technologicznych, natomiast w dru-
giej mieszcz¹ siê czynniki kreuj¹ce zapotrzebowanie na kooperacjê firm ponad
granicami pañstwowymi. W literaturze przedmiotu determinanty stymuluj¹ce
wspó³pracê strategiczn¹ okreœlane s¹ mianem czynników przyci¹gaj¹cych (ang. pull
factors), zaœ okolicznoœci stwarzaj¹ce potrzebê zawierania miêdzynarodowych
aliansów strategicznych nosz¹ nazwê czynników popychaj¹cych (ang. push fac-
tors)1. W ramach czynników przyci¹gaj¹cych identyfikuje siê dwie zasadnicze ele-
menty:

• zwiêkszenie efektywnoœci zarz¹dzania miêdzynarodowymi aliansami tech-
nologicznymi w wyniku redukcji kosztów transakcyjnych2,

• rozwój polityki innowacyjnej oraz polityki wspierania badañ i rozwoju tech-
nologicznego3.

Czynniki popychaj¹ce zwi¹zane s¹ z procesami globalizacji oraz rosn¹c¹ rol¹
wiedzy w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw na rynku miêdzy-
narodowym4.

1.1. Czynniki przyci¹gaj¹ce

Pull factors

Wzrost liczby miêdzynarodowych aliansów w dziedzinie B+R jest pochodn¹ po-
prawy efektywnoœci zarz¹dzania tego typu przedsiêwziêciami w wyniku redukcji
kosztów transakcyjnych. D¹¿enie do redukcji kosztów transakcyjnych jest najczêst-
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szym motywem zawierania miêdzynarodowych sojuszy technologicznych. Minima-
lizacji owych kosztów sprzyja rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych,
które stymuluj¹ obni¿anie kosztów organizacyjnych, informacji oraz komunikowa-
nia siê ponad granicami pañstwowymi, a tak¿e harmonizacja regulacji w wyniku
rosn¹cej liberalizacji gospodarczej. Zarówno porozumienia regionalne oraz miê-
dzyregionalne, takie jak NAFTA czy Unia Europejska, jak i miêdzynarodowe umo-
wy bilateralne i multilateralne, na przyk³ad regulacje dotycz¹ce systemu ochrony
w³asnoœci intelektualnej tworzone pod auspicj¹ WTO oraz WIPO, wp³ywaj¹ na re-
dukcjê kosztów zawierania oraz monitorowania miêdzynarodowych sojuszy strate-
gicznych. Ni¿sze koszty organizacyjne, monitoringu, a tak¿e komunikacji i wymiany
informacji umo¿liwiaj¹ wzrost kontroli oraz efektywnoœci zarz¹dzania aliansami, co
w konsekwencji zmniejsza prawdopodobieñstwo ich niepowodzenia. Spadek ryzy-
ka zerwania wspó³pracy przek³ada siê zaœ na wzrost zainteresowania firm zawiera-
niem porozumieñ strategicznych5.

Czynnikiem wp³ywaj¹cym na rosn¹c¹ popularnoœæ miêdzynarodowych aliansów
strategicznych jest równie¿ wzrost znaczenia polityki innowacyjnej i technologicz-
nej. W ostatnich latach nast¹pi³ wyraŸny wzrost liczby badañ technologicznych pro-
wadzonych we wspó³pracy przemys³u i rz¹dów poszczególnych pañstw. W Unii
Europejskiej za najwa¿niejsze elementy strategii innowacyjnej uwa¿ane s¹ Strategia
Lizboñska oraz Europejska Przestrzeñ Badawcza (ERA). Kooperacja w zakresie
B+R w ramach programów takich jak COST, EC Framework Programme, ESA czy
EUREKA jest kluczowym czynnikiem rozwoju miêdzynarodowej sieci wspó³pra-
cuj¹cych ze sob¹ podmiotów prywatnych na obszarze Unii Europejskiej6. Programy
te s¹ pochodn¹ dwóch zasadniczych przes³anek, tj. rosn¹cych kosztów prowadzenia
prac B+R oraz trudnoœci w opanowaniu szerokiego wachlarza technologii, nawet
dla wielkich koncernów miêdzynarodowych, a tak¿e nasilaj¹cej siê konkurencji w
skali miêdzynarodowej7. Polityka innowacyjna i technologiczna skoncentrowana na
europejskim sektorze przemys³owym jest zasadniczym elementem stymuluj¹cym
nawi¹zywanie wspó³pracy strategicznej w zakresie B+R pomiêdzy przedsiêbior-
stwami z obszaru Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone oraz Japonia, które stano-
wi¹ pozosta³e newralgiczne regiony zaanga¿owania w miêdzynarodow¹ wspó³pracê
w dziedzinie B+R równie¿ wypracowa³y politykê innowacyjn¹ i technologiczn¹,
jednak ze wzglêdu na du¿y rynek wewnêtrzny umo¿liwiaj¹cy poszukiwanie krajo-
wych partnerów jest ona mniej progresywna od polityki unijnej8.
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1.2. Czynniki popychaj¹ce

Push factors

BodŸcem sk³aniaj¹cym firmy do zawierania aliansów strategicznych s¹ procesy glo-
balizacji. Pog³êbiaj¹ca siê miêdzynarodowa integracja gospodarcza, rosn¹ca rola wie-
dzy w procesach ekonomicznych, upodabnianie siê technologii w skali miêdzynarodo-
wej, rozwój klastrów, rosn¹ce koszty i ryzyko prowadzenia dzia³alnoœci innowacyjnej,
a tak¿e wzrost zbie¿noœci miêdzy sektorami i pojawienie siê nowych bran¿ zaawanso-
wanych technologii nasilaj¹ presjê konkurencyjn¹ na korporacje transnarodowe, co sty-
muluje firmy do wzajemnej wymiany technologii oraz prowadzenia wspó³pracy strate-
gicznej w dziedzinie B+R. Literatura przedmiotu wskazuje na ró¿norodne aspekty
globalizacji oraz rosn¹ce znaczenie wiedzy w ekonomicznych procesach zwi¹zanych
z prowadzeniem kooperacji w zakresie B+R. Najwiêksza waga przypisywana jest:

• upodabnianiu siê technologii w skali miêdzynarodowej, co wzmaga presjê
konkurencyjn¹ na firmy funkcjonuj¹ce w otoczeniu miêdzynarodowym,

• dynamicznej ekspansji klastrów, w ramach których rozwijane s¹ technologie
specyficzne dla okreœlonej lokalizacji,

• rozprzestrzenianiu siê technologii miêdzy sektorami,
• kosztom i ryzyku, które towarzysz¹ procesom innowacyjnym9.
Powy¿sze w³aœciwoœci charakterystyczne s¹ dla œrodowiska, w którym obecnie

funkcjonuj¹ korporacje transnarodowe. Co wiêcej, posiadaj¹ one istotny wp³yw na
szerokoœæ wachlarza form aktywnoœci na arenie miêdzynarodowej. W wielu przy-
padkach miêdzynarodowe alianse technologiczne stanowi¹ dla przedsiêbiorstw naj-
lepsz¹ opcjê umo¿liwiaj¹c¹ osi¹gniecie za³o¿onych celów.

Przedsiêbiorstwa anga¿uj¹ siê w miêdzynarodow¹ wspó³pracê technologiczn¹
w celu przetrwania na wysoce konkurencyjnym rynku globalnym. Przyk³adowo, je¿eli
dwie firmy z tej samej bran¿y pracuj¹ nad prze³omow¹ technologi¹, ¿adna z nich nie
mo¿e mieæ pewnoœci, ¿e dzia³aj¹c w pojedynkê wygra innowacyjny wyœcig. Zawarcie
aliansu technologicznego umo¿liwia podzia³ ryzyka oraz kosztów miêdzy partnerów, co
istotnie zwiêksza szanse na odniesienie wspólnego sukcesu oraz eliminuje zagro¿enie
pora¿ki w sytuacji, gdy prace B+R prowadzone s¹ indywidualnie. Niektóre sektory, jak
na przyk³ad bran¿a informatyczna czy telekomunikacyjna s¹ niejako skazane na podej-
mowanie wspó³pracy strategicznej w dziedzinie B+R, poniewa¿ ich projekty rozwojo-
we s¹ czêsto zbyt kosztowne i skomplikowane, aby mog³y zostaæ zrealizowane przez
jedn¹ firmê. Korporacje transnarodowe maj¹ œwiadomoœæ, ¿e ¿adna z nich nie jest wy-
starczaj¹co du¿a i silna, aby realizowaæ prace naukowo-badawcze samodzielnie.
Przyk³adem firmy, która wyci¹gnê³a wnioski z tego typu rozwa¿añ jest Fujitsu, japoñ-
ski producent elektroniki, który zawar³ sojusz technologiczny z francuskim producen-
tem telefonów komórkowych Sagem dotycz¹cy kooperacji przy rozwoju i produkcji
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komórek UMTS dzia³aj¹cych w standardzie CDMA. Równie¿ dla firm z sektora
farmaceutycznego nawi¹zanie wspó³pracy pozostaje najczêœciej jedyn¹ mo¿liwo-
œci¹ ekspansji i dalszego rozwoju przedsiêbiorstwa. Opracowywanie nowych le-
ków staje siê bowiem coraz bardziej skomplikowane i wymaga coraz wy¿szych
nak³adów. Przyk³adem koncernów farmaceutycznych, które podpisa³y porozumie-
nie o wspó³pracy w zakresie biologii molekularnej w celu odkrycia genów
bêd¹cych baz¹ dla opracowania nowych leków s¹ Solvay oraz Innogenetic.

Motywy zawierania miêdzynarodowych aliansów w dziedzinie B+R s¹ s³abo
skorelowane z wielkoœci¹ przedsiêbiorstwa10. Zarówno w przypadku korporacji
transnarodowych, jak i firm z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, zasadnicz¹
determinant¹ podejmowania wspó³pracy technologicznej jest redukcja czasu potrzeb-
nego na opracowanie innowacji oraz dostêp do zasobów nowoczesnej wiedzy tech-
nicznej (tabela 1). Korporacjom transnarodowymi towarzysz¹ o wiele ni¿sze barie-
ry zawierania miêdzynarodowych aliansów technologicznych ni¿ ma to miejsce
w przypadku mniejszych przedsiêbiorstw. Portfolio technologii koncernów miê-
dzynarodowych jest najczêœciej bogate, co wiêcej kooperacja mo¿e przebiegaæ na
ró¿nych poziomach, od produkcji do funkcji marketingowych, czy operacji sprzeda-
¿y. Zasoby kapita³u intelektualnego ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw s¹ skromniej-
sze, a mo¿liwy zakres kooperacji wê¿szy.

Tabela 1. Znaczenie motywów podejmowania miêdzynarodowej wspó³pracy w dziedzinie B+R
przez korporacje miêdzynarodowe oraz ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
Table 1. The meaning of motives for international collaboration in R&D by transnational corpora-
tions and small and medium enterprises)

Motywy
Korporacje transnarodowe Przedsiêbiorstwa œrednie i ma³e

Ocenaa % wskazañ Ocena % wskazañ

Redukcja kosztów 2,4 40 3,0 28

Redukcja ryzyka 2,5 30 2,9 14

Redukcja czasu opracowania
innowacji

3,4 70 3,3 43

Dostêp do rynku zagranicznego 2,4 30 2,2 33

Dostêp do komplementarnych
technologii

3,6 60 4,6 100

Czynniki polityczno-prawne 2,7 30 2,7 43

a Œrednia wskazañ w skali 1–5 pkt., przy czym: 1 pkt – „czynnik o niewielkim znaczeniu”,
5 pkt – „czynnik dominuj¹cy”

�ród³o: R. Narula, R&D collaboration by SMEs: new opportunities and limitations in the face of
globalisation, Technovation Vol. 24 No.2, 2004, s. 173
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2. Cele zawierania aliansów strategicznych w obszarze badañ i rozwoju

Aims of conducting international strategic alliances in R&D

Prowadzenie prac B+R w skali miêdzynarodowej nie jest kluczowym celem
dzia³alnoœci korporacji transnarodowych. Podstawowym celem przedsiêbiorstw jest
bowiem maksymalizacja zysku, a przedsiêwziêcia B+R podejmowane przez firmy
umo¿liwiaj¹ osi¹gniêcie tego celu. Dzia³alnoœæ B+R stanowi bazê dla opracowywa-
nia innowacji oraz technologii, co w konsekwencji przek³ada siê na umacnianie po-
zycji konkurencyjnej na rynku miêdzynarodowym oraz maksymalizacjê zysku. Cele
zwi¹zane z realizacj¹ projektów B+R, takie jak dostêp do Ÿróde³ specjalistycznych
zasobów wiedzy czy minimalizacji kosztów funkcjonowania s¹ celami szczegó³o-
wymi prowadz¹cymi do osi¹gniêcia celu g³ównego, czyli maksymalizacji zysku.
Wysokie koszty B+R i wdra¿ania innowacji w wielu bran¿ach coraz czêœciej wy-
muszaj¹ na przedsiêbiorstwach miêdzynarodowych ekspansjê jednostek badaw-
czych poza granicami kraju macierzystego. Zwrot w kierunku internacjonalizacji
funkcji B+R jest rezultatem procesów globalizacji opisanych w poprzednim podroz-
dziale. Procesy te stymuluj¹ miêdzynarodow¹ wspó³pracê w zakresie B+R, a tak¿e
wp³ywaj¹ na szerokoœæ wachlarza narzêdzi s³u¿¹cych realizacji celów firm miê-
dzynarodowych. Przedsiêbiorstwa anga¿uj¹ siê w miêdzynarodowe alianse strategicz-
ne w dziedzinie B+R w celu:

• czerpania korzyœci z efektu upodobniania siê technologii w skali miêdzynaro-
dowej oraz umacniania pozycji na wysoce konkurencyjnym rynku miêdzy-
narodowym,

• korzystania z efektu rozprzestrzeniania siê technologii miêdzy sektorami,
• korzystania ze specjalistycznych technologii rozwijanych poza granicami kraju

macierzystego oraz lokalizacji przedsiêbiorstw w ramach klastrów na okreœlo-
nych rynkach zagranicznych,

• minimalizacji rosn¹cych kosztów oraz ryzyka towarzysz¹cych dzia³alnoœci
innowacyjnej.

Powy¿sze przyczyny sk³aniaj¹ce firmy do podejmowania wspó³pracy w zakresie
B+R nie wykluczaj¹ siê wzajemnie i czêsto s¹ wzajemnie powi¹zane.

Korporacje transnarodowe mog¹ zawieraæ miêdzynarodowe alianse technologi-
czne w celu odnoszenia korzyœci z efektu upodobniania siê technologii w skali miê-
dzynarodowej. Korzystanie przez poszczególne kraje z podobnych technologii po-
woduje, ¿e kreacja wiedzy przenosi siê z poziomu narodowego na poziom globalny.
Dla przedsiêbiorstw poszukuj¹cych sposobów rozwoju kluczowych kompetencji
mo¿e to oznaczaæ, ¿e na rynku macierzystym zasoby wiedzy bêd¹ niewystarczaj¹ce.
Rozwój wielu produktów czy us³ug wi¹¿e siê bowiem z koniecznoœci¹ posiadania
interdyscyplinarnych kompetencji technologicznych, które nie zawsze dostêpne s¹ na
rynku macierzystym przedsiêbiorstw miêdzynarodowych. W konsekwencji coraz
czêœciej firmy zmuszone s¹ do poszukiwania niezbêdnych atutów za granic¹. Miê-
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dzynarodowe sojusze strategiczne w sferze B+R stanowi¹ coraz bardziej popularn¹
formê tych poszukiwañ, gdy¿ umo¿liwiaj¹ dostêp do niezbêdnych Ÿróde³ wiedzy.

Korporacje transnarodowe funkcjonuj¹ w wysoce konkurencyjnym otoczeniu
miêdzynarodowym. Rosn¹ca presja konkurencyjna zmusza firmy miêdzynarodowe
do intensyfikacji prac nad innowacjami i nowymi technologiami w celu zachowania
lub umocnienia pozycji na globalnym rynku. Lokowanie filii B+R w s¹siedztwie
konkurentów pozwala na osi¹ganie korzyœci wynikaj¹cych z efektu dyfuzji wiedzy
(ang. knowledge spillover). Niemniej jednak, dla firm z sektora ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw przenoszenie jednostek B+R w pobli¿e centrów badawczych kon-
kurentów mo¿e okazaæ siê niemo¿liwe ze wzglêdu na ograniczenia wynikaj¹ce z roz-
miarów tego typu firm. Dla mniejszych przedsiêbiorstw w wiêkszoœci przypadków
jedyn¹ opcjê stanowi¹ miêdzynarodowe sojusze technologiczne11.

Zaostrzaj¹ca siê konkurencja w skali miêdzynarodowej sk³ania firmy do ekspan-
sji na nowe rynki. Zwiêkszaj¹ca siê liczba konkurentów oraz rosn¹ce tempo zmian
technologicznych powoduj¹, ¿e przeciêtny cykl ¿ycia nowego produktu w bran¿y
technologii zaawansowanych ulega drastycznemu siê skróceniu. Skracanie cyklu
¿ycia technologii, które polega na szybszym ni¿ dotychczas upowszechnianiu siê
nowych, kluczowych technologii powoduje utratê efektu doœwiadczenia najlep-
szych korporacji transnarodowych w okreœlonych bran¿ach i przyspieszenie wyœci-
gu na polu prowadzonych prac B+R12. Postêp naukowy i technologiczny wymaga
wiêc coraz wiêkszych nak³adów finansowych, a tak¿e wiedzy i kompetencji, które
ze wzglêdu na ich interdyscyplinarnoœæ wykraczaj¹ poza mo¿liwoœci pojedynczych
przedsiêbiorstw. W konsekwencji, w celu zachowania odpowiedniego poziomu ren-
townoœci prowadzonej dzia³alnoœci, firmy zmuszone s¹ do komercjalizacji wypra-
cowanych innowacji na wiêkszych i bardziej ch³onnych rynkach. Wchodzenie na
nowe rynki zagraniczne wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ adaptacji produktów i us³ug do
specyficznych uwarunkowañ danej gospodarki oraz preferencji lokalnych konsu-
mentów, nawet jeœli technologie stosowane na rynku macierzystym i docelowym
cechuje znaczne podobieñstwo. Firmy oraz organizacje funkcjonuj¹ce na rynku za-
granicznym mog¹ posiadaæ zasoby wiedzy niezbêdne do realizacji tego typu dzia³añ
adaptacyjnych. Zawieranie strategicznych aliansów w dziedzinie B+R z partnerami
wywodz¹cymi siê z rynku docelowego jest zaœ strategi¹ umo¿liwiaj¹c¹ uzyskanie
dostêpu do Ÿróde³ specjalistycznej wiedzy. Ekspansja na rynki miêdzynarodowe po-
przez wspó³pracê z zagranicznymi partnerami stanowi najbardziej po¿¹dan¹ formê
internacjonalizacji nawet wówczas, kiedy zasoby wiedzy dostêpne s¹ bez koniecz-
noœci podejmowania kooperacji. Zawieranie miêdzynarodowych aliansów tech-
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nologicznych wi¹¿e siê bowiem z redukcj¹ kosztów oraz ryzyka towarzysz¹cych
umiêdzynarodowieniu dzia³alnoœci poprzez alokacjê kapita³u na rynkach zagranicz-
nych13.

Korporacje transnarodowe zawieraj¹ strategiczne alianse technologiczne w od-
powiedzi na rosn¹c¹ kompleksowoœæ technologii oraz w celu czerpania korzyœci
z efektu rozprzestrzeniania siê wiedzy technicznej miêdzy sektorami. Wraz z dyna-
micznym rozwojem innowacyjnym wiele produktów i us³ug jest budowanych na
bazie multitechnologii, co sprzyja dyfuzji technologii miêdzy poszczególnymi bran-
¿ami gospodarki. Rozwój produktów czy us³ug wi¹¿e siê wiêc z koniecznoœci¹ po-
siadania wszechstronnych kompetencji technologicznych. Wiêkszoœæ firm, w tym
przede wszystkich przedsiêbiorstwa ma³e i œrednie, nie dysponuje interdyscyplinar-
nymi zasobami wiedzy, dlatego w celu pozyskania niezbêdnych kompetencji zmu-
szona jest do eksploracji otoczenia zewnêtrznego i nawi¹zywania wspó³pracy z pod-
miotami, które w nim funkcjonuj¹. Wspó³praca w formie sojuszu strategicznego
przekszta³ca rywalizacjê miêdzy konkurentami w kooperacjê, która bazuje na
komplementarnych zasobach, jakimi dysponuj¹ partnerzy. Przeobra¿enie stosunków
opartych na konkurowaniu w sojusz, w ramach którego alianci dysponuj¹ szerokim
kompetencji stanowi podstawê dla wspólnego i efektywnego zarz¹dzania nowym
przedsiêwziêciem. Jeœli na rynku macierzystym brak jest potencjalnych parterów,
którzy dysponowaliby niezbêdnymi kompetencjami, wówczas firmy zmuszone s¹
do rozszerzenie skali poszukiwañ na rynek miêdzynarodowy14. Miêdzynarodowe
alianse technologiczne s¹ zaœ form¹ internacjonalizacji u³atwiaj¹c¹ funkcjonowanie
w warunkach rosn¹cej z³o¿onoœci technologii w skali globu.

Miêdzynarodowe alianse technologiczne zawierane s¹ równie¿ w odpowiedzi na
pog³êbiaj¹c¹ siê specjalizacjê przedsiêbiorstw. Rosn¹ca kompleksowoœæ produktów
powoduje, ¿e na sile przybiera nowy trend polegaj¹cy na ogniskowaniu siê firm na
rdzeniu ich dzia³alnoœci. Zawieranie porozumieñ o wspó³pracy i strategiczna koope-
racja w dziedzinie B+R stanowi¹ wiêc sposób uzyskania dostêpu do dodatkowych
kompetencji i innowacji, które s¹ niezbêdne do wzmacniania pozycji konkurencyj-
nej firmy15. Co wiêcej, specjalizacja firm umo¿liwia uzyskanie wysokiego efektu
synergicznego bêd¹cego pochodn¹ po³¹czenia indywidualnych zasobów, kompeten-
cji, wiedzy i pozycji konkurencyjnej poszczególnych kooperantów. Wielokrotnie
najlepszy partner jest podmiotem zagranicznym, co oznacza, ¿e zawi¹zany sojusz
technologiczny bêdzie mieæ charakter miêdzynarodowy. Specjalizacja dotyczy nie
tylko przedsiêbiorstw, lecz tak¿e lokalizacji, g³ównie poprzez rozwój klastrów oraz
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centrów doskona³oœci. Firmy mog¹ wiêc zawieraæ miêdzynarodowe alianse strate-
giczne w celu uzyskania dostêpu do przewag konkurencyjnych zwi¹zanych ze spe-
cyfik¹ okreœlonej, zagranicznej lokalizacji16.

Impulsem do podejmowania miêdzynarodowej wspó³pracy technologicznej
mo¿e byæ chêæ minimalizacji rosn¹cych kosztów oraz ryzyka towarzysz¹cych
dzia³alnoœci innowacyjnej. Nowe technologie i innowacje wymagaj¹ du¿ych nak³a-
dów na B+R. Skala oraz koszty opracowania i wdro¿enia nowych technologii prze-
wy¿szaj¹ mo¿liwoœci wiêkszoœci firm. Zawieranie miêdzynarodowych aliansów
strategicznych w dziedzinie B+R z jednym partnerem zagranicznym b¹dŸ grup¹
firm kreuje efekt ekonomii skali niezbêdny w trakcie prowadzenia wysoce zaawan-
sowanych prac naukowo-badawczych i rozwojowych. Cel ten realizowany jest
w szczególnoœci przez przedsiêbiorstwa ma³e i œrednie, dla których ograniczeniem
w prowadzeniu dzia³alnoœci B+R jest ich rozmiar. Alianse strategiczne oraz sieci
biznesowe pozwalaj¹ wspomnianym firmom przezwyciê¿aæ bariery wynikaj¹ce ze
skali prowadzonej dzia³alnoœci. Wspólne partycypowanie w kosztach oraz ryzyku,
które towarzysz¹ realizowanym projektom rozwojowym zwiêksza szanse na powo-
dzenie prac B+R oraz komercjalizacjê opracowanych innowacji.

Zakoñczenie

Coclusion

Nowy trend zaobserwowany na rynku miêdzynarodowym, polegaj¹cy na dyna-
micznym wzroœcie liczby zawieranych aliansów technologicznych jest silnie skore-
lowany z procesami globalizacji. Globalizacja kreuje potrzebê kooperacji miêdzy
internacjonalizuj¹cymi siê firmami. Rosn¹ce podobieñstwo technologii w skali miê-
dzynarodowej, przenikanie wiedzy technicznej i innowacji do ró¿nych sektorów go-
spodarki, a tak¿e rosn¹ce ryzyko i koszty towarzysz¹ce pracom nad innowacjami
sk³aniaj¹ firmy do poszukiwania partnerów strategicznych poza granicami rynku
macierzystego. Alianse technologiczne skoncentrowane s¹ w krajach Triady, a wœród
partnerów tego typu porozumieñ dominuj¹ korporacje transnarodowe. Podejmowa-
nie miêdzynarodowej wspó³pracy przez konkuruj¹ce ze sob¹ przedsiêbiorstwa jest
efektem zewnêtrznych czynników determinuj¹cych funkcjonowanie firm. Motywy
zawierania aliansów strategicznych przez przedsiêbiorstwa oraz wybór i hierarchia
celów, którym ma s³u¿yæ porozumienie zale¿¹ najczêœciej od indywidualnego przy-
padku i samych partnerów. Wspó³czesne firmy funkcjonuj¹ w warunkach ekonomii
wiedzy, gdzie nadrzêdnym zasobem jest kapita³ intelektualny, a najistotniejsz¹ kom-
petencj¹ zarz¹dzanie nim. Miêdzynarodowe alianse strategiczne s¹ zaœ form¹ u³at-
wiaj¹c¹ dostêp do tych elementów. Wzajemne uczenie siê parterów oraz umacnia-
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nie pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym uznawane s¹ za kluczowe korzyœci
wynikaj¹ce z podejmowania tego rodzaju wspó³pracy. A.C. Inkpen uwa¿a, ¿e tego
rodzaju kooperacja jest niczym „okno, dziêki któremu mamy dostêp do szerokich
mo¿liwoœci i potencja³u partnera”17. Dlatego te¿ prawdopodobnie powy¿sze czynni-
ki w najwiêkszym zakresie kszta³towaæ bêd¹ przes³anki kreowania miêdzynarodo-
wych aliansów w dziedzinie B+R w przysz³oœci.
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Motywy i cele zawierania miêdzynarodowych aliansów strategicznych

w obszarze badañ i rozwoju

Streszczenie

Otoczenie, w którym funkcjonuj¹ korporacje transnarodowe determinuje ich wybory oraz
wp³ywaj¹ na podejmowane decyzje. Obecnie najwiêkszy wp³yw na dzia³alnoœæ firm miêdzynaro-
dowych maj¹ procesy globalizacji oraz rosn¹ca rola kapita³u intelektualnego. Globalizuj¹ca siê
gospodarka œwiatowa powoduje, ¿e firmy poszukuj¹ kooperantów na arenie miêdzynarodowej.
Zjawisko to jest szczególnie nasilone w sektorach kapita³och³onnych oraz intensywnie wykorzy-
stuj¹cych wiedzê (ang. knowledge-intensive). Wzrastaj¹ce podobieñstwo miêdzy technologiami
opracowanymi w poszczególnych gospodarkach oraz wzajemna wymiana doœwiadczeñ technolo-
gicznych pomiêdzy sektorami, w po³¹czeniu z rosn¹cymi kosztami oraz ryzykiem towa-
rzysz¹cymi dzia³alnoœci innowacyjnej powoduj¹, ¿e alianse strategiczne w obszarze B+R pozo-
staj¹ w wielu przypadkach najkorzystniejsz¹ opcj¹ dla firm prowadz¹cych B+R. Motywy
zawierania aliansów strategicznych przez przedsiêbiorstwa oraz wybór i hierarchia celów, którym
ma s³u¿yæ porozumienie zale¿¹ najczêœciej od indywidualnego przypadku i samych partnerów.

Motives and aims of conducting international strategic alliances

in R&D

Summary

Environment in which the transnational corporations operate determines its choices and af-
fects decisions they make. Nowadays the activity of international companies is greatly influenced
by the process of globalisation and the growing signification of intellectual capital. Globalisation
has affected the need of firms to collaborate at the international level. The use of collaboration is
particularly acute in capital-intensive and knowledge-intensive sectors. The growing similarity of
technologies across countries and cross-fertilization of technology between sectors, coupled with
the increasing costs and risks associated with innovation has led firms to consider R&D alliances
as a first-best option in many instances. Motives of conducting strategic alliances by enterprises
as well as selection and hierarchy of aims of collaboration the most often depend on individual
case and the partners of agreement.
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Wi¹zanie i dzielenie cen

Price bundling and price partitioning

Wprowadzenie

Introduction

Przedsiêbiorstwa produkcyjne i handlowe stosuj¹ ró¿norodne taktyki cenowe
nakierowane na obni¿enie wra¿liwoœci cenowej nabywców i zwiêkszenie wolume-
nu sprzedawanych produktów. Wiele z tych taktyk polega na przedstawieniu ceny
w sposób skomplikowany. Tradycyjna cena (jednowymiarowa) jest zastêpowana
bardziej z³o¿on¹ form¹ ceny. Do najbardziej znanych taktyk cenowych tego rodzaju
zaliczyæ mo¿na wi¹zanie cen, dzielenie cen, stosowanie cen wielowymiarowych,
czy cen niezaokr¹glonych.

Przedmiotem zainteresowania niniejszego artyku³u bêd¹ dwie pierwsze z wy-
mienionych taktyk to znaczy wi¹zanie i dzielenie cen. Wi¹zanie cen polega na sto-
sowaniu jednej ceny przy sprzeda¿y wi¹zki produktów. Odwrotn¹ taktyk¹ jest sto-
sowanie dzielenia cen, gdy prezentowane s¹ dwie lub wiêcej ceny na poszczególne
komponenty jednej oferty produktowej.

Stosowanie tego rodzaju taktyk cenowych ma, z punktu widzenia konsumenta,
niejednoznaczne skutki. Z jednej strony mo¿e wi¹zaæ siê z korzyœciami, gdy na
przyk³ad wi¹zka cenowa jest oferowana po korzystniejszej cenie ni¿ produkty ofe-
rowane osobno lub gdy na przyk³ad raty pozwalaj¹ na dokonanie zakupu, do które-
go w innym przypadku by nie dosz³o lub który by³by odroczony w czasie.

Z drugiej strony ró¿nego rodzaju taktyki cenowe utrudniaj¹ jednoznaczne okre-
œlenie absolutnego poziomu ceny, co mo¿e prowadziæ do zmiany struktury preferen-
cji. Z tego te¿ powodu nie jest pewne czy tego rodzaju taktyki cenowe s¹ z punktu
widzenia nabywcy korzystne.

Wp³yw z³o¿onoœci formy ceny na trafnoœæ decyzji nabywcy

Impact of complexity of the price format on accuracy of consumer’s decision

Istniej¹ce badania wskazuj¹, ¿e konsumentom mo¿e czêsto brakowaæ motywa-
cji, sposobnoœci czy zdolnoœci do odpowiedniej interpretacji z³o¿onego formatu
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ceny. Kim i Kramer1 wykazali, ¿e osoby z nisk¹ potrzeb¹ poznania2, które mniej
cieszy wysi³ek zwi¹zany z przetwarzaniem informacji cenowej, s¹ mniej sk³onne do
kupienia promowanych produktów, w których zastosowano relatywne dyskonta.
Relatywne dyskonta3 (w porównaniu do absolutnych4) wymagaj¹ przekszta³cenia
w wielkoœci absolutne a nastêpnie odjêcia od pocz¹tkowej ceny w celu okreœlenia
koñcowego poziomu ceny. Tego rodzaju obliczenia wydaj¹ siê nazbyt skompliko-
wane dla konsumentów o niskiej potrzebie poznania. W rezultacie tego s¹ oni mniej
zainteresowani produktami sprzedawanymi z wykorzystaniem relatywnego dyskonta.

Niejednokrotnie konsumentom mo¿e brakowaæ czasu, aby w³aœciwie przetwo-
rzyæ skomplikowane informacje cenowe. Tak siê dzieje na przyk³ad w sytuacji, gdy
informacja jest prezentowana w reklamie telewizyjnej lub radiowej. Czas trwania
emisji tego rodzaju reklam jest zbyt krótki, aby dokonaæ niezbêdnych obliczeñ ko-
niecznych do okreœlenia ceny jednowymiarowej.

Brak trafnoœci w okreœlaniu cen mo¿e byæ tak¿e efektem niskich zdolnoœci na-
bywcy do przetwarzania skomplikowanych informacji cenowych. W badaniach The
National Adult Literacy Survey wykazano, i¿ po³owa Amerykanów ma poni¿ej
podstawowych lub podstawowe umiejêtnoœci numeryczne. Oznacza to, ¿e du¿ej
czêœci konsumentów mo¿e po prostu brakowaæ zdolnoœci do trafnego interpretowa-
nia skomplikowanych informacji cenowych5. Na przyk³ad w badaniach Lipkusa
i wspó³pracowników tylko 46% respondentów (studentów) by³o w stanie udzieliæ
w³aœciwej odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie: W loterii zorganizowanej przez firmê
ACME szansa wygrania samochodu jest 1 na 1000. „Jaki procent kuponów roz-
dysponowanych przez ACME jest wygrywaj¹cy?”6.

Wi¹zanie cen

Price bundling

Jedn¹ z taktyk cenowych, która zdoby³a znacz¹ce powodzenie w dzia³alnoœci
marketingowej jest wi¹zanie cen. Jednoznaczne zdefiniowanie tego pojêcia natrafia
na pewne trudnoœci. Okreœla siê je jako „sprzedawanie dóbr w pakietach”7, jako
„praktykê marketingow¹ polegaj¹c¹ na oferowaniu dwóch lub wiêcej produktów
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lub/i us³ug w jednym pakiecie po specjalnej cenie”8 lub „sprzeda¿y dwóch lub wiê-
cej produktów i/lub us³ug po jednej cenie”9. Wspóln¹ czêœci¹ tych definicji jest
nawi¹zanie do wieloœci po stronie produktów i pojedynczoœci po stronie ceny. Na-
wet w ten sposób zdefiniowane, wi¹zanie cen, pozostawia sporo miejsca na do-
wolnoœæ interpretacji. Skorzystajmy z pomocy dwóch przyk³adów. Jednym niech
bêd¹ skarpety mêskie, drugim mieszkanie. Czy jest wi¹zaniem cen sprzedawanie
dwóch skarpetek? Bior¹c pod uwagê definicjê zapewne tak. Choæ z drugiej strony
praktyka gospodarcza zak³ada sprzedawanie niektórych produktów w parach jak
w³aœnie skarpet, butów, rêkawiczek, soczewek kontaktowych itp. W odczuciu na-
bywcy nie ma w tym przypadku wra¿enia wieloœci po stronie produktu. Rozpatrz-
my drugi z przyk³adów – mieszkanie. Czy kupuj¹c mieszkanie kupujemy zestaw
produktów: œcian, kaloryferów, umywalek itp. Równie¿ zapewne tak. Z drugiej
jednak strony zapewne mo¿na mówiæ o pewnym standardzie, pewnej oczekiwanej
przez nabywcê kompletnoœci produktu lub us³ugi. W ka¿dym innym przypadku
sprzeda¿ dowolnego produktu by³aby wi¹zk¹, pewnych daj¹cych siê wyodrêbniæ
cech.

Wróæmy do definicji wi¹zania. Przyjmijmy na potrzeby opracowania, i¿ jest to
polityka marketingowa polegaj¹ca na oferowaniu wielu ró¿nych jednostkowych
produktów po jednej wspólnej i nierozdzielnej cenie ni¿szej od sumy cen produk-
tów jednostkowych. Nale¿y podkreœliæ, i¿ chodzi w tym przypadku o ró¿ne produk-
ty, gdyby bowiem by³y to te same produkty, to mo¿na by by³o mówiæ raczej o for-
mie rabatu iloœciowego. Przyk³adem wi¹zania cen mo¿e byæ oferta zwi¹zana
z Renault Megane Air. Model ten sprzedawany by³ z pewnym rodzajem wyposa¿e-
nia tj. klimatyzacj¹ w standardzie. O ile tradycyjnie klient mo¿e wybraæ model
z klimatyzacj¹ lub bez niej, o tyle w powy¿szym przypadku takiej mo¿liwoœci nie
ma. Z drugiej strony dodatkowy koszt ponoszony przez klienta jest najczêœciej ni¿-
szy ni¿ gdyby zamówi³ standardowy model Renault Megane z dodatkowym wypo-
sa¿eniem jako klimatyzacj¹. Oszczêdnoœæ siêga w tym przypadku oko³o 2000
z³otych.

Aby zrozumieæ korzyœci wynikaj¹ce z wi¹zania cen mo¿na przyjrzeæ siê rysun-
kowi 1a oraz 1b. Poszczególne ko³a na rysunkach odpowiadaj¹ sk³onnoœci do
zap³aty za poszczególne produkty. Na pierwszym z tych rysunków mamy do czy-
nienia z sytuacj¹ braku wi¹zania cen. W takim przypadku produkt A kupowany jest
tylko przez klienta oznaczonego numerem 2, natomiast produkt B przez klienta
„pi¹tego”.
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Rysunek 1. Korzyœci wynikaj¹ce z wi¹zania cen
Diagram 1. Benefits of price bundling

Zastosowanie wi¹zania cen – przedstawionego na rysunku 1b – umo¿liwia
sprzedanie produktów dodatkowym klientom 3,4 oraz dodatkowych produktów
klientom 2 i 5-emu. Op³acalnoœæ stosowania wi¹zania cen wynika z faktu ró¿nych
cen, jakie sk³onni s¹ akceptowaæ nabywcy na poszczególne produkty sk³adaj¹ce siê
na wi¹zkê. Przyk³adowo, je¿eli maksymalna cena jak¹ sk³onny jest zap³aciæ za pro-
dukty A i B bêdzie wynosi³a odpowiednio 7 oraz 1 jednostkê, to nabywca przy ryn-
kowej cenie równej 4 jednostkom za ka¿dy produkt sk³onny bêdzie do zakupu tylko
produktu A. Je¿eli jednak nast¹pi wi¹zanie cen obu produktów a ³¹czna cena bêdzie
wynosi³a 8 jednostek, to w takiej sytuacji bêdzie to cena mo¿liwa do zaakceptowa-
nia przez nabywcê (7+1 = 8). W wielu przypadkach wi¹zanie cen i zwiêkszony wo-
lumen sprzeda¿y jednego z produktów, a co za tym idzie spadek kosztów produkcji,
dystrybucji czy promocji umo¿liwia obni¿enie ceny zestawu, dla podanego przy-
k³adu mo¿e to byæ cena równa 7 jednostkom. Kluczowym w takiej sytuacji zagad-
nieniem jest struktura akceptowanych cen przez nabywców.

Wyró¿niæ mo¿na dwa rodzaje wi¹zania cen : czyste oraz mieszane. W tym pierw-
szym przypadku nabywca ma sposobnoœæ kupienia wy³¹cznie produktów powi¹za-
nych cenowo, w tym drugim dodatkowo nabywca ma mo¿liwoœæ zakupienia ka¿de-
go z produktów z osobna. Oznacza to, ¿e w tym pierwszym przypadku mamy jedn¹
cen¹, w tym drugim kilka jedn¹ na zestaw produktów i po jednej na ka¿dy z kom-
ponentów zestawu.

Przyk³adem mieszanego wi¹zania cen jest polityka stosowana przez firmê McDo-
nalds. Nabywca mo¿e kupiæ zestaw Big Mac’a lub ka¿dy z produktów oddzielnie
(hamburger, frytki, napój). Mieszane wi¹zanie cen umo¿liwia sprzeda¿ produktów,
które by³yby nieatrakcyjne dla pewnych grup klientów, gdyby stosowane by³o
wy³¹cznie wi¹zanie czyste. Na rysunku 2 oznaczone s¹ one jako zaciemnione pola.
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Rysunek 2. Mieszane wi¹zanie cen
Diagram 2. Mixed price bundling

Wskazaæ mo¿na szereg w³aœciwoœci wi¹zania cen. Stremersch i Tellis10 sugeruj¹
nastêpuj¹ce:

• Wi¹zanie cen prowadzi do wy¿szych przychodów ni¿ stosowanie braku
wi¹zania cen, je¿eli ceny maksymalne nabywców na produkty wi¹zki s¹ asy-
metryczne (patrz rys. 1b),

• Mieszane wi¹zanie cen prowadzi do wy¿szych przychodów ni¿ czyste wi¹za-
nie cen tylko wtedy, gdy ceny maksymalne za wi¹zkê s¹ zró¿nicowane wœród
nabywców (patrz rys. 2). W innych przypadkach czyste wi¹zanie cen prowa-
dzi do co najmniej takich samych rezultatów,

• Je¿eli celem firmy jest maksymalizacja penetracji rynku bardziej ni¿ osi¹ga-
nie zysku, czyste wi¹zanie cen jest albo najlepsz¹, albo nie gorsz¹ strategi¹
ni¿ jakakolwiek inna strategia (wi¹zanie mieszane lub sprzeda¿ po cenach
indywidualnych),

• Na konkurencyjnych rynkach mieszane wi¹zanie cen przewa¿a nad czystym
wi¹zaniem cen,

• Zyskownoœæ wi¹zania jest wy¿sza ni¿ braku wi¹zania w zale¿noœci od relatyw-
nej mar¿y oraz efektów ekonomi skali i efektów wielkoœci.

Na jeszcze inn¹ kwestiê uwarunkowan¹ z wi¹zaniem cen zwraca uwagê Raghu-
bir. Wskazuje on, ¿e sposób prezentacji oferty wi¹zanej ma istotne znaczenie dla
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sprzeda¿y indywidualnych produktów. Wariant „kup produkt X i produkt Y za cenê
$” w porównaniu do wariantu „kup produkt X za cenê $ a dostaniesz produkt Y za
darmo” ró¿nicuje sk³onnoœæ do zakupu produktów po cenach indywidualnych w ten
sposób, i¿ nabywcy s¹ sk³onni zap³aciæ mniej za produkt Y w tym drugim warian-
cie11. Inn¹ w³aœciwoœci¹ wi¹zania cen jest spadek op³acalnoœci sprzeda¿y wi¹zek
produktów w miarê wzrostu liczby produktów, które wchodz¹ w sk³ad wi¹zki. St¹d
wi¹zki sk³adaj¹ce siê z wielu produktów s¹ w praktyce rzadko spotykane12.

Jakkolwiek wi¹zane cen mo¿e w wielu przypadkach okazaæ siê op³acalne dla fi-
rmy istnieje równie¿ szereg powodów, dla których lepiej jest zrezygnowaæ ze stoso-
wania tej polityki cenowej. Jednym z takich powodów s¹ dzia³ania o charakterze
promocyjnym. Aby przyci¹gn¹æ uwagê potencjalnych klientów, przedsiêbiorstwa
staraj¹ siê mo¿liwie w jak najlepszym œwietle przedstawiæ swoj¹ ofertê. W wielu
przypadkach oznacza to rezygnacjê z wi¹zania cen, w szczególnoœci, gdy wi¹zka
zawiera us³ugi lub pewne sk³adniki, których wyeliminowanie jest trudne do ziden-
tyfikowania przez nabywcê, przez co nie obni¿a postrzeganej wartoœci oferty.

Kolejnym powodem odchodzenie od wi¹zania cen jest rosn¹ca standaryzacja
i kompatybilnoœæ produktów, która sprawia i¿ nabywcy mog¹ w doœæ swobodny
sposób ustalaæ, jakie produkty maj¹ zamiar nabyæ. Oznacza to, i¿ mog¹ zamiast
wi¹zki jednego producenta kupiæ dwa produkty ró¿nych producentów.

Zrezygnowanie z wi¹zania cen umo¿liwia powstanie niezale¿nych produktów.
I odwrotnie brak odejœcia od wi¹zania cen prowadziæ mo¿e do utraty szans rynko-
wych. Przyk³adem takiej utraconej szansy wydaje siê byæ polityka firmy Apple,
która w okresie panowania systemu DOS dla komputerów osobistych dysponowa³a
oprogramowaniem graficznym (zbli¿onym funkcjonalnoœci¹ do póŸniejszych wersji
Microsoft Windows). Apple wi¹za³ sprzeda¿ komputerów i oprogramowania. Nie
mo¿na by³o kupiæ komputera Apple bez systemu Mac OS, jak i nie mo¿na by³o za-
stosowaæ Mac OS dla komputerów kompatybilnych z IBM PC. Pocz¹tkowo taka
polityka przynosi³a dobre skutki. Komputery firmy Apple sprzedawa³y siê dobrze
(przynajmniej w USA) pomimo, i¿ by³y dro¿sze od produktów konkurentów. Dys-
ponowa³y bowiem przewag¹ oprogramowania, która równowa¿y³a wy¿sz¹ cenê za
sprzêt. Zapewne w³aœnie chêæ utrzymania tej przewagi spowodowa³a, i¿ nie starano
siê wejœæ na rynek dla komputerów IBM PC z samym tylko oprogramowaniem. Po-
lityka ta jednak zawiod³a, gdy po kilku niezbyt udanych próbach uda³o siê firmie
Microsoft wprowadziæ na rynek oprogramowanie graficzne (w wersji Windows 3.0).
Od tego czasu sytuacja komputerów Macintosh stawa³a siê coraz gorsza a firma sta-
nê³a na krawêdzi bankructwa. Uda³o jej siê ze z³ej sytuacji wyjœæ, choæ by³o to ju¿
zwi¹zane z innymi innowacyjnymi produktami a nie oprogramowaniem dla kompu-
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terów. Co ciekawe obecnie wprowadzono system Mac OS dzia³aj¹cych razem
z procesorami Intela, tak wiêc konkurencyjnych wobec produktów Microsoft, choæ
wydaje siê, i¿ jest to dzia³anie spóŸnione o co najmniej 15 lat. Gdyby wprowadzono
wczeœniej wersjê systemu operacyjnego Mac OS dzia³aj¹cych na platformy sprzêto-
wej IBM PC dominacja Microsoftu by³aby mniejsza lub nawet nie wystêpowa³aby
wcale.

Kolejnym czynnikiem ograniczaj¹cym wi¹zanie cen s¹ ograniczenia prawne.
Maj¹ one na celu nie tyle wyeliminowanie samego wi¹zania cen, ale pewnych pra-
ktyk monopolistycznych. Przyk³adem na rynku polskim by³a sytuacja, w której
Telekomunikacja Polska SA oferowa³a szerokopasmowy dostêp do Internetu – Neo-
stradê tylko wtedy, gdy klient mia³ wykupiony abonament na us³ugi telefoniczne
w TP SA. Nabywca zmuszony wiêc by³ do op³acania pewnej kwoty za us³ugê Neo-
strady np. 50 z³ i us³ugê telefoniczn¹ minimum 50 z³otych. Urz¹d nadzoru tele-
komunikacyjnego nakaza³ TP SA rozdzielenie tych us³ug pod groŸb¹ sankcji finan-
sowych.

Dzielenie cen

Price partitioning

Taktyka dzielenia cen stosuje odwrotne podejœcie ni¿ taktyka wi¹zania cen. De-
finiuje siê j¹ jako podzielenie ceny produktu na czêœci, przy czym poszczególne
czêœci nie mog¹ byæ nabywane oddzielnie13.

Licznych przyk³adów praktycznego zastosowania tej taktyki cenowej dostar-
czaj¹ dzia³ania linii lotniczych. Linia lotnicza (Centralwings) ¿¹da³a za promocyjny
bilet w jedn¹ stronê na trasie Warszawa – Londyn 19 z³otych. W praktyce nale¿a³o
zap³aciæ 8,5 razy wiêcej, a konkretnie 162,50. Na kwotê tê sk³ada³o siê oprócz ceny
biletu – czyli 19 z³otych – 99 z³otych sta³ej op³aty pasa¿era, 19,50 dop³aty paliwo-
wej i 25 z³otych za p³atnoœæ kart¹. Jeszcze wiêksze ró¿nice wystêpuj¹ przy biletach
za z³otówkê, które w praktyce okazuj¹ siê oczywiœcie du¿o dro¿sze. Wizz Air
sprzedaj¹cy bilet w takiej cenie na trasie Warszawa – Goeteborg wymaga dodatko-
wo 105 z³otych op³at lotniskowych oraz 12 z³otych za p³atnoœæ kart¹, w sumie 118
razy wiêcej ni¿ wynosi cena biletu.

Literatura przedmiotu nie odpowiada jednoznacznie na pytanie dotycz¹ce skute-
cznoœci stosowania tej taktyki cenowej. Wskazuje siê na mo¿liwoœæ jej pozytywne-
go wp³ywu na wielkoœæ sprzeda¿y firmy ale przedstawia siê tak¿e dowody na nega-
tywne skutki jej stosowania.

Dzielenie ceny najczêœciej przyjmuje postaæ, w której daje siê wyró¿niæ cenê pod-
stawow¹ i dodatkowe op³aty. Przedstawione powy¿ej przyk³ady z cenami linii lotni-
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czych posiadaj¹ taki w³aœnie charakter. Cena podstawowa jest z regu³y przedstawiana ra-
zem z ofert¹ produktu i to na ni¹ kierowana jest g³ówna uwaga nabywcy. Dodatkowe
op³aty s¹ tylko czasami prezentowane bezpoœrednio przy cenie podstawowej.

W przypadku rozpatrywania cen dzielonych wyró¿niæ mo¿na trzy warianty,
w jakich dodatkowe op³aty siê pojawiaj¹.

• Wariant pierwszy obejmuje sytuacjê, w której dodatkowe op³aty (lub ich
czêœæ) s¹ ukryte przed nabywc¹, przez co ten ostatni nie jest œwiadomy ich
wystêpowania w trakcie podejmowania decyzji zakupu.

• Wariant drugi obejmuje sytuacjê, w której nabywca jest œwiadomy wystêpo-
wania dodatkowych op³at ale nie dysponuje dok³adnymi informacjami na ich
temat. W konsekwencji nie jest w stanie w pe³ni precyzyjnie okreœliæ ich wy-
sokoœci, mo¿e natomiast dokonaæ samodzielnego oszacowania ich wielkoœci.

• Wariant trzeci obejmuje sytuacj¹, w której nabywca dysponuje informacjami
dotycz¹c¹ wszystkich elementów ceny dzielonej. Okreœlenie poziomu ceny fi-
nalnej uzale¿nione jest w takim przypadku g³ownie od zdolnoœci numerycz-
nych nabywcy i u¿ytej formy ceny dzielonej.

Z punktu widzenia skutecznoœci stosowania cen dzielonych podstawow¹ kwesti¹
jest œwiadomoœæ nabywcy dotycz¹ca istnienia dodatkowych op³at. W niektórych
przypadkach czêœæ z nich mo¿e zostaæ ukryta przez sprzedawcê, przez co, nabywca
podejmuj¹c decyzjê nie mo¿e ich wzi¹æ pod uwagê. W takiej sytuacji oczywiste jest,
¿e ni¿szy poziom ceny mo¿e wp³ywaæ pozytywnie na sk³onnoœci do zakupu produktu
przez nabywcê. Z drugiej jednak strony uœwiadomienie sobie (wczeœniej lub póŸniej)
przez nabywcê koniecznoœci uiszczenia dodatkowej op³aty mo¿e mieæ negatywnych
wp³yw na sk³onnoœæ do dokonywania zakupu w przysz³oœci. Wyst¹pienie tego nega-
tywnego efektu jest uwarunkowane atrybucj¹ „winy” za b³êdnie okreœlon¹ cenê. Je¿e-
li nabywca przypisze winê samemu sobie, wtedy taki negatywny skutek nie musi siê
pojawiæ. Je¿eli jednak dojdzie do wniosku, ¿e b³êdnie okreœlony poziom ceny wyni-
ka³ z dzia³añ sprzedaj¹cego i to on jest za ten b³¹d odpowiedzialny, to efektem tego
bêdzie niekorzystny wp³yw dzielenia ceny na postawê wobec produktu14.

W sytuacji, gdy cena dzielona nie polega na ukryciu jednej jej czêœci lub gdy na-
bywca jest œwiadomy wystêpowania dodatkowych op³at, korzyœci (dla przedsiêbior-
stwa) zwi¹zane ze stosowanie cen dzielonych wynikaj¹ z braku trafnoœci okreœlania
poziomu op³at dodatkowych. Xia i Monroe15 dostarczaj¹ empirycznych dowodów
na to, ¿e w wyniku dzielenia cen nastêpuje niedoszacowanie wysokoœci op³at dodat-
kowych. Efektem tego jest zwiêkszenie prawdopodobieñstwa zakupu, jak i postrze-
ganej wartoœci produktu. Je¿eli jednak liczba elementów dodatkowych jest du¿a,
nastêpuje pogorszenie postrzegania wartoœci produktu. Wi¹zaæ to nale¿y z trudno-

64

Tomasz Wanat

14 Y.H. Lee, and C. Y. Han ,(), „Partitioned Pricing in Advertising: Effects on Brand and Retailer Attitu-
des”, Marketing Letters, 13 (1), 2002, s. 27-40.
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2004, s. 63-73.



œci¹ dokonania wielu oszacowañ jednoczeœnie i towarzysz¹cej temu niepewnoœci co
do poziomu ceny finalnej.

W sytuacji, gdy elementy ceny dzielonej s¹ explicite wyszczególnione i nabyw-
ca mo¿e na ich podstawi okreœliæ cenê finaln¹ skutecznoœæ dzielenia cen, podobnie
jak we wczeœniejszych przypadkach, uzale¿niona jest od trafnoœci okreœlenia ceny.
Hipotetycznie mo¿na by by³o za³o¿yæ, i¿ prezentacja wszystkich elementów ceny
powinna skutkowaæ precyzyjnym okreœleniem ceny finalnej. Z regu³y tak siê jednak
nie dzieje a to za spraw¹ trudnoœci zwi¹zanych z matematycznymi obliczeniami ko-
niecznymi do przeprowadzenia w celu wyznaczenia ceny. W najprostszej postaci
obliczenia te wymagaj¹ dodania do siebie dwóch elementów. Taka sytuacja bêdzie
mia³a miejsce, gdy na przyk³ad do ceny produktu – ksi¹¿ki sprzedawanej w sklepie
internetowym – nale¿y dodaæ cenê przesy³ki. W wielu sytuacjach spotkaæ siê mo¿na
z przypadkami wystêpowania wiêcej ni¿ dwóch elementów ceny (np. cena za pobyt
w hotelu + cena za przelot + cena za transfer z lotniska + cena za ubezpieczenie) co
sprawia, ¿e wymagane obliczenia staj¹ siê zbyt skomplikowane dla przeciêtnego
nabywcy. Sytuacja mo¿e siê jeszcze dodatkowo komplikowaæ, je¿eli zamiast ele-
mentów, jakie nale¿y dodawaæ bêd¹ wystêpowa³y elementy ceny wymagaj¹ce mno-
¿enia lub dzielenia. Na przyk³ad w sytuacji, gdy do ceny produktu nale¿y najpierw
dodaæ 22% podatku VAT a nastêpnie 10% kosztów przesy³ki. Badania wskazuj¹, ¿e
pos³ugiwanie siê form¹ multiplikatywn¹ w porównaniu do formy addytywnej wy-
maga d³u¿szego czasu (od 100% do 400%) potrzebnego na udzielenie odpowie-
dzi16. Forma multiplikatywna prowadzi równie¿ do mniej dok³adnych oszacowañ
ni¿ forma addytywna, nawet przy braku presji czasu. Na przyk³ad w badaniu Estela-
miego17 trafnoœæ wyboru produktu dominuj¹cego spad³a z 87% dla formy addytyw-
nej, do 73% dla formy multiplikatywnej.

Innym problemem matematycznym zwi¹zanym z cenami dzielonymi jest chara-
kter u¿ytych liczb. Równymi liczbami (np. 20 lub 100) jest operowaæ relatywnie
³atwo, nierównymi liczbami (np. 23 lub 144) du¿o trudniej. Dotyczy to równie¿
liczb powszechnie stosowanych w ramach taktyki cen niezaokr¹glonych (np. 3,99).
Problem ten dobrze prezentuj¹ badania Thomas’a i Morwitz’a. Zaprezentowali oni
respondentom dwie pary cen o podobnej wielkoœci ró¿nic. Jedna para prezentowa³a
równe liczby (np. 5 oraz 4; arytmetyczna ró¿nica 1), druga para liczby nierówne
(np. 4,97 oraz 3,96; arytmetyczna ró¿nica 1,01). £atwoœæ dokonywania obliczeñ
wp³ywa³a na postrzegan¹ ró¿nicê pomiêdzy cenami. £atwa do obliczenia ró¿nica
wydawa³a siê respondentom wiêksza, ni¿ ró¿nica trudna do obliczenia18.
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Skutecznoœæ dzielenia cen uzale¿niona jest równie¿ od wyró¿nionych kompo-
nentów. Bertini i Wathieu19 zwracaj¹ uwagê, ¿e dzielenie ceny mo¿e doprowadziæ
do paradoksalnych wyników, gdzie ma³o wa¿ne atrybuty (choæ ³atwe w ocenie)
mog¹ uzyskiwaæ relatywnie du¿¹ wagê. W sytuacji ceny tradycyjnej te atrybuty
mog³y by byæ pominiête, cena dzielona zmusza (a przynajmniej zachêca) do bar-
dziej wnikliwego przyjrzenia siê im. W eksperymencie Chakravartiego i wspó³pra-
cowników20 dzielenie ceny przynios³o ró¿ne rezultaty w zale¿noœci od tego, co by³o
wyró¿nione jako dodatkowy komponent. Respondenci oceniali lepiej wariant, gdy
lodówka by³a oferowana ³¹cznie z gwarancj¹ w cenie 399 $ a funkcja robienia ko-
stek lodów kosztowa³a 100$ ni¿ wariant, w którym lodówka i funkcja robienia ko-
stek lodu by³a w cenie 399$ a gwarancja kosztowa³a 100$. W tym kontekœcie nie
bez znaczenia s¹ równie¿ oczekiwania i standardy rynkowe. Dzielenie cen jest sku-
teczne tylko wtedy, gdy konsumenci uznaj¹ tak¹ politykê cenow¹ za normê. Je¿eli
tak siê nie dzieje, to dzielenie ceny prowadzi do traktowania dodatkowego kompo-
nentu ceny jako dodatkowego dla nich kosztu (lub straty)21.

Stosowanie wi¹zania lub dzielenia cen nie mo¿e byæ uznane za bezpieczne. Ich
zastosowanie wi¹¿e siê z niebezpieczeñstwami, które powinny byæ dobrze rozpo-
znane przed zastosowaniem tych instrumentów cenowych. W innym przypadku za-
miast spodziewanych pozytywnych rezultatów mo¿na doprowadziæ do os³abienia
pozycji rynkowej produktów.
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Streszczenie

Wiele przedsiêbiorstw stosuje taktyki cenowe nakierowane na obni¿enie wra¿liwoœci cenowej
nabywców. Wœród nich wymieniæ mo¿na wi¹zanie i dzielenie cen. Artyku³ prezentuje istotê i
w³aœciwoœci tych instrumentów cenowych oraz wskazuje na ograniczenia ich stosowania.

Price bundling and price partitioning

Summary

Many enterprises apply pricing tactics aimed at lowering consumers’ price sensitivity. Among
them one can list price bundling and price partitioning. This paper presents core aspect and pro-
prieties of these pricing tactics and shows limitations in their use.
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Empiryczna identyfikacja modeli strategii

finansowania aktywów trwa³ych i obrotowych

firmy w kontekœcie ryzyka

Empirical Identification of Fixed and Current Asset

Financing Strategies Models in the Risk Context

Ró¿ne strategie finansowania przedsiêbiorstw wywo³uj¹ ró¿ne skutki nie tylko
dla ostatecznego wyniku finansowego, ale tak¿e dla poziomu ryzyka, które firma
œwiadomie czy te¿ nieœwiadomie przyjmuje, dokonuj¹c wyboru sposobu finansowa-
nia swoich aktywów. Przedsiêbiorstwo, które œwiadomie dokonuje wyboru strategii
finansowania aktywów trwa³ych i obrotowych w celu maksymalizacji wartoœci fir-
my dla jej w³aœcicieli, powinno mieæ rozeznanie w zakresie stoj¹cych do dyspozycji
kombinacji ró¿nych strategii oraz generowanego przez nie ryzyka. Zasadniczym
przes³aniem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie i wskazanie istotnych
cech charakteryzuj¹cych ró¿ne strategie finansowania aktywów trwa³ych i strategie
finansowania aktywów obrotowych, wskazanie mo¿liwych kombinacji strategii, za-
proponowanie mapy ryzyka jako rezultatu okreœlonych kombinacji strategicznych.

1. Strategie finansowania aktywów trwa³ych

Strategies of fixed assets financing

Strategie finansowania aktywów trwa³ych okreœlaj¹ proporcje, w jakich aktywa
trwa³e finansowane s¹ kapita³ami krótkoterminowymi i d³ugoterminowymi (w³as-
nymi i obcymi)1. Z tego punktu widzenia mo¿na zdefiniowaæ nastêpuj¹ce strategie
finansowania tych aktywów:
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1. Strategia konserwatywna. Wybór tej strategii oznacza, ¿e firma finansuje
ca³oœæ aktywów trwa³ych (T) przez kapita³ w³asny (KW). Jest to najbardziej zacho-
wawczy, konserwatywny rodzaj strategii. Strategia ta umo¿liwia zachowanie nad-
miernie wysokiej p³ynnoœci firmy przy jednoczesnym obni¿eniu jej zyskownoœci.
Strategiê tê cechuje najwy¿szy z mo¿liwych koszt kapita³u pozyskanego dla sfinan-
sowania aktywów trwa³ych2. Poni¿szy rysunek przedstawia ten rodzaj strategii.

2. Strategia umiarkowana. Strategia ta polega na finansowaniu aktywów trwa³ych
kapita³em sta³ym. Na kapita³ sta³y sk³ada siê kapita³ w³asny firmy oraz zobowi¹zania
d³ugoterminowe zwane inaczej d³ugoterminowym kapita³em obcym (KDO). Kapita³
d³ugoterminowy obcy to najczêœciej kredyt bankowy d³ugoterminowy oraz d³ugoter-
minowe po¿yczki, w tym po¿yczki uzyskane poprzez emisjê obligacji. Proporcje po-
miêdzy dwoma czêœciami sk³adowymi kapita³u sta³ego przes¹dzaj¹ w istotny sposób
o koszcie pozyskania kapita³u na sfinansowanie aktywów trwa³ych. Kapita³ w³asny
jest najdro¿szym z mo¿liwych Ÿróde³ finansowania. Koszt jego pozyskania jest za-
wsze wy¿szy od kosztu d³ugu d³ugoterminowego ze wzglêdu na koniecznoœæ op³ace-
nia wy¿szego ni¿ w przypadku d³ugu ryzyka zmiennoœci stopy zwrotu dla akcjonariu-
szy oraz ze wzglêdu na to, ¿e dywidenda, w odró¿nieniu od p³atnoœci odsetkowych,
nie stanowi kosztu uzyskania przychodu i st¹d nie obni¿a podstawy opodatkowania
podatkiem dochodowym. W tym typie strategii g³ównym lecz nie jedynym Ÿród³em
finansowania aktywów trwa³ych jest kapita³ w³asny. Kapita³ d³ugoterminowy obcy
stanowi jedynie uzupe³nienie brakuj¹cej kwoty kapita³u w³asnego. Udzia³ kapita³u
d³ugoterminowego obcego obni¿a koszt pozyskanego kapita³u.
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Fig. 1. Conservative strategy of fixed assets fi-
nancing

Rys. 2. Umiarkowana strategia finansowania
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Fig. 2. Moderate strategy of fixed assets finan-
cing
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3. Strategia agresywna. Agresywne postacie strategii finansowania aktywów
trwa³ych charakteryzuj¹ siê malej¹cym udzia³em kapita³u w³asnego. Zmieniaj¹ siê
wiêc proporcje finansowania, zmienia siê istotnie struktura pasywów. Ze wzglêdu
na te proporcje, które w znacznym stopniu determinuj¹ koszt pozyskania kapita³u
finansuj¹cego aktywa trwa³e, mo¿na wyró¿niæ dwa rodzaje tej strategii:

a) postaæ mniej agresywn¹, któr¹ okreœliæ mo¿na jako strategiê agresywn¹ I.
Podobnie jak strategia umiarkowana strategia ta bazuje na finansowaniu
w oparciu o kapita³ sta³y czyli kapita³ w³asny i d³ugoterminowy kapita³
obcy. Jednak¿e istotna ró¿nica polega na tym, ¿e w tym typie strategii
g³ównym Ÿród³em finansowani aktywów trwa³ych nie jest kapita³ w³asny
lecz d³ugoterminowy kapita³ obcy. Kapita³ w³asny stanowi w tym przypad-
ku jedynie uzupe³nienie kapita³u. W zwi¹zku z t¹ ró¿nic¹ koszt pozyskania
kapita³u jest w tej strategii ni¿szy w porównaniu z kosztem pozyskania ka-
pita³u w wyniku wyboru strategii umiarkowanej. Strategiê agresywn¹ I
przedstawia rysunek 3.

b) postaæ bardziej agresywna. Ten rodzaj strategii, który okreœlimy jako
strategiê agresywn¹ II, polega na tym, ¿e przy niewielkim, uzupe³niaj¹cym ka-
pitale w³asnym, obok kapita³u d³ugoterminowego obcego pojawia siê te¿ krót-
koterminowy kapita³ obcy, w tym jego „zdegenerowana” postaæ jak¹ s¹ zobo-
wi¹zania przeterminowane. Oczywiste jest tak¿e i to, ¿e proporcje pomiêdzy
kapita³em d³ugoterminowym obcym a obcym kapita³em krótkoterminowym
mog¹ byæ ró¿nie ukszta³towane. Rosn¹cy udzia³ obcego kapita³u krótkotermino-
wego w finansowaniu aktywów trwa³ych oznacza, ¿e roœnie stopieñ agresywno-
œci tej strategii.
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Rys. 3. Agresywna strategia finansowania akty-
wów trwa³ych I
Fig 3. Aggressive I strategy of fixed assets fi-
nancing

Rys. 4. Agresywna strategia finansowania akty-
wów trwa³ych II
Fig. 4. Aggressive II strategy of fixed assets fi-
nancing
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2. Strategie finansowania aktywów obrotowych

Strategies of current assets financing

Typologia strategii finansowania aktywów obrotowych odwo³uje siê do po-
wszechnie znanego w literaturze przedmiotu podzia³u aktywów obrotowych na
aktywa obrotowe sta³e i aktywa obrotowe zmienne oraz na równie znanych katego-
riach kapita³u sta³ego (d³ugoterminowego w³asnego i obcego) i kapita³u krótkoter-
minowego3. Ze wzglêdu na proporcje finansowania obydwu rodzajów aktywów
wyró¿niæ mo¿na trzy rodzaje strategii finansowania aktywów obrotowych (bie-
¿¹cych):
1. Strategia konserwatywna. Strategia ta mo¿e wystêpowaæ pod dwiema postaciami:

a) postaæ bardziej konserwatywna, któr¹ okreœlimy jako strategiê konserwa-
tywn¹ I. Strategia ta polega na tym, ¿e kapita³ sta³y ( z przewag¹ kapita³u
w³asnego) finansuje ca³oœæ sta³ych aktywów obrotowych (OS) oraz ca³oœæ
zmiennych aktywów obrotowych (OS). Kapita³ krótkoterminowy (KK) na
poni¿szym rysunku przedstawia sob¹ wy³¹cznie prawid³owe, nie przeter-
minowane zobowi¹zania z tytu³u dostaw na minimalnym poziomie4. W tym
wariancie strategii zobowi¹zania te s¹ minimalizowane.

b) postaæ mniej konserwatywna, któr¹ okreœlimy jako strategiê konserwatywn¹
II. Kapita³ sta³y ( z przewag¹ d³ugu ) finansuje ca³oœæ sta³ych aktywów obro-
towych oraz czêœæ zmiennych aktywów obrotowych. Strategiê tê przedsta-
wiono na rysunkach 5 i 6.

2. Strategia umiarkowana. Umiarkowane finansowanie aktywów obrotowych bazu-
je na przekonaniu, ¿e rodzaj pasywów powinien byæ dostosowany do natury akty-
wów przez nie finansowanych. St¹d te¿ strategia ta „dopasowuje” wymagalnoœæ pa-
sywów do zapadalnoœci aktywów w tym znaczeniu, ¿e kapita³ sta³y powinien
finansowaæ w ca³oœci sta³e aktywa obrotowe skoro one w³aœnie s¹ na sta³e zwi¹zane
z firm¹.

Natomiast zmienne aktywa obrotowe, ze wzglêdu na ich „czasowy”, krótkote-
rminowy charakter zwi¹zania z firm¹ powinny byæ finansowane obcym kapita³em
krótkoterminowym.
3. Strategia agresywna. Agresywna strategia finansowania aktywów obrotowych
mo¿e wystêpowaæ pod dwiema postaciami:
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3 Por. Brigham E.F., Podstawy zarz¹dzania finansami, Pañstwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1996, s. 57-60, Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarz¹dzania finansami firm, Warszawa 1996,
Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 16, Krzemiñska D., Finanse przedsiêbiorstw, Poznañ 1996, Wydaw-
nictwo Wy¿szej Szko³y Bankowej, s. 76-77, Sierpiñska M., Wêdzki D., Zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ finan-

sow¹ w przedsiêbiorstwie, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 101-102, Jog V., Suszyñ-
ski C., Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa, Centrum Informacji Mened¿era, Warszawa 1995,
s. 198-201.

4 W³aœciwie moglibyœmy, dla czystoœci obrazu, pomin¹æ je na wykresie, na którym przedstawione s¹
w nieoznaczonym symbolem polu poni¿ej KDO.



a) postaæ mniej agresywna, któr¹ nazywaæ bêdziemy strategi¹ agresywn¹ I. Ta
postaæ polega na tym, ¿e kapita³ sta³y finansuje tylko czêœæ sta³ych aktywów
obrotowych. Czêœæ sta³ych aktywów obrotowych, która nie zosta³a sfinanso-
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Rysunek 5. Konserwatywna strategia finanso-
wania aktywów obrotowych I
Figure 5. Conservative I strategy of current as-
sets financing

Rysunek 6. Konserwatywna strategi afinanso-
wania aktywów obrotowych II
Figure 6. Conservative II strategy of current as-
sets financing
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Rys. 7. Umiarkowana strategia finansowania aktywów obrotowych
Fig. 7. Moderate strategy of current assets financing
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Rys. 8. Agresywna strategia finansowania ak-
tywów obrotowych I
Fig. 8. Aggressive I strategy of current assets
financing

Rys. 9. Agresywna strategia finansowania ak-
tywów obrotowych II
Fig. 9. Aggressive II strategy of current assets
financing
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wana kapita³em sta³ym oraz ca³oœæ zmiennych aktywów obrotowych finan-
suje obcy kapita³ krótkoterminowy.

b) postaæ bardziej agresywna, któr¹ nazywaæ bêdziemy strategi¹ agresywn¹ II. Fir-
ma realizuj¹ca ten typ strategii œwiadomie rezygnuje z finansowania aktywów
obrotowych kapita³em sta³ym. Ca³oœæ tych aktywów finansowana jest obcym
kapita³em krótkoterminowym. Strategiê tê przedstawia zamieszczony rysunek 9.

3. Mix strategii finansowania aktywów trwa³ych i strategii

finansowania aktywów obrotowych

Mix of strategic options of fixed and current assets financing

Dotychczasowe rozwa¿ania i ustalenia dotycz¹ce ró¿nych strategii finansowania
aktywów trwa³ych, z jednej strony, oraz aktywów obrotowych, z drugiej strony,
umo¿liwiaj¹ zbudowanie macierzy strategii finansowania. Macierz ta stanowiæ
mo¿e narzêdzie pog³êbionej analizy strategii. W wierszach zaprezentowane zosta³y
rodzaje strategii finansowania aktywów obrotowych, natomiast w kolumnach ro-
dzaje strategii finansowania aktywów trwa³ych. Na przeciêciu wiersza i kolumny
usytuowane s¹ poszczególne pary kombinacji strategii. Macierz strategii ukazuje
spektrum kombinacji strategii finansowania aktywów trwa³ych i obrotowych. Nie
wszystkie kombinacje strategii s¹ mo¿liwe. Przyk³adowo nie da siê realizowaæ stra-
tegii konserwatywnej w aktywach obrotowych (wymaga ona udzia³u kapita³u w³as-
nego) i strategii agresywnej w aktywach trwa³ych (finansowanie kapita³em krót-
koterminowym). W prezentowanym modelu mo¿liwa jest realizacja 12 ró¿nych
strategii finansowania ca³oœci aktywów, które przedstawiono na rys.10.

W miarê przechodzenia w prawo i w dó³ macierzy roœnie ryzyko poszczególnych
par kombinacji strategii, co wiêcej, roœnie tak¿e – jako rekompensata za ryzyko finan-
sowe – zyskownoœæ firmy5. Najmniejsze ryzyko lecz tak¿e najmniejsz¹ zyskownoœæ
oferuje kombinacja finansowania aktywów trwa³ych w sposób konserwatywny z kon-
serwatywn¹ I strategi¹ finansowania aktywów obrotowych. Jest to oczywiste ze wzglê-
du na to, ¿e aktywa trwa³e w ca³oœci sfinansowane s¹ kapita³em w³asnym a aktywa ob-
rotowe w prawie w ca³oœci6 sfinansowane s¹ kapita³em sta³ym z przewag¹ kapita³u
w³asnego. Kombinacja ta eliminuje do zera ryzyko utraty p³ynnoœci. Jednoczeœnie
z wzglêdu na najwy¿sze z mo¿liwych koszty finansowania jest kombinacj¹ najmniej
zyskown¹. Nisk¹ zyskownoœæ tej kombinacji pog³êbia znacznie rezygnacja z mechaniz-
mu dŸwigni finansowej, rezygnacja z wykorzystania d³ugu do podwy¿szenia stopy
zwrotu z kapita³u w³asnego (ROE). W tej kombinacji stopa zwrotu z kapita³u w³asne-
go jest równa stopie zwrotu z aktywów (ROA). Na rysunku nr 11 zaprezentowany
jest „³¹czny” sposób sfinansowania aktywów wynikaj¹cy z tej kombinacji.
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5 Równie¿ warto zauwa¿yæ, ¿e dla kombinacji praktycznie mo¿liwych, o czym w dalszej czêœci opracowa-
nia, w miarê przesuwania siê w prawo i w dó³ macierzy maleje – do wielkoœci ujemnej – kapita³ obrotowy netto.

6 Jeœli nie braæ pod uwagê minimalnego stanu zobowi¹zañ bie¿¹cych.
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Rys. 10. Macierz dopuszczalnych strategii finansowania
Fig. 10. Matrix of the possible strategies of financing
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Rys. 11. Przyk³adowy „³¹czny” sposób finansowania aktywów
Fig. 11. An example of mixed assets financing
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Zapotrzebowanie na kapita³ obrotowy netto jest równe aktywom obrotowym
netto7. Natomiast kapita³ obrotowy netto, jako kategoria pasywów, równy nadwy¿ce
kapita³u sta³ego ponad wartoœæ aktywów trwa³ych jest wystarczaj¹co wysoki, by
pokryæ owo zapotrzebowanie. Firma posiada bardzo du¿y kapita³ obrotowy netto.

Ka¿da inna kombinacja strategiczna cechuje siê zarówno wy¿szym ryzykiem
oraz wy¿sz¹ zyskownoœci¹. Kombinacja najbardziej ryzykown¹ z punktu widzenia
utraty p³ynnoœci, ale jednoczeœnie oferuj¹c¹ najwy¿sz¹ zyskownoœæ, jest kombina-
cja finansowania aktywów trwa³ych strategi¹ agresywn¹ II z najbardziej agresywn¹
strategi¹ finansowania aktywów obrotowych, strategi¹ agresywn¹ II.

Zaprezentowane w macierzy strategie finansowe narzucaj¹ niejako problem prostej,
ale jednoczeœnie jednoznacznej identyfikacji poszczególnych strategii. Jednoznacznoœæ
ich identyfikacji wi¹¿e siê ze spe³nieniem okreœlonego warunku lub – czêœciej – uk³adu
warunków. W ka¿dej ze strategii wystêpuje element aktywów, który mo¿e byæ finanso-
wany w ró¿nym stopniu ró¿nymi typami kapita³u. Taki element, b¹dŸ elementy, mo¿na
zdefiniowaæ jako okreœlenie zmiennego rodzaju finansowania. Relacje przedstawione
w tabeli 1 stanowi¹ próbê kompleksowego opisu strategii finansowych.

W rozpatrywanym modelu, jest uwzglêdniona tylko jedna strategia (E), która nie
zak³ada finansowania aktywów kapita³em obcym d³ugoterminowym. Realizacja tej
strategii zak³ada zmienne finansowanie w zakresie aktywów obrotowych zmien-
nych. Pozosta³e przypadki finansowania wy³¹cznie przez KW i KK nie s¹ w modelu
wyodrêbnione w sposób bezpoœredni8.

Tabela 1. Charakterystyka strategii finansowych
Table 1. Strategies of financing discription

Stra-
tegia

³¹czna

Strategia
finansowania

aktywów
trwa³ych

Strategia
finansowania

aktywów
obrotowych

Wzór
Zmienny rodzaj

finansowania

A Konserwatywna Konserwatywna I KK < �,

T + OS � KW

OZ – KW lub KDO

B Konserwatywna Konserwatywna II KK < �,

KW < T + OS

OS – KW i KDO

C Konserwatywna Umiarkowana � � KK � OZ,

KW � T

OS – KW i KDO,

czêœæ OZ – KDO i KK

D Konserwatywna Agresywna I
OZ KK OZ OS� � �

1

2
KW � T

OS – KW , KDO, KK
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7 W tym przypadku, ze wzglêdu na minimalne rozmiary zobowi¹zañ krótkoterminowych, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e zapotrzebowanie na kapita³ obrotowy netto jest równe aktywom obrotowym brutto.

8 Sugeruje to ewentualne kierunki rozszerzenia prezentowanego modelu.



E Konserwatywna Agresywna II
KK OZ OS� �

1

2
KW � T

OS – KW i KK

F Umiarkowana Umiarkowana � � KK � OZ

2 � KW � T < KW

T – KW i KDO,

czêœæ OZ – KDO i KK

G Umiarkowana Agresywna I
OZ KK OZ OS� � �

1

2
2 � KW � T < KW

T – KW i KDO

Czêœæ OS – KDO i KK

H Umiarkowana Agresywna II
KK OZ OS� �

1

2
2 � KW � T < KW

T – KW i KDO

Czêœæ OS – KDO i KK

I Agresywna I Umiarkowana � � KK � OZ,

T < 2 � KW

T – KW i KDO

Czêœæ OZ – KDO i KK

J Agresywna I Agresywna I
OZ KK OZ OS� � �

1

2
T < 2 � KW

T – KW i KDO

Czêœæ OS – KDO i KK

K Agresywna I Agresywna II
OZ KK OZ OS� � �

1

2
T – KW i KDO

Czêœæ OS – KDO i KK

L Agresywna II Agresywna II OZ + OS < KK T – KW, KDO, KK

�ród³o: Opracowanie w³asne

4. Mapa ryzyka

Risk map

Jednym, choæ nie jedynym, z czynników, które bez w¹tpienia maj¹ wp³yw na
poziom ryzyka jest struktura finansowania. Rozpatruj¹c prezentowany model stra-
tegii finansowania i kierunki wzrostu ryzyka (zrekompensowanego wzrostem po-
tencjalnej zyskownoœci), mo¿na pokusiæ siê o sporz¹dzenie swoistej mapy ryzyka
dzia³alnoœci w zale¿noœci od przyjêtej strategii. Na rys.12 przedstawiono mo¿liwe
strategie w zale¿noœci od sposobu finansowania aktywów trwa³ych i aktywów
obrotowych wraz z podanymi w nawiasach liczbami, które okreœlaj¹ teoretyczny
poziom ryzyka zwi¹zany z konkretnymi strategiami. Im wy¿sza liczba, tym po-
tencjalnie wy¿sze ryzyko zawirowañ w zakresie terminowego regulowania zo-
bowi¹zañ. Oczywiœcie nale¿y za³o¿yæ, ¿e klasy te nie odzwierciedlaj¹ faktyczne-
go zagro¿enia utraty p³ynnoœci, gdy¿ wp³yw na to maj¹ tak¿e warunki otoczenia,
w których funkcjonuje przedsiêbiorstwo oraz szczegó³owa struktura zobowi¹zañ
i nale¿noœci, która nie jest uwzglêdniana w prezentowanym modelu. Tym nie-
mniej pozwalaj¹ one na wstêpn¹, ogóln¹ ocenê podjêtego ryzyka tylko na podsta-
wie bardzo ogólnej obserwacji proporcji po stronie aktywów i pasywów. Taka
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mapa pozwala wychwyciæ bardziej i mniej „ryzykowne” przedsiêbiorstwa w po-
równywalnej grupie, a tak¿e poprzez obserwacjê w d³ugim horyzoncie czasu
mo¿e umo¿liwiæ analizê zachowañ konkretnego przedsiêbiorstwa na tle zmie-
niaj¹cego siê otoczenia.

Analiza macierzy zaprezentowanej na rysunku 12 umo¿liwia sformu³owanie kil-
ku wniosków. Dotycz¹ one stref ryzyka, w których plasuj¹ siê firmy ze wzglêdu na
rodzaj (kombinacjê) realizowanej strategii finansowej. Okreœlone strategie, a mia-
nowicie strategie A,B,C, K i L posiadaj¹ swoje w³asne, indywidualne strefy i klasy
ryzyka. Z kolei pewne inne strategie lokuj¹ firmy w tej samej strefie ryzyka. Strategie
D i F znajduj¹ siê w tej samej strefie ryzyka. Strategia D oznacza bardziej ryzykow-
ne zachowanie w finansowaniu aktywów obrotowych, wyra¿aj¹ce siê wiêkszym
udzia³em kapita³u krótkoterminowego. To ryzykowne finansowanie jest kompenso-
wane „bezpieczniejszym” finansowaniem aktywów trwa³ych. Bezpieczeñstwo to
wynika z wiêkszego udzia³u kapita³ów w³asnych. Równie¿ w jednakowej strefie ry-
zyka, jakkolwiek innej jego klasie, sytuuj¹ siê strategie E, G i I. W wy¿szej strefie
ryzyka znajduj¹ siê strategie H i J.

Wydaj siê, ¿e weryfikacja przedstawionych modelowo klas ryzyka wymaga
przeprowadzenia pog³êbionych badañ empirycznych.
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Rys. 12. Macierz ryzyka strategii finansowania
Fig. 12. Matrix of risk for the strategies of financing
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5. Przyk³ad identyfikacji strategii finansowych

i poziomu ryzyka w pewnym przedsiêbiorstwie

An example of company’s strategies of financing

and risk level identification

W oparciu o zdefiniowane powy¿ej strategie finansowania oraz wyprowadzone
warunki ich identyfikacji próby dokonano praktycznej ich implementacji w oparciu
o rzeczywiste dane z pewnego przedsiêbiorstwa produkcyjnego (przemys³ lekki).
Opisywane przedsiêbiorstwo zosta³o sprywatyzowane w po³owie lat 90tych, nale¿y
do grupy du¿ych podmiotów gospodarczych, których produkcja jest sprzedawana
zarówno w kraju, jak i za granic¹. Podstawê do analizy stanowi¹ dane bilansowe
zgromadzone w uk³adzie miesiêcznym, od I’1996 do VII’2008, co daje 151 obser-
wacji. W omawianym okresie nastêpowa³y zmiany zarz¹dów spó³ki, co znajdowa³o
swoje odzwierciedlenie w stosowanych strategiach, przeprowadzanych inwesty-
cjach, wystêpowa³y okresy ró¿nej koniunktury i rentownoœci. Na przestrzeni ponad
12 lat suma bilansowa przedsiêbiorstwa zwiêkszy³a siê blisko czterokrotnie.

5.1. Identyfikacja strategii finansowania

Identification of strategies of financing

Rozpatruj¹c finansowanie aktywów trwa³ych, w oparciu o przedstawione
w czêœci pierwszej artyku³u sposoby okreœlania strategii, nale¿y stwierdziæ, ¿e anali-
zowane przedsiêbiorstwo a¿ do 2004 roku stosowa³o wy³¹cznie strategiê konserwa-
tywn¹ (rys. 13). Tylko okresowo w latach 2001 i 2002 zwiêkszenie udzia³u kapita³u
krótkoterminowego pozwala³o na zaliczenie finansowania do strategii umiarkowa-
nej. Trwa³a zmiana strategii finansowania aktywów trwa³ych zosta³a dokonana od
po³owy 2004 roku, co wi¹¿e siê z istotnym powiêkszeniem finansowania kapita³ami
obcymi. W okresie V’2005-IV’2006 finansowanie aktywów trwa³ych mo¿na by³o
zaliczyæ nawet do kategorii wysoce agresywne. Dalsza klasyfikacja na poziomie
umiarkowanym wynika z opisywanej ju¿ powy¿ej restrukturyzacji zad³u¿enia.

Z kolei strategie finansowania aktywów obrotowych generalnie kszta³tuj¹ siê
na poziomie strategii umiarkowanej (rys. 14). Wynika to z utrzymuj¹cego siê wyso-
kiego poziomu kapita³u krótkoterminowego. Obserwacje nietypowe z IV’1996 oraz
IV’2000 nale¿y potraktowaæ jako przypadkowe, wynikaj¹ce z inercji procesu dosto-
sowywania finansowania przy szybko zmieniaj¹cej siê sprzeda¿y. Nie mo¿na za
takie uznaæ zmian na strategie agresywne odnotowanych w okresach II’2001
– XII’2001 oraz IX’2003-IV’2006. S¹ one skorelowane ze zmianami strategii finan-
sowania aktywów trwa³ych, ale mo¿na zauwa¿yæ, ¿e je wyprzedzaj¹. W ten sposób
obserwowane od koñca 2007 roku zmiany strategii finansowania aktywów obroto-
wych z umiarkowanej na agresywn¹ mo¿na potraktowaæ jako sygna³ mo¿liwych
zmian w strategii finansowania aktywów trwa³ych.
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Identyfikuj¹c strategie ³¹czne finansowania w przyk³adowym przedsiêbiorstwie
(rys. 15) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w latach 1996-2000 dominowa³a strategia C (konser-
watywno-umiarkowana), charakteryzuj¹ca siê bardzo du¿ym udzia³em kapita³u
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w³asnego przy jednoczesnym istotnym finansowaniu kapita³em krótkoterminowym.
Okres od roku 2001 do 2004 to zmienne strategie finansowania (w zakresie strategii
C, D, F, G) spowodowane zasadniczo zmniejszeniem udzia³u kapita³ów w³asnych.

Kolejny etap, który mo¿na wyodrêbniæ, to okres stosowania przez zarz¹dza-
j¹cych strategii agresywnych (XII’2004 – IV’2006). Ogóln¹ przyczyn¹ takiej zmia-
ny by³ znacz¹cy wzrost aktywów trwa³ych finansowanych kapita³ami obcymi. Do-
piero restrukturyzacja zad³u¿enia spowodowa³a powrót do strategii finansowania F
i G, które nale¿y zakwalifikowaæ jako umiarkowane.

Warto odnotowaæ, ¿e w rozpatrywanym horyzoncie ponad 12 lat nie wyst¹pi³y
w ogóle strategie B, F, I, J, K. Ich brak mo¿e sugerowaæ, ¿e wystêpuj¹ jedynie spo-
radycznie i mo¿na je zaliczyæ do grupy „strategii egzotycznych”.
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5.2. Oszacowanie poziomu ryzyka w przyk³adowym przedsiêbiorstwie

Estimation of risk level in a enterprise

Przek³adaj¹c stosowane strategie finansowania w przyk³adowym przedsiêbior-
stwie na poziom ryzyka, zgodnie z map¹ ryzyka zaproponowan¹ w punkcie 4,
otrzymano wykres roz³o¿enia ryzyka w czasie (rys. 16).

W okresie do VIII’2003 stosowane strategie finansowania by³y stosunkowo bezpiecz-
ne, a wrêcz zachowawcze. Jedynie w latach 2001-2002 nastêpowa³y okresy, w których
poziom ryzyka osi¹ga³ wartoœci œrednie. Od 2003 roku mo¿na zaobserwowaæ syste-
matyczny wzrost ryzyka zwi¹zanego z kszta³towaniem struktury aktywów i pasywów.
W okresie IV’2005-IV-2006, zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, by³ to poziom bardzo
niebezpieczny, a stosowane strategie finansowania ekstremalnie agresywne. Godne
odnotowania jest to, ¿e taka klasyfikacja nast¹pi³a pomimo wysokiego udzia³u w fi-
nansowaniu (przekraczaj¹cym 50%) kapita³ów w³asnych. Drastyczna poprawa po-
ziomu bezpieczeñstwa nast¹pi³a dopiero po radykalnej restrukturyzacji zad³u¿enia.

6. Wnioski

Conclusions

Zaproponowany model klasyfikacji strategii finansowania pozwala na ich doœæ
precyzyjn¹ identyfikacjê. Prezentowane opracowanie przedstawia mo¿liwoœæ jego
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praktycznego zastosowania. Przy dodatkowych za³o¿eniach, umo¿liwia równie¿ za-
stosowanie modelu do stosunkowo ³atwego do przeprowadzenia w przedsiêbior-
stwach pomiaru ryzyka endogenicznego, zwi¹zanego ze struktur¹ aktywów i pasywów.
Mo¿e to stanowiæ istotne uzupe³nienie innych metod oceny ryzyka kredytowego
przedsiêbiorstwa (np. metody dyskryminacyjnej, czy metod wskaŸnikowych). Wy-
daje siê mo¿liwe zastosowanie modelu strategii finansowych do optymalizacji war-
toœci firmy.

Zaproponowane wagi w mapie ryzyka wynikaj¹ wy³¹cznie z pewnych prostych
konsekwencji modelowych. Trudno okreœliæ ich porównywalnoœæ w oparciu
o przyk³ad jednego przedsiêbiorstwa. Maj¹ one bardziej charakter jakoœciowy, ni¿
iloœciowy. Bardziej precyzyjne oszacowanie poziomu ryzyka wymaga dalszych
pog³êbionych badañ empirycznych, które mo¿na potraktowaæ jako prace nad kali-
bracj¹ modelu.
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Empiryczna identyfikacja modeli strategii finansowania aktywów

trwa³ych i obrotowych firmy w kontekœcie ryzyka

Streszczenie

Przedmiotem opracowania s¹ strategiczne opcje w zakresie finansowania aktywów trwa³ych
i obrotowych przedsiêbiorstwa. W pierwszej czêœci opracowania zaprezentowano strategie finan-
sowania aktywów trwa³ych oraz aktywów obrotowych. W zakresie finansowania aktywów
trwa³ych, ze wzglêdu na proporcje finansowania, wyró¿niono strategie: konserwatywn¹, umiarko-
wan¹, agresywn¹ I i agresywn¹ II. W zakresie finansowania aktywów obrotowych wyró¿niono
strategie: konserwatywna I i konserwatywn¹ II, umiarkowan¹, agresywn¹ I i agresywn¹ II. W opar-
ciu o klasyfikacjê strategii skonstruowano macierz dopuszczalnych, mo¿liwych strategii finanso-
wania aktywów trwa³ych i obrotowych a nastêpnie mapê ryzyka bêd¹cego rezultatem przyjêtej
przez firmê kombinacji strategii. Drug¹ czêœæ opracowania stanowi próba egzemplifikacji hipotez
sformu³owanych w czêœci pierwszej. Poddano analizie obszerny materia³ statystyczny przedsiê-
biorstwa funkcjonuj¹cego w bran¿y lekkiej. Zidentyfikowano strategie finansowania firmy reali-
zowane w okresie niespe³na trzynastu lat oraz oszacowano poziom ryzyka w badanej firmie.

Empirical Identification of Fixed and Current Asset Financing

Strategies Models in the Risk Context

Summary

The subject of the study concerns strategic options in the scope of fixed and current assets fi-
nancing of a company. Strategies of fixed and current assets financing are presented in the first
part of the study. In the scope of fixed assets, the following strategies were distinguished: conser-
vative, moderate, aggressive I and II whereas in the scope of current assets conservative I and II,
moderate and aggressive I and II strategies were named. Pursuant to the classification a matrix of
the possible strategies was created, followed by a risk map which was prepared basing on a com-
pany’s strategies combination. The second part of this study is dedicated to the exemplification of
hypotheses formulated in the first part. A vast statistic material concerning a enterprise was analy-
zed – its financing strategies undertook within 13 years were identified and the risk level was eva-
luated.

84

Jacek Kowalewski, Maciej Matusiak



JAN GALICKI
Wy¿sza Szko³a Handlu i Us³ug w Poznaniu

Organizacja pracy w³asnej

mened¿era przedsiêbiorstwa

– zasady i metody sprawnego dzia³ania

A company manager’s personal work organization

– principles and methods of efficient operations

Wprowadzenie

Introduction

Sprawne dzia³anie to dzia³anie skuteczne, korzystne i efektywne ekonomicznie1,
s³owem rozumne.

W pracy kierowniczej (mened¿erskiej) dotyczy ono:
• planowania i podejmowania decyzji,
• organizowania pracy podleg³ych ludzi,
• przewodzenia tj. kierowania tymi ludŸmi,
• kontrolowania2.
Mened¿erem przedsiêbiorstwa jest prze³o¿ony zarz¹dzaj¹cy ca³¹ jednostk¹ gospo-

darcz¹, w „pe³nokrwistym znaczeniu”3, byæ mened¿erem, to znaczy panowaæ nad jak¹œ
ca³oœci¹, zarz¹dzaæ ni¹ inteligentnie, energicznie, gospodarnie i odpowiedzialnie4.

Wspó³czeœnie przedsiêbiorstwo to jednostka prowadz¹ca, motywowana chêci¹ uzy-
skania korzyœci maj¹tkowych, dzia³alnoœæ gospodarcza, maj¹ca na celu zaspokojenie
potrzeb innych podmiotów ¿ycia spo³ecznego przez wytwarzanie produktów i/lub
œwiadczenie us³ug, przy czym dzia³alnoœæ ta prowadzona jest samodzielnie na ryzyko
w³aœciciela(i)5. Dzia³alnoœæ ta prowadzona jest w sposób trwa³y (przez d³u¿szy czas).
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1 Por.: T. Kotarbiñski, Traktat o dobrej robocie, Wyd. III, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich,
Wroc³aw, Warszawa, Kraków 1965, s. 127.

2 Por. R.W. Griffin, Podstawy zarz¹dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
1996, s. 36.

3 T. Listwan, Kszta³towanie kadry mened¿erskiej firmy, Wydawnictwo „KADRY” Wroc³aw 1995, s. 18.
4 M. Holstein-Beck, Kompetencje mened¿era, IOiZ, Warszawa 1990, s. 3-4.
5 S. Sudo³, Przedsiêbiorstwo. Podstawy nauki o przedsiêbiorstwie. Teoria i praktyka zarz¹dzania, Dom

Organizatora, Toruñ 2002, s. 43.



Aktualnie przedsiêbiorstwa s¹ zró¿nicowane z punktu widzenia w³asnoœci, for-
my prawnej, rozcz³onkowania terytorialnego, zakresu internacjonalizacji, rodzaju
dzia³alnoœci i wielkoœci. To zró¿nicowanie jest istotne dla dzia³alnoœci mened¿era
przedsiêbiorstwa.

W przedsiêbiorstwie mened¿er zarz¹dzaj¹cy ca³¹ jednostk¹ gospodarcz¹, mene-
d¿er przedsiêbiorstwa:

• inspiruje, realizuje i nadzoruje funkcje zarz¹dzania przedsiêbiorstwa, tj. pla-
nowania, organizowania, przewodzenia (motywowania) i kontrolowania,

• inspiruje, realizuje i nadzoruje funkcje przedmiotowe przedsiêbiorstwa, tj.
produkcji (us³ug), jej rozwoju, marketingu, kadr i finansów.

St¹d znaczenie jego sprawnej organizacji dzia³ania.
Sprawnoœæ t¹ mo¿na zapewniæ przez wdro¿enie i respektowanie zasad sprawnej

organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa oraz przez metodyczne uspraw-
nianie organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa.

Zasady sprawnej organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa

Principles of a company manager’s efficient work organization

W sk³ad organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa wchodzi:
(1) – organizacja pracy osobistej mened¿era przedsiêbiorstwa,
(2) – organizacja pracy zespo³owej mened¿era przedsiêbiorstwa,
(3) – organizacja wsparcia pracy mened¿era przedsiêbiorstwa,
(4) – racjonalizacja œrodowiska pracy mened¿era przedsiêbiorstwa.

• Sprawne organizowanie pracy osobistej mened¿era przedsiêbiorstwa

zwykle dotyczy nastêpuj¹cych zagadnieñ:

a) planowanie wykorzystania czasu i respektowania go w realizacji,
b) racjonalne korzystanie ze zmaterializowanych informacji,
c) rozumne organizowanie przebiegu odwiedzin (wizyt),
d) racjonalne przeprowadzenie rozmów telefonicznych,
e) stosowanie delegowania uprawnieñ kierowniczych.

Planowanie wykorzystania czasu przez mened¿era przedsiêbiorstwa to przewi-
dywanie zadañ lub/i czynnoœci, które przewiduje on wykonaæ w danym przedziale
czasu. Zwykle planuje on swe zadania na okresy wieloletnie, roczne, kwartalne,
miesiêczne, tygodniowe i dzienne.

W planowaniu wykorzystania czasu mened¿era przedsiêbiorstwa winny byæ
przestrzegane nastêpuj¹ce zasady:

• Nale¿y planowaæ tylko okreœlon¹ czêœæ czasu pracy np. 70% zachowuj¹c po-
zosta³y czas jako rezerwê na nieoczekiwane wizyty, rozmowy telefoniczne,
kryzysy, zbyt nisko oszacowany czas wykonania przewidywanych czynnoœci.
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• Na pocz¹tek planowania winno siê wymieniæ wszystkie czynnoœci do wyko-
nania w ci¹gu planowanego czasu, a nastêpnie precyzyjnie okreœliæ czas ko-
nieczny na wykonanie tych czynnoœci.

• Nale¿y wyznaczyæ ostateczny termin za³atwiania poszczególnych spraw
i okreœliæ mo¿liwie dok³adnie, co i w jakiej hierarchii wartoœci winno siê
za³atwiaæ.

• Nale¿y odró¿niæ sprawy najwa¿niejsze od pilnych i nie pozwoliæ tyranizowaæ
siê tymi ostatnimi, a tak¿e od samego pocz¹tku nale¿y ustaliæ jakie sprawy
musz¹ byæ za³atwione przez danego kierownika a jakie mo¿e on delegowaæ
pracownikom.

• Nale¿y aktywnie kszta³towaæ codzienny czas pracy i urzeczywistniæ swoje
plany z planami innych osób,

• Nie nale¿y popadaæ w sk³onnoœæ do przesadnego planowania i planowaæ tylko
tak¹ iloœæ zadañ, która jest mo¿liwa do zrealizowania, a w wypadku po-
wsta³ych zaleg³oœci szybko wyrównywaæ stracony czas, np. wyd³u¿aj¹c czas
pracy w danym dniu.

Zmaterializowana informacja to codzienne materia³y przeznaczone do czyta-
nia przez mened¿era przedsiêbiorstwa w postaci listów, czasopism, fachowych pub-
likacji, zarz¹dzeñ, okólników, korespondencji wewnêtrznej, wydruków komputero-
wych, notatek, itp. Ocenia siê, ¿e nawet 30% czasu mened¿erowie przedsiêbiorstwa
poœwiêcaj¹ czytaniu, korzystaniu z tych zmaterializowanych informacji.

Racjonalne korzystanie z tej zmaterializowanej informacji pozwala lepiej wyko-
rzystaæ dysponowany czas pracy mened¿era przedsiêbiorstwa, lepiej uporaæ siê z
zalewem informacji.

W procesie korzystania ze zmaterializowanej informacji mened¿era przedsiêbio-
rstwa winien przestrzegaæ nastêpuj¹cej zasady:

• Przed przyst¹pieniem do w³aœciwego czytania nale¿y zdecydowaæ jakie czêœci
tekstu s¹ dla niego ze wzglêdu na jego cele zawodowe lub osobiste intere-
suj¹ce, a jakie nie.

• W³aœciwe czytanie winno byæ celowe i selektywne, co oznacza, ¿e nale¿y
równowa¿yæ co muszê, co powinienem i co chcê przeczytaæ, a nastêpnie
jak wykorzystaæ, a co mogê póŸniej przeczytaæ lub w ogóle nie potrzebuje
czytaæ.

• Nale¿y stosowaæ w³aœciw¹ metodê czytania tj. metodê czytania dla uzyskania
orientacji o treœci, metodê czytania analizuj¹cego lub metodê czytania syn-
tetycznego. O wyborze metody czytania winien decydowaæ cel.

• Nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ stosowania techniki szybkiego czytania.
• Po przeczytaniu tekstu nale¿y zaznaczyæ treœci do wykorzystania w dzia³aniu

np. mazakiem, wklejk¹, ewentualnie sporz¹dziæ notatki z wnioskami do prak-
tycznego zastosowania.
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Rozumne organizowanie przebiegu odwiedzin winno chroniæ mened¿era
przedsiêbiorstwa przed niepo¿¹danymi przerwami w pracy. Przekonanie, ¿e intere-
sanci i pracownicy mog¹ lub musz¹ mieæ o ka¿dej porze dostêp mened¿era przed-
siêbiorstwa stanowi fa³szywie rozumiany luksus wspó³pracy. W przypadku pracow-
ników wynika on z b³êdnego interpretowania stylu zarz¹dzania zorientowanego nie
na zadania a na pracownika, zwanego niekiedy demokratycznym.

W rozumnym organizowaniu przebiegu odwiedzin winny byæ stosowane nastê-
puj¹ce zasady:

• Nale¿y zdecydowanie odizolowaæ mened¿era przedsiêbiorstwa od odwie-
dzaj¹cych poprzez:
– ustalenie terminów przyjêæ dla pracowników, wspó³pracowników i intere-

santów,
– ustalenie zasad przyjmowania tych¿e,
– stosowanie weryfikacji tych¿e przez sekretarkê w zakresie zasadnoœci od-

wiedzin.
• Nale¿y zapewniæ przygotowanie siê mened¿era przedsiêbiorstwa do rozmów

z osobami zapowiedzianymi przez:
– studiowanie niezbêdnych materia³ów,
– konsultacje z w³aœciwymi specjalistami.

• Nale¿y rozmowy z odwiedzaj¹cymi przeprowadzaæ z zachowaniem niezbêd-
nej dyscypliny czasowej.

• Nale¿y stosowaæ osobiste kontakty z wa¿nymi osobami tak¿e poza miejscem
pracy.

Racjonalne przeprowadzenie rozmów telefonicznych pozwala chroniæ mene-
d¿era przedsiêbiorstwa przed nadmiernymi stratami czasu. Ogólnie mo¿na stwier-
dziæ, ¿e mamy do czynienia z paradoksem telefonicznym, gdy¿ z jednej strony jest
on po¿eraczem czasu, ale jednoczeœnie skutecznym œrodkiem oszczêdzania czasu.
Wi¹¿e siê to z podzia³em rozmów telefonicznych na przychodz¹ce (pasywne) i wy-
chodz¹ce (aktywne).

Racjonalizacja rozmów telefonicznych przychodz¹cych do mened¿era przed-
siêbiorstwa polega przede wszystkim na odizolowaniu siê tego¿ od rozmów
zbêdnych, niepo¿¹danych przez wykorzystanie weryfikuj¹cego poœrednictwa se-
kretarki.

Natomiast racjonalizacja rozmów telefonicznych wychodz¹cych od mened¿era
przedsiêbiorstwa polega przede wszystkim na przerzucaniu, niekiedy bardzo cza-
soch³onnych czynnoœciach ³¹czenia z danym rozmówc¹ równie¿ na sekretarkê.

W racjonalnym przeprowadzeniu rozmów telefonicznych winny byæ stosowane
nastêpuj¹ce zasady:

• Nale¿y stosowaæ izolowanie mened¿era przedsiêbiorstwa od rozmów telefo-
nicznych przychodz¹cych z wykorzystaniem sekretarki. Pozwala to elimino-
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waæ m.in. po³¹czenia dotycz¹ce niew³aœciwych numerów telefonicznych, do-
tycz¹ce merytorycznie niew³aœciwych odbiorców.

• Nale¿y odizolowaæ siê od rozmów przychodz¹cych tak¿e za pomoc¹ automa-
tycznej sekretarki, która nagrywa komunikaty, z którymi pod koniec dnia mo-
¿emy siê zapoznaæ i na zasadne zareagowaæ.

• Do przeprowadzenia rozmowy wychodz¹cej nale¿y siê merytorycznie przygo-
towaæ tzn. sformu³owaæ cel rozmowy, zgromadziæ niezbêdne dokumenty
przydatne w rozmowie i okreœliæ spodziewane rezultaty rozmowy.

• Nale¿y w procesie ³¹czenia z potencjalnym rozmówcom wykorzystaæ sekre-
tarkê.

• Przeprowadzaj¹c rozmowê wychodz¹c¹ nale¿y wypowiadaæ siê krótko, nie
przerywaæ rozmowy, podsumowaæ wyniki rozmowy i sporz¹dziæ stosown¹
notatkê z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej.

Stosowanie delegowania uprawnieñ kierowniczych oznacza w praktyce prze-
kazanie podleg³ym pracownikom zadañ lub czynnoœci le¿¹cych w zakresie dzia³a-
nia mened¿era przedsiêbiorstwa oczywiœcie ³¹cznie z uprawnieniami i odpowie-
dzialnoœci¹. Przekazanie to mo¿e byæ trwa³e, na sta³e ich realizowanie lub doraŸne
jako pojedynczy przypadek.

Takie dzia³anie stanowi istotn¹ metodê:
• z jednej strony:

– odci¹¿enia czasu pracy mened¿era przedsiêbiorstwa o te zadania i czyn-
noœci i wygospodarowanie czasu na inne niekiedy wa¿niejsze zadania,

– wykorzystania wiedzy fachowej i doœwiadczenia podleg³ego pracow-
nika;

• z drugiej strony:
– pozytywnego wp³ywania na motywacjê podleg³ego pracownika i zapew-

nienia osi¹gania przez niego pe³nej satysfakcji z pracy,
– rozwiniêcia u tego pracownika nowych umiejêtnoœci, aktywnoœci i samo-

dzielnoœci w pracy,
– stwarzanie wœród wszystkich podleg³ych pracowników klimatu

wspó³dzia³ania i poczucia sprawiedliwoœci.
W procesie delegowania usprawnieñ kierowniczych winny byæ respektowane

nastêpuj¹ce zasady:
• Delegowanie uprawnieñ kierowniczych wymaga od mened¿era przedsiêbior-

stwa gotowoœci (chêci, woli), a tak¿e umiejêtnoœci (zdolnoœci do delegowa-
nia). Gotowoœæ to przezwyciê¿enie wewnêtrznych oporów do delegowania
wynikaj¹cych z obawy o w³asny autorytet. Umiejêtnoœci natomiast sprowa-
dzaj¹ siê do precyzyjnego okreœlenia przekazywanych uprawnieñ i ich nie-
zbêdnego sformalizowania, a nastêpnie do zapewnienia kontroli nad przebie-
giem przekazanych zadañ.
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• Delegowanie uprawnieñ kierowniczych wymaga od podleg³ego pracownika
przejmuj¹cego te uprawnienia niezbêdnych umiejêtnoœci do wykorzystania
przejmowanych zadañ i czynnoœci, braku obaw przed odpowiedzialnoœci¹ za
ich wykonanie i wystarczaj¹cej wiary w siebie.

• Brak chêci u podleg³ego pracownika do przejêcia tych zadañ i czynnoœci wy-
maga wsparcia ze strony przekazuj¹cego mened¿era przedsiêbiorstwa w for-
mie rzeczowej rozmowy.

• Praca zespo³owa realizowana przez mened¿era przedsiêbiorstwa spraw-
dza siê do organizacji celowych spotkañ okreœlonej liczby osób. Spotkania ta-
kie ogólnie okreœlone s¹ „obradami”. Okreœlenie to wywodzi siê od istotnej
cechy tej formy pracy – od radzenia. Niekiedy to ogólne okreœlenie tej formy
pracy przyjmuje termin „zebranie”6.

Istotê tej formy pracy charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce cechy:
– celowoœæ – wystêpowanie œciœle sprecyzowanych celów (zadañ) do reali-

zacji,
– zespo³owoœæ – wystêpowanie okreœlonej liczby osób,
– zorganizowanie – wystêpowanie okreœlonej organizacji w pracy – podzia³

pracy, jej harmonizacji miêdzy uczestnikami w czasie,
– zaanga¿owanie w pracê – wszyscy uczestnicy s¹ aktywni – wypowiadaj¹c

siê, s³uchaj¹c, wykonuj¹c pracê umys³ow¹,
– koncepcyjnoœæ – pe³na œwiadomoœæ i kreatywnoœæ uczestników.

Do podstawowych celów obrad mo¿na zaliczyæ:
• przekazywanie lub pozyskiwanie informacji,
• ustalanie p³aszczyzn i terminów wspó³dzia³ania ró¿nych ogniw organiza-

cyjnych samego przedsiêbiorstwa lub jego ogniw z jednostkami z otocze-
nia,

• uzyskanie rzetelnych i pe³nych opinii umo¿liwiaj¹cych podjêcie rozumnych
decyzji,

• formu³owanie twórczych pomys³ów i znajdowanie rozwi¹zañ problemów,
• wypracowanie indywidualnych i kolegialnych decyzji kierowniczych,
• motywowanie do wspólnych dzia³añ,
• zapoznawanie uczestników z najnowszymi osi¹gniêciami w danych dziedzi-

nach wiedzy.
Cele obrad, liczba ich uczestników i sposób zorganizowania determinuj¹ ich for-

mê. Praktycznie w przedsiêbiorstwie mog¹ wyst¹piæ nastêpuj¹ce formy obrad:
1. Odprawa – spotkanie prze³o¿onego z podw³adnymi w celu wzajemnej wy-

miany informacji, przeprowadzenia zwiêz³ej wymiany pogl¹dów, argumen-
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tów, przekazania operatywnych dyspozycji. Odprawê charakteryzuje ma³a
liczba uczestników.

2. Posiedzenie – spotkanie robocze raczej monotematyczne charakteryzuje siê
ograniczona iloœci¹ uczestników. Zadaniem posiedzenia jest doprowadzenie
do optymalnego rozwi¹zania problemu przez wymianê pogl¹dów, argumen-
tów oraz ich analizê.

3. Zebranie – spotkanie znacznej liczby uczestników charakteryzuj¹ce siê wie-
loœci¹ w¹tków tematycznych. Zadaniem zebrania jest nie tylko zmierzanie do
wypracowania optymalnych rozwi¹zañ, ale tak¿e wyrobienia sobie pogl¹dów
na okreœlone tematy w wyniku wzajemnej wymiany informacji.

4. Narada – spotkanie robocze raczej monotematyczne charakteryzuj¹ce siê
udzia³em znacznej liczby uczestników. Zadaniem narady jest wypracowanie
wspólnego pogl¹du uczestników na dany temat drog¹ wszechstronnej wy-
miany informacji miêdzy jej uczestnikami.

5. Konferencja – spotkanie oficjalne o znacznej liczbie uczestników charaktery-
zuj¹ce siê na ogól wieloœci¹ w¹tków tematycznych. Zadaniem konferencji
jest nie tylko wypracowanie wspólnego pogl¹du uczestników na okreœlone
tematy drog¹ wszechstronnej wymiany informacji miêdzy uczestnikami, ale
tak¿e doprowadzenie do wyboru okreœlonych na ogól kierunkowych, roz-
wi¹zañ.

Zakres stosowanych form obrad w danym przedsiêbiorstwie zale¿y od rodzaju
jego dzia³alnoœci i rozmiaru.

Usprawnienie pracy zespo³owej realizowanej w powy¿szych formach obrad
sprowadza siê do zmierzania przestrzegania w praktycznym dzia³aniu w przedsiê-
biorstwie nastêpuj¹cych grup zasad:

Zasady poprzedzaj¹ce obrady:
• Nie nale¿y organizowaæ obrad, gdy przewidywane dla nich cele mo¿na zreali-

zowaæ mniej czasoch³onn¹ form¹, np. pismem okólnym, rozmowami indy-
widualnymi.

• Precyzyjnie sformu³owaæ cele obrad i ich poszczególnych etapów.
• Stosowaæ w³aœciw¹ formê obrad do przewidywanych celów tych obrad.
• Ograniczaæ liczbê uczestników obrad do niezbêdnego minimum.
• Dokonywaæ pomyœlnego wyboru terminu obrad np. daty, dnia tygodnia, go-

dziny.
• Ustalaæ porz¹dek obrad zapewniaj¹cy logiczny ci¹g zagadnieñ i okreœlaj¹cy

czas ich trwania.
• Zapewniæ w³aœciwe pomieszczenia dla przeprowadzania obrad – wolne od

zak³óceñ i wyposa¿one w niezbêdny sprzêt umo¿liwiaj¹cy prawid³owe ich
przeprowadzenie.

• Zapewniæ niezbêdne materia³y – zbiory informacji, akty prawne, oceny, opra-
cowania studyjne sprzyjaj¹ce prawid³owemu wykorzystaniu czasu obrad.
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Zasady przeprowadzania obrad:
• Powierzaæ prowadzenia obrad kompetentnej osobie – wprawnej metodycznie

i posiadaj¹cej wiedzê merytoryczn¹ z danej dziedziny.
• Rozpoczynaæ obrady wyjaœnieniem ich celów, objaœnieniem regu³

wspó³dzia³ania podczas obrad oraz formalnym przyjêciem porz¹dku obrad.
• Zapewniaæ czasow¹ dyscyplinê przebiegu obrad – punktualne rozpoczynanie

obrad, œcis³e zachowanie czasu realizacji poszczególnych zagadnieñ obrad
i punktualne zakoñczenie obrad.

• Zapewniaæ sprawne sterowanie przebiegiem obrad m.in. eliminowanie
wyst¹pieñ niezwi¹zanych z celami obrad, ograniczenie zbyt d³ugich
wyst¹pieñ, zachêcanie pasywnych uczestników do wystêpowania, podsumo-
wanie od czasu do czasu postêpu w dyskusji.

• Zapewniaæ protoko³owanie przebiegu obrad podsumowaniem ich wyników.
Zasady wykorzystania wyników obrad:
• Zapewniaæ sporz¹dzanie protoko³ów z przebiegu obrad z wyeksponowaniem

wypracowanych w wyniku obrad wniosków.
• Sporz¹dzaæ harmonogramy przedsiêwziêæ zapewniaj¹ce realizacjê wypraco-

wanych w wyniku obrad wniosków i zabezpieczaæ ich realizacjê.
• Wydawaæ materia³y pokonferencyjne i dostarczaæ je zainteresowanym, gdy

cele obrad mia³y charakter ogólny o powszechnym znaczeniu.
• Sprawdzaæ realizacjê przedsiêwziêæ wynikaj¹cych z obrad i podejmowaæ sto-

sowne dzia³ania zapewniaj¹ce ich pe³n¹ realizacjê.

• Sprawnoœæ pracy mened¿era przedsiêbiorstwa wymaga wspó³czeœnie bezpo-

œredniego wspierania go przez osoby bêd¹ce stale lub okresowo w gotowo-
œci œwiadczenia okreœlonych prac na jego rzecz.

Œwiadczenie pracy, wspieranie dzia³alnoœci mened¿era przedsiêbiorstwa mo¿e
wyst¹piæ na trzech poziomach z³o¿onoœci prac.

Pierwszy, najni¿szy poziom dotycz¹cy prac prostych i œrednio z³o¿onych. Ich
wykonanie nie wymaga zwykle osób o wysokim poziomie wiedzy, ale osób posia-
daj¹cych niezbêdne przygotowanie zawodowe, charakteryzuj¹cych siê lojalnoœci¹
wobec mened¿era przedsiêbiorstwa i niezbêdn¹ dyskrecj¹. Stanowisko zajmowane
przez dan¹ osobê bywa okreœlane „sekretarka mened¿era”. Ten poziom winien
wystêpowaæ w ka¿dym przedsiêbiorstwie bez wzglêdu na rodzaj jego dzia³alnoœci
i rozmiar.

Drugi poziom dotyczy prac z³o¿onych, niekiedy bardzo z³o¿onych. Ich wykony-
wanie wymaga osób o wysokim poziomie wiedzy z zakresu zarz¹dzania przedsiê-
biorstwem, a tak¿e pewnego zakresu wiedzy œciœle technologicznej zwi¹zanej z pro-
filem dzia³ania danego przedsiêbiorstwa. Zwykle osoby te s¹ predysponowane do
zajmowania w przysz³oœci stanowisk kierowniczych w danym czy podobnym
przedsiêbiorstwie. Osoby takie winny siê cechowaæ kreatywnoœci¹ w dzia³aniu,
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pe³n¹ lojalnoœci¹ wobec mened¿era przedsiêbiorstwa i dyskrecj¹. Stanowisko zaj-
mowane przez dan¹ osobê bywa okreœlane „asystent mened¿era”.

Trzeci poziom dotyczy prac bardzo z³o¿onych, zwykle niepowtarzalnych. Ich wy-
konanie wymaga osób o bardzo wysokim poziomie wiedzy z zakresu zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem i o du¿ym doœwiadczeniu z tego zakresu, a tak¿e wiedzy technicz-
nej zwi¹zanej profilem dzia³ania danego przedsiêbiorstwa. Osoby takie bywaj¹ naj-
czêœciej zatrudnione na czêœci etatu z wysok¹ stawk¹ wynagrodzenia, b¹dŸ na umowê
zlecenia. Osoby takie winny siê cechowaæ innowacyjnoœci¹ w dzia³aniu i d³ugookre-
sowym, strategicznym ogl¹dem na funkcjonowanie danego przedsiêbiorstwa. Stano-
wisko zajmowane przez dane osoby bywa okreœlane „doradca mened¿era”.

Szczegó³owy zakres bezpoœredniego wspierania pracy mened¿era przedsiêbior-
stwa wed³ug wyró¿nionych wy¿ej poziomów z³o¿onoœci prac ujmuje tabela 1.

Zasady usprawniania pracy kierowniczej przez wspieranie sprowadzaj¹ siê do:
1) Zapewnienie wspierania mened¿era ka¿dego przedsiêbiorstwa na pierwszym

poziomie z³o¿onoœci prac we wszystkich realizowanych na tym poziomie za-
daniach.

2) Zapewnienie wspierania mened¿era du¿ego przedsiêbiorstwa na mo¿liwie
wszystkich realizowanych poziomach z³o¿onoœci prac.

• Na sprawny przebieg pracy mened¿era przedsiêbiorstwa ma wp³yw tak¿e ma-

terialne œrodowisko jej realizacji, stanowisko pracy. Ró¿ne s¹ sposoby okre-
œlania zakresu tego œrodowiska. Wzglêdy praktyczne, zapewnianie sprawnoœci
pracy mened¿era przedsiêbiorstwa uzasadniaj¹ sprowadziæ ten zakres do:

• przestrzennego umiejscowienia stanowiska pracy mened¿era przedsiêbiorstwa
i osób pe³ni¹cych funkcje wspieraj¹ce,

• wyposa¿enie tego stanowiska w meble i oœrodki organizacyjno – techniczne,
• zapewnienie fizycznych warunków dla stanowiska pracy mened¿era przedsiê-

biorstwa.
Do zasad racjonalizacji przestrzennego umiejscowienia stanowiska pracy mene-

d¿era przedsiêbiorstwa i osób pe³ni¹cych funkcje wspieraj¹ce mo¿na zaliczyæ:
• Stanowisko pracy mened¿era przedsiêbiorstwa winno byæ umiejscowione

w pobli¿u ci¹gu komunikacyjnego zwi¹zanego z zakresem realizowanych za-
dañ tj. w pobli¿u stanowisk pracy jego zastêpców i ci¹gu komunikacyjnego
interesantów zewnêtrznych.

• Stanowisko pracy mened¿era przedsiêbiorstwa winno posiadaæ w pobli¿u salê
na prowadzenie obrad, a tak¿e zaplecze sanitarno – rekreacyjne.

• W pobli¿u stanowiska mened¿era przedsiêbiorstwa winny znajdowaæ siê sta-
nowiska osób pe³ni¹cych funkcje wspieraj¹ce – stanowisko sekretarki mene-
d¿era, asystenta mened¿era, doradcy mened¿era.

• Stanowisko sekretarki mened¿era przedsiêbiorstwa mo¿e byæ zindywidualizo-
wane lub zcentralizowane (zbiorcze).
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Zasady racjonalizacji wyposa¿enia stanowiska pracy mened¿era przedsiêbior-
stwa w meble i œrodki organizacyjno-techniczne:

• Poszczególne meble stanowi¹ce wyposa¿enie pomieszczeñ mened¿era przed-
siêbiorstwa winny cechowaæ siê funkcjonalnoœci¹, trwa³oœci¹ i estetyk¹ zapew-
niaj¹c¹ im w³aœciwy standard i komfort pracy. Niezbêdna jest pewna komple-
ksowa harmonia tych mebli. St¹d zasadnoœæ projektowania wyposa¿enia
w meble tych pomieszczeñ.

• Œrodki organizacyjno-techniczne stanowi¹ce wyposa¿enie pomieszczeñ win-
ny siê charakteryzowaæ nowoczesnoœci¹, funkcjonalnoœci¹ i niezawodnoœci¹.

Zapewnienie fizycznych warunków dla stanowiska pracy mened¿era przedsiê-
biorstwa charakteryzuje siê racjonalnoœci¹, mo¿na ja sprowadziæ do zabezpieczenia
na tym stanowisku wymogów normatywnych dotycz¹cych m.in. oœwietlenia, tem-
peratury, wilgotnoœci powietrza, ha³asu, wibracji, promieniowania cieplnego, joni-
zuj¹cego, zadymiania, zapylenia, ska¿enia okreœlonymi œrodkami chemicznymi.

Metody usprawnienia organizacji dzia³ania menad¿era przedsiêbiorstwa

Methods of improving a company manager’s work organization

Metodyczne podejœcie do usprawnienia dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa
przewiduje:

(1) rozpoznanie stanu organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa,
(2) projektowanie zmian w organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa,
(3) wdro¿enie zmian w organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa.

(1) Rozpoznanie stanu organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa mo¿-
na dokonaæ wykorzystuj¹c metody diagnostyczne, prognostyczne i analogowe.

Do tych pierwszych (diagnostycznych) mo¿na zaliczyæ:
• metodê badania wykorzystania czasu mened¿era przedsiêbiorstwa. Takie ba-

danie mo¿na przeprowadziæ:
– badaj¹c rzeczywisty przebieg pracy danego mened¿era przedsiêbiorstwa

w sposób ci¹g³y w czasie np. dwóch tygodni, a nastêpnie oceniaj¹c jego
zasadnoœæ i formu³uj¹c wnioski usprawniaj¹ce. Obserwacje tego przebie-
gu pracy mo¿na dokonaæ jako:
� obserwacje z zewn¹trz – obserwator œledzi i rejestruje przebieg pracy

(czynnoœci i czas ich trwania),
� samoobserwacje – sam mened¿er przedsiêbiorstwa rejestruje przebieg

swej pracy (czynnoœci, czas ich trwania, zasadnoœæ);
– badaj¹c rzeczywisty przebieg czynnoœci zbêdnych mened¿era przedsiê-

biorstwa równie¿ w okreœlonym czasie, a nastêpnie formu³uj¹c wnioski
zmierzaj¹ce do eliminacji tych czynnoœci zbêdnych. Obserwacje tego ro-
dzaju mog¹ byæ zarówno obserwacjami z zewn¹trz jak i samoobserwacj¹;
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• metoda badania z zastosowaniem testów samooceny. Testy tak¿e mog¹ byæ
ró¿nie formu³owane przez badaczy tej problematyki. M.in. mog¹ dotyczyæ:
– stopnia wykorzystywania czasu przeznaczonego na zadania7

– wystêpowanie czasu traconego8

– stopnie organizowania pracy mened¿era przedsiêbiorstwa9.
Przyk³ad testu samooceny dotycz¹cy stopnia, opanowania pracy, który mo¿e do-

tyczyæ tak¿e mened¿era przedsiêbiorstwa ujmuje tabela 2.

Tabela 2. Badania stopnia opanowania pracy
Table 2. Research on the degree if work control

Badania stopnia opanowania pracy

Samoocena:
1. Przed ka¿dym dniem pracy rezerwujê sobie czêœæ czasu na czynnoœci planistyczne i
przygotowawcze.
0
prawie nigdy
1
czasem
2
czêsto
3
prawie zawsze

2. Zlecam innym wszystkie zadania, które wydaj¹ siê do zlecenia.
0
prawie nigdy
1
czasem
2
czêsto
3
prawie zawsze

3. Zapisuje zadania i termin ich realizacji.
0
prawie nigdy
1
czasem
2
czêsto
3
prawie zawsze
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4. Staram siê ka¿d¹ czynnoœæ wykonywaæ tylko jeden raz i od pocz¹tku do koñca.
0
prawie nigdy
1
czasem
2
czêsto
3
prawie zawsze

5. Codziennie sporz¹dzam zestawienie czynnoœci „do wykonania”, uporz¹dkowane wed³ug
priorytetów. Najwa¿niejsze sprawy za³atwiam w pierwszej kolejnoœci.
0
prawie nigdy
1
czasem
2
czêsto
3
prawie zawsze

6. Staram siê tak kszta³towaæ dzieñ pracy, aby by³ wolny od rozpraszaj¹cych telefonów,
niezapowiedzianych wizyt i nagle zwo³ywanych zebrañ.
0
prawie nigdy
1
czasem
2
czêsto
3
prawie zawsze

7. Próbujê dopasowaæ czynnoœci wykonywane w ci¹gu dnia do mojej „krzywej wydajnoœci”.
0
prawie nigdy
1
czasem
2
czêsto
3
prawie zawsze

8. Mój harmonogram pozwala mi równie¿ na pewn¹ swobodê dzia³ania aby móc reagowaæ na
sprawy „nie cierpi¹ce” zw³oki.
0
prawie nigdy
1
czasem
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2
czêsto
3
prawie zawsze

9. Staram siê tak sterowaæ moj¹ aktywnoœci¹, aby koncentrowaæ siê najpierw na
najwa¿niejszych problemach.
0
prawie nigdy
1
czasem
2
czêsto
3
prawie zawsze

10. Potrafiê równie¿ powiedzieæ „NIE”, jeœli inni chc¹ wykorzystaæ mój czas, a ja mam do
za³atwienia wa¿niejsze sprawy.
0
prawie nigdy
1
czasem
2
czêsto
3
prawie zawsze

Rozwi¹zanie:
Dodaj teraz wszystkie uzyskane podczas sprawdzania swego stylu pracy punkty i sprawdŸ
interpretacjê wyniku:
0-15 punktów: Nie pracujesz wed³ug harmonogramu i pozwalasz sob¹ dowolnie sterowaæ.

Niektóre ze swych celów mo¿esz jednak osi¹gn¹æ, jeœli wprowadzisz listê
priorytetów i bêdziesz siê jej trzyma³.

16-20 punktów: Starasz siê zapanowaæ nad swym czasem, chocia¿ nie jesteœ wystarczaj¹co
konsekwentny, aby osi¹gn¹æ sukces.

21-25 punktów: Poprawnie gospodarujesz swym czasem.
26-30 punktów: Jesteœ wzorem dla ka¿dego, kto chce siê uczyæ zarz¹dzania czasem.

�ród³o: L.J. Seiwert, Zarz¹dzanie czasem, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998,
s. 16.

Metody prognostyczne w rozpoznawaniu stanu organizacji dzia³ania mened¿era
przedsiêbiorstwa polegaj¹ na prognozowaniu (przewidywaniu) idealnych rozwi¹zaæ
w tej organizacji dzia³ania i ocenianiu mo¿liwoœci ich zastosowania w aktualnej
i przewidywalnej rzeczywistoœci danego przedsiêbiorstwa.
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Natomiast metody analogowe rozpoznania stanu organizacji dzia³ania mened¿e-
ra przedsiêbiorstwa polegaj¹ na poszukiwaniu w otoczeniu przedsiêbiorstwa, w in-
nych jednostkach, wzorcowych rozwi¹zañ i ocenianiu mo¿liwoœci ich zastosowania
w aktualnej i przewidywanej rzeczywistoœci danego przedsiêbiorstwa.

(2) Projektowanie zmian w organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa

mo¿e dotyczyæ:
– organizacji pracy osobistej mened¿era przedsiêbiorstwa,
– organizacji pracy zespo³owej mened¿era przedsiêbiorstwa,
– organizacji wsparcia pracy mened¿era przedsiêbiorstwa,
– racjonalizacji œrodowiska pracy mened¿era przedsiêbiorstwa.
W procesie projektowania tych zmian, nadania im postaci sformalizowanej, wy-

korzystuje siê:
– wyniki rozpoznania stanu organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa

uzyskane nie tyko metodami diagnostycznymi, ale tak¿e metodami progno-
stycznymi i analogowymi,

– mo¿liwoœci techniczne i finansowe niezbêdne do realizacji, zmian dostêpne
w danym przedsiêbiorstwie,

– dostêpnoœæ zasobów ludzkich niezbêdnych do wprowadzenia zmian i spraw-
nego ich funkcjonowania.

Zwykle projekty te przybieraj¹ postaæ:
• dokumentacji organizacyjnej – projektów schematów organizacyjnych, projek-

tów procedur postêpowania, projektów instrukcji dzia³ania, projektów regula-
minów, projektów kart s³u¿b, projektów schematów obiegu, projektów za-
rz¹dzenia i okólników itp.

• dokumentacji technicznej – projektów planów, rysunków, plansz, kosztory-
sów zwi¹zanych z racjonalizacj¹ œrodowiska pracy mened¿era przedsiêbior-
stwa.

Projektowane zmiany wymagaj¹ oczywiœcie pe³nej aprobaty mened¿era przed-
siêbiorstwa i formalnej jego akceptacji.

(3) Wdro¿enie zmian w organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa to
proces ci¹g³y zmierzaj¹cy do zaakceptowania, przyjêcia przez tego mened¿era
i wspó³uczestników jego dzia³ania nowych warunków pracy.

Zwykle proces ten charakteryzuje siê:
– natê¿eniem przeszkód rzeczowych,
– natê¿eniem przeszkód osobowych,
– szczególn¹ intensywnoœci¹ pracy projektantów zmian,
– intensywnym pokonywaniem dotychczasowych nawyków i przyzwyczajeñ

mened¿era przedsiêbiorstwa i wspó³uczestników jego dzia³ania oraz wytwa-
rzanie przez nich nowych nawyków i przyzwyczajeñ w ich pracy.
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W procesie wdra¿ania mo¿na wyró¿niæ:
– podjêcie decyzji o wdro¿eniu zmian,
– preparacje wdro¿enia zmian – zabezpieczenie techniczne, osobowe, orga-

nizacyjne, szkolenia, zabezpieczenie legislacyjne,
– wprowadzenie zmian,
– rozruch zmian,
– normalne dzia³anie w warunkach zmian,
– zakoñczenie wdra¿ania zmian.
Sprawnoœæ procesów wdro¿enia zmian w organizacji dzia³ania mened¿era

przedsiêbiorstwa zale¿y przede wszystkim od:
• jakoœci projektu zmian wyra¿onego w dokumentacji organizacyjnej i doku-

mentacji technicznej,
• jakoœæ preparacji wdro¿enia zmian poprzedzaj¹cej ich wprowadzenie,
• jakoœæ pracy projektantów zmian w czasie ich wprowadzania, rozruchu, nor-

malnego dzia³ania w warunkach zmian.
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Organizacja pracy w³asnej mened¿era przedsiêbiorstwa

– zasady i metody sprawnego dzia³ania

Streszczenie

Mened¿er przedsiêbiorstwa zarz¹dza ca³¹ jednostk¹ gospodarcz¹, st¹d znaczenie jego spraw-
nej organizacji dzia³ania. Zapewnia siê ja przez wdro¿enia i respektowanie stosownych zasad
i metodyczne usprawnianie.

Zasady sprawnej organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa dotycz¹ jego organizacji
pracy osobistej, jego organizacji pracy zespo³owej, a tak¿e organizacji wsparcia jego pracy oraz
racjonalizacji jego œrodowiska pracy.

Metody usprawniania organizacji dzia³ania mened¿era przedsiêbiorstwa obejmuj¹ rozpozna-
nie stanu organizacji jego dzia³ania, projektowanie zmian w jego organizacji dzia³ania oraz wdra-
¿ania tych zmian.

A company manager’s personal work organization

– principles and methods of efficient operations

Summary

A company manager is in charge of the whole economic entity, hence the importance of
his/her efficient work organization. This is ensured through implementing and respecting appro-
priate principles and systematic rationalization.

The principles of a company manager‘s efficient work organization refer to his/her personal
work organization, team work organization, as well as organization of his/her work support and
work environment rationalization.

The methods of improving a company manager’s work organization include recognizing the
condition of his/her work organization, designing changes in his/her work organization and imple-
menting these changes.
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Ocena poziomu rozwoju handlu detalicznego

w Lesznie

Level evaluation of retailing development in Leszno

Wstêp

Introduction

Handel nale¿y do tych dziedzin gospodarki, w której obserwuje siê du¿¹ dyna-
mikê zmian. Z uwagi na liczbê przedsiêbiorstw handlowych, liczbê miejsc pracy,
udzia³ w tworzeniu PKB oraz wp³yw na funkcjonowanie ca³ej gospodarki handel
zalicza siê do tzw. sektorów wiod¹cych. Ponadto handel pe³ni wa¿ne funkcje mia-
stotwórcze i spo³eczne – wp³ywaj¹c w sposób istotny na jakoœæ ¿ycia obywateli1.
Nie bez znaczenia jest tak¿e postêpuj¹cy proces internacjonalizacji i globalizacji

handlu, wyznaczaj¹cy now¹ erê w rozwoju europejskiego handlu detalicznego.
Konkurencja w handlu staje siê bowiem konkurencj¹ miêdzynarodow¹2.

Handel we wspó³czesnej gospodarce stanowi jedno z najwa¿niejszych ogniw
przes¹dzaj¹cych o sprawnoœci funkcjonowania sfery wytwarzania, a tak¿e poziomu
zaspokajania potrzeb ludnoœci. Handel jest jednym z wa¿niejszych czynników wa-
runkuj¹cych rozwój miasta – gdy¿ mo¿e funkcjonowaæ bez miasta (np. w formie
elektronicznej), natomiast miasto nie mo¿e funkcjonowaæ bez handlu. Handel de-
taliczny odgrywa³ w historii bardzo wa¿n¹ rolê w rozwoju miast. Tak¿e obecnie,
mimo zmieniaj¹cych siê warunków (g³ównie spo³eczno-ekonomicznych), handel
pozostaje jednym z najwa¿niejszych czynników warunkuj¹cych ich prawid³owy
(tzn. zrównowa¿ony) rozwój

Celem artyku³u jest dokonanie oceny poziomu rozwoju handlu detalicznego
w Lesznie. W artykule zostanie przedstawiony aktualny stan i struktura sieci handlo-
wej miasta oraz planowane kierunki jej rozwoju, zw³aszcza w zakresie nowoczesnych
centrów handlowych. W koñcowej czêœci zostan¹ zaprezentowane wyniki badañ
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ankietowych, przeprowadzonych wœród osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ handlow¹
w centrum miasta.

Handel detaliczny w Lesznie na tle handlu w Polsce

Retailing in Leszno in comparison with trade in Poland

W ci¹gu ostatnich 20 lat w Polsce mia³ miejsce dynamiczny rozwój jednostek
handlowych, przejawiaj¹cy siê dwukrotnym wzrostem liczby podmiotów oraz po-
trojeniem powierzchni handlowej przypadaj¹cej na 1 mieszkañca.

Tabela 1. Zmiany iloœciowe w handlu w Polsce w latach 1990-2007
Table 1. Quantitative changes in retailing in Poland in the years 1990-2007

Lata 1990 2000 2002 2003* 2004* 2005 2006 2007

Liczba sklepów 237 425 431 991 450 434 386 468 370 169 384.001 395.458 371328

Ogó³em liczba
przedsiêbiorstw
handlowych

259 306 409 899 409 721 322 267 305 365 318.443 330.594 303 790

posiadaj¹cych:

1-2 sklepy

3-10

11-20

21-50

51-100

101-200

Powy¿ej 200

254 867

2 211

1 239

882

91

11

5

404 360

4 462

820

230

20

5

2

404 335

4 350

756

239

30

9

2

318 032

3 393

597

206

27

8

4

301 161

3 393

559

196

39

13

5

314.086

3525

565

195

48

18

6

326.210

3541

560

206

52

17

6

299323

3624

538

219

51

24

11

Liczba osób
przypadaj¹ca
na 1 sklep
w Polsce

161 89 85 99 103 100 97 102

* UWAGA:
W odró¿nieniu od lat ubieg³ych w 2004 r. dane o sieci sklepów i stacji paliw, dla jednostek,
w których liczba pracuj¹cych nie przekracza 9 osób, oszacowano w oparciu o wyniki badania
reprezentacyjnego przeprowadzonego na 5% próbie tych jednostek. Zmiana metody opracowania
danych jest konsekwencj¹ braku zasilania Rejestru REGON w informacjê o formie organizacyjnej
podmiotu. Zmiana Ÿród³a pozyskania informacji spowodowa³a koniecznoœæ przeliczenia danych
w tym zakresie za 2003 r. W zwi¹zku z tym dane za 2003 zosta³y zmienione w stosunku do wcze-
œniej opublikowanych.

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Rynek Wewnêtrzny w 2007, GUS, Warszawa 2008, s. 62

Leszno pod wzglêdem gêstoœci sieci handlowej (liczby sklepów na tysi¹c miesz-
kañców), nale¿y do czo³owych miast Polski. Pod wzglêdem liczby ludnoœci przypa-
daj¹cej na 1 sklep Leszno ustêpuje (w klasie miast o podobnej wielkoœci) nieznacz-
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nie jedynie miastom £om¿a i Ostrów Wlkp., wyprzedzaj¹c znacz¹co inne miasta,
w tym: Warszawê, £ódŸ, Kraków, Poznañ i Wroc³aw. Œwiadczy to niew¹tpliwie
o lepszej dostêpnoœci placówek handlowych w Lesznie, które z racji wiêkszej liczeb-
noœci obs³uguj¹ œrednio mniejsz¹ ni¿ w innych miastach liczbê mieszkañców.

Tabela 2. Gêstoœæ sieci handlowej Leszna na tle wybranych miast Polski
Table 2. Density of retailing network in chosen Polish cities

Miasto
Liczba ludnoœci

(w tys.)

Liczba

sklepów

Liczba ludnoœci na 1 sklep

1995 2005

Warszawa 1 609,8 19 721 115 82

£ódŸ 786,8 8 967 130 88

Kraków 740,7 10 575 90 70

Wroc³aw 634,0 6 720 121 94

Poznañ 572,0 8 468 90 71

Gdañsk 455,5 5 352 109 85

Szczecin 415,6 4 958 116 84

Bydgoszcz 383,2 5 559 97 69

Lublin 354,0 4 329 100 82

Katowice 338,0 4 506 86 75

Kalisz 108,6 1334 . 81,4

Ostrów Wlkp. 73,0 1245 . 58,6

£om¿a 63,8 1103 57,8

Leszno 63,6 1063 . 59,8 *

Polska 38 200 450 434 91 85

*stan w roku 2008

�ród³o: Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2006

Wed³ug danych statystycznych w Lesznie zarejestrowanych jest 1063 sklepów,
których ³¹czna powierzchnia sprzeda¿y wynosi 63.000 m2 Œrednia powierzchnia
sprzeda¿y jednego sklepu to 59 m2. Najwiêcej jest placówek ogólno-spo¿ywczych
(173), odzie¿owych (142) oraz miêsnych (61) i papierniczych (60). Najwiêksz¹ li-
czebnie grupê stanowi¹ sklepy „pozosta³e” – w wiêkszoœci wielobran¿owe lub spe-
cjalistyczne3.

Jednym z mierników iloœciowego i jakoœciowego rozwoju sieci handlowej jest
wielkoœæ powierzchni w nowoczesnych kana³ach dystrybucji. Pod tym pojêciem ro-
zumie siê powierzchniê handlow¹ w obiektach wielkopowierzchniowych (powy¿ej
400 m2) oraz powierzchniê w domach towarowych i galeriach handlowych4.
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4 O formatach sklepów patrz szerzej: M. S³awiñska, Kompendium wiedzy o handlu, PWE, Warszawa

2008, s. 119-128.



Na 1063 sklepy zarejestrowane w Lesznie5, 44 to obiekty o powierzchni wiêk-
szej ni¿ 400 m2 (czyli zaledwie 4,13% ogó³u sieci handlowej miasta). S¹ to g³ównie
sklepy dyskontowe i supermarkety. Sklepy te dysponuj¹ jednak ponad po³ow¹ po-
wierzchni sprzeda¿owej miasta!

W Lesznie aktualnie funkcjonuj¹ 3 Centra Handlowe, o ³¹cznej powierzchni
sprzeda¿y wynosz¹cej 13.000 m2. Znaczy to, ¿e wskaŸnik powierzchni sprzeda¿y
w centrach handlowych w Lesznie wynosi aktualnie zaledwie 0,21 m2 na 1 miesz-
kañca. Aktualnie dzia³aj¹ce centra to:

1. Manhattan, o powierzchni 6000 m2 (planowana rozbudowa do 9.000 m2)
2. Nasze Leszno, o powierzchni 4000 m2 (planowana rozbudowa do 6.000 m2)
3. Zatorze, o powierzchni 3000 m2.
Po rozbudowie powierzchnia tych centrów wzroœnie do ok. 18.000 m2. WskaŸ-

nik powierzchni sprzeda¿y w centrach handlowych wyniesie wówczas 0,29 m2 na
1 mieszkañca, nadal zostawiaj¹c du¿e mo¿liwoœci rozwoju dla nowych centrów
handlowych. Przyk³adowo wskaŸnik ten dla Poznania jest 2-krotnie wy¿szy i wyno-
si aktualnie 0,55 m2 na 1 mieszkañca, a w roku 2009 (po otwarciu kolejnych cen-
trów handlowych m.in. takich jak: Galeria Malta, Outlet Vilage, Metropolis, Bulwa-
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Pojazdy mechaniczne 52
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Rysunek 1. Struktura bran¿owa sklepów w Lesznie
Diagram 1. Branch structure of shops in Leszno

�ród³o: Dane statystyczne GUS

5 Dane Urzêdu Miasta Leszna.



ry Poznañskie, Deptak) wzroœnie zbli¿aj¹c siê do 1 m2, osi¹gaj¹c poziom nasycenia
jaki jest w krajach Europy Zachodniej6.

W Lesznie planowane s¹ nowe 4 centra handlowe. S¹ to:
1. GHL – przy ul. 17 Stycznia, o planowanej powierzchni 30.000 m2 (otwarcie

w 2010),
2. Pompy – o planowanej powierzchni 15-20.000 m2 (planowane otwarcie

w 2011),
3. Goplana – o planowanej powierzchni 20-25.000 m2 (inwestycja sporna, opro-

testowana przez kupców i w³aœcicieli kamienic ze Starówki),
4. Plaza – o planowanej powierzchni 20-25.000 m2 (inwestycja sporna, oprotes-

towana przez kupców i w³aœcicieli kamienic ze Starówki).
Gdyby wszystkie te inwestycje zosta³y zrealizowane, wówczas powierzchnia

handlowa w Lesznie wzros³aby z 63.000 m2 do ok. 150.000 m2. Wspomniany wska-
Ÿnik powierzchni centrum handlowego na 1 mieszkañca wyniós³by wówczas 1,87
(118.000 m2 powierzchni w centrach handlowych przypadaj¹ca na 63.000 mieszka-
ñców), tzn. przekroczy³by znacznie poziom nasycenia powierzchni¹ sprzeda¿ow¹
w centrach handlowych jaki jest w Europie Zachodniej. Warto jednak dodaæ, ¿e na-
dal by³by on mniejszy ni¿ w USA (gdzie wskaŸnik ten wynosi ponad 2,2 m2 na
1 mieszkañca).7

Tak du¿y wzrost nowoczesnej powierzchni sprzeda¿y mia³by zdecydowanie ne-
gatywny wp³yw na rentownoœæ dzia³alnoœci handlowej w Lesznie oraz spowodo-
wa³by dynamiczne zmiany w iloœci sklepów (tzn. zmniejszenie liczby sklepów tra-
dycyjnych) oraz jakoœci oferty handlowej (poprawa poziomu œwiadczenia us³ug
handlowych).

Koniecznie nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e powy¿sze szacunki dotycz¹ powierzch-
ni handlowej. Z uwagi na fakt, ¿e spor¹ czêœæ nowoczesnych centrów handlowych
zajmuj¹ obecnie ró¿nego rodzaju us³ugi (np. restauracje i kawiarnie, sale kinowe,
przychodnie lekarskie, kluby fitness), z ca³¹ pewnoœci¹ planowane nowe centra han-
dlowe nie zwiêksz¹ w takim stopniu powierzchni sprzeda¿owej, jak to wyliczono
powy¿ej. Na tym etapie planów nie jest jednak mo¿liwe dok³adne okreœlenie, jaki
bêdzie udzia³ czêœci us³ugowej w nowych centrach handlowych (ró¿ni siê ona zna-
cznie w zale¿noœci od inwestora i ogólnej koncepcji centrum handlowego).

Podsumowuj¹c nale¿y postawiæ pytanie jaki jest potencja³ miasta Leszna w za-
kresie maksymalnej powierzchni handlowej?

Przyjmuj¹c wskaŸnik równy 1 m2 powierzchni centrum handlowego na jednego
mieszkañca, mo¿na okreœliæ, ¿e w Lesznie ma potencja³ na ok. 63.000 m

2 nowo-
czesnej powierzchni sprzeda¿owej, znajduj¹cej siê w centrach handlowych.
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szawa 2003, s. 59.

7 Tam¿e, s. 60.



Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e niebawem powierzchnia ta w Lesznie wyniesie
18.000 m2 (istniej¹ce ju¿ centra handlowe, po planowanej rozbudowie) – mo¿na
stwierdziæ, ¿e w mieœcie jest miejsce na dodatkowe 45.000 m

2 nowoczesnej powie-
rzchni sprzeda¿y w centrach handlowych.

Z badañ nad oddzia³ywaniem centrów handlowych wynika, ¿e zasiêg du¿ych
centrów handlowych wynosi 30 km, a wielkich kompleksów handlowych nawet
50 km. W kontekœcie ca³ego regionu miejskiego i jego strefy wp³ywów oznacza to
potencjalne rezerwy w rozbudowie nowoczesnej sieci handlowej, ze wzglêdu na
podwojenie liczby ludnoœci (potencjalnych klientów).

Analiza kierunków rozwoju centrów handlowych w Lesznie

i ich skutków w œwietle wyników badañ empirycznych

Shopping center development analysis in Leszno

and its influence according to the market research

Badanie opinii w³aœcicieli sklepów przeprowadzono za pomoc¹ badañ ankietowych
wœród 62 w³aœcicieli sklepów i punktów us³ugowych znajduj¹cych siê w centrum mia-
sta. W strukturze bran¿owej dominowa³y sklepy odzie¿owe (ponad 23%), z ¿ywnoœci¹
(12%) oraz obuwnicze (11%).Badania przeprowadzono tak¿e punktach us³ugowych.

W pierwszej czêœci ankiety respondenci zostali poroszeni o ocenê potencja³u
miasta i jego mieszkañców, tj. wyra¿enia opinii na temat planów powstania 4 no-
wych do istniej¹cych ju¿ centrów handlowych w Lesznie oraz wp³ywu tych plano-
wanych i przewidywanych obiektów na stan i strukturê handlu w mieœcie.
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Rys. 2. Leszno ma zbyt ma³o mieszkañców, by dzia³a³o w nim 7 centrów handlowych
Diagram 2. Leszno has too little inhabitants to operate there 7 shopping centers

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ



Zdecydowana wiêkszoœæ kupców (ponad 75%) zgodzi³a siê z opini¹, ¿e Leszno
ma zbyt ma³o mieszkañców, by dzia³a³o w nim 7 centrów handlowych. Zdania w tej
kwestii s¹ wyraŸnie podzielone – liczba osób niezdecydowanych jest bardzo ma³a
(6,45%). Zdecydowanie negatywna opinia w kwestii liczby planowanych centrów
handlowych wynika z obawy o znaczny wzrost konkurencji w sektorze handlu
w Lesznie po otwarciu tych nowych obiektów, co doprowadzi do wyraŸnego zmniej-
szenia rentownoœci dotychczasowych sklepów i mo¿e spowodowaæ ich bankructwo.

Wed³ug opinii badanych kupców planowane i przewidywane centra handlowe
w Lesznie spowoduj¹ degradacjê starówki. Uwa¿a tak a¿ 63% respondentów, warto
jednak zauwa¿yæ, ¿e jest to nieco mniej opinii ni¿ w pytaniu poprzednim do-
tycz¹cym zbyt ma³ego potencja³u miasta. Zdanie odmienne wyrazi³o ponad 20%
pytanych, a 16% nie mia³o w tej kwestii zdania.

Zdecydowana wiêkszoœæ respondentów, bo ponad 83% zgodzi³a siê ze stwier-
dzeniem, ¿e przed budow¹ centrów handlowych w pobli¿u Starówki nale¿y opraco-
waæ kompleksowy plan, który uwzglêdni wp³yw tych obiektów na funkcjonowanie
Starówki. Bardzo nieliczna grupa kupców nie zgadza³a siê z powy¿sz¹ opini¹ lub
nie mia³a zdania w tej kwestii (po 8%).

Ponownie zdecydowana wiêkszoœæ (ponad 80%) respondentów zgadza siê ze
stwierdzeniem, ¿e nowe centra handlowe w pobli¿u Starówki utrudni¹ komunikacjê
w mieœcie. Zdanie przeciwne ma nieco ponad 11%, a najmniej badanych (8%) ma
trudnoœci w okreœleniu tego wp³ywu.
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Rysunek 3. Planowane i przewidywane Centra Handlowe w Lesznie spowoduj¹ degradacje
Starówki
Diagram 3. Planned shopping centers will degrade the Old Town

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ



Podsumowuj¹c tê czêœæ pytañ nale¿y stwierdziæ, ¿e opinie kupców w kwestii
budowy nowych centrów handlowych s¹ jasno okreœlone i zdecydowanie przeciwne
tym inwestycjom. Jest to o tyle zrozumia³e, ¿e nowe sklepy spowoduj¹ znacz¹cy
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Rys. 4. Przed budow¹ centrów handlowych w pobli¿u Starówki nale¿y opracowaæ komplekso-
wy plan
Diagram 4.A complex plan of stopping centers development should be prepared before their
construction in the nearby of the Old Market
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Rysunek 5. Nowe Centra Handlowe w pobli¿u Starówki utrudni¹ komunikacj¹ w centrum miasta
Diagram 5. New shopping centers will cause problems in communication in the city center

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ



wzrost konkurencji, a tym samym pogorsz¹ warunki ju¿ dzia³aj¹cym handlowcom.
Przede wszystkim, zdaniem w³aœcicieli sklepów, potencja³ miasta jest zbyt ma³y by
mog³o w nim funkcjonowaæ 7 nowoczesnych centrów handlowych. Bêdzie to mia³o
ich zdaniem zdecydowanie negatywny wp³yw na ju¿ istniej¹c¹ sieæ handlow¹
w mieœcie.

Nowe centra handlowe bêd¹ mia³y tak¿e negatywny wp³yw na inne elementy
¿ycia mieszkañców Leszna, a mianowicie:

– spowoduj¹ degradacjê Starówki,
– doprowadz¹ do bankructwa kupców posiadaj¹cych sklepy na Starym Rynku,
– utrudni¹ komunikacjê w centrum miasta,
– spowoduj¹ utratê miejsc pracy,
– pogorszy siê stan œrodowiska (ha³as, spaliny, zanieczyszczenie),
– wymagaj¹ znacz¹cej rozbudowy miejsc parkingowych.
Jako postulat badanych kupców nale¿a³oby w pierwszej kolejnoœci otworzyæ

centra handlowe na obrze¿ach miasta, gdy¿ bêd¹ one mia³y mniejszy wp³yw, zda-
niem respondentów, na handel w Œródmieœciu, a nastêpnie (zdaniem wiêkszoœci),
dopiero po roku 2012 umo¿liwiæ otwarcie nowych centrów handlowych w pobli¿u
Starówki.

Bardzo wyraŸnie podkreœlono tak¿e, ¿e przed budow¹ centrów handlowych
w pobli¿u Starówki nale¿y opracowaæ kompleksowy plan zagospodarowania ca³ego
Œródmieœcia Leszna.

W drugiej czêœci ankiety w³aœciciele sklepów zostali zapytani o wp³yw powsta-
nia nowych centrów handlowych na ich w³asn¹ dzia³alnoœæ handlow¹ na Starówce.

Do g³ównych negatywnych skutków otwarcia nowych centrów handlowych
w pobli¿y Starówki kupcy zaliczyli przewidywane:

– zmniejszenie obrotów,
– redukcjê zatrudnienia,
– zmianê czasu pracy sklepu,
– przeorientowanie sklepu na inna bran¿e,
– koniecznoœæ przyst¹pienia do sieci handlowych,
– likwidacjê sklepu.
Zaprezentowane opinie dotycz¹ strony poda¿owej, tj. w³aœcicieli ju¿

dzia³aj¹cych sklepów. Opinii tych nie musz¹ oczywiœcie podzielaæ klienci, których
zdania w niektórych przynajmniej kwestiach mog¹ siê zasadniczo ró¿niæ.

Podsumowanie

Summary

Badania przeprowadzone wœród kupców nale¿y stwierdziæ, ¿e opinie w³aœcicieli
sklepów, w kwestii budowy nowych centrów handlowych, s¹ jasno okreœlone i zde-
cydowanie przeciwne tym inwestycjom. Przede wszystkim, zdaniem w³aœcicieli
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sklepów, potencja³ miasta jest zbyt ma³y by mog³o w nim funkcjonowaæ 7 nowo-
czesnych centrów handlowych. Bêdzie to mia³o zdaniem kupców zdecydowanie ne-
gatywny wp³yw na ju¿ istniej¹c¹ sieæ handlow¹ w mieœcie.

Nowe centra handlowe bêd¹ mia³y tak¿e negatywny wp³yw na inne elementy
¿ycia mieszkañców Leszna, a mianowicie mog¹ spowodowaæ:

– degradacjê Starówki,
– bankructwo kupców posiadaj¹cych sklepy na Starym Rynku,
– problemy z komunikacj¹ w centrum miasta,
– utratê miejsc pracy,
– pogorszenie stanu œrodowiska (ha³as, spaliny, zanieczyszczenie),
– koniecznoœæ znacz¹cej rozbudowy miejsc parkingowych w centrum miasta,
– zmniejszenie obrotów,
– redukcjê zatrudnienia,
– przeorientowanie dotychczas funkcjonuj¹cych sklepów na inna bran¿e,
– koniecznoœæ przyst¹pienia do sieci handlowych,
– likwidacjê sklepu.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono stan i strukturê rozwoju handlu detalicznego w Lesznie. Miasto to
ma bardzo du¿¹ liczbê sklepów tradycyjnych (ma³ych), brakuje natomiast nowoczesnej powierz-
chni sprzeda¿owej (g³ównie w centrach handlowych). W artykule przedstawiono 4 nowo plano-
wane centra handlowe, które maj¹ znacznie zwiêkszyæ nowoczesn¹ powierzchniê sprzeda¿y
w mieœcie, zwiêkszaj¹c tym samym istotnie poziom konkurencji. W koñcowej czêœci zosta³y za-
prezentowane wyniki badañ ankietowych, w kontekœcie budowy planowanych centrów handlo-
wych, przeprowadzonych wœród osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ handlow¹ na Starówce.

Level evaluation of retailing development in Leszno

Summary

The level and the structure of retiling development in Leszno was presented in the paper. The-
re are many traditional shops in the city but there is lack of modern retailing outlets (mainly in
shopping centers). Four newly planned commercial centers were presented in the paper, which are
to increase the level of modern retailing and at the same time the level of competition in the sec-
tor. At the end the results of the market research were presented, in the context of newly planned
shopping centers, which were conducted among the shop owners in the old town center.
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�ród³a dochodów gospodarstw domowych
rolników w porównaniu do innych aktywnych
zawodowo gospodarstw domowych w Polsce

The income sources of farm households in comparison
to other profesionally active households in Poland

Wstêp
Introduction

W artykule poddano analizie udzia³ trzech podstawowych Ÿróde³ dochodów
w bud¿etach aktywnych zawodowo gospodarstw domowych w Polsce. Analizowa-
no dane statystyczne pochodz¹ce z badañ bud¿etów gospodarstw domowych z lat
2005-2007 (GUS). �ród³a dochodów rozporz¹dzalnych gospodarstw domowych
sklasyfikowano w trzech grupach: g³ówne Ÿród³o dochodów, transfery spo³eczne
netto i dodatkowe Ÿród³a dochodów.

Porównano udzia³ ustalonych Ÿróde³ dochodów w gospodarstwach domowych,
które czerpi¹ g³ównie dochody z w³asnej aktywnoœci gospodarczej, tj. gospodarstw
domowych rolników, pracowników i pracuj¹cych na w³asny rachunek. W analizie
nie uwzglêdniono gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz utrzymu-
j¹cych siê z niezarobkowych Ÿróde³, ze wzglêdu na to, ¿e ewentualne dochody
z aktywnoœci zawodowej nie stanowi¹ w tych grupach gospodarstw podstawowego
Ÿród³a utrzymania.

W pierwszej czêœci artyku³u rozpoznano udzia³ poszczególnych Ÿróde³ do-
chodów w branych pod uwagê grupach gospodarstw domowych. Nastêpnie ana-
lizowano wysokoœæ dochodów rozporz¹dzalnych i okreœlono ogólne tendencje
zmian dochodów badanych grup gospodarstw domowych. G³ównym celem arty-
ku³u jest porównanie dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe
czerpi¹ce dochody z aktywnoœci zawodowej w rolnictwie do gospodarstw domo-
wych, których g³ównym Ÿród³em utrzymania by³o zatrudnienie poza rolnic-
twem.

115



1. �ród³a dochodów gospodarstw domowych
The income sources of households

G³ównym Ÿród³em dochodów gospodarstw domowych pracowników jest do-
chód z pracy najemnej w sektorze publicznym lub prywatnym. Gospodarstw do-
mowych pracuj¹cych na w³asny rachunek – praca na w³asny rachunek poza go-
spodarstwem indywidualnym w rolnictwie lub wykonywanie wolnego zawodu.
Z kolei dla gospodarstw domowych rolników g³ównym Ÿród³em utrzymania jest
dochód z indywidualnego gospodarstwa rolnego. Dochód z gospodarstwa indy-
widualnego jest to ró¿nica miêdzy wartoœci¹ produkcji rolnej (w tym spo¿ycie na-
turalne), powiêkszon¹ o dop³aty bezpoœrednie do produkcji a bie¿¹cymi nak³ada-
mi poniesionymi na produkcjê roln¹ i podatkami zwi¹zanymi z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego.

Za pracowników uwa¿a siê osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych
i nierobotniczych ³¹cznie. Do pracuj¹cych na w³asny rachunek poza gospodarstwem
indywidualnym w rolnictwie b¹dŸ wykonuj¹cych wolny zawód zalicza siê w³aœci-
cieli i wspó³w³aœcicieli (³¹cznie z pomagaj¹cymi cz³onkami rodzin) zak³adów wy-
twórczych i us³ugowych, tj. jednostek prywatnych prowadz¹cych dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ poza gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie, jak równie¿ osoby
wykonuj¹ce wolne zawody1.

Do transferów spo³ecznych zaliczaj¹ siê dochody z: ubezpieczeñ spo³ecznych,
w tym emerytur, rent z tytu³u niezdolnoœci do pracy, rent rodzinnych oraz pomocy
spo³ecznej, w tym zasi³ki dla bezrobotnych. Do transferów spo³ecznych nie wliczo-
no dop³at z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej np. dotacji uzyskiwanych
przez przedsiêbiorstwa osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ na w³asny rachunek czy
subwencji produkcyjnych otrzymywanych przez gospodarstwa indywidualne. Do-
p³aty pañstwa przeznaczone na dofinansowanie dzia³alnoœci gospodarczej powiêk-
szaj¹ wartoœæ dochodu z g³ównego Ÿród³a.

Dodatkowe Ÿród³a dochodów gospodarstw domowych pracowników tworz¹ do-
chody z: pracy na w³asny rachunek, u¿ytkowania gospodarstwa indywidualnego
w rolnictwie lub wykonywania wolnego zawodu. Odpowiednio w gospodarstwach
domowych pracuj¹cych na w³asny rachunek bêd¹ to: praca najemna i u¿ytkowanie
gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie. Z kolei w gospodarstwach domowych
rolników dodatkowe Ÿród³a stanowi¹ dochody z: pracy najemnej lub pracy na
w³asny rachunek. W wymienionych trzech grupach gospodarstw dodatkowy dochód
stanowiæ mog¹ równie¿ dochody z w³asnoœci i wynajmu nieruchomoœci oraz pozo-
sta³e dochody (w tym np. dary i alimenty).
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Na wykresie 1 przedstawiono udzia³ g³ównego Ÿród³a dochodów, transferów
spo³ecznych oraz dodatkowych Ÿróde³ dochodów w tworzeniu dochodu roz-
porz¹dzalnego. Dochód rozporz¹dzalny jest to ³¹czna wartoœæ bie¿¹cych dochodów
gospodarstwa domowego z poszczególnych Ÿróde³ pomniejszona o: podatek docho-
dowy od osób fizycznych (w tym, od dochodów z pracy najemnej oraz od niektórych
œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych i pomocy spo³ecznej), podatki od w³asnoœci
oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne. Umniejszenia podatkowe, po-
zwalaj¹ przyj¹æ, i¿ udzia³ transferu spo³ecznego na rzecz gospodarstw domowych
jest pomniejszony o p³atnoœci transferowe. Przyjêto wiêc w przeprowadzonej anali-
zie wartoœæ transferów w ujêciu netto2.

Udzia³ g³ównego Ÿród³a utrzymania w dochodach rozporz¹dzalnych ró¿ni³ siê
w zale¿noœci od grupy zawodowej. Dochód z indywidualnego gospodarstwa rolne-
go, bêd¹cy g³ównym Ÿród³em utrzymania w gospodarstwach rolników stanowi³
przeciêtnie 70% udzia³u w dochodzie rozporz¹dzalnym osoby w gospodarstwie do-
mowym. Dochody z pracy na w³asny rachunek poza gospodarstwem indywidual-
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Wykres 1. �ród³a dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005-2007 (w % miesiêcz-
nych dochodów rozporz¹dzalnych w przeliczeniu na osobê)
Figure 1. The income sources of households in Poland in 2005-2007 (in % of monthly available
incomes per capita)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Bud¿etów Gospodarstw Domowych.

2 Transfery spo³eczne netto s¹ to wszelkie p³atnoœci, jakie otrzymuje gospodarstwo domowe z bud¿etu
pañstwa i pozabud¿etowych funduszy spo³ecznych pomniejszone o p³atnoœci (g³ównie podatki) jakie przeka-
zuje na rzecz bud¿etu pañstwa.



nym w rolnictwie lub wykonywania wolnego zawodu, bêd¹ce g³ównym Ÿród³em
utrzymania gospodarstw domowych pracuj¹cych na w³asny rachunek stanowi³y
przeciêtnie 75% udzia³u w dochodzie rozporz¹dzalnym osoby w gospodarstwie
domowym pracuj¹cych na w³asny rachunek. Dochód z pracy najemnej w sektorze
publicznym lub prywatnym, bêd¹cy g³ównym Ÿród³em zarobków gospodarstw do-
mowych pracowników stanowi³ przeciêtnie 80% udzia³u w dochodzie rozporz¹dzal-
nym osoby w gospodarstwie domowym pracowników.

Udzia³ kolejnych Ÿróde³ dochodów tj. transferów spo³ecznych i dochodów z do-
datkowych Ÿróde³ w bud¿etach gospodarstw domowych by³ równie¿ zró¿nicowany
wed³ug grupy zawodowej gospodarstw. Transfery spo³eczne stanowi³y przeciêtnie
18% udzia³u w dochodzie rozporz¹dzalnym osoby w gospodarstwie domowym rol-
ników. W dochodzie rozporz¹dzalnym osoby w gospodarstwie domowym pracow-
ników stanowi³y przeciêtnie 11%. W gospodarstwach domowych pracuj¹cych na
w³asny rachunek 7% dochodu rozporz¹dzalnego osoby wchodz¹cej w sk³ad gospo-
darstwa. Dodatkowe Ÿród³a dochodów stanowi³y kolejno 14%, 8% i 18% udzia³
w dochodzie rozporz¹dzalnym osoby wchodz¹cej w sk³ad gospodarstwa rolników,
pracowników i pracuj¹cych na w³asny rachunek.

W latach 2005-2007 gospodarstwa domowe rolników i pracowników uzyski-
wa³y dochody z g³ównego Ÿród³a oraz z transferów bud¿etowych, jednak¿e udzia³
g³ównego Ÿród³a w gospodarstwach domowych rolników by³ przeciêtnie ni¿szy ni¿
w gospodarstwach domowych pracowników. Z kolei wy¿szy by³ przeciêtny udzia³
transferów bud¿etowych. Podobieñstwo miêdzy gospodarstwami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ na w³asny rachunek i gospodarstwami rolników polega³o na uzyskiwa-
niu du¿ej czêœci dochodów z dodatkowych Ÿróde³, poza g³ówn¹ dzia³alnoœci¹ zarob-
kow¹.

Dane wskazuj¹, i¿ przeciêtne gospodarstwo domowe rolników czerpa³o swoje
dochody z trzech g³ównych Ÿróde³ tj. z: gospodarstwa indywidualnego w rolnic-
twie, œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych i dodatkowego Ÿród³a, którym by³a
g³ównie praca najemna poza w³asnym gospodarstwem indywidualnym. Poza g³ów-
n¹ aktywnoœci¹ zawodow¹ w gospodarstwach domowych rolników, jak¹ by³o pro-
wadzenie indywidualnego gospodarstwa w rolnictwie i pracy najemnej, udzia³ in-
nych aktywnych form zarobkowania w tworzeniu dochodu gospodarstw domowych
rolników mia³ marginalne znaczenie. Dotyczy³ on g³ównie prowadzenia dzia³alno-
œci gospodarczej na w³asny rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rolni-
ctwie, wykonywania wolnego zawodu, dochodów z lokat, bonów lokacyjnych, obli-
gacji, udzielonych po¿yczek, udzia³ów w zyskach przedsiêbiorstw, wynajmu lokali
mieszkalnych, gara¿y i innych budynków niezwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alno-
œci¹ gospodarcz¹ oraz dochodu z wynajmu ziemi.

Reasumuj¹c, niski udzia³ dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego
w bud¿ecie gospodarstw domowych rolników, by³ uzupe³niany w wiêkszym stopniu
transferami spo³ecznymi netto ni¿ w pozosta³ych aktywnych zawodowo grupach
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gospodarstw domowych. Z kolei dodatkowe Ÿród³a dochodów stanowi³y drugie, co
do udzia³u w dochodzie gospodarstwa domowego rolników, po transferach spo³ecz-
nych Ÿród³o utrzymania.

2. Porównanie dochodów gospodarstw domowych
The comparison of income of households

Wartoœæ dochodów uzyskiwanych g³ównego Ÿród³a utrzymania ró¿ni siê w zale-
¿noœci od grupy zawodowej. W latach 2005-2007 przeciêtna nominalna wartoœæ do-
chodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na osobê w gospodar-
stwie domowym rolnika wynosi³a 491 z³. Przeciêtna nominalna wartoœæ dochodu
z pracy najemnej w przeliczeniu na osobê w gospodarstwie domowym pracowni-
ków wynosi³a 681 z³. Dochód z pracy na w³asny rachunek oraz wykonywania wol-
nego zawodu w przeliczeniu na osobê w gospodarstwie domowym pracuj¹cych na
w³asny rachunek wynosi³ 837 z³.

Tabela 1. Przeciêtna miesiêczna wartoœæ nominalnych dochodów rozporz¹dzalnych gospodarstw
domowych w latach 2005-2007 (w z³/osobê)
Table 1. The average monthly value of nominal available income of households in 2005-2007
(in z³/per capita)

Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe

Rolników Pracowników
Pracuj¹cych na w³asny

rachunek

1. G³ówne Ÿród³o dochodów 491 681 837

2. Transfery spo³eczne netto 125 95 75

3. Dodatkowe Ÿród³a dochodów 98 61 195

Dochód rozporz¹dzalny 714 837 1107

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Bud¿etów Gospodarstw Domowych.

Podobnie zró¿nicowana by³a wartoœæ œwiadczeñ spo³ecznych otrzymywanych
w poszczególnych grupach zawodowych. Wartoœæ dochodów z tytu³u œwiadczeñ
z ubezpieczeñ spo³ecznych i pomocy spo³ecznej wynosi³a kolejno: 125 z³, 95 z³,
75 z³ w gospodarstwie domowym rolników, pracowników i pracuj¹cych na w³asny
rachunek (porównaj tabela 1).

Transfery spo³eczne netto przekazywane do gospodarstw domowych rolników
by³y wy¿sze œrednio o 30% i 66% od transferów uzyskiwanych przez gospodar-
stwa domowe pracowników i pracuj¹cych na w³asny rachunek. Praca na w³asny
rachunek przynosi³a przeciêtnie o oko³o 20% i 40% wy¿szy dochód ni¿ praca na-
jemna i we w³asnym gospodarstwie indywidualnym. Z kolei dodatkowe Ÿród³o
dochodów w gospodarstwach domowych pracuj¹cych na w³asny rachunek przy-
nosi³o przeciêtnie prawie o 70% i 50% wy¿szy dochód w porównaniu do uzyski-
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wanego z dodatkowego Ÿród³a dochodu w gospodarstwach domowych pracowni-
ków i rolników.

Dochód rozporz¹dzalny na osobê w gospodarstwie domowym rolników by³ ni¿-
szy od dochodów uzyskiwanych przez osoby w gospodarstwach domowych uzys-
kuj¹cych g³ównie dochody ze Ÿróde³ poza indywidualnym gospodarstwem rolnym.
Przeciêtny miesiêczny dochód gospodarstw domowych rolników by³ ni¿szy od
przeciêtnego miesiêcznego dochodu gospodarstw domowych pracowników i pracu-
j¹cych na w³asny rachunek o oko³o 25% i 35%.

Reasumuj¹c, ni¿szy dochód gospodarstw domowych rolników uzyskiwany z g³ów-
nego Ÿród³a, jakim by³o indywidualne gospodarstwo rolne, w porównaniu do docho-
dów uzyskiwanych z aktywnoœci zawodowej pracuj¹cych na w³asny rachunek i praco-
wników, uzupe³niany by³ wy¿szymi, ni¿ w pozosta³ych dwóch grupach, transferami
spo³ecznymi. Wy¿sze transfery spo³eczne i dochody z dodatkowej dzia³alnoœci gospo-
darczej, nie by³y wystarczaj¹co wysokie aby tworzyæ dochód rozporz¹dzalny gospo-
darstw domowych rolników porównywalny do pozosta³ych aktywnych zawodowo go-
spodarstw tj. gospodarstw domowych pracuj¹cych na w³asny rachunek i pracowników.

Sytuacjê dochodow¹ gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 90.
okreœla³y nastêpuj¹ce relacje: niski poziom dochodów rolniczych w zestawieniu
z dochodami z pracy innych grup zawodowych, dochodów osobistych rodzin rolni-
czych w porównaniu z dochodami rodzin innych grup spo³eczno-zawodowych,
du¿e zró¿nicowanie sytuacji dochodowej wewn¹trz rolnictwa indywidualnego3.
Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e w pierwszych latach po wejœciu do Unii
Europejskiej, wystêpuj¹ce dysproporcje dochodowe by³y mniejsze lub wiêksze
w zale¿noœci od typu gospodarstw domowych (porównaj wykres 2). Potwierdzi³a
siê ogólna prawid³owoœæ, od wielu lat wystêpuj¹c¹ w krajach Unii Europejskiej,
w tym w Polsce, niskich dochodów i dysparytetu dochodowego gospodarstw domo-
wych rolników w relacji do pozarolniczych grup spo³eczno-zawodowych4.

Do analizy gospodarstw domowych rolników w relacji do aktywnych zawodo-
wo gospodarstw domowych poza indywidualnym gospodarstwem rolnym wybrano
cztery grupy zawodowe gospodarstw: gospodarstwa pracuj¹ce na w³asny rachunek,
gospodarstwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, nierobot-
niczych oraz gospodarstwa pracowników (razem na stanowiskach robotniczych
i nierobotniczych).

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i pokrewnych (robotnicy)
s¹ to osoby zatrudnione na stanowiskach, na których wykonywane s¹ czynnoœci
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4 Porównaj wyniki badañ: J.S. Zegar, Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europej-
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(operacje) sk³adaj¹ce siê na proces technologiczny wytwarzania produktów lub
œwiadczenie us³ug (robotnicy bezpoœrednio produkcyjni), jak równie¿ stanowiska,
na których wykonywane s¹ prace pomocnicze i obs³uga w zakresie niezbêdnym dla
sprawnego przebiegu procesów produkcyjnych (robotnicy poœrednio produkcyjni);
czynnoœci maj¹ce charakter obs³ugi, na które sk³adaj¹ siê procesy w sferze cyrkula-
cji: transporcie, ³¹cznoœci, handlu i in., jak równie¿ w sferze us³ug spo³ecznych
(pracownicy na stanowiskach pokrewnych robotniczym).

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych s¹ to osoby zatrud-
nione na stanowiskach nieokreœlonych jako robotnicze, bez wzglêdu na wyuczony
zawód. S¹ to stanowiska kierownicze oraz specjalistyczne, samodzielne lub wy-
konawcze, które nie maj¹ charakteru kierowniczego, lecz wymagaj¹ specjalis-
tycznego przygotowania do zawodu na poziomie wy¿szym albo œrednim zawo-
dowym lub wysokiego poziomu umiejêtnoœci twórczych i artystycznych, jak
równie¿ stanowiska, na których wykonywane s¹ czynnoœci pomocnicze biurowe
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Figure 2. Available income of farm households per capita in relation to other professional active
households in Poland in 2005-2007 (in %)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Bud¿etów Gospodarstw Domowych.



i gospodarcze, wspomagaj¹ce dzia³alnoœæ prowadzon¹ na wy¿ej wymienionych sta-
nowiskach5.

W analizowanym okresie przeciêtny dochód rozporz¹dzalny na osobê uzyskiwa-
ny w domowym gospodarstwie rolników stanowi³ œrednio ponad 60% dochodu
uzyskiwanego w domowym gospodarstwie osób pracuj¹cych na w³asny rachunek
i pracowników na stanowiskach nierobotniczych. W porównaniu do wczeœniej wy-
mienionych grup zawodowych dochody gospodarstw domowych rolników by³y naj-
ni¿sze. Wœród aktywnych zawodowo grup gospodarstw domowych dochody przy-
padaj¹ce na osobê w gospodarstwach rolników by³y wy¿sze ni¿ dochody osób
wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw domowych uzyskuj¹cych g³ównie dochody
z pracy na stanowiskach robotniczych. Stanowi³y oko³o 113% wartoœci dochodu
uzyskiwanego w tych gospodarstwach. Oszacowane relacje okreœlaj¹ przeciêtny po-
ziom dysparytetu i parytetu dochodowego gospodarstw domowych rolników w sto-
sunku do aktywnych zawodowo grup gospodarstw domowych uzyskuj¹cych g³ów-
nie dochody poza indywidualnym gospodarstwem rolnym.

3. Tendencja zmian dochodów gospodarstw domowych
The tendency of changes of households incomes

W pierwszych latach po wst¹pieniu do Unii Europejskiej nast¹pi³a wyraŸna po-
prawa sytuacji dochodowej gospodarstw domowych rolników. Wskazuje na to
wzrost wysokoœci dochodu rozporz¹dzalnego gospodarstw domowych rolników
w relacji do wybranych grup aktywnych zawodowo gospodarstw uzyskuj¹cych
g³ównie dochody ze Ÿróde³ nierolniczych (porównaj tabela 2).

Tabela 2. Zmiany dochodów rozporz¹dzalnych w przeliczeniu na osobê gospodarstw domowych
rolników w relacji do innych aktywnych zawodowo gospodarstw domowych w Polsce w latach
2005-2007 (rok poprzedni = 100)
Table 2. The changes of available incomes per capita of farm households in relation to other pro-
fessionally active households in Poland in 2005-2007 (previous year = 100)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007

Gospodarstwa domowe

1. Pracowników na stanowiskach nierobotniczych 105 104 107

2. Pracowników na stanowiskach robotniczych 108 104 110

3. Pracuj¹cych na w³asny rachunek 104 101 105

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Bud¿etów Gospodarstw Domowych.

Poprawi³a siê sytuacja dochodowa gospodarstw domowych rolników w stosun-
ku do gospodarstw domowych innych grup zawodowych. W trzech kolejnych la-
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tach po akcesji wyst¹pi³a zmiana relacji dochodów na korzyœæ gospodarstw domo-
wych rolników w stosunku do pracowników na stanowiskach nierobotniczych o 5%
w 2005 r. w porównaniu z 2004r, o 4% w 2006r w porównaniu do 2005 r. i o 7%
w 2007 r. w stosunku do 2006 r. Odpowiednio 8%, 4% i 10% w stosunku do gospo-
darstw domowych pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 4%, 1% i 5%
w stosunku do gospodarstw domowych pracuj¹cych na w³asny rachunek. Oszaco-
wane wartoœci wskazuj¹ na zmniejszanie siê, nieprzerwanie w trzech kolejnych la-
tach, dysparytetu dochodowego gospodarstw domowych, dla których g³ównym
Ÿród³em utrzymania jest dochód z indywidualnego gospodarstwa rolnego.

G³ównym czynnikiem wzrostu dochodów gospodarstw domowych rolników
w relacji do gospodarstw uzyskuj¹cych dochody poza indywidualnym gospodar-
stwem rolnym by³o szybsze tempo wzrostu dochodów rozporz¹dzalnych w gospo-
darstwach rolników ni¿ w pozosta³ych grupach aktywnych zawodowo gospodarstw.
Najszybszy przyrost odnotowano w g³ównym Ÿródle dochodu gospodarstw rolni-
ków tj. dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz dochodu z dodatko-
wych Ÿróde³. Tempo wzrostu dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego
by³o w badanym okresie wy¿sze ni¿ wzrost dochodów z pracy najemnej i na w³asny
rachunek (porównaj tabela 3).

Tabela 3. Œrednie roczne tempo zmian wysokoœci dochodów z poszczególnych Ÿróde³ oraz docho-
dów rozporz¹dzalnych gospodarstw domowych w latach 2005-2007 (w %)
Table 3. The yearly average tendency of changes in the level of incomes from different sources
and available incomes of households in 2005-2007 (in %)

Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe

Rolników Pracowników
Pracuj¹cych na

w³asny rachunek

1. G³ówne Ÿród³o dochodów 119 109 110

2. Transfery spo³eczne netto 106 106 108

3. Dodatkowe Ÿród³a dochodów 117 95 110

Dochód rozporz¹dzalny 116 107 110

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Bud¿etów Gospodarstw Domowych.

W analizowanym okresie szybki wzrost dotyczy³ równie¿ dochodów uzyskiwa-
nych przez gospodarstwa domowe rolników z dodatkowych Ÿróde³. Dodatkowe
Ÿród³o dochodów gospodarstw domowych rolników stanowi³y g³ównie dochody
z pracy najemnej. Stanowi³y one przeciêtnie 70% dodatkowych Ÿróde³ dochodów
gospodarstw domowych rolników. Dochód z pracy na w³asny rachunek stanowi³
przeciêtnie 10% dodatkowych Ÿróde³ dochodów gospodarstw domowych rolników.
Pozosta³¹ czêœæ –tj. przeciêtnie 20% dodatkowych dochodów gospodarstw domo-
wych rolników stanowi³ pozosta³y dochód obejmuj¹cy odszkodowania wyp³acane
przez instytucje ubezpieczeniowe, dary i alimenty otrzymane od innych gospo-
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darstw domowych, emerytury i renty zagraniczne, wygrane w grach hazardowych
i loteryjnych oraz pozosta³e rodzaje dochodów. Marginalny udzia³ w dodatkowych
dochodach gospodarstw domowych rolników tj. ³¹cznie przeciêtnie 1% stanowi³y
dochody z tytu³u w³asnoœci obejmuj¹ce wartoœæ odsetek od lokat, bonów lokacyj-
nych, obligacji, udzielonych po¿yczek oraz udzia³ów w zyskach przedsiêbiorstw
oraz dochody z wynajmu nieruchomoœci obejmuj¹ce dochód brutto (przychody mi-
nus nak³ady) pochodz¹cy z wynajmu lokali mieszkalnych, gara¿y i innych budyn-
ków niezwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ oraz dochód z wynaj-
mu ziemi.

Z kolei tempo wzrostu dochodów z transferów spo³ecznych by³o porównywalne
we wszystkich analizowanych grupach gospodarstw domowych. Tempo wzrostu
dochodów domowych gospodarstw rolników by³o szczególnie wysokie w 2007 r.,
osi¹gnê³o ono najwy¿szy poziom w ci¹gu analizowanego okresu. Dochody roz-
porz¹dzalne gospodarstw domowych rolników w przeliczeniu na osobê wzros³y
w 2007 r. w stosunku do 2005r. o 14% w relacji do dochodów rozporz¹dzalnych go-
spodarstw pracowników i pracowników na stanowiskach robotniczych, 12% w rela-
cji do dochodów gospodarstw domowych pracowników na stanowiskach nierobot-
niczych oraz o 6% w relacji do dochodów gospodarstw domowych pracuj¹cych na
w³asny rachunek.

Reasumuj¹c Ÿród³a wzrostu dochodu rozporz¹dzalnego gospodarstw domowych
rolników tj. wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego i z dodatko-
wej aktywnoœci zawodowej, pozwalaj¹ prognozowaæ w kolejnych latach, dalsze ko-
rzystne zmiany w dochodach rozporz¹dzalnych gospodarstw domowych rolników.

Podsumowanie
Conclusion

Ogólnie nale¿y przyj¹æ, ¿e w analizowanym okresie dochód uzyskiwany z indy-
widualnego gospodarstwa rolnego by³ niski i nie móg³ zapewniæ porównywalnego
standardu ¿ycia w gospodarstwach domowych rolników, do tego jaki osi¹ga³y go-
spodarstwa domowe w innych grupach zawodowych zatrudnionych poza rolnic-
twem. Wystêpuj¹c¹ lukê dochodow¹ miêdzy gospodarstwami domowymi rolników
w relacji do pracowników i pracuj¹cych na w³asny rachunek, zmniejsza³y przeciêtnie
nieco wy¿sze dochody gospodarstw domowych rolników pochodz¹ce z transferów
spo³ecznych, które ³¹cznie z dochodem z dodatkowych Ÿróde³ uzupe³nia³y dochody
z indywidualnego gospodarstwa rolnego. Nadal jednak dochody rozporz¹dzalne
gospodarstw domowych rolników pozostawa³y ni¿sze ni¿ dwóch pozosta³ych wy-
mienionych grup zawodowych.

W analizowanym okresie w strukturze dochodów rozporz¹dzalnych podstawowe
i rosn¹ce znaczenie mia³ dochód z indywidualnego gospodarstwa rolnego, drugim
pod wzglêdem wielkoœci Ÿród³em dochodów by³y œwiadczenia spo³eczne, trzecim
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dochody uzyskiwane z pracy najemnej poza gospodarstwem rolnym. Porównanie
struktury bud¿etów gospodarstw domowych rolników, pracowników i pracuj¹cych
na w³asny rachunek wskazuje na ni¿szy udzia³ g³ównego Ÿród³a dochodów oraz wy-
¿szy udzia³ transferów spo³ecznych w bud¿ecie gospodarstwa domowego rolników.

W badanym okresie wyst¹pi³a jednak bardzo korzystna tendencja zmierzaj¹ca
do poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw domowych rolników. Dochody go-
spodarstw domowych rolników ros³y szybciej ni¿ dochody gospodarstw domowych
utrzymuj¹cych siê g³ównie z pozarolniczych dzia³ów gospodarki. Spowodowa³o to
zmniejszenie dysproporcji dochodowych miêdzy gospodarstwami domowymi rolni-
ków a gospodarstwami domowymi uzyskuj¹cymi g³ównie dochody ze Ÿróde³ niero-
lniczych. By³o to zjawisko, stanowi¹ce korzyœæ wynikaj¹c¹ z przyst¹pienia do Unii
Europejskiej. Niew¹tpliwie jedn¹ z g³ównych przyczyn wzrostu dochodów z indy-
widualnego gospodarstwa rolnego by³o uzyskanie dop³at bezpoœrednich do produk-
cji rolniczej ze wspólnego bud¿etu.

Jednak wartoœæ dochodu rozporz¹dzalnego w przeliczeniu na osobê w gospodar-
stwach rolników pozostaje nadal ni¿sza w porównaniu z gospodarstwami gospo-
darstw pracuj¹cych na w³asny rachunek oraz pracowników, dla których przeciêtna
wartoœæ dochodów z transferów bud¿etowych i dodatkowych Ÿróde³ jest ni¿sza.
Jednak¿e wobec przyspieszonego wzrostu dochodów z rolnictwa i dodatkowego za-
trudnienia, ró¿nice dochodowe miêdzy gospodarstwami rolników i pozarolniczymi
grupami zawodowymi uleg³y zmniejszeniu.
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�ród³a dochodów gospodarstw domowych rolników w porównaniu
do innych aktywnych zawodowo gospodarstw domowych w Polsce

Streszczenie

W artykule dokonano oceny aktualnej sytuacji oraz tendencji zmian dochodów gospodarstw
domowych rolników w pierwszych latach po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Analiza zo-
sta³a przeprowadzona w oparciu o wyniki badañ bud¿etów gospodarstw domowych (GUS).
W pierwszej czêœci artyku³u przedstawiono udzia³ ró¿nych Ÿróde³ dochodów w badanych grupach
gospodarstw domowych. W drugiej czêœci porównywano Ÿród³a utrzymania i badano zmiany struk-
tury dochodów gospodarstw domowych. Trzecia czêœæ zawiera analizê danych pod wzglêdem
wysokoœci dochodów uzyskiwanych w gospodarstwach domowych rolników w relacji do gospo-
darstw, w których przewa¿aj¹ dochody z pracy najemnej, z pracy na w³asny rachunek. Badano
tempo zmian i przyczyny wzrostu dochodów gospodarstw domowych rolników.

The income sources of farm households in comparison
to other profesionally active households in Poland

Summary

In the article the actual situation as well as the tendencies of changes of the farm households
incomes in the first years after the accession of Poland into the European Union have been evalua-
ted. The analyse has been provided on the basis of household’s budgets research (MSO). In the
first part of the article share of different income sources in the surveyed groups of households has
been presented. In the second part of the sources of maintenance have been compared and chan-
ges of the composition of household’s income have been researched. The third part contains data
analyse of income level of farm households in the relation to households in which incomes from
hired work, self-employement predominates. The rate of changes and terms of growth of incomes
of households of farmers have been studied.
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Dynamika dochodów gospodarstw domowych

rolników w Polsce w latach 1990-2007

i ich prognozy na lata 2008-2010

The dynamics of farm households’ incomes in Poland

in 1990-2007 and the forecasts in 2008-2010

Wstêp

Introduction

Wyniki naukowych studiów, badañ i analiz dotycz¹cych dochodowoœci sektora
rolnego prowadzonych od wielu lat na ca³ym œwiecie, wskazuj¹ na nierównomierny
rozk³ad korzyœci i strat ekonomicznych oraz spo³ecznych z podejmowanej dzia³al-
noœci gospodarczej i zawodowej ludnoœci zwi¹zanej z gospodark¹ roln¹. Wielu ba-
daczy podkreœla dochodow¹ niewydolnoœæ rolnictwa, zaliczaj¹c ten dzia³ gospodar-
ki narodowej do sektorów upoœledzonych ekonomicznie1.

Wielokrotnie podejmowano ju¿ naukow¹ dyskusjê nad przyczynami niewydo-
lnoœci dochodowej sektora rolnego, które jak mo¿na uznaæ, w toku wieloletnich ba-
dañ zosta³y ju¿ dobrze rozpoznane. Niew¹tpliwie wœród nich znajduj¹ siê czynniki
z zakresu struktury agrarnej, produkcyjnej i instytucjonalnej, które kszta³towa³y
w ci¹gu stuleci sektor rolny2. Teoretycy ekonomii zastanawiali siê te¿ nad ró¿nora-
kimi konsekwencjami zjawiska zró¿nicowania dochodowego i niskiej dochodowo-
œci w rolnictwie. Dostrzegli ich znaczenie dla ogólnej równowagi gospodarczej, po-
litycznej radykalizacji spo³eczeñstw i poczucia sprawiedliwoœci podzia³u dochodu
narodowego. W wyniku badañ w wiêkszoœci pañstw na œwiecie zastosowano ró¿ne
instytucjonalne formy ochrony uwzglêdniaj¹ce przede wszystkim czynniki, które
wp³ywaj¹ na wzrost i stabilizacjê dochodów rolników.

Wolny rynek funkcjonuj¹cy w oparciu o mechanizmy cenowo-popytowo-poda-
¿owe, nie rozwi¹zuje spo³ecznego problemu, jakim jest zró¿nicowanie korzyœci
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i strat podmiotów uczestnicz¹cych w jego mechanizmach. Podobnie jednak instytu-
cjonalne formy zawodz¹ w realizacji celów dochodowych. Mimo wad mechanizmu
rynkowego i wadliwych form instytucjonalnych, od wielu dziesi¹tek lat oba syste-
my aktywnie koegzystuj¹ w ró¿nych gospodarkach na ca³ym œwiecie. Wydaje siê, i¿
problemów rolnictwa nie powinno siê wspó³czeœnie rozwa¿aæ w kategoriach prze-
ciwstawiania sobie tych dwóch mechanizmów (wolny rynek versus interwencjo-
nizm). Podstawowym zagadnieniem jest przysz³oœæ rolnictwa, dochodów rolni-
czych oraz ludnoœci rolniczej w gospodarce mieszanej.

Rozwi¹zanie nie jest ³atwe, ze wzglêdu na z³o¿onoœæ procesów gospodarczych,
jak i spo³ecznych. Prognozy statystyczne oparte na danych historycznych mo¿na
uznaæ za prawdopodobne scenariusze wy³¹cznie w wymiarze ekonomicznym. Ze
wzglêdu na z³o¿onoœæ czynników wp³ywaj¹cych na wielkoœæ produkcji, poziom cen
i dochodów w sektorze rolnym oraz zale¿noœci miêdzy gospodark¹ narodow¹ a rol-
nictwem zagadnienie jest przedmiotem wielu analiz statystycznych.

Metoda badania

Method of research

W artykule poddano analizie zmiany nominalnych dochodów aktywnych zawo-
dowo gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 1990-2007 oraz progno-
zy zmian dochodów w latach 2008-2010. Prognozy zosta³y przygotowane w opar-
ciu o dane statystyczne pochodz¹ce z badañ bud¿etów gospodarstw domowych
(GUS). Do sporz¹dzenia prognoz w oparciu o szeregi czasowe dla analizowanych
cech okreœlaj¹cych dochody w gospodarstwach domowych rolników wybrano jeden
z adaptacyjnych modeli trendu – model trendu pe³zaj¹cego z wagami harmoniczny-
mi. Prognozowanie za pomoc¹ tego modelu polega na:

a) wyrównaniu szeregu czasowego za pomoc¹ trendu pe³zaj¹cego,
b) szacowaniu przysz³ego prawdopodobnego kszta³towania siê zjawiska za po-

moc¹ wag harmonicznych3.
Wyg³adzanie szeregu czasowego o n jednostkach zosta³o oparte na liniowych

trendach segmentowych o sta³ej d³ugoœci segmentu L. Konstrukcja segmentów po-
lega³a na utworzeniu ruchomych fragmentów szeregu czasowego

,

,

..........................

.
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Na ich podstawie dla kolejnych okresów lub momentów t = 1, 2, ..., n dostaje siê
j = 1, 2, ..., wartoœci teoretycznych obliczonych na podstawie trendów liniowych
dla i-tego segmentu , które wyg³adza siê za pomoc¹ œrednich:
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Obliczony trend pe³zaj¹cy jest punktem wyjœcia do konstrukcji prognozy w na-
stêpuj¹cych krokach:

a) wyznacza siê przyrosty funkcji trendu

dla t = 1, 2, ..., n-1,

b) okreœla siê œredni¹ przyrostu

,

gdzie wartoœci dla t = 1, 2, ..., n-1 s¹ unormowanymi wagami harmonicznymi
oszacowanymi na podstawie wzoru:
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i spe³niaj¹cymi warunki: (dla ka¿dego t = 1, 2, ..., n-1) i .

Prognozê w oparciu o model trendu pe³zaj¹cego z wagami harmonicznymi wy-
znacza siê dodaj¹c do ostatniego wyrazu trendu pe³zaj¹cego wartoœæ œredniego
przyrostu, czyli:

dla t > n.

Do oceny trafnoœci prognoz pos³u¿y³ œredni bezwzglêdny b³¹d procentowy (je-
den z podstawowych mierników b³êdów prognoz ex post – ŒBBP):
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gdzie jest wartoœci¹ zmiennej prognozowanej w okresie t, a jest prognoz¹ dla
okresu t (t = 1, 2, ..., n)4.

Œredni bezwzglêdny b³¹d procentowy wyra¿a wzglêdne odchylenia prognoz od
wartoœci rzeczywistych, tzn. w stosunku do wielkoœci rzeczywistych, zatem okreœla
miarê wzglêdnego ca³kowitego dopasowania. Przyjêto, ¿e skonstruowane prognozy
s¹ bardzo dobre dla ŒBBP 3%, prognozy s¹ dobre dla 3% ŒBBP 5%, prognozy s¹
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dopuszczalne dla 5% ŒBBP 10% (prognoza, która przez jej odbiorcê mo¿e byæ
uznana za dostatecznie dok³adn¹ lub wiarygodn¹) oraz prognozy s¹ niedopuszczal-
ne dla ŒBBP 10%.

Miarê dynamiki zwan¹ stop¹ zmian wykorzystuje siê do charakteryzowania
œredniego tempa zmian wartoœci cechy za ca³y badany okres. Stopê zmian mo¿na
obliczaæ na podstawie wszystkich wyrazów szeregu czasowego za pomoc¹ wzoru:
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gdzie m = n(n+1), a poziomem badanego zjawiska w okresie lub momencie
t (t = 1, 2, ..., n).

Jeœli stopa zmian jest wiêksza od zera, to badane zjawisko wykazuje tendencjê
wzrostow¹, w przypadku, gdy stopa zmian jest mniejsza od zera, wówczas mamy
do czynienia z tendencj¹ spadkow¹. Natomiast, gdy stopa zmian jest równa zero, to
wystêpuje stagnacja w rozwoju zjawiska.

Analiza dochodów gospodarstw domowych rolników

The analysis of farm households’ incomes

W Polsce w latach 1990-2007 dynamika zmian czynników wzrostu dochodów
z indywidualnego gospodarstwa w rolnictwie by³a znacz¹ca. Wp³yw na poziom
i zmiennoœæ dochodów z dzia³alnoœci w rolnictwie mia³y nastêpuj¹ce zjawiska:

• uwolnienie i urealnienie cen w gospodarce rynkowej, które spowodowa³o re-
latywny spadek cen produktów sprzedawanych do cen produktów nabywa-
nych przez indywidualne gospodarstwa rolne;

• znacz¹ce okresowe spadki wolumenu produkcji globalnej, towarowej i koñco-
wej w rolnictwie;

• spadek dynamiki spo¿ycia ¿ywnoœci;
• wzrost importu produktów rolno-spo¿ywczych5.
Poza wymienionymi czynnikami na poziom dochodów z rolnictwa mia³ wp³yw

zakres i formy interwencji pañstwa. By³y to dzia³ania podejmowane w ramach po-
lityki: ochrony krajowego rynku produktów rolno-¿ywnoœciowych, wsparcia cen
produktów rolniczych, poprawy struktury obszarowej, modernizacji gospodarstw
rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich. Znacz¹cym bodŸcem dla wzrostu i stabi-
lizacji dochodów z rolnictwa by³o uzyskanie p³atnoœci bezpoœrednich po wst¹pieniu
do Unii Europejskiej (mimo wystêpowania ró¿nic w wysokoœci p³atnoœci zwi¹za-
nych m.in. ze zmiennoœci¹ kursu walutowego).
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Przeciêtne miesiêczne dochody gospodarstw domowych rolników tworzy³y do-
chód: rozporz¹dzalny ogó³em, bêd¹cy sum¹ bie¿¹cych dochodów gospodarstwa
domowego, z indywidualnego gospodarstwa rolnego, z pracy poza gospodarstwem
rolnym (najemnej i na w³asny rachunek), dochody z w³asnoœci (w tym z wynajmu
nieruchomoœci), ze œwiadczeñ z ubezpieczeñ i pomocy spo³ecznej oraz pozosta³e
dochody (obejmuj¹ce odszkodowania wyp³acane przez instytucje ubezpieczeniowe,
dary i alimenty otrzymane od innych gospodarstw domowych, emerytury i renty za-
graniczne, wygrane w grach hazardowych i loteryjnych oraz i inne). G³ównym
Ÿród³em utrzymania gospodarstw domowych rolników by³ dochód z indywidualne-
go gospodarstwa rolnego pochodz¹cy ze sprzeda¿y wytworzonej produkcji rolnej
(w tym spo¿ycie naturalne), powiêkszonej o dop³aty bezpoœrednie do produkcji
i pomniejszonej o poniesione nak³ady.

Tabela 1. Œrednioroczne tempo zmian przeciêtnych miesiêcznych dochodów na 1 osobê w gospo-
darstwach domowych rolników w Polsce w latach 1990-2007
Table 1.The annual rate of change of average monthly incomes per capita in farm households
in Poland in 1990-2007

Wyszczególnienie
Œrednioroczne tempo zmian

(%)

Dochód rozporz¹dzalny ogó³em 25,5

Dochód z indywidualnego gospodarstwa rolnego 22,4

Dochody z pracy poza gospodarstwem rolnym i z w³asnoœci 52,3

Dochody ze œwiadczeñ z ubezpieczeñ i pomocy spo³ecznej 36,9

Pozosta³e dochody 40,9

�ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: Rocznik Statystyczny 1990-1997, Rocznik Statystyczny
Rzeczypospolitej Polskiej 1998-2007.

W latach 1990-2007 œrednioroczne tempo wzrostu wykazywa³o du¿e zró¿nico-
wanie dla poszczególnych kategorii przeciêtnych miesiêcznych dochodów gospo-
darstw domowych rolników (porównaj tabela 1). W gospodarstwach domowych ro-
lników najwy¿sze tempo wzrostu wykazywa³y dochody, których Ÿród³a znajdowa³y
siê poza indywidualnym gospodarstwem rolnym6. Œrednioroczne tempo wzrostu
dochodów z pracy poza gospodarstwem i z w³asnoœci wynosi³o ponad 50%, ze
œwiadczeñ spo³ecznych i pozosta³ych dochodów prawie 40%. Z kolei œrednioroczne
tempo wzrostu przeciêtnego miesiêcznego dochodu z indywidualnego gospodar-
stwa rolnego wynosi³o ponad 20%.
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grupy gospodarstw domowych rolników, wyró¿nianej dotychczas grupy gospodarstw domowych u¿yt-
kuj¹cych gospodarstwo rolne, w której to grupie dochód z indywidualnego gospodarstwa rolnego stanowi³
mniejszy udzia³ w dochodzie rozporz¹dzalnym ni¿ w gospodarstwach domowych rolników.



Tabela 2. Struktura przeciêtnych miesiêcznych dochodów na 1 osobê w gospodarstwach domo-
wych rolników w Polsce w latach 1990-2007
Table 2. The structure of average monthly incomes per capita in farm households in Poland
in 1990-2007

Lata
Dochód

rozporz¹dzalny
ogó³em

Dochód
z indywidualnego

gospodarstwa
rolnego

Dochody z pracy
poza gospodarstwem
rolnym i z w³asnoœci

Dochody
ze œwiadczeñ
z ubezpieczeñ

i pomocy
spo³ecznej

Pozosta³e
dochody

1990 100,0 85,0 1,6 11,8 1,6
1991 100,0 78,0 2,4 18,2 1,4
1992 100,0 77,2 2,5 19,4 0,9
1993 100,0 72,8 0,5 20,7 6,0
1994 100,0 72,7 1,8 21,7 3,8
1995 100,0 76,2 2,0 19,6 2,2
1996 100,0 73,4 2,0 20,9 3,7
1997 100,0 77,1 1,0 18,2 3,7
1998 100,0 74,8 1,5 20,9 2,8
1999 100,0 72,2 1,9 22,9 3,0
2000 100,0 72,2 1,8 22,8 3,2
2001 100,0 73,5 1,6 22,2 2,7
2002 100,0 75,6 1,6 19,9 2,9
2003 100,0 68,6 1,8 25,6 4,0
2004 100,0 66,1 9,5 21,0 3,4
2005 100,0 67,4 11,1 18,8 2,7
2006 100,0 67,4 11,4 18,3 2,9
2007 100,0 70,8 9,6 16,1 3,5

�ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: Rocznik Statystyczny 1990-1997, Rocznik Statystyczny

Rzeczypospolitej Polskiej 1998-2007.

Zmienia³a siê nie tylko wysokoœæ dochodów gospodarstw domowych rolników
w latach 1990-2007, ale równie¿ struktura dochodu rozporz¹dzalnego i jego sk³ad-
ników (porównaj tabela 2). Udzia³ dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolne-
go w 1990 r. stanowi³ dok³adnie 85% przeciêtnego miesiêcznego dochodu roz-
porz¹dzalnego ogó³em, podczas gdy, w 2003r. wynosi³ 68,6%, a w 2007 r. – 70,8%.
W gospodarstwach domowych rolników wzrasta³ udzia³ dochodów z ró¿nych Ÿró-
de³ poza indywidualnym gospodarstwem rolnym. Dochody z pracy poza gospodar-
stwem rolnym i z w³asnoœci stanowi³y w 1990 r. 1,6% przeciêtnego miesiêcznego
dochodu rozporz¹dzalnego ogó³em, a w 2003 r. 1,8% (9,6% w 2007r), dochody ze
œwiadczeñ z ubezpieczeñ i pomocy spo³ecznej stanowi³y w 1990 r. 11,8% przeciêt-
nego miesiêcznego dochodu rozporz¹dzalnego ogó³em, a w 2003 r. 25,6% (16,1%
w 2007 r.), z kolei pozosta³e dochody – odpowiednio – 1,6% w 1990 i 4,0%
w 2003 r. (3,5% w 2007 r.).
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Tabela 3. Przeciêtne miesiêczne dochody na 1 osobê w gospodarstwach domowych rolników
w Polsce (poziom i dynamika w latach 1990-2007 oraz prognozy na lata 2008-2010)
Table 3. The average monthly incomes per capita in farm households in Poland (level and dyna-
mics in 1990-2007 and forecasts in 2008-2010)

Lata

Dochód rozporz¹dzalny ogó³em
Dochód z indywidualnego

gospodarstwa rolnego

Dochody z pracy poza
gospodarstwem rolnym i z

w³asnoœci

z³

rok
po-

przed
-ni =
100

1990 =
100

œred-
nia =
100

z³

rok
po-

przed
-ni =
100

1990 =
100

œred-
nia =
100

z³

rok
po-

przed
-ni =
100

1990 =
100

œred-
nia =
100

1990 57,73 - 100,0 14,5 49,08 - 100,0 17,1 0,95 - 100,0 4,8

1991 82,39 142,7 142,7 20,6 64,25 130,9 130,9 22,4 1,99 209,5 209,5 10,1

1992 117,33 142,4 203,2 29,4 90,60 141,0 184,6 31,6 2,88 144,7 303,2 14,7

1993 154,74 131,9 268,0 38,8 112,67 124,4 229,6 39,3 0,80 27,8 84,4 4,1

1994 205,18 132,6 355,4 51,4 149,21 132,4 304,0 52,1 3,74 466,3 393,7 19,1

1995 282,36 137,6 489,1 70,7 215,16 144,2 438,4 75,1 5,53 147,9 582,1 28,2

1996 343,15 121,5 594,4 86,0 252,07 117,2 513,6 88,0 6,76 122,2 711,6 34,4

1997 439,27 128,0 760,9 110,0 338,53 134,3 689,8 118,2 4,58 67,8 482,1 23,3

1998 406,76 92,6 704,6 101,9 304,24 89,9 619,9 106,2 6,05 132,1 636,8 30,8

1999 411,37 101,1 712,6 103,1 296,85 97,6 604,8 103,6 7,84 129,6 825,3 39,9

2000 455,98 110,8 789,8 114,2 329,12 110,9 670,6 114,9 8,14 103,8 856,8 41,5

2001 497,55 109,1 861,9 124,6 365,97 111,2 745,7 127,7 7,72 94,8 812,6 39,3

2002 571,83 114,9 990,5 143,3 432,44 118,2 881,1 150,9 9,43 122,2 992,6 48,0

2003 477,90 83,6 827,8 119,7 328,05 75,9 668,4 114,5 8,39 89,0 883,2 42,7

2004 539,94 113,0 935,3 135,3 356,92 108,8 727,2 124,6 51,57 614,7 5428,4 262,7

2005 606,16 112,3 1050,0 151,9 408,45 114,4 832,2 142,6 67,20 130,3 7073,7 342,3

2006 689,74 113,8 1194,8 172,8 464,84 113,8 947,1 162,2 78,62 117,0 8275,8 400,5

2007 845,81 122,6 1465,1 211,9 598,97 128,9 1220,4 209,0 81,14 103,2 8541,1 413,4

2008 896,40 - - - 630,88 - - - 90,27 - - -

2009 959,07 - - - 675,74 - - - 97,92 - - -

2010 1021,74 - - - 720,60 - - - 105,57 - - -

�ród³o: �ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: Rocznik Statystyczny 1990-1997, Rocznik Staty-

styczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998-2007.

W wyniku po³¹czenia w 2004 r. grupy gospodarstw domowych rolników i go-
spodarstw domowych u¿ytkuj¹cych gospodarstwo rolne nast¹pi³ wzrost udzia³u
dochodów z pracy poza gospodarstwem rolnym i z w³asnoœci w przeciêtnym mie-
siêcznym dochodzie rozporz¹dzalnym ogó³em gospodarstw domowych rolników
z 1,8% w 2003 r. do 9,5% w 2004 r. Ponadto mo¿na zauwa¿yæ w strukturze
znacz¹cy wzrost udzia³u dochodów ze œwiadczeñ z ubezpieczeñ i pomocy spo³ecz-
nej z 19,9% w 2002 r. do 25,6% w 2003 r., co by³o spowodowane wy¿szym
udzia³em wyp³at z ubezpieczeñ rolniczych uzyskanych przez gospodarstwa domo-
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we rolników z tytu³u strat zwi¹zanych z warunkami klimatycznymi w 2003 r. i ni¿-
szym przeciêtnym miesiêcznym dochodem rozporz¹dzalnym ogó³em uzyskanym
w gospodarstwach domowych rolników 477,90 z³ w 2003 r. (571,83 z³ w 2002 r.)
oraz przeciêtnym miesiêcznym dochodem z indywidualnego gospodarstwa rolnego
328,05 z³ w 2003 r., (432,44 z³ w 2002 r.).

Tabela 4. Przeciêtne miesiêczne dochody na 1 osobê w gospodarstwach domowych rolników
w Polsce (wielkoœæ i dynamika w latach 1990-2007 oraz prognozy na lata 2008-2010) (c.d.)
Table 4. The average monthly incomes per capita in farm households in Poland (level and dyna-
mics in 1990-2007 and forecasts in 2008-2010) (continuation)

Lata

Dochody ze œwiadczeñ z ubezpieczeñ
i pomocy spo³ecznej

Pozosta³e dochody

z³
rok

poprzedni
= 100

1990 =
100

œrednia =
100

z³
rok

poprzedni
= 100

1990 =
100

œrednia =
100

1990 6,79 - 100,0 8,4 0,91 - 100,0 7,2

1991 15,02 221,2 221,2 18,7 1,13 124,2 124,2 9,0

1992 22,77 151,6 335,3 28,3 1,08 95,6 118,7 8,6

1993 32,02 140,6 471,6 39,8 9,25 856,5 1016,5 73,3

1994 44,52 139,0 655,7 55,4 7,71 83,4 847,3 61,1

1995 55,40 124,4 815,9 68,9 6,27 81,3 689,0 49,7

1996 71,70 129,4 1056,0 89,2 12,62 201,3 1386,8 100,0

1997 80,03 111,6 1178,6 99,5 16,13 127,8 1772,5 127,8

1998 85,08 106,3 1253,0 105,8 11,39 70,6 1251,6 90,3

1999 94,32 110,9 1389,1 117,3 12,36 108,5 1358,2 97,9

2000 103,95 110,2 1530,9 129,3 14,77 119,5 1623,1 117,0

2001 110,41 106,2 1626,1 137,3 13,45 91,1 1478,0 106,6

2002 113,66 102,9 1673,9 141,4 16,30 121,2 1791,2 129,2

2003 122,34 107,6 1801,8 152,2 19,12 117,3 2101,1 151,5

2004 113,18 92,5 1666,9 140,8 18,27 95,6 2007,7 144,8

2005 113,82 100,6 1676,3 141,6 16,69 91,4 1834,1 132,3

2006 126,36 111,0 1861,0 157,2 19,92 119,4 2189,0 157,8

2007 135,91 107,6 2001,6 169,0 29,79 149,5 3273,6 236,1

2008 143,09 - - - 31,43 - - -

2009 149,78 - - - 34,18 - - -

2010 156,46 - - - 36,93 - - -

Prognozy wyznaczone za pomoc¹ modelu trendu pe³zaj¹cego z wagami harmonicznymi charakte-
ryzowa³y siê b³êdami poni¿ej 5%.

�ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: Rocznik Statystyczny 1990-1997, Rocznik Statystyczny

Rzeczypospolitej Polskiej 1998-2007.
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W tabeli 3 przedstawiono wyniki obliczeñ zmian w poziomie dochodów gospo-
darstw domowych rolników w latach 1990-2007 za pomoc¹ indywidualnych indek-
sów ³añcuchowych oraz o sta³ej podstawie (jako podstawê porównañ przyjêto
1990 r. oraz œredni poziom dochodów w latach 1990-2007). Analiza indywidual-
nych indeksów podstawowych w latach 1990-1996 wskaza³a, i¿ poziomy: przeciêt-
nego miesiêcznego dochodu rozporz¹dzalnego ogó³em, przeciêtnego miesiêcznego
dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz przeciêtnych miesiêcznych
dochodów ze œwiadczeñ z ubezpieczeñ i pomocy spo³ecznej w latach 1990-1997,
by³y ni¿sze w stosunku do œredniego poziomu tych dochodów (okreœlonych w la-
tach 1990-2007).

Z kolei w latach 1997-2007 (1998-2007 dla dochodów ze œwiadczeñ z ubezpie-
czeñ i pomocy spo³ecznej) poziomy indywidualnych indeksów podstawowych dla
przeciêtnego miesiêcznego dochodu rozporz¹dzalnego ogó³em, przeciêtnego mie-
siêcznego dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz przeciêtnych mie-
siêcznych dochodów ze œwiadczeñ z ubezpieczeñ i pomocy spo³ecznej by³y wy¿sze
w stosunku do œredniego poziomu tych dochodów (okreœlonych w latach 1990
– 2007). Przeciêtny miesiêczny dochód rozporz¹dzalny ogó³em w 1990 r. stanowi³
jedynie 14,5% œredniego poziomu tego dochodu (okreœlonego w latach 1990-2007),
dochód z indywidualnego gospodarstwa rolnego – odpowiednio – 17,1%, a ze œwia-
dczeñ z ubezpieczeñ i pomocy spo³ecznej 8,4%. Badane wielkoœci w 2007 r. wyno-
si³y odpowiednio 211,9%, 209% i 169%.

Analiza dynamiki poszczególnych kategorii dochodów w latach 1990-2007 wska-
za³a na znacz¹ce ró¿nice tempa ich wzrostu. Najwy¿szy wzrost mia³y przeciêtne mie-
siêczne wielkoœci pozosta³ych dochodów i dochodów ze œwiadczeñ z ubezpieczeñ
i pomocy spo³ecznej, kolejno ponad 30-krotny i 20-krotny w 2007 r. w stosunku do
1990 r. Z kolei przeciêtny miesiêczny dochód rozporz¹dzalny ogó³em gospodarstw
domowych rolników wzrós³ ponad 14-krotnie w 2007 r. w stosunku do 1990 r., do-
chód z indywidualnego gospodarstwa rolnego wzrós³ w 2007 r. 12-krotnie. Przeciêtne
miesiêczne dochody uzyskiwane poza gospodarstwem i z w³asnoœci wzros³y w po-
równaniu z 1990 r. prawie 9-krotnie w 2003 r. i ponad 80-krotnie w 2007 r.

W latach 1990-2007 mo¿na wyró¿niæ trzy podokresy o zró¿nicowanym poziomie
wzrostu dochodów (porównaj wykres 1). W latach 1990-1997 szybszy wzrost wykazy-
wa³y przeciêtne miesiêczne dochody uzyskiwane poza gospodarstwem rolnym (w tym
z w³asnoœci, œwiadczeñ i pomocy spo³ecznej oraz pozosta³e dochody) ni¿ przeciêtny
miesiêczny dochód z gospodarstwa rolnego. Niski wzrost dochodów z gospodarstwa
rolnego by³ zwi¹zany w tym okresie ze spadkiem wolumenu produkcji w rolnictwie
oraz niekorzystnymi relacjami cenowymi, mierzonymi indeksem no¿yc cen w rolnic-
twie, wynikaj¹cymi z urealnienia warunków cenowych w gospodarce rynkowej.

W latach 1998-2003 wzrost dochodów gospodarstw domowych rolników by³
wolniejszy ni¿ w latach 1990-1997 oraz 2004-2007. Warto zwróciæ uwagê, i¿
w 2003 r. wyst¹pi³ spadek dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego, co
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spowodowa³o spadek dochodów rozporz¹dzalnych ogó³em gospodarstw domowych
rolników. Spadek ten by³ zwi¹zany z niekorzystn¹ sytuacj¹ w produkcji roœlinnej
spowodowan¹ niekorzystnymi warunkami klimatycznymi7. W latach 1998-2003
wzrost dochodów uzyskiwanych poza indywidualnym gospodarstwem rolnym by³
wolniejszy, w zwi¹zku z tym straty poniesione z produkcji rolnej nie zosta³y pokry-
te dochodami z innych Ÿróde³. By³ to okres spadku realnych dochodów w rolnictwie
i najg³êbszego kryzysu dochodowego w gospodarstwach domowych rolników w la-
tach 1990-2007.

Lata 2004-2007 charakteryzowa³y siê najszybszym wzrostem dochodu rozpo-
rz¹dzalnego ogó³em gospodarstw domowych rolników i dochodu z indywidualnego
gospodarstwa rolnego w porównaniu do pozosta³ych omówionych podokresów.
W prognozowanym okresie przewiduje siê dalszy wzrost dochodu rozporz¹dzalnego
ogó³em i jego sk³adników w gospodarstwach domowych rolników. Wzrost przeciêt-
nego miesiêcznego dochodu rozporz¹dzalnego ogó³em bêdzie siê kszta³towa³ w prze-
dziale od 896,40 z³ do 1021,74 z³ w latach 2008-2010, a dochodu z indywidualnego
gospodarstwa rolnego od 630,88 z³ do 720,60 z³.
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Wykres 1. Przeciêtne miesiêczne dochody na 1 osobê w gospodarstwach domowych rolników
w Polsce w latach 1990-2007 i ich prognozy na lata 2008-2010
Graph 1. The average monthly incomes per capita in farm households in Poland in 1990-2007
and forecasts in 2008-2010

�ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie: Rocznik Statystyczny 1990-1997, Rocznik Statystyczny

Rzeczypospolitej Polskiej 1998-2007.

7 Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2003 r., Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej,
Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa 2004, s. 13-14.



Podsumowanie

Conclusion

W okresie siedemnastu lat systemu gospodarki rynkowej w Polsce w dochodach
gospodarstw domowych rolników zasz³y istotne zmiany. Analiza dynamiki po-
szczególnych kategorii dochodów w latach 1990-2007 wskaza³a na znacz¹ce ró¿nice
tempa ich wzrostu. Najszybciej wzrasta³y przeciêtne miesiêczne dochody kolejno
z pracy poza gospodarstwem rolnym i w³asnoœci, pozosta³e dochody oraz dochody
ze œwiadczeñ z ubezpieczeñ i pomocy spo³ecznej. Najwolniej wzrasta³y przeciêtny
miesiêczny dochód z indywidualnego gospodarstwa rolnego i dochód rozporz¹dzal-
ny ogó³em.

Struktura dochodów gospodarstw domowych rolników uleg³a zmianie. W latach
1990-2007 spad³ udzia³ dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego i wzrós³
udzia³ dochodów spoza gospodarstwa w przeciêtnym miesiêcznym dochodzie roz-
porz¹dzalnym ogó³em. Udzia³ dochodów spoza gospodarstwa rolnego by³ jednak
nadal niski. Nie wliczaj¹c do niego œwiadczeñ spo³ecznych, wynosi³ jedynie kilka-
naœcie procent dochodu rozporz¹dzalnego ogó³em gospodarstw domowych rolni-
ków. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e udzia³ dochodów spoza gospodarstwa rolnego
w dochodzie rozporz¹dzalnym ogó³em gospodarstw domowych rolników bêdzie
w dalszym ci¹gu wzrasta³.

Wzrost dochodów uzyskiwanych spoza gospodarstwa rolnego by³ szybszy ni¿
otrzymywanych z gospodarstwa, nale¿y siê spodziewaæ, ¿e wzrost dochodu roz-
porz¹dzalnego ogó³em gospodarstw domowych rolników w Polsce ulegnie zna-
cz¹cemu przyspieszeniu, z powodu dalszego wzrostu dochodów z pracy poza gos-
podarstwem rolnym, z w³asnoœci i pozosta³ych dochodów. Takiemu postêpowi
sprzyjaæ bêdzie rozwój ogólnogospodarczy w wyniku, którego powstaj¹ nowe mo¿-
liwoœci zarobkowe dla osób wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw domowych rolni-
ków. Spodziewany jest równie¿ wzrost dochodu z indywidualnego gospodarstwa
rolnego w wyniku poprawy struktury obszarowej, modernizacji gospodarstw i wzro-
stu wydajnoœci pracy.
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Dynamika dochodów gospodarstw domowych rolników w Polsce

w latach 1990-2007 i ich prognozy na lata 2008-2010

Streszczenie

Celem artyku³u jest analiza dochodów gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach
1990-2007 i prognozy na lata 2008-2010. W pierwszej czêœci artyku³u omówiono zastosowan¹
metodê badania. W drugiej czêœci przedstawiono wyniki analizy statystycznej poziomu i dynami-
ki dochodów i ich struktury. Wymieniono ogólne czynniki ekonomiczne, które wp³ywa³y na
wzrost i stabilizacjê dochodów rolniczych. Dla trzyletniej prognozy za³o¿ono siê niezmiennoœæ
produkcji, popytu, cen i wsparcia.

The dynamics of farm households’ incomes in Poland in 1990-2007

and the forecasts in 2008-2010

Summary

The article has in view the analysis of farm households’ incomes in Poland in 1990-2007 and
forecasts in 2008-2010. In the first part of the paper the applied method of research has been dis-
cussed. In the second part the results of statistical analysis of the level and dynamics of incomes
and their structures have been presented. The general economic factors affecting the growth and
stabilization of farm incomes have been mentioned. In three years prognosis invariability of pro-
duction, demand, prices and support have been assumed.
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Sezonowoœæ cen ¿ywca wieprzowego

w wybranych krajach Unii Europejskiej

Seasonality of pig livestock prices in selected EU countries

Wstêp

Introduction

Wiele rodzajów produkcji rolniczej charakteryzuje siê du¿¹ sezonowoœci¹, czyli
wahaniami o pewnej regularnoœci i powtarzalnoœci, wystêpuj¹cych zazwyczaj w cy-
klu rocznym, a tak¿e w okreœlonych miesi¹cach i porach roku. Sezonowoœæ produ-
kcji jest bezpoœrednim wynikiem zmian pór roku i zwi¹zanym z nimi zmian warun-
ków klimatycznych, wahañ popytu oraz w pewnym stopniu realizowanej polityki
gospodarczej. Oddzia³ywanie polityki ekonomicznej oraz zmiany warunków pogo-
dowych sprawiaj¹, ¿e w poszczególnych latach globalna skala i zakres wahañ sezo-
nowych bywaj¹ ró¿ne. W d³ugich okresach czasu wp³yw na wahania sezonowe ma
tak¿e postêp techniczny. W produkcji zwierzêcej, sezonowoœæ jest wynikiem szere-
gu zró¿nicowanych przyczyn, w tym sezonowej zmiennoœci warunków klimatycz-
nych, sezonowoœci dostaw paszy oraz biologicznego charakteru procesu produkcyj-
nego. Sezonowoœæ produkcji rolniczej wywo³uje wiele negatywnych skutków,
g³ównie w sferze rynku produktów rolnych, organizacji gospodarstw, nak³adów
i dochodów rolniczych. Od sezonowoœci produkcji uzale¿niony jest w znacznym
stopniu rozk³ad poda¿y poszczególnych produktów rolnych, a tak¿e poziom cen na
rynku rolnym. Ponadto znajomoœæ wahañ sezonowych1 jest niezbêdna przy progno-
zowaniu danego zjawiska gospodarczego.
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Celem pracy by³a ocena zjawiska sezonowoœci dla miesiêcznych cen ¿ywca wie-
przowego od stycznia 1998 roku do czerwca 2006 roku, w wybranych krajach Unii
Europejskiej.

Materia³y i metoda badawcza

Research materials and method

Materia³ badawczy stanowi³y dane pochodz¹ce z raportów Komisji Europejskiej
(http://ec.europa.eu). W pracy analizowano wahania sezonowe w cenach ¿ywca
wieprzowego (100 kg/ euro klasa E) w poszczególnych miesi¹cach od stycznia
1998 roku do czerwca 2006 roku, w 16 wybranych krajach Unii Europejskiej. Wy-
bór krajów oraz zakres czasowy wynika³ z dostêpnoœci danych, dotycz¹cych cen
¿ywca wieprzowego w uk³adzie miesiêcznym. Otrzymano szeregi czasowe z³o¿one
ze 102 jednostek czasowych.

Wystêpowanie wahañ sezonowych mo¿na okreœliæ na podstawie wiedzy poza-
statystycznej o danym zjawisku, analizy graficznej oraz statystycznej. W pracy wa-
hania sezonowe dla cen ¿ywca wieprzowego okreœlono na podstawie analizy statys-
tycznej2, polegaj¹cej na zastosowaniu nieparametrycznego testu zwanego testem
Kruskala-Wallisa (test sum rang). Jeœli w danym zjawisku nie wystêpuj¹ wahania
sezonowe wówczas rozk³ad tych wahañ powinien byæ taki sam we wszystkich okre-
sach.

Sprawdzaj¹c istotnoœæ wahañ sezonowych przyjêto dwie hipotezy:
H0 : R1 = R2 = R3 = ... Rd

H1 : �H0

Nastêpnie obliczono statystykê chi-kwadrat (�2) o d-1 stopniach swobody:

� 2
2

1

12

1
3 1�

�
� �

�

�
n n

R

f
ni

ii

d

( )
( )

gdzie:
d – liczba podokresów cyklu okresowoœci (12 miesiêcy),
n – liczba efektów sezonowych (n f i� � ),
fi – liczba efektów sezonowych w i-tym podokresie,
Ri – suma rang w i-tym podokresie.
Wartoœæ obliczon¹ statystyki chi-kwadrat porównywano z wartoœci¹ chi-kwadrat

krytyczn¹ (19,68) wyznaczon¹ z prawdopodobieñstwem � = 0,05 i stopniami swo-
body d = 11. W pañstwach, dla których obliczona statystyka chi-kwadrat by³a wiêk-
sza ni¿ statystyka chi-kwadrat krytyczna, odrzucono hipotezê H_0 (sumy rang dla
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2 Wahania sezonowe zosta³y wyodrêbnione wed³ug etapów opisanych m.in. przez Wysocki F. i Lira J.,
Statystyka opisowa, Wyd. AR, Poznañ 2005; Stañko St., Prognozowanie w rolnictwie, stosuj¹c metodê me-
chaniczn¹ oraz model multiplikatywny.



poszczególnych okresów s¹ takie same) na korzyœæ hipotezy H_1 (sumy rang dla
poszczególnych okresów ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹). Oznacza to, ¿e w tych pañstwach
wystêpowa³y wahania sezonowe dla cen ¿ywca wieprzowego. Analizuj¹c zjawisko
wahañ sezonowych dla cen ¿ywca wieprzowego uwzglêdniono tak¿e pozastatys-
tyczn¹ wiedzê o danym zjawisku.

W nastêpnym kroku, stosuj¹c analizê skupieñ3, pogrupowano badane kraje Unii
Europejskiej ze wzglêdu na miesiêczne wskaŸniki sezonowoœci cen ¿ywca wieprzo-
wego. Celem analizy skupieñ by³ podzia³ obserwowanych obiektów na pewn¹ licz-
bê grup (skupieñ), tak aby obiekty znajduj¹ce siê w jednej grupie by³y jak najbar-
dziej podobne do siebie, a nale¿¹ce do innych grup ró¿ni³y siê od siebie4.

Wyniki badañ empirycznych

Results of empirical studies

Na podstawie testu Kruskala-Wallisa stwierdzono, ¿e obliczona statystyka chi-k-
wadrat dla Finlandii (10,28) i Irlandii (18,91) by³a mniejsza od wartoœci krytycznej

chi-kwadrat (19,68) wyznaczonej z prawdopodobieñstwem � = 0,05 i stopniami
swobody d = 11 (tab. 1). Oznacza to, ¿e w tych dwóch pañstwach nie wystêpowa³y
wahania sezonowe w cenach ¿ywca wieprzowego. W dalszych rozwa¿aniach kon-
centrowano siê zatem na pozosta³ych czternastu krajach Unii Europejskiej.

Tabela 1. Obliczone wartoœci statystyki chi-kwadrata) dla miesiêcznych cen ¿ywca wieprzowego
w poszczególnych pañstwach Unii Europejskiej
Table 1. Calculated chi-square for monthly pig livestock prices in selected EU countries

Kraje Statystyka chi-kwadrat obliczona

Austria 38,64

Belgia 27,32

Dania 22,85

Francja 35,80

Grecja 33,28

Hiszpania 67,80

Holandia 26,05

Luksemburg 24,75

Niemcy 29,81

Polska 43,17
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3 Analizê skupieñ przeprowadzono stosuj¹c technikê aglomeracji. W badaniach porównywano kilka me-
tod aglomeracji (pojedynczego wi¹zania, pe³nego wi¹zania, œrednich po³¹czeñ oraz metodê Warda). Ostatecz-
nie jednak w pracy przedstawiono wyniki otrzymane metod¹ Warda, gdy¿ wed³ug autora, metoda ta w sposób
najbardziej widoczny podzieli³a badane obiekty na grupy. Wyniki grupowania zosta³y przedstawione w posta-
ci dendrogramu. Do obliczeñ wykorzystano program komputerowy STATISTICA 7.1.

4 Stanisz A., Przystêpny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przyk³adach z medycyny,
Tom 3, Analizy wielowymiarowe, Kraków 2007.



Portugalia 58,23

Szwecja 37,69

Wielka Brytania 34,52

W³ochy 50,08

Finlandia 10,28

Irlandia 18,91

a) wartoœæ empiryczn¹ statystyki chi-kwadrat porównywano z wartoœci¹ krytyczn¹ dla rozk³adu

chi-kwadrat (19,68) wyznaczon¹ z prawdopodobieñstwem � = 0,05 i stopniami swobody d = 11.
a) the empirical value of chi-square were compared with the critical value for chi-square distribu-
tion (19,68) found with probability of = 0,05 and degrees of freedom d = 11.

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Wartoœci miesiêcznych wskaŸników sezonowoœci by³y zró¿nicowane w bada-
nych krajach Unii Europejskiej i waha³y siê w granicach: od 18,53% in minus do
15,34% in plus (rys. 1, tab. 2). Najwiêksze zmiany miesiêcznych cen ¿ywca wie-
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Rysunek 1. Wartoœci maksymalne i minimalne miesiêcznych wskaŸników sezonowoœci dla cen
¿ywca wieprzowego (wed³ug badanych pañstw Unii Europejskiej)
Figure 1. The maximum and minimum values of monthly indicators of seasonality for pig live-
stock prices (according to studies in EU countries)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych pochodz¹cych z raportów Komisji Europej-
skiej (http://ec.europa.eu).



przowego na skutek dzia³ania sezonowoœci obserwowano w Dani i Hiszpanii. W
ci¹gu roku ceny ¿ywca wieprzowego waha³y siê w tych krajach od -18,53% do
13,93%. Natomiast w Portugalii najni¿sza wartoœæ wskaŸnika sezonowoœci wyno-
si³a w ci¹gu roku -16,76%, najwy¿sza zaœ 10,61%, a we W³oszech odpowiednio
-8,61% i 15,34% (rys. 1, tab. 2).

Tabela 2. Miesiêczne wskaŸniki sezonowoœci cen ¿ywca wieprzowego w wybranych krajach Unii
Europejskiej
Table 2. Monthly indicators of seasonality for pig livestock prices in selected EU countries

Kraje
WskaŸniki sezonowoœci wed³ug miesiêcy (%)

I II III IV V VI

Austria -4,03 3,70 8,06 0,00 -0,47 6,08

Belgia -3,41 4,94 8,56 2,66 -0,33 1,92

Dania 2,73 10,94 13,93 4,48 3,02 9,73

Francja -2,46 2,87 9,13 -1,55 -1,79 7,45

Grecja -1,66 -3,16 -3,39 -5,66 -3,03 6,70

Hiszpania 2,73 10,94 13,93 4,48 3,02 9,73

Holandia -3,02 7,20 9,15 -0,10 -2,74 4,42

Luksemburg -3,55 1,53 7,44 2,88 0,01 4,17

Niemcy -5,62 5,77 5,84 3,06 0,39 5,52

Polska -7,88 -3,60 2,16 3,72 -0,56 -0,82

Portugalia 2,42 7,46 8,71 0,88 3,60 10,61

Szwecja -7,07 -4,58 1,12 2,58 1,08 1,49

Wielka Brytania -2,27 0,24 7,08 6,55 3,98 2,30

W³ochy -4,76 -4,97 -2,95 -7,03 -8,61 -1,25

Kraje
WskaŸniki sezonowoœci wed³ug miesiêcy (%)

VII VIII IX X XI XII

Austria 5,72 3,66 -0,19 -7,81 -9,40 -5,32

Belgia -2,09 0,86 1,45 -4,23 -6,82 -3,53

Dania 6,55 -3,86 -12,28 -18,53 -14,40 -2,32

Francja 6,24 -1,11 -1,26 -7,21 -6,47 -3,83

Grecja 11,85 8,34 2,42 -2,13 -6,37 -3,89

Hiszpania 6,55 -3,86 -12,28 -18,53 -14,40 -2,32

Holandia 2,16 0,84 0,28 -5,65 -7,79 -4,75

Luksemburg 2,52 0,45 0,60 -5,36 -6,28 -4,41

Niemcy 2,61 0,52 -0,58 -6,57 -7,02 -3,92

Polska 7,51 9,57 4,35 -3,71 -5,59 -5,14

Portugalia 7,89 -0,63 -9,09 -16,76 -13,89 -1,22

Szwecja 1,00 0,26 2,74 2,14 1,98 -2,74

Wielka Brytania -0,93 -6,43 -7,65 -3,94 0,82 0,24

W³ochy 7,68 15,34 14,16 2,61 -3,76 -6,47

�ród³o: Obliczenia w³asne.

143

Sezonowoœæ cen ¿ywca wieprzowego w wybranych krajach Unii Europejskiej



Najmniejszymi wahaniami cen ¿ywca wieprzowego na skutek dzia³ania sezono-
woœci charakteryzowa³y siê miêdzy innymi takie kraje, jak: Belgia, Luksemburg
i Niemcy. W krajach tych wartoœæ minimalna miesiêcznych wskaŸników sezonowo-
œci dla cen ¿ywca wieprzowego nie przekracza³a -7,0%, a wartoœæ maksymalna nie
by³a wiêksza ni¿ 8,6%. W Polsce ceny ¿ywca wieprzowego na skutek dzia³ania se-
zonowoœci waha³y siê w ci¹gu roku od -7,88% do 9,57% (rys. 1, tab. 2).

Analizuj¹c szczegó³owo miesiêczne wskaŸniki sezonowoœci cen ¿ywca wieprzo-
wego mo¿na zauwa¿yæ, ¿e istniej¹ grupy pañstw, dla których rozk³ad wahañ jest
podobny. Na podstawie analizy skupieñ pogrupowano badane kraje Unii Europej-
skiej ze wzglêdu na 12 wskaŸników sezonowoœci cen ¿ywca wieprzowego. Du¿e
podobieñstwo w kszta³towaniu siê zjawiska sezonowoœci dla cen ¿ywca wieprzowe-
go wykazywa³y grupami (rys. 2):

a) grupa 1: Portugalia, Hiszpania i Dania,
b) grupa 2: W³ochy, Grecja,
c) grupa 3: Wielka Brytania,
d) grupa 4: Szwecja, Polska,
e) grupa 5: Niemcy, Luksemburg, Holandia, Belgia,
f) grupa 6: Francja, Austria.
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Rysunek 2. Dendrogram wyznaczony metod¹ Warda
Figure 2. Dendrogram constructed on the basis of Ward’s method

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Diagram drzewa
Metoda Warda

Odleg³. euklidesowa

0

20

40

60

80

100

O
d

le
g

³o
œ
æ

w
i¹

z
.

H
is

z
p

a
n

ia

D
a

n
ia

W
³o

c
h

y

G
re

c
ja

W
ie

lk
a

B
ry

ta
n

ia

S
z
w

e
c
ja

P
o

ls
k
a

N
ie

m
c
y

L
u

k
s
e

m
b

u
rg

H
o

la
n

d
ia

B
e

lg
ia

F
ra

n
c
ja

A
u
s
tr

ia

P
o

rt
u

g
a

lia



Cech¹ charakterystyczn¹ pañstw nale¿¹cych do grupy 1 (rys. 2), jest wzrost cen
¿ywca wieprzowego na skutek dzia³ania sezonowoœci od stycznia do lipca ka¿dego
roku, oraz ich spadek od sierpnia do grudnia. Szczególnie du¿e obni¿enie ceny ob-
serwuje siê w ka¿dym z tych pañstw w paŸdzierniku. Cena ¿ywca wieprzowego
spada wówczas o ponad 16% od przeciêtnej dla danego okresu. Jednoczeœnie nale-
¿y zwróciæ uwagê, ¿e tylko w tej grupie pañstw spadek cen ¿ywca wieprzowego na
skutek dzia³ania sezonowoœci jest tak wysoki (tab. 2).

Analiza wahañ sezonowych we W³oszech i Grecji (grupa 2) pozwala stwierdziæ,
¿e w krajach tych przez wiêksz¹ czêœæ roku ceny ¿ywca wieprzowego na skutek
dzia³ania sezonowoœci s¹ ni¿sze od przeciêtnej dla danego okresu. Wzrost cen ¿yw-
ca w Grecji wystêpuje w okresie od czerwca do wrzeœnia, natomiast we W³oszech
od lipca do paŸdziernika (tab. 2).

W Polsce ceny ¿ywca wieprzowego na skutek dzia³ania sezonowoœci s¹ wy¿sze
od przeciêtnej dla danego okresu w marcu i kwietniu oraz w lipcu, sierpniu i wrzeœ-
niu (tab. 2). Krajem najbardziej podobnym do Polski, pod wzglêdem wp³ywu sezo-
nowoœci na kszta³towanie siê cen ¿ywca wieprzowego – wed³ug metody Warda, jest
Szwecja (rys. 2).
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Rysunek 3. Wartoœci maksymalne i minimalne miesiêcznych wskaŸników sezonowoœci dla cen
¿ywca wieprzowego w krajach UEa) (wed³ug miesiêcy)
Figure 3. The maximum and minimum values of monthly indicators of seasonality for pig live-
stock prices in EU countriesa) (arranged according to months)

a) wskaŸniki sezonowoœci zosta³y podane dla 14 badanych krajów UE.
a) indicators of seasonality given for 14 studied EU countries

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych pochodz¹cych z raportów Komisji Europej-
skiej (http://ec.europa.eu).



Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e kraje z grupy 5 i 6 s¹ bardzo zbli¿one do siebie pod
wzglêdem kszta³towania siê wahañ sezonowych dla cen ¿ywca wieprzowego. Ce-
ch¹ charakterystyczn¹ tych dwóch skupisk jest fakt, ¿e w styczniu, paŸdzierniku,
listopadzie i grudniu ka¿dego badanego roku nastêpuje spadek ceny ¿ywca wie-
przowego w tych krajach na skutek dzia³ania sezonowoœci. Natomiast wzrost cen
obserwuje siê przede wszystkim w lutym, marcu oraz czerwcu ka¿dego badanego
roku (tab. 2).

Analiza wahañ sezonowych dla cen ¿ywca wieprzowego w wybranych krajach
Unii Europejskiej wed³ug miesiêcy wskazuje, ¿e najwiêksze odchylenia od trendu
wystêpowa³y ka¿dego badanego roku w lutym, marcu, czerwcu oraz lipcu (powy¿ej
10%) (rys. 3). Z kolei w takich miesi¹cach jak: wrzesieñ, paŸdziernik i listopad
ceny ¿ywca wieprzowego w Unii Europejskiej by³y najni¿sze od przeciêtnej dla
tych okresów odpowiednio o -12,28%, -18,53% oraz -14,40% na skutek dzia³ania
wahañ sezonowych (rys. 3).

Podsumowanie

Conclusion

Na podstawie analizy miesiêcznych wskaŸników sezonowoœci obliczonych dla
cen ¿ywca wieprzowego w wybranych krajach Unii Europejskiej mo¿na stwier-
dziæ, ¿e:

1. Wp³yw wahañ sezonowych na cenê ¿ywca wieprzowego by³ zró¿nicowany
w badanych krajach Unii Europejskiej i waha³ siê w granicach: od 18,53%
in minus do 15,34% in plus.

2. Wœród badanych pañstw Unii Europejskiej mo¿na wyró¿niæ 6 grup krajów,
charakteryzuj¹cych siê du¿ym podobieñstwem w kszta³towaniu siê zjawiska
sezonowoœci dla cen ¿ywca wieprzowego. Stanowi³y je nastêpuj¹ce pañstwa:
Portugalia, Hiszpania i Dania (grupa 1), W³ochy i Grecja (grupa 2), Wielka
Brytania (grupa 3), Szwecja i Polska (grupa 4), Niemcy, Luksemburg, Holan-
dia i Belgia (grupa 5), Francja i Austria (grupa 6).

3. Ceny ¿ywca wieprzowego w badanych krajach Unii Europejskiej na skutek
dzia³ania sezonowoœci, by³y wy¿sze od przeciêtnej dla tych okresów w: lu-
tym, marcu, czerwcu oraz lipcu (powy¿ej 10%). Z kolei w takich miesi¹cach
jak: wrzesieñ, paŸdziernik i listopad ceny by³y – ni¿sze – odpowiednio o -12,28%,
-18,53% oraz -14,40%.
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Sezonowoœæ cen ¿ywca wieprzowego wybranych krajach

Unii Europejskiej

Streszczenie

Celem pracy by³a ocena zjawiska sezonowoœci dla miesiêcznych cen ¿ywca wieprzowego od
stycznia 1998 roku do czerwca 2006 roku, w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wahania se-
zonowe okreœlono na podstawie wiedzy pozastatystycznej oraz analizy statystycznej. Stosuj¹c
analizê skupieñ, pogrupowano badane kraje Unii Europejskiej ze wzglêdu na miesiêczne wskaŸ-
niki sezonowoœci cen ¿ywca wieprzowego.

Wp³yw wahañ sezonowych na cenê ¿ywca wieprzowego by³ zró¿nicowany w badanych kra-
jach Unii Europejskiej i waha³ siê w granicach: od 18,53% in minus do 15,34% in plus. Wœród
badanych pañstw Unii Europejskiej mo¿na wyró¿niæ 6 grup krajów, charakteryzuj¹cych siê du-
¿ym podobieñstwem w kszta³towaniu siê zjawiska sezonowoœci dla cen ¿ywca wieprzowego. Sta-
nowi³y je nastêpuj¹ce pañstwa: Portugalia, Hiszpania i Dania (grupa 1), W³ochy i Grecja (grupa
2), Wielka Brytania (grupa 3), Szwecja i Polska (grupa 4), Niemcy, Luksemburg, Holandia i Bel-
gia (grupa 5), Francja i Austria (grupa 6). Ceny ¿ywca wieprzowego w badanych krajach Unii Eu-
ropejskiej by³y najwy¿sze od przeciêtnej dla tych okresów w: lutym, marcu, czerwcu oraz lipcu,
a najni¿sze we: wrzeœniu, paŸdzierniku i listopadzie na skutek dzia³ania sezonowoœci.
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Seasonality of pig livestock prices in selected EU countries

Summary

The aim of the paper was to evaluate the phenomenon of seasonality of monthly pig livestock
prices for the period from January 1998 to June 2006 in selected EU countries. The seasonal fluc-
tuations have been defined on the basis of non-statistical data and statistical analysis. With the use
of cluster analysis the studied EU countries have been grouped according to the monthly indica-
tors of pig livestock prices.

The influence of seasonal fluctuations on the pig livestock prices varied in the studied EU
countries and ranged from a fall by 18.53 percent to rise by 15.34 percent. Among the studied EU
countries it is possible to distinguish 6 groups characterised by high similarities in shaping of the
phenomenon of seasonality of pig livestock prices. Those groups included the following countries:
Portugal, Spain and Denmark (group 1), Italy and Greece (group 2), Great Britain (group 3), Swe-
den and Poland (group 4), Germany, Luxembourg, Holland and Belgium (group 5), France and
Austria (group 6). The prices of pig livestock in the studied EU countries were the highest compa-
red with the average for those periods in February, March, June and July, and the lowest in Sep-
tember, October and November due to the effect of seasonality.
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Wy¿sza Szko³a Bankowa we Wroc³awiu

Imigranci w spo³eczeñstwie goszcz¹cym

– wybrane problemy

Immigrants in the host society – chosen problems

Wstêp

Introduction

Migracje miêdzynarodowe to spo³eczny fenomenem. Ruchy ludnoœciowe prze³o-
mu XX i XXI wieku s¹ odbiciem zjawisk i procesów zwi¹zanych z globalizacj¹,
uto¿samiane s¹ z jakoœciowymi zmianami w dynamice œwiatowego systemu, prze-
obra¿eniami globalnej ekonomii, zwiêkszeniem wspó³zale¿noœci miêdzy pañstwami
a spo³ecznoœci¹, przenikaniem siê kultur. Migracje miêdzynarodowe œciœle zwi¹za-
ne s¹ ze sfer¹ spo³eczn¹, co przejawia siê w codziennym ¿yciu migrantów, wp³y-
waj¹cym na ich miejsce w spo³eczeñstwach przyjmuj¹cych.

1. Spo³eczny charakter migracji miêdzynarodowych

The social character of international migrations

Zagadnienia zwi¹zane z miêdzynarodowymi przep³ywami ludnoœci to proble-
matyka dotykaj¹ca wielu obszarów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Wnikliwa
analiza zjawisk z tymi przep³ywami zwi¹zanych zwraca uwagê na fakt, i¿ zarów-
no na ich przyczyny, jak i na skutki nale¿y patrzeæ z ró¿nych punktów widzenia:
demograficznego, kulturalnego, socjologicznego, ekonomicznego, ekologicznego
czy politycznego. Uwzglêdniæ nale¿y ponadto tak indywidualny, jak i masowy
charakter migracji miêdzynarodowych, indywidualnym decyzjom jednostek odno-
œnie zmiany kraju zamieszkania i pracy, u podstaw których le¿y albo chêæ, albo
przymus poszukiwania atrakcyjnego i bezpiecznego pod wzglêdem ekonomicz-
nym i socjalnym miejsca, towarzysz¹ impulsy generowane procesami zacho-
dz¹cymi na poziomie gospodarek narodowych oraz w skali gospodarki œwiatowej.
Analizie determinantów miêdzynarodowego przemieszczania siê ludnoœci towa-
rzyszy zwykle analiza konsekwencji, oparta o ró¿ne aspekty ¿ycia spo³eczno-go-
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spodarczego1. Powszechn¹ tendencj¹ jest traktowanie migracji g³ównie z punktu
widzenia zjawiska ekonomicznego, st¹d jednym z dominuj¹cych zakresów analiz
jest ten szeroko zwi¹zany z funkcjonowaniem rynku pracy.

Jedna z grup konsekwencji miêdzynarodowego przep³ywu ludnoœci jest
zwi¹zana jest ze sfer¹ spo³eczn¹. Nie pozostaje ona bez wp³ywu na inne – w tym na
gospodarcz¹ czy polityczn¹, czêsto decyduj¹c o stabilnoœci pañstwa choæby w aspek-
cie bezpieczeñstwa. Przemieszczeniom ogromnych mas ludnoœci implikowanym
tak czynnikami ekonomicznymi, jak i pozaekonomicznymi towarzyszy czêsto prze-
mieszczenie ich dotychczasowego dorobku, zarówno tego materialnego, jak i poza-
materialnego. Analizuj¹c to zjawisko czêsto zapomina siê, ¿e g³ównym jego pod-
miotem – aktorem migracji jest cz³owiek, reprezentuj¹cy okreœlon¹ kulturê, jêzyk
ojczysty, religiê, stosunek do innych nacji, pogl¹dy, itp. Funkcjonowanie w dzisiej-
szej – zglobalizowanej rzeczywistoœci, w oplecionym wzajemnymi zale¿noœciami
gospodarczymi, politycznymi, jak i spo³ecznymi œwiecie implikuje koniecznoœæ
uwzglêdnienia ci¹g³ych interakcji, oddzia³ywañ zachodz¹cych na ró¿nych p³aszczy-
znach miêdzy migrantami a spo³eczeñstwami, które „bezpoœrednio” w przemiesz-
czaniu nie uczestnicz¹ (spo³eczeñstwami goszcz¹cymi oraz spo³eczeñstwami
wysy³aj¹cymi migrantów).

Budowanie relacji miêdzyludzkich w powy¿szym zakresie uwarunkowane jest
szeregiem czynników le¿¹cych zarówno po stronie imigrantów (stosunek do innych
nacji, w³asnych i innych kultur, tradycji, obyczajów, gotowoœci¹ respektowania
norm prawnych, znajomoœci¹ jêzyka, obyczajowoœci kraju goszcz¹cego, czy czas
przebywania poza krajem pochodzenia), jak i po stronie spo³eczeñstw przyjmu-
j¹cych (uprzedzenia, obawy o zachowanie to¿samoœci i jednoœci kulturowej, poczu-
cie zagro¿enia bezpieczeñstwa rynku pracy, itp.)2.

Kszta³towanie pozytywnych relacji, a o takie powinno siê zabiegaæ, zwi¹zane
jest z koniecznoœci¹ podejmowania dzia³añ wymagaj¹cych zdolnoœci uczestniczenia
w spo³eczeñstwie. Odnoœnie spo³eczeñstw przyjmuj¹cych zwi¹zane jest to z ich
zaanga¿owaniem, zaakceptowaniem imigrantów i ich rodzin, natomiast sami przy-
bysze powinni wykazywaæ siê gotowoœci¹ do funkcjonowania w nowym œrodowi-
sku. Wyzwania stoj¹ ponadto przed innymi podmiotami – organami w³adzy, ró¿ny-
mi organizacjami (np. NAACP3) i grupami (np. wyznaniowymi). Nale¿y jednak¿e
zaznaczyæ, i¿ dzia³ania powy¿szych organizacji s¹ czêsto ograniczane formalnie,
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3 The National Association for the Advancement of Colored People – to jedna z najstarszych i najbar-
dziej wp³ywowych amerykañskich organizacji walcz¹cych o prawa cz³owieka, za³o¿ona w 1909 r. (w USA
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odwlekaj¹c w czasie efekty ró¿nych przedsiêwziêæ i projektów. St¹d te¿ istotn¹ rolê
odgrywaæ mog¹ artyœci, sportowcy i inne osoby znane z pierwszych stron gazet or-
ganizuj¹c akcje przeciwko rasizmowi czy ksenofobii. Istotnym jest, by podkreœliæ,
i¿ u podstaw wszelkich dzia³añ winno staæ poszanowanie tradycji, dziedzictwa,
praw, to¿samoœci obu stron. Tylko takie postawy mog¹ zminimalizowaæ wiele za-
gro¿eñ tak dla imigrantów – agresjê, akty nietolerancji i dyskryminacji ze strony
spo³eczeñstw przyjmuj¹cych, jak i dla spo³eczeñstw goszcz¹cych – niepokoje, za-
mieszki prowokowane przez zepchniêtych na margines imigrantów.

2. To¿samoœæ imigrantów i jej pomiar

The identity of immigrants and its measurement

Zjawisko miêdzynarodowych migracji œciœle zwi¹zane jest z aspektem spo³ecz-
nym, a on przejawia siê w codziennym ¿yciu migrantów. Ich zachowanie w istotny
sposób determinowane jest etniczn¹ to¿samoœci¹ – obrazuj¹c¹ stopieñ identyfikacji
z kultur¹, dziedzictwem, spo³eczeñstwem kraju pochodzenia w powi¹zaniu z rela-
cjami z krajem goszcz¹cym. Problematyka to¿samoœci narodowej czy te¿ stopnia
odczuwania przynale¿noœci do grupy etnicznej w odniesieniu do aspektu eko-
nomicznego uwidacznia siê np. w wynikach analiz zwi¹zanych ze wzorcami kon-
sumpcyjnymi oraz Ÿróde³ zaopatrzenia4.

Zró¿nicowane preferencje spo³eczne, które s¹ generowane pochodzeniem etnicz-
nym znajduj¹ odzwierciedlenie w charakterze inwestycji w kapita³ ludzki, co prowa-
dzi do specjalizacji zawodowej w granicach grup etnicznych. Wobec powy¿szego
w skrajnych przypadkach ukszta³towaæ siê mog¹ grupy zawodowe, miêdzy którymi
istniej¹ diametralne ró¿nice w poziomie wykszta³cenia miêdzy tymi, którzy odnosz¹
sukcesy zawodowe, a tymi, których stopieñ wykszta³cenia na to nie pozwala. Powy-
¿sze zró¿nicowanie znajduje zatem odbicie w tak w aktywnoœci zawodowej, w wyso-
koœci zarobków, jak i w zwi¹zku z tym w poziomie ¿ycia, w dostêpie do us³ug, edu-
kacji, s³u¿by zdrowia, preferencjach zakupowych, posiadaniu dóbr trwa³ego u¿ytku5.

Podejmowane s¹ próby mierzenia tej to¿samoœci, identyfikacji jej determinantów
oraz wp³ywu na wyniki ekonomiczne. W analizach brane s¹ pod uwagê m.in. wyzna-
czniki zwi¹zane z pos³ugiwaniem siê jêzykiem, przywi¹zaniem do kultury, spo³ecz-
nymi interakcjami w kraju przyjmuj¹cym, histori¹ migracji oraz œwiadomoœci¹ etni-
cznej to¿samoœci imigrantów. Czynniki te znajduj¹ odniesienie w ekonomicznej
aktywnoœci imigrantów, w tym ich aktywnoœci na rynku pracy, wysokoœci zarobków,
posiadaniem nieruchomoœci, co czêsto zwi¹zane jest z preferencjami odnoœnie prze-
widywanego czasu pozostania w kraju goszcz¹cym. Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ,
i¿ etniczne zró¿nicowanie imigrantów ma wp³yw na demografiê oraz na wzrost i roz-
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4 Wiêcej: C.U. Chiswick, The Economic Determinants of Ethnic Assimilation, IZA DP No 2212, Bonn
2006, s. 2-3.

5 Tam¿e.



wój kraju goszcz¹cego. Czêsto bowiem narodowoœæ – zwi¹zana z miejscem urodze-
nia implikuje ekonomiczne i spo³eczne nierównoœci miêdzy dominuj¹ca spo³eczno-
œci¹, a mniejszoœciami, co czêsto rodzi polityczne i spo³eczne reperkusje. Z drugiej
strony pochodzenie warunkuje czêsto stopieñ przedsiêbiorczoœci oraz sk³onnoœæ do
rozwoju. Wobec powy¿szego coraz czêœciej wskazuje siê na wzrost znaczenia ele-
mentów kultury w wyborach ekonomicznych, tym samym zainteresowanie oma-
wian¹ problematyk¹ wykracza poza aspekt socjologiczny czy psychologiczny6.

To¿samoœæ etniczna imigrantów wskazuje, jak postrzega siê ta grupa w œrodowi-
sku goszcz¹cym, porównuj¹c siê do cz³onków innych grup. Jest tym samym od-
zwierciedleniem poczucia bliskoœci lub te¿ wyobcowania w relacjach z w³asn¹ na-
rodowoœci¹ i obcymi narodowoœciami, które to poczucie towarzyszy próbom
spo³ecznego dostosowania siê. Innymi s³owy to¿samoœæ to stopieñ zaanga¿owania,
pokrewieñstwa i identyfikacji z kultur¹ i spo³eczeñstwem kraju pochodzenia w od-
niesieniu do kraju goszcz¹cego7. Zakres zaanga¿owania w tych dwóch krajach mo¿-
na zobrazowaæ w poni¿szy sposób.

gdzie:
X- stopieñ zaanga¿owania i identyfikacja imigranta w kraju pochodzenia
Y- stopieñ zaanga¿owania i identyfikacja imigranta w kraju goszcz¹cym

�ród³o: A. Constant, K.F. Zimmermann, Measuring Ethnic Identity and It’s Impact on Economic

Behavior, ZA DP No 3063, Bonn 2007, s. 6
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Rysunek 1. Identyfikacja imigranta z krajem pochodzenia i krajem goszcz¹cym
Figure 1. The identification of the immigrant with country of origin and the host country

6 A. Constant, K.F. Zimmermann, Measuring Ethnic Identity and It’s Impact on Economic Behavior,

IZA DP No 3063, Bonn 2007, s. 2-3.
7 Tam¿e, s. 4-8.



Rysunek 1. przedstawia stopieñ zaanga¿owania imigranta w to wszystko, co
zwi¹zane jest z jego krajem pochodzenia i krajem goszcz¹cym, przy czym zaanga-
¿owanie i identyfikacjê z krajem pochodzenia prezentuje oœ odciêtych, z krajem
goszcz¹cym – oœ rzêdnych. Kombinacje tego zaanga¿owania tworz¹ siê p³aszczyz-
nê sk³adaj¹c¹ siê z czterech obszarów (I, II, III, IV).

Punkt (0,0) w odniesieniu do stopnia identyfikacji z krajem pochodzenia i kra-
jem goszcz¹cym obrazuje sytuacjê utraty przez imigranta swojej to¿samoœci i brak
identyfikacji z krajem goszcz¹cym – a zatem osoba taka nie anga¿uje siê w ¿adnym
stopniu z ¿adnym krajem. Poruszanie siê wzd³u¿ osi odciêtych w kierunku punktu
(1,0) wskazuje na wzrost zaanga¿owania i poczucia zwi¹zku z krajem pochodzenia,
natomiast osi¹gniêcie tego punktu to ca³kowite zaanga¿owanie i identyfikacja kra-
jem pochodzenia z jednoczesnym ca³kowitym odrzuceniem elementów kultury kraju
goszcz¹cego. Jednoczeœnie przekroczenie punktu (1,0) mo¿e byæ oznak¹ fanatycz-
nego zaanga¿owania, prezentacji skrajnych pogl¹dów nawet w porównaniu z przed-
stawicielami spo³ecznoœci kraju pochodzenia. Z kolei przemieszczanie siê w kierun-
ku punktu (-1,0) oznacza stopniowe odrzucanie to¿samoœci zwi¹zanej z krajem
pochodzenia, jego dziedzictwa, kultury, tradycji itp.

Analizuj¹c stopieñ zaanga¿owania imigranta w ró¿ne aspekty funkcjonowa-
nia w kraju goszcz¹cym poruszanie siê w kierunku punktu (0,1) oznacza wzrost
zaanga¿owania i identyfikowania siê z krajem goszcz¹cym. Migranci, którzy
znajduj¹ siê w okolicy punktu (0,1) charakteryzuj¹ siê stopniem to¿samoœci zbli-
¿onym do ludnoœci miejscowej, a zatem mo¿na powiedzieæ, i¿ nast¹pi³a tu asy-
milacja imigranta, w dos³ownym i ekonomicznym tego s³owa znaczeniu. Prze-
kroczenie punktu (0,1) odzwierciedla sytuacjê, kiedy to imigrant identyfikuje
siê z krajem goszcz¹cym i jego kultur¹ w stopniu wiêkszym ni¿ ludnoœæ miej-
scowa8.

Wyró¿nione cztery obszary I, II, III, IV prezentuj¹ ró¿ne stopnie identyfikacji
imigranta w kraj jego pochodzenia i kraj goszcz¹cy. Opisaniu zjawiska to¿samoœci
etnicznej s³u¿y analiza obszaru II. Prezentuje on kombinacje postaw migrantów
wzglêdem w³asnej to¿samoœci, kultury, tradycji, historii, dziedzictwa oraz innych
elementów zwi¹zanych z krajem pochodzenia w relacjach z tymi samymi elementa-
mi œrodowiska goszcz¹cego9.

Analiza tego obszaru pozwala na wyró¿nienie czterech mo¿liwoœci prezen-
tuj¹cych tzw. postawy akulturacyjne imigrantów, które s¹ efektem ci¹g³ych, bezpo-
œrednich kontaktów miêdzy grupami pochodz¹cymi z ró¿nych kultur, a które impli-
kuj¹ zmiany w ich pierwotnych wzorcach kulturowych.
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Rysunek 2. Postawy akulturacyjne imigrantów
Figure 2. The acculturation of immigrants
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Rozwa¿eniu podlegaj¹ tu dwa wymiary10:
1. stosunek do zachowania w³asnej to¿samoœci kulturowej (Czy jest dla imigran-

ta wa¿ne, by zachowaæ tê to¿samoœæ?),
2. postawa wzglêdem utrzymania relacji z grup¹ przyjmuj¹c¹ (Czy dla imigranta

wa¿ne jest, by z grup¹ dominuj¹c¹ utrzymywaæ relacje?).
Warianty wyboru stopnia zaanga¿owania w kulturê i spo³ecznoœæ kraju pocho-

dzenia i kraju goszcz¹cego, a tym samym stopieñ przywi¹zania imigranta do kultu-
ry rodzimej, chêci kultywowania tradycji odzwierciedlaj¹ zatem miejsce imigranta
w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym; mo¿e on bowiem podlegaæ:

a) asymilacji (A),
b) integracji (I),
c) marginalizacji (M),
d) oddzieleniu (O).
Asymilacja to silne uto¿samienie siê z kultur¹ i spo³eczeñstwem goszcz¹cym,

u podstaw którego le¿y akceptacja i przyjêcie wszelkich norm, wartoœci, symboli
i sposobów zachowania z jednoczesnym s³abym poczuciem zwi¹zku z tym wszyst-
kim co kojarzone jest z przodkami (odrzucenie to¿samoœci kulturowej, wejœcie
w bli¿sze relacje ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym). Integracja wskazuje na jedno-
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czesne zaanga¿owanie i powi¹zanie z krajem pochodzenia, jak i dostosowanie siê
do spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego (na powy¿ej postawione pytania dwukrotnie od-
powiedŸ brzmi: tak). Marginalizacja odzwierciedla s³abe zaanga¿owanie w ¿ycie
kulturowe i spo³eczne w kraju goszcz¹cym i jednoczeœnie s³aby zwi¹zek z krajem
pochodzenia (imigrant odrzuca swoj¹ to¿samoœæ, jednoczeœnie powstrzymuje siê od
kontaktów ze spo³eczeñstwem przyjmuj¹cym; marginalizacjê „czysto” kulturow¹
okreœla siê mianem anomii). Oddzielenie (separacja) zwi¹zane jest ze œcis³ym przy-
wi¹zaniem do rodzimej kultury, nawet po wielu latach emigracji oraz s³abym po-
czuciem zwi¹zku z tym, co ³¹czy siê z krajem goszcz¹cym11.

Analizuj¹c powy¿sze procesy dokonano charakterystyki imigrantów im podle-
gaj¹cym. Na tej podstawie wyró¿niono bowiem12:

a) entuzjastów,
b) pacyfistów,
c) malkontentów,
d) imigrantów neutralnych.
Entuzjaœci – jak samo okreœlenie wskazuje – odnosz¹ siê z ogromn¹ sympati¹

tak do kraju osiedlenia, jak i wszystkiego, co jest z nim zwi¹zane. Ten entuzjazm
i zachwyt przejawia siê m.in. d¹¿eniem do zmian swojego stylu ¿ycia, przyzwycza-
jeñ, a niejednokrotnie i cech charakteru i wygl¹du w kierunku maksymalnego upo-
dobnienia siê do mieszkañców kraju goszcz¹cego. Jednoczeœnie nie przywi¹zuje siê
uwagi do tego, aby utrzymywaæ jakiekolwiek tradycje swojej „starej” ojczyzny. Pod-
staw¹ powy¿szej postawy jest przekonanie o chêci pozostania w kraju goszcz¹cym,
a co jest z tym zwi¹zane, stania siê jego obywatelami i jako tacy uczestniczenia
w jego ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.

Podobn¹ postawê reprezentuj¹ pacyfiœci, przy czym grupa ta w znacznym stop-
niu zachowuje tradycje, obyczaje, kulturê kraju pochodzenia, tym samym spowal-
niaj¹c proces asymilacji. Z jednej strony pacyfiœci nie s¹ sk³onni przyswajaæ sobie
nowych tradycji czy sposobów zachowañ, ale jednoczeœnie s¹ otwarci na szerokie
kontakty z cz³onkami spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. Do samego procesu asymilacji
odnosz¹ siê jako do procesu d³ugotrwa³ego, stopniowego, któremu najszybciej pod-
legaæ mo¿e dopiero kolejne pokolenie, nawet w zakresie naturalizacji.

Malkontenci cechuj¹ siê swoist¹ dychotomi¹. Z jednaj strony s¹ zasymilowani
ze spo³eczeñstwem goszcz¹cym, przejêli sposób bycia jego cz³onków, ale jednocze-
œnie zaprzeczaj¹ temu, niejednokrotnie krytykuj¹c kraj imigracji – jego gospodarkê,
zwyczaje, relacje miêdzyludzkie. Chêci pozostania w tym kraju, przejêciu sposo-
bów zachowania, codziennych zwyczajów (np. odnoœnie ubiorów, od¿ywiania siê)
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towarzyszy zachwalanie m.in. zalet stylu ¿ycia obywateli kraju rodzimego, tym sa-
mym podkreœlaj¹c œcis³y, emocjonalny z nim zwi¹zek.

Imigranci neutralni s¹ bardzo zwi¹zani z krajem pochodzenia. Analiza warunków,
jakie zastali w kraju goszcz¹cym utwierdza ich w przekonaniu, i¿ ten kraj i jego spe-
cyfika im nie odpowiada. Wobec powy¿szego staraj¹ siê utrzymaæ dystans do wszyst-
kiego z nim, jego kultur¹, polityk¹, gospodark¹ jest zwi¹zane, szukaj¹c kontaktu z ro-
dakami na obczyŸnie. Nie s¹ sk³onni opuœciæ kraju, do którego przybyli argumentuj¹c
to trudnoœciami w ponownym przystosowaniu siê do nowych warunków.

Warto zwróciæ uwagê te¿ na istnienie w okolicach wielkich miast (m.in. europej-
skich, np. Pary¿a czy te¿ Nowego Jorku) dzielnic imigranckich, swoistych enklaw
na przedmieœciach, zamieszkiwanych przez przybyszów nie wykazuj¹cych chêci in-
tegracji czy asymilacji. Analizuj¹c ich sytuacjê, czêsto zwraca siê uwagê na domi-
nuj¹cy wœród nich niski poziom wykszta³cenia, du¿y odsetek bezrobocia, a tak¿e
niejednokrotnie fatalne warunki mieszkaniowe. To odseparowywanie siê, oddziele-
nie w wielu aspektach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego obok czynników zwi¹zanych
z ustawodawstwem pañstwa goszcz¹cego, postaw spo³eczeñstw przyjmuj¹cych
o charakterze dyskryminuj¹cym jest efektem tak¿e m.in. statusu spo³eczno-eko-
nomicznego imigrantów oraz przynale¿noœci etnicznej demonstrowanej przez sa-
mych imigrantów13. Tworzenie siê zamkniêtych etniczne grup mo¿e byæ zatem efe-
ktem przymusu – wynikaj¹cego z dyskryminacji grup etnicznych, czy ograniczeñ,
których Ÿród³em jest kraj imigracji, jednoczeœnie istotne znaczenie maj¹ tu postawy
samych imigrantów – tworzenie siê zwartych grup mo¿e sprzyjaæ utrzymaniu to¿sa-
moœci kulturowej, szczególnie jeœli spo³eczeñstwo przywi¹zuje to tego uwagê, a ze
wzglêdu na odleg³oœæ od kraju i spo³ecznoœci macierzystej (b¹dŸ te¿ braku pañstwa)
istnieje ryzyko utraty tej to¿samoœci i rozproszenia siê jego cz³onków14.

Podejmuj¹c analizê zwi¹zków imigranta z miejscami pochodzenia i krajami
goszcz¹cymi zwraca siê uwagê na kilka czynników wskazuj¹cych na przywi¹zanie
do konkretnego kraju. Chodzi tu g³ównie o jêzyk, wykorzystywanie i pos³ugiwanie
siê atrybutami kulturalnymi, poczucie etnicznej to¿samoœci, utrzymywanie wiêzi et-
nicznych czy tez plany obywatelstwa. Jednoczeœnie pamiêtaæ nale¿y, i¿ dominacje
jednego elementu nie przes¹dza o pozosta³ych, zatem doskona³a znajomoœæ jêzyka
kraju goszcz¹cego nie przes¹dza o poczuciu kulturalnego zwi¹zku z krajem.

2.1. Religia a miejsce imigrantów w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym

2.1. The religion and the place of immigrants in the host society

Jednym z istotnych czynników, który determinuje miejsce imigrantów
w spo³eczeñstwach przyjmuj¹cych, wp³ywaj¹c na ich funkcjonowanie, jest religia.
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W istotny sposób bowiem decyduje o spo³eczno-ekonomicznej integracji imigran-
tów, w tym tak¿e na zachowanie siê ich na rynku pracy. Wp³yw uwarunkowañ
o charakterze religijnym uwidacznia siê wyraŸnie w porównaniach postaw mu-
zu³manów i chrzeœcijan15. Muzu³manie stanowi¹ wa¿na grupê mniejszoœciow¹
w wielu krajach europejskich16, czêsto spotykaj¹ wiele trudnoœci w krajach o ró¿-
nych religijnych lub œwieckich tradycjach. Z drugiej strony wartym uwagi jest pro-
ces dostosowania chrzeœcijan, wskazuje siê bowiem i¿ mimo doœæ ³atwej adaptacji
do nowych warunków, asymilacji ca³kowitej poddaj¹ siê rzadko.

Zwraca siê uwagê na ró¿ne czynniki, maj¹ce wp³yw na utrzymanie doœæ silnych
zwi¹zków z krajem pochodzenia, a które w powi¹zaniu z czynnikiem religijnym
oddzia³uj¹ na stopieñ zacieœnienia relacji z krajem goszcz¹cym. Podkreœla siê tu
czêsto np. znaczenie p³ci i wieku. Okazuje siê bowiem, i¿ muzu³manie kszta³c¹cy
siê w kraju macierzystym, a tak¿e muzu³mañskie kobiety i osoby starsze pozostaj¹
bardzo œciœle zwi¹zani z miejscem pochodzenia. Kobiety tego wyzwania integruj¹
siê i asymiluj¹ rzadziej, a odseparowuj¹ czêœciej ni¿ mê¿czyŸni. W przypadku
chrzeœcijan nie wystêpuj¹ znaczne ró¿nice miêdzy kobietami a mê¿czyznami
w aspekcie ich zachowañ adaptacyjnych.

W obu grupach istotne znaczenie ma wiek, w im starszym wieku ma miejsce
emigracja tym mniejszy zakres asymilacji i integracji a wiêksze prawdopodobieñ-
stwo marginalizacji i separacji, co wynika z faktu, i¿ starsi imigranci odczuwaj¹ sil-
niejszy zwi¹zek z kultur¹ i dziedzictwem. Szczególn¹ ³atwoœæ integracji wykazuj¹
m³odzi chrzeœcijanie.

Opór przed integracj¹, jakim charakteryzuj¹ siê kobiety muzu³mañskie wynika
z faktu, i¿ stoj¹ one – zgodne z tradycja muzu³mañsk¹ – na stra¿y ochrony ognisk
domowych przed nalecia³oœciami ze œwiata zewnêtrznego kraju goszcz¹cego (g³ów-
nie, jeœli chodzi o tzw. œwiat Zachodu). Ogólne wyniki badañ wskazuj¹, i¿ osoby,
które pobieraj¹ naukê na jakimkolwiek poziomie w kraju pochodzenia s¹ bardziej
z tym krajem zwi¹zane. Jednoczeœnie podkreœla siê, i¿ osoby wykszta³cone – g³ów-
nie chrzeœcijanie – integruj¹ siê szybciej. Jest to efekt m.in. posiadanej przez nich
wiedzy, znajomoœci czêsto kilku jêzyków obcych, œwiadomoœci istnienia ró¿nic kul-
turowych. W wielu przypadkach kszta³c¹ siê oni za granic¹, b¹dŸ te¿ ju¿ w czasie
studiów nawi¹zuj¹ kontakty z uczelniami zagranicznymi. Ró¿nego rodzaju programy
wymiany zarówno studentów, jak i wyk³adowców (np. ERASMUS/SOCRATES),
mo¿liwoœæ odbycia praktyki, a potem tak¿e szansa podjêcia pracy w przedsiêbior-
stwach kraju goszcz¹cego sprzyja integracji ze spo³eczeñstwami przyjmuj¹cymi, co
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w konsekwencji mo¿e staæ siê podstaw¹ podjêcia decyzji o osiedleniu siê na sta³e za
granic¹17.

Powy¿sze przyk³ady wskazuj¹, i¿ chrzeœcijañscy imigranci ³atwiej siê dostoso-
wuj¹. Skomplikowana sytuacja wyznawców islamu bowiem tkwi w trudnoœci z et-
niczn¹ identyfikacj¹ ich w krajach, gdzie dominuj¹ca religi¹ nie jest Islam. Chrzeœ-
cijanie z kolei korzystaj¹ z faktu powszechnoœci wspólnej religii. Muzu³manie to
istotna grupa mniejszoœciowa, wobec nasilaj¹cych siê przep³ywów migracyjnych,
nale¿y wzi¹æ pod uwagê mo¿liwe konsekwencje braku rozwi¹zañ sprzyjaj¹cych op-
tymalnemu wspó³¿yciu ich w spo³eczeñstwach przyjmuj¹cych, st¹d przed powa¿ny-
mi wyzwaniami stoj¹ pañstwa i spo³ecznoœci miêdzynarodowe.

3. Miejsce imigrantów w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym

a ich aktywnoœæ ekonomiczna

The place of immigrants in the host society and their economic

behaviour

Przedstawiona identyfikacja miejsca imigrantów w spo³eczeñstwach przyj-
muj¹cych wykorzystywana jest m.in. do badania ekonomicznych konsekwencji to¿-
samoœci etnicznej. Analiza taka dokonywana mo¿e byæ w trzech aspektach: aktyw-
noœci na rynku pracy, poziomu zarobków oraz zakupów na rynku nieruchomoœci.
Badania tego typu, których wyniki ukaza³y istnienie istotnych zale¿noœci, zosta³y
przeprowadzone na podstawie niemieckich danych GSOEP (Niemiecki Panel
Socjo-Ekonomiczny) z wykorzystaniem modelu Profit oraz Tobit18. Badania mia³y
wykazaæ, na ile asymilacja, integracja, oddzielenie (separacja) i marginalizacja
mo¿e wp³yn¹æ na zmianê odsetka pracuj¹cych, zmianê wysokoœci zarobków oraz
stopieñ aktywnoœci na rynku nieruchomoœci. Punktem odniesienia by³ stan, w któ-
rym w badanej próbie pracowa³o zawodowo 74% mê¿czyzn – imigrantów oraz 46%
kobiet – imigrantek. Wyniki symulacji pokaza³y, i¿ ca³kowita asymilacja w grupie
mê¿czyzn zwiêkszy³aby ich zatrudnienie do 86%, w przypadku integracji ten
wzrost by³by nieco mniejszy – do 82%. Separacja – oddzielenie zmniejszy³o zatrud-
nienie do 68%, natomiast w przypadku marginalizacji udzia³ ten zmala³by do 54%.

Nieco inaczej mechanizm ten mo¿e dzia³aæ w przypadku kobiet. Okazuje siê bo-
wiem, ¿e asymilacja nie skutkuje znacz¹cym zwiêkszeniem odsetek pracuj¹cych,
w przeciwieñstwie do integracji, która mo¿e prowadziæ do wzrostu zatrudnienia do
66%. Jednoczeœnie separacja oraz marginalizacja skutkowaæ mo¿e zmniejszeniem
odsetka pracuj¹cych do ok. 38%.
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W odniesieniu do zarobków za³o¿ono stan wyjœciowy na poziomie ich œrednich
miesiêcznych w wysokoœci 3 492 Euro dla mê¿czyzn oraz 1 175 Euro w przypadku
kobiet. Szacuje siê, ¿e integracja i asymilacja mê¿czyzn mo¿e prowadziæ do znacz-
nego wzrostu zarobków – odpowiednio o 157% (do ok. 5 490 Euro) i o 119% (do
ok. 4 160 Euro). Z kolei separacja i marginalizacja mo¿e prowadziæ do spadku do
853 Euro (separacja) lub 271 Euro (marginalizacja). W przypadku kobiet integracja
mo¿e przyczyniæ siê do znacznego wzrostu poziomu wynagrodzenia, nawet do po-
ziomu 4 290 Euro, natomiast asymilacja, separacja i marginalizacja to prawdopodob-
ne zmiany poziomu zarobków do odpowiednio 1 147 Euro, 414 Euro i 38 Euro.

Symulacje odnoœnie posiadanych nieruchomoœci (stan wyjœciowy to 20%) wska-
zuj¹, i¿ a¿ 55% zasymilowanych imigrantów by³o w posiadaniu nieruchomoœci,
w przypadku integracji ten wskaŸnik oscylowa³ na granicy 46%. Znacz¹co mniejsze
wartoœci zwi¹zane by³y z procesem marginalizacji (12%) oraz separacj¹ (3%)19.

4. Pañstwo wobec wyzwañ obecnoœci imigrantów

w spo³eczeñstwie goszcz¹cym

The state in the face of challenges of the immigrants’ presence

in the host society

Na podstawie przedstawionych wczeœniej wytycznych odnoœnie stosunku imi-
grantów do kraju goszcz¹cego mo¿na dokonaæ tak¿e podobnej typologii w odnie-
sieniu do spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego. W tym przypadku kluczowe s¹ dwa pyta-
nia20:

1. czy spo³eczeñstwo przyjmuj¹ce akceptuje zachowywanie to¿samoœci kulturo-
wej przez imigrantów?

2. czy cz³onkowie spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego akceptuj¹ to, ¿e imigranci
przyjmuj¹ now¹ to¿samoœæ?

Miejsce imigrantów w spo³eczeñstwie przyjmuj¹cym, ich stopieñ „wtopienia
siê” w nowe œrodowisko uzale¿nione jest tak¿e od specyfiki kraju goszcz¹cego, któ-
ra znajduje odzwierciedlenie w stosowanej przez kraje polityki wobec imigrantów.
Zró¿nicowane podejœcie w omawianej kwestii jest efektem m.in.21:

a) sytuacji gospodarczej kraju (m.in. poziomu bezrobocia, wielkoœæ dochodu na-
rodowego),

b) stosunku spo³eczeñstwa do imigrantów,
c) historii migracyjnej (tradycje migracji, przesz³oœæ kolonialna, istnienie oœrod-

ków migracji),
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d) dotychczasowego miejsca mniejszoœci narodowych i relacje jej ze spo³eczeñ-
stwem przyjmuj¹cym,

e) stosowania modeli integracji, obowi¹zuj¹cych zasad stanowienia narodu, kon-
cepcji obywatelstwa.

Uwzglêdniaj¹c zatem specyfikê pañstw ich funkcjonowanie mo¿e byæ oparte
o model asymilacyjny, integracyjny, segregacyjny lub o multikulturalizm22. U pod-
staw asymilacji le¿y przekonanie, i¿ imigranci wraz z up³ywem czasu upodabniaj¹ siê
do spo³eczeñstwa przyjmuj¹cego w wielu aspektach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego.
W tym przypadku zatem mówi siê o jednostronnym dostosowaniu. Przyk³adem jest
tutaj Francja, której polityka w tym zakresie jest efektem obowi¹zuj¹cej koncepcji
narodu (przynale¿noœæ do narodu jest wynikiem przynale¿noœci kulturowej) oraz
uwarunkowañ o charakterze historycznym (naród francuski kszta³towa³ siê przez
asymilacjê ludnoœci ró¿nych prowincji, np. Burgundii, Bretanii, Prowansji). Integra-
cja to proces dwustronny, w którym poznawaniu i akceptowaniu odmiennych kultur
towarzyszy poczucie ró¿norodnoœci kulturowej i œwiadomoœæ dziedzictwa kulturo-
wego. Multikulturalizm opiera siê na zachowaniu przez imigrantów odrêbnoœci kul-
turowej, jêzykowej, zachowañ spo³ecznych, przy czym utrzymanie tej odrêbnoœci
nie implikuje ograniczenia praw. Model tego typu stosuje Szwajcaria – kraj wielo-
kulturowego spo³eczeñstwa, którego obywatele – imigranci zachowuj¹c rodzim¹
to¿samoœæ szczyc¹ siê równymi prawami we wszystkich aspektach ¿ycia spo³ecz-
no-gospodarczego. Z kolei model segregacyjny typowy jest w relacjach z imigran-
tami czasowymi, którzy wy³¹czani s¹ z niektórych obszarów ¿ycia spo³ecznego.

Nale¿y pamiêtaæ jednak¿e o tym, i¿ ten stopieñ „wtopienia siê” mniejszoœci imi-
granckiej uzale¿niona jest tak¿e od jej udzia³u iloœciowego w spo³eczeñstwie przyj-
muj¹cym. Uwzglêdniaj¹c zatem zarówno dzia³ania pañstwa w tym zakresie, jak
i udzia³ ten, wskazuje siê na mo¿liwoœæ ukszta³towania spo³eczeñstwa23:

– pluralistycznego – kiedy to w ramach wiêkszego spo³eczeñstwa egzystuje kil-
ka grup; w tym znaczeniu asymilacja uto¿samiana jest z akceptacj¹ cz³onków grup,
wartoœci, postaw i norm reprezentowanych przez innych oraz uczestniczeniem
(w wiêkszym lub mniejszym stopniu) ich w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym pañ-
stwa;

– homogenicznego – w którym oczekuje siê od cz³onków grup dostosowania siê
w ró¿nych aspektach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego do specyfiki jednej z grup
– dominuj¹cej.

Obecnoœæ imigrantów zwi¹zana jest zatem z koniecznoœci¹ rozwi¹zywania sze-
regu problemów, których podstaw¹ s¹ czêsto rozbie¿noœci miêdzy tym, do czego
d¹¿y pañstwo, a pragnieniami imigrantów. Te kwestie dotycz¹ bardzo wra¿liwych
tematów – zwi¹zanych z relacjami miêdzyludzkimi i poszanowaniem praw, ale jed-
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noczeœnie ich uregulowania ma ogromny wp³yw tak na bezpieczeñstwo, jak i na do-
brobyt spo³eczeñstw. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e ka¿dy imigrant wyposa¿ony jest
w kapita³ ludzki, w zwi¹zku z tym mo¿e byæ Ÿród³em wiedzy, doœwiadczenia, a za-
tem jego mo¿liwy wk³ad w rozwój jest niezaprzeczalny.

Obecnoœæ ró¿nych etnicznie grup imigrantów to tak¿e koniecznoœæ, obok anali-
zy zakresu dostêpu do opieki spo³ecznej, s³u¿by zdrowia, edukacji, przygotowania
pracowników sektora publicznego do realizowania przedsiêwziêæ zwi¹zanych z obec-
noœci¹ mniejszoœci etnicznych oraz zwi¹zanych z tym kosztów, okreœlenia swobody
kultywowania tradycji (np. pozwolenia na rytualn¹ rzeŸ zwierz¹t w religii mu-
zu³mañskiej czy ¿ydowskiej, wybór tradycyjnego ubioru kobiet azjatyckich czy
okrycie g³ów Sikhsów). Ze wzglêdu bowiem na charakter niektórych elementów
obszaru kulturowo – religijnego mog¹ one nie mieœciæ siê w ramach prawnych pañ-
stwa przyjmuj¹cego, st¹d mog¹ byæ przyczyn¹ konfliktów. Szczególna uwaga po-
winna byæ skierowana np. na24:

a) kwestie ma³¿eñstwa i jego moc prawna w kraju goszcz¹cym (w tym m.in.
praktykowan¹ przez niektóre spo³eczeñstwa poligamiê, islamski sposób udzielania
rozwodu – talaq, zawieranie, np. wœród pakistañskich muzu³manów, ma³¿eñstw
z osobami spokrewnionymi),

b) swobodê uczestniczenia w obrzêdach, w zwi¹zku z tym dostêp do miejsc kul-
tu i uzyskiwaniem z zwi¹zku z tym czasu wolnego,

c) dostêp w miejscach publicznych do ¿ywnoœci zgodnej z wymaganiami religij-
nymi (wegetariañska dla Hindusów, koszerna dla ¯ydów, hala dla muzu³manów),

d) rytualn¹ rzeŸ zwierz¹t,
e) rytualne pogrzeby,
f) kwestie ubioru.
Powy¿sze przyk³ady wskazuj¹, i¿ budowanie poprawnych relacji opartych na to-

lerancji mo¿e byæ niezwykle trudne. Pomocne na pewno w tym wzglêdzie s¹ zakro-
jone na szerok¹ skale akcje informacyjne oraz przedsiêwziêcia s³u¿¹ce podejmowa-
niu dialogu miêdzykulturowego, szczególnie w tych krajach, które notuj¹ znaczny
nap³yw imigrantów zró¿nicowanych kulturowo25 (np. w ramach nap³ywu obcej si³y
roboczej), a brak tego typu przedsiêwziêæ mo¿e ograniczyæ w znacznym stopniu
osi¹gniêcie za³o¿onych wyników ekonomicznych (np. w zakresie wzrostu zatrud-
nienia, produkcji, us³ug, realizowania programów o zakresie ponadnarodowym).
Przyk³adem tego typu przedsiêwziêcia jest og³oszenie 2008 roku Europejskim Ro-
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Ch.R. Parson i in., Quantifying the International Bilateral Movements of Migrants, Development Research
Centre on Migration, Globalization and Poverty, Working Paper T13, University of Sussex, 2005, s. 27.



kiem Dialogu Miêdzykulturowego. Œwiadomoœæ konsekwencji, jakie niesie ze sob¹
zderzenie kultur dla spo³eczeñstw i pañstw sk³oni³o bowiem do przygotowania pro-
gramów, które s³u¿yæ winny m.in. poszanowaniu ró¿norodnoœci kulturowej i jej
promocji, czy te¿ zapewnienie równoœci szans wszystkim mieszkañcom UE oraz
przeciwdzia³anie dyskryminacji26. Przedsiêwziêcia tego typu s¹ niezbêdne. Okazuje
siê bowiem, i¿ kraje czêsto napotykaj¹ na problemy zwi¹zane chocia¿by z dyskry-
minacj¹ zatrudnieniow¹, sprzeciwem spo³eczeñstw zwi¹zanych z obecnoœci¹ mniej-
szoœci narodowych w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym krajów, odczuwaniem nega-
tywnych skutków du¿ego bezrobocia wœród imigrantów, kwestiami integracji,
obecnoœci¹ imigrantów nielegalnych. Wiele problemów, jakie pojawiaj¹ siê w ostatnich
latach jest wynikiem podejœcia do migracji miêdzynarodowych jedynie w aspekcie
ekonomicznym (np. kraje Europy Zachodniej, przyjmuj¹ce po II wojnie œwiatowej
ogromne masy imigrantów z ró¿nych zak¹tków œwiata w ramach polityki „otwar-
tych drzwi” i zak³adaj¹ce, i¿ migracja ta ma jedynie charakter ekonomiczny i czaso-
wy, na pocz¹tku XXI wieku zaczê³a odczuwaæ skutki takiego podejœcia, zwi¹zane
choæby z faktem uporania siê z problemem braku integracji imigrantów). Trzeba pa-
miêtaæ zatem, ¿e migracje miêdzynarodowe to tak¿e przemieszczanie siê kultur, ich
elementów, a zachodz¹ce miêdzy nimi interakcje mog¹ skutkowaæ dalekosiê¿nymi,
implikacjami, tak¿e o charakterze ekonomicznym.

Zakoñczenie

Summary

Migracje miêdzynarodowe to koniecznoœæ sprostania wyzwaniom, jakie niesie
za sob¹ obecnoœæ imigrantów w kraju goszcz¹cym. Zwi¹zane jest to g³ównie z in-
terakcjami zachodz¹cymi na ró¿nych poziomach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego.
Trzeba mieæ na uwadze to, ¿e imigranci to nowe pomys³y, wiedza, doœwiadczenie,
talenty, ale jednoczeœnie kultura, to¿samoœæ, styl ¿ycia. Nale¿y wiêc uwzglêdniaæ
tak¿e ten spo³eczny aspekt migracji, gdy¿ on równie¿ w istotny sposób wp³ywa na
wyniki ekonomiczne osi¹gane przez spo³eczeñstwa.
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Streszczenie

Zjawisko miêdzynarodowych migracji analizowane jest z ró¿nych punktów widzenia. Istotne
miejsce zajmuje tu te¿ aspekt spo³eczny, zwi¹zany m.in. z miejscem imigrantów w spo³eczeñ-
stwie przyjmuj¹cym. Analiza determinantów, jak i skutków obecnoœci imigrantów w krajach
goszcz¹cych podkreœla znaczenie tej obecnoœci zarówno dla samych imigrantów, jak i spo³e-
czeñstw czy pañstw przyjmuj¹cych. W obliczu wzrostu dynamiki nieuchronnych migracji miê-
dzynarodowych ich aspekt spo³eczny nabiera zatem szczególnego znaczenia, sk³ania do podejmo-
wania przedsiêwziêæ przeciwdzia³aj¹cych dyskryminacji, opartych na dialogu miêdzykulturowym
i wzajemnym zrozumieniu.

Immigrants in the host society – chosen problems

Summary

The phenomenon of international migrations is analysed from different points of view. One of
the most important areas is a social aspect, it is connected with the place of immigrants in the host
society. The analysis of determinants and effects of the presence of immigrants in host countries
emphasizes of the meaning of this presence for immigrants as well as host societies and states. So
in the face of inevitability of migration processes its social aspect become especially important, it
necessitates taking some steps preventing discrimination on the basic of intercultural dialog and
mutual understanding.
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PRZEMYS£AW POWRO�NIK
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu

Istota i rodzaje polityki ochrony œrodowiska

w aspekcie bezpieczeñstwa ekologicznego pañstwa

The essence and kinds of environmental preservation

in terms of ecological security of the country

Wstêp

Introduction

Polityka ekologiczna to œwiadome i racjonalne dzia³anie pañstwa, w³adz sa-
morz¹dowych i podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania œrodowi-
skiem, korzystania z zasobów i walorów œrodowiska naturalnego, jego w³aœciwej
ochrony i umiejêtnego kszta³towania. Definicja polityki ekologicznej zosta³a u¿yta
po raz pierwszy w Deklaracji Sztokholmskiej w 1972 r., w której napisano, ¿e
w³adze lokalne i pañstwowe ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za w³aœciw¹ politykê ekolo-
giczn¹ w zasiêgu ich jurysdykcji1. Rodzaj przyjêtej polityki ekologicznej przez pañ-
stwo i jej racjonalna realizacja staj¹ siê aktualnie szans¹ na ¿ycie w bezpieczniej-
szym, zdrowszym otoczeniu dla spo³eczeñstwa w zakresie regionalnym jak i w glo-
balizuj¹cej siê gospodarce. Polityka ta powinna odnosiæ siê przede wszystkim do
problemów sterowania interakcj¹ pomiêdzy spo³eczeñstwem, gospodark¹ a œrodo-
wiskiem. Mo¿na powiedzieæ, i¿ jest ona œwiadom¹ i celow¹ dzia³alnoœci¹ pañstwa,
która polega na racjonalnym kszta³towaniu œrodowiska przyrodniczego poprzez
jego w³aœciwe u¿ytkowanie i ochronê, na podstawie poznanych praw przyrodni-
czych, ekonomicznych i spo³ecznych2. Przedmiotem polityki ekologicznej jest œro-
dowisko naturalne, ale jego jakoœæ jest oceniana pod wzglêdem potrzeb biologicz-
nych, spo³ecznych i gospodarczych. Wyznacznikiem maj¹cym du¿y wp³yw na
tworzenie polityki ekologicznej pañstwa jest jakoœæ ¿ycia jednostki, zarówno pod
wzglêdem stanu œrodowiska naturalnego, ale równie¿ mo¿liwoœci rozwoju gospo-
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darczego. Istotnym pozostaje fakt coraz wiêkszego znaczenia jakoœci œrodowiska
naturalnego, w systemie bezpieczeñstwa ekologicznego pañstwa.

Celem niniejszego artyku³u jest wskazanie wp³ywu polityki ochrony œrodowiska
na bezpieczeñstwo ekologiczne pañstwa polskiego w œwietle zasad i instrumentów
polityki ochrony œrodowiska. Kreowanie polityki ochrony œrodowiska ma
niew¹tpliwy zwi¹zek z bezpieczeñstwem pañstwa, a w dobie globalizuj¹cych siê
gospodarek jest swoistym wyzwaniem dla rz¹du.

1. Powstanie polityki ekologicznej w Polsce i jej ewolucja

Establishment and development of ecological politics in Poland

Polityka ekologiczna wywodzi siê z polityki ochrony przyrody zapocz¹tkowanej
powo³aniem na prze³omie lat 1919 i 1920 Tymczasowej Pañstwowej Komisji
Ochrony Przyrody, a w 1926 r. Pañstwowej Rady Ochrony Przyrody. To w³aœnie
za³o¿enia polityki ochrony przyrody wypracowane przez Radê by³y realizowane
przez kilka dziesiêcioleci, nawet w okresie zmiany ustroju polityczno – spo³ecznego
kraju po II wojnie œwiatowej. Polityka ta zmierza³a do osi¹gniêcia celów zwi¹za-
nych z ochron¹ i kszta³towaniem œrodowiska przyrodniczego poprzez realizacjê
ró¿nych przedsiêwziêæ i zaczê³a siê kszta³towaæ w latach szeœædziesi¹tych
ubieg³ego wieku. Pierwszy program ochrony œrodowiska zosta³ przyjêty przez rz¹d
w 1973 r. Jego efektem by³a szeroko pojêta ekologizacja polskiego prawa – przyjêto
ustawê Prawo wodne z dnia 24 paŸdziernika 1974 r.3, wdro¿ono systemu powszech-
nej edukacji ekologicznej zgodnie z przyjêtymi przez Polskê za³o¿eniami Karty
Belgradzkiej (1975 r.) i Deklaracji Tbiliskiej (1977 r.), propagowano problematykê
ekologiczn¹ w polityce zagranicznej oraz wprowadzono zapisy dotycz¹ce ochrony
œrodowiska w Konstytucji z 1976 r.4 W latach osiemdziesi¹tych Sejm, na mocy
ustawy o ochronie i kszta³towaniu œrodowiska5, zobowi¹zany zosta³ do analizowa-
nia co trzy lata postêpów, jakie nastêpowa³y w dziedzinie ochrony œrodowiska. Na-
tomiast Najwy¿sza Izba Kontroli wdro¿y³a kontrolê respektowania przepisów
ochrony œrodowiska przez organy rz¹dowe i pañstwowe podmioty gospodarcze. Na
szczeblach wojewódzkich przygotowane zosta³y wieloletnie programy ochrony œro-
dowiska.

Lata dziewiêædziesi¹te XX wieku to okres radykalnych zmian za³o¿eñ, celów,
zasad, zakresów i charakteru polityki ochrony œrodowiska. Nast¹pi³a przede wszyst-
kim zmiana jej nazwy. Zamiast polityki ochrony œrodowiska do u¿ytku wszed³ ter-
min polityka ekologiczna. Opracowanie, przygotowanie i kreowanie nowych za³o¿eñ
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tej polityki nast¹pi³o w okresie transformacji ustrojowej, kiedy to w³adze musia³y
siê borykaæ z problemami rozwi¹zania nie³atwych problemów œrodowiskowych,
które wynika³y z wieloletnich zaniedbañ w tym zakresie. Nie nale¿y zapominaæ, i¿
nadrzêdnym celem polityki ochrony przyrody w latach dziewiêædziesi¹tych by³o za-
chowanie, w³aœciwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i sk³adników przyrody,
w szczególnoœci dziko wystêpuj¹cych roœlin i zwierz¹t oraz kompleksów przyrodni-
czych i ekosystemów6. Priorytetowym celem zosta³a uznana „ochrona zdrowia”,
czyli osi¹gniêcie takiego stanu œrodowiska, który jest w stanie zapewniæ zdrowy
rozwój m³odego pokolenia oraz zmniejszenie albo wyeliminowanie chorób ludzi
spowodowanych z³ym stanem œrodowiska. Dokument Polityka Ekologiczna Pañ-
stwa zosta³ uchwalony w maju 1991 r. przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej.
W uchwale tej zawarte zosta³o bardzo wa¿ne stwierdzenie: „Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej uznaje ochronê œrodowiska za sprawê o najwy¿szej donios³oœci, która musi
byæ pilnie, z du¿¹ determinacj¹ podjêta przez ca³e spo³eczeñstwo. Szczególna odpo-
wiedzialnoœæ spoczywa na centralnych organach administracji rz¹dowej i organach
samorz¹dowych”7.

Stosuj¹c siê do za³o¿eñ konferencji zwanej „Szczytem Ziemi” w Rio de Janeiro
z 1992 r., Sejm wprowadzi³ ustawowy obowi¹zek opracowywania przez gminy pro-
gramów zrównowa¿onego rozwoju i ochrony œrodowiska8. Polityka ekologiczna
w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. by³a realizowana nie tylko na szczeblu rz¹do-
wym, ale równie¿ przez samorz¹dy i przedsiêbiorstwa, natomiast w Polsce XXI
wieku widoczna jest zupe³nie nowa sytuacja spo³eczno – ekonomiczna i polityczna.
Przejœcie z okresu recesji gospodarczej do okresu stabilnego i intensywnego wzro-
stu, spowodowa³o znacznie zaawansowany proces prywatyzacji gospodarki, co wy-
musi³o przeprowadzenie szeregu reform. Polska przyst¹pi³a równie¿ do szeregu
miêdzynarodowych konwencji i porozumieñ w dziedzinie ochrony œrodowiska, za-
równo globalnych jak i regionalnych, rozwija wspó³pracê w tym zakresie z wieloma
organizacjami miêdzynarodowymi o charakterze rz¹dowym i pozarz¹dowym, za-
war³a te¿ liczne dwustronne umowy dotycz¹ce tych zagadnieñ ze swoimi s¹siadami
i z innymi krajami. Zachodz¹ce procesy o charakterze spo³eczno – ekonomicznym
i politycznym wymuszaj¹ dostosowywanie polityki ekologicznej pañstwa do no-
wych wymagañ wynikaj¹cych z innych uwarunkowañ wewnêtrznych i zewnêtrz-
nych, w szczególnoœci w aspekcie bezpieczeñstwa ekologicznego pañstwa.

Konstytucja RP przyjêta w 1997 r. stwierdza, ¿e Rzeczpospolita Polska kieruj¹c
siê zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju zapewnia ochronê œrodowiska naturalnego,
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nak³ada równie¿ na w³adze publiczne obowi¹zek zapewnienia bezpieczeñstwa eko-
logicznego wspó³czesnym i przysz³ym pokoleniom9. W 2000 roku zosta³ sporz¹dzo-
ny dokument „II Polityka Ekologiczna Pañstwa”, który okreœla cele ekologiczne do
2010 i 2025 roku. II polityka ekologiczna pañstwa zak³ada, ¿e niepodwa¿alnym
kryterium obowi¹zuj¹cym na ka¿dym – zarówno lokalnym, jak i regionalnym
– szczeblu jej realizacji jest cz³owiek, jego zdrowie oraz komfort œrodowiska w któ-
rym ¿yje i pracuje. G³ównym celem II polityki ekologicznej pañstwa jest zapewnie-
nie bezpieczeñstwa ekologicznego kraju, nie zapominaj¹c i¿ skuteczna regulacja
i reglamentacja korzystania ze œrodowiska nie dopuœci do powstania zagro¿eñ dla
jakoœci i trwa³oœci zasobów przyrodniczych.

2. Istota polityki ochrony œrodowiska

The essence of environmental preservation politics

Przez d³ugi czas problematyka eksploatacji z³ó¿ naturalnych przyrody pozosta-
wa³a poza krêgiem zainteresowania nauki ekonomii. Zwi¹zek pomiêdzy eksploracj¹
zasobów naturalnych, a gospodark¹ nie by³ problemem badawczym. Przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy jest wiele, a wœród nich mo¿na wymieniæ: – traktowanie zaso-
bów œrodowiska jako dóbr wolnych o „cenie zerowej”, – nadmierna wiara w nie-
ograniczonoœæ i substytucyjnoœæ zasobów przyrody, – przecenianie wagi rachunku
ekonomicznego w doskonaleniu gospodarowania zasobami przyrody, – brak reflek-
sji ekonomicznej nad granicami konsumpcji, – „niedoskona³oœci” w funkcjonowa-
niu gospodarki rynkowej, – niedoskona³oœæ polityki pañstwa w zakresie gospodaro-
wania i ochrony œrodowiska10. Postrzeganie przez cz³owieka otoczenia, zarówno
spo³ecznego jak i naturalnego, zale¿y w ogromnym stopniu od grupy interesów
jakie reprezentuje: obywateli, œwiata biznesu, organów w³adzy samorz¹dowej,
a koñcz¹c na w³adzy ustawodawczej czyli rz¹dzie i politykach. Innymi czynnikami,
które mia³y wp³yw na ukszta³towanie strategii ochrony œrodowiska w obecnej for-
mie by³y: wzrastaj¹cy poziom œwiadomoœci wyczerpywania siê zasobów œrodowi-
skowych, generowanie przez ludzi zanieczyszczeñ, degraduj¹cych gospodarkê i zdro-
wie jej mieszkañców, daleko zakrojone negatywne skutki naruszeñ ekologicznych,
powsta³ych w wyniku postêpu cywilizacyjnego opartego na wyk³adniczej linii
wzrostu i lekcewa¿¹cym stosunku do œrodowiska11.

W procesie kreowania polityki ekologicznej pañstwa, ogromne znaczenie odgry-
wa cel nadrzêdny i g³ówny. Nadrzêdny cel polityki ekologicznej to doprowadzenie
œrodowiska naturalnego do stanu, który zapewni zdrowe warunki ¿ycia i rozwoju
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wszystkim mieszkañcom, zmniejszy lub zminimalizuje choroby uwarunkowane
œrodowiskowo, a tak¿e zapewni odpowiedni poziom bezpieczeñstwa ekologiczne-
go. Za cel g³ówny natomiast uznaje siê wdro¿enie idei ekorozwoju. Obydwa cele s¹
okreœlane przez w³adze pañstwowe. Poza nimi formu³uje siê równie¿ cele szcze-
gó³owe, które definiowane s¹ zazwyczaj w zale¿noœci od potrzeb oraz uwarunko-
wañ politycznych, spo³ecznych, gospodarczych i przyrodniczych. Cele szczegó³owe
mog¹ dotyczyæ np.: rozszerzania form edukacji ekologicznej, eliminacji nadmier-
nych obci¹¿eñ œrodowiska oraz rozwój monitoringu stanu œrodowiska.

Istotnym zagadnieniem polityki ekologicznej w aspekcie bezpieczeñstwa eko-
logicznego pañstwa jest funkcjonowanie pojêcia zrównowa¿onego rozwoju. Zo-
sta³o ono opracowane i wprowadzone do œwiatowej literatury przez Organizacjê
Narodów Zjednoczonych. Po raz pierwszy termin ten zosta³ u¿yty na konferencji
w Sztokholmie w 1972 r., natomiast na III Sesji Zarz¹dzaj¹cej Programu NZ
do Spraw Œrodowiska (UNEP) w 1975 r. termin ten zdefiniowano wówczas jako
(...) przebieg nieuchronnego i po¿¹danego rozwoju gospodarczego, który nie naru-
sza³by w sposób istotny i nieodwracalny œrodowiska ¿ycia cz³owieka, nie doprowa-
dza³by do degradacji biosfery, który godzi³by prawa przyrody, ekonomii i kultu-
ry12. W raporcie „Œrodowisko i Rozwój” Specjalnej Komisji NZ pod kierunkiem
Gro Harlem Brundtland’a, pojêcie to zosta³o rozszerzone i sformu³owane jako roz-
wój spo³eczny i gospodarczy, który zapewni zaspokojenie potrzeb wspó³czesnego
spo³eczeñstwa bez naruszania mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb przysz³ych poko-
leñ13. Od 3 do 4 czerwca 1992 r. w Rio de Janeiro w Brazylii mia³a miejsce Konfe-
rencja Narodów Zjednoczonych potocznie nazywana równie¿ „Szczytem Ziemi”.
Celem konferencji by³o uœwiadomienie wp³ywu rozwoju ekonomicznego na zanie-
czyszczenie œrodowiska oraz wyczerpywanie zasobów naturalnych. Pog³êbiaj¹ce
siê ró¿nice gospodarcze pomiêdzy pañstwami doprowadzi³y do ca³kowitej degrada-
cji œrodowiska naturalnego, rozszerzania siê sfer ubóstwa i rozprzestrzeniania siê
chorób. Na konferencji w Rio de Janeiro przyjêto deklaracjê, która jest czêsto
powo³ywana jako wskazuj¹ca podstawowe kierunki rozwoju prawa ochrony œrodo-
wiska. Deklaracja zosta³a sformu³owana w postaci 27 Zasad, które s¹ okreœlane
mianem „zasad ogólnych prawa ochrony œrodowiska”14. Jedn¹ z przyjêtych zasad
jest zasada zrównowa¿onego rozwoju, która wyra¿ona zosta³a w Zasadzie 3 – Pra-
wo do rozwoju musi byæ egzekwowane tak, aby sprawiedliwie uwzglêdniaæ rozwo-
jowe i œrodowiskowe potrzeby obecnych i przysz³ych pokoleñ oraz Zasadzie 4 – Do
osi¹gniêcia trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju, konieczne jest, aby ochrona œro-
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dowiska stanowi³a nieroz³¹czn¹ czêœæ procesów rozwojowych i nie by³a rozpatry-
wana oddzielnie od nich15. Za³o¿eniem zrównowa¿onego rozwoju jest prowadzenie
polityki i dzia³añ we wszystkich sektorach gospodarki, a tak¿e ¿ycia spo³ecznego,
aby zasoby naturalne oraz walory œrodowiska zosta³y zachowane w sposób trwa³y,
tak aby mog³y korzystaæ z nich zarówno obecne jak i przysz³e pokolenia, z zacho-
waniem funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej ró¿norodnoœci
biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i geno-
wym. Zrównowa¿ony rozwój, okreœlony w ustawie Prawo Ochrony Œrodowiska16,
mo¿na okreœliæ jako symbiozê procesów zachodz¹cych wewn¹trz systemu spo³ecz-
nego i gospodarczego, w odniesieniu do procesów zachodz¹cych w œrodowisku na-
turalnym. Równowaga pomiêdzy tymi systemami zapewnia ich trwa³oœæ. Efektem
tego swoistego po³¹czenia jest ochrona praw podmiotowych cz³owieka i ochrony
œrodowiska naturalnego. Mo¿na powiedzieæ wiêc, ¿e zapewniaj¹c ochronê œrodowi-
sku naturalnemu, zapewnia siê bezpieczeñstwo cz³owiekowi, a to przek³ada siê bez-
poœrednio na stan bezpieczeñstwa ekologicznego pañstwa.

W zapisie ustawy Zasada zrównowa¿onego rozwoju, w warunkach ograniczone-
go dostêpu do zasobów i mo¿liwoœci odprowadzania zanieczyszczeñ oznacza d¹¿e-
nie do m. in.: racjonalnego u¿ytkowania zasobów nieodwracalnych i zastêpowania
ich substytutami oraz zapewnienie obywatelom bezpieczeñstwa ekologicznego.
Wprowadzenie teorii rozwoju zrównowa¿onego do polityki ekologicznej i do ist-
niej¹cej rzeczywistoœci spo³eczno – gospodarczej, wymusza uwzglêdnienie kilkuna-
stu wa¿nych warunków, m. in.: poziomu œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa,
stanu równowagi miêdzy gospodark¹, œrodowiskiem naturalnym a spo³eczeñstwem,
stopnia „ekologizacji” procesów gospodarczych oraz poddania analizie ekologicz-
nych skutków dzia³añ gospodarczych jeszcze na etapie programowania oraz zapo-
biegania negatywnym skutkom tych dzia³añ, nawet, gdy ich szkodliwoœæ jest
w¹tpliwa17. Spe³nienie tych warunków jest uzale¿nione od w³aœciwie prowadzonej
polityki ekologicznej pañstwa, która bezpoœrednio powinna opieraæ siê na edukacji
ekologicznej oraz bezpoœrednim zwi¹zku z polityk¹ kreowan¹ przez pañstwo. Przy-
jêta strategia zrównowa¿onego rozwoju ma na celu zrównowa¿one u¿ytkowanie za-
sobów naturalnych, zrównowa¿onej produkcji i konsumpcji.

Ekologizacja pañstwa powinna d¹¿yæ do udzielenia odpowiedzi na pytania: – co
czyniæ, by nie dochodzi³o do powstania zanieczyszczeñ, – jak postêpowaæ wobec
wyczerpywalnych zasobów naturalnych, – jak wykorzystaæ ekologiczne strategie,
mechanizmy i zasady powsta³e w trakcie ewolucji ¿ycia na Ziemi, – kto, za co
i jak¹ ma ponosiæ odpowiedzialnoœæ za œrodowisko. Zgodnie z aktualnie obo-
wi¹zuj¹cymi aktami prawnymi, polityka ekologiczna ma sformu³owane podstawo-
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we funkcje, którymi s¹: okreœlenie celów dzia³añ proekologicznych, przedstawienie
g³ównych warunków osi¹gniêcia celów, wskazanie czynników u³atwiaj¹cych i utrud-
niaj¹cych osi¹ganie za³o¿onych celów oraz ukazanie najbardziej korzystnych spo-
sobów realizowania za³o¿onych celów18. Wzajemne relacje miêdzy spo³eczeñ-
stwem, gospodark¹ a œrodowiskiem naturalnym uwidaczniaj¹ siê przede wszystkim
w procesie realizacji celów polityki ekologicznej pañstwa, opartych na d¹¿eniu do
zapewnienia bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa w zakresie ochrony œrodowi-
ska. Obecnie mo¿na mówiæ o d¹¿eniu Polski do wprowadzenia zasady zrównowa-
¿onego rozwoju, czego dowodem s¹ dokumenty pañstwowe, jak te¿ prowadzona
polityka pañstwa.

3. Zasady polityki ochrony œrodowiska

The rules of environmental preservation politics

Etapy tworzenia i wdra¿ania polityki ekologicznej okreœlaj¹ jej zasady. S¹ one
zale¿ne od charakteru ogólnie przyjêtej polityki pañstwa, rozwoju gospodarki, stanu
œrodowiska przyrodniczego oraz zobowi¹zañ miêdzynarodowych. Wyró¿niæ mo¿na
trzy grupy zasad: okreœlaj¹ce charakter polityki ekologicznej, charakteryzuj¹ce rela-
cje pomiêdzy polityk¹ ekologiczn¹, a polityk¹ spo³eczn¹, gospodarcz¹ i miêdzyna-
rodow¹ oraz ukierunkowuj¹ce narzêdzia realizacji polityki ekologicznej – maj¹ one
za zadanie zapewnienie kompatybilnoœci polityki ekologicznej z pozosta³ymi proble-
mami, zachowaæ jej charakter, a jednoczeœnie umo¿liwiæ osi¹gniêcie zak³adanych ce-
lów19. Podstawowymi œrodkami realizacji polityki ekologicznej s¹ wiêc: informacja
ekologiczna – powszechna (œrodki masowego przekazu) oraz specjalistyczna (na-
ukowa, statystyczna), instytucje i organizacje zarz¹dzaj¹ce ochron¹ i kszta³towa-
niem œrodowiska, œrodki technologiczno-prawne, a tak¿e badania naukowe. Naj-
wa¿niejszym œrodkiem polityki ekologicznej pañstwa s¹ zasady opracowane przez
Uniê Europejsk¹, do przestrzegania których zobowi¹zane s¹ wszystkie pañstwa
cz³onkowskie. Na zasady polityki ochrony œrodowiska sk³adaj¹ siê praktyczne zale-
cenia i sposoby rozwi¹zywania problemów w dziedzinie ochrony œrodowiska. Nie-
które z nich znalaz³y swoje odzwierciedlenie w zapisach traktatowych konstytu-
uj¹cych Uniê Europejsk¹. Ogólne zasady polityki ochrony œrodowiska zosta³y
sformu³owane w Jednolitym Akcie Europejskim. Nastêpnie 11 podstawowych za-
sad zosta³o w³¹czonych do uk³adu o Wspólnocie Europejskiej20. Na stra¿y ich prze-
strzegania stoi Komisja Europejska wraz z Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwo-
œci. Zasady polityki ekologicznej maj¹ za zadanie okreœliæ sposoby kreowania

171

Istota i rodzaje polityki ochrony œrodowiska

18 Op. cit., s. 65.
19 Op. cit., s. 67.
20 Pakulska J., Rutkowska M., Cele i zasady polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej, w: Inte-

gracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ w dziedzinie ochrony œrodowiska – problemy, korzyœci, zagro¿enia, pod red.
Ma³gorzaty Burchard-Dziubiñskiej, Wyd. Biblioteka, £ódŸ 2000, t. I.



i realizacji w praktyce tej polityki. Przyjête zasady decyduj¹ te¿ o kierunkach i spo-
sobach kszta³towania polityki ochrony œrodowiska poszczególnych pañstw. Wiêk-
szoœæ zasad zosta³a zdefiniowana w Traktacie ustanawiaj¹cym Uniê Europejsk¹
(Traktat z Maastricht).

W odniesieniu do Polski i zasad polityki ekologicznej, a w perspektywie zapew-
nienia bezpieczeñstwa ekologicznego, najwa¿niejsze wydaje siê sformu³owanie
warunków i ograniczeñ, a w szczególnoœci okreœlenie celów strategicznych. W do-
kumencie o nazwie II Polityka Ekologiczna Pañstwa do tzw. problemów strategicz-
nych zaliczono miêdzy innymi: oddzia³ywanie na takie kszta³towanie polityki oraz
wskaŸników makroekonomicznych w gospodarce, aby sprzyja³y one przybli¿aniu
siê rozwoju kraju do modelu zrównowa¿onego rozwoju, a tak¿e dostosowanie poli-
tyk sektorowych do zadania zrównowa¿onego gospodarowania i ochrony zasobów
naturalnych oraz wdra¿anie we wszystkich sektorach gospodarki proekologicznych
wzorców produkcji np. ma³oodpadowe i zasobooszczêdne technologie, proekologicz-
ne systemy organizacji i zarz¹dzania21. Wiod¹c¹ zasad¹ polityki ekologicznej pañ-
stwa pozostaje zasada zrównowa¿onego rozwoju wynikaj¹ca z samej Konstytucji
RP22. Istniej¹ równie¿ inne, oprócz narzuconych przez UE, zasady odnosz¹ce siê do
relacji pañstwo – œrodowisko naturalne. Prawodawstwo polskie odnosz¹ce siê do
problemu ochrony œrodowiska opiera siê na trzech istotnych zasadach, a mianowi-
cie na zasadzie prewencji, która umo¿liwia kreowanie prawnego obowi¹zku zapo-
biegania powstawaniu zagro¿eñ lub szkód œrodowiskowych, zasadzie sprawcy, któ-
ra to nak³ada obowi¹zek usuwania zagro¿eñ, ponoszenia kosztów przez sprawców
zanieczyszczeñ, likwidacje szkód powsta³ych w wyniku prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej, a tak¿e zasadzie kooperacji, która zobowi¹zuje do wspó³pracy, wspó-
lnego dzia³ania w zakresie ochrony œrodowiska23.

Zasady polskiej polityki ekologicznej rozbudowane zosta³y o kolejne pozwa-
laj¹ce na pe³n¹ jej realizacjê. S¹ to zasady: równego dostêpu do œrodowiska przy-
rodniczego, regionalizacji, uspo³ecznienia, przezornoœci, stosowania najlepszych
dostêpnych rozwi¹zañ, subsydiarnoœci oraz skutecznoœci ekologicznej i efektywno-
œci ekonomicznej przy wyborze planowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych do-
tycz¹cych ochrony œrodowiska24. Pomimo tak rozbudowanego i bogatego katalogu
zasad polityki ochrony œrodowiska, wci¹¿ cele ekonomiczne s¹ ponad celami eko-
logicznymi. Cele polityki ekologicznej poprzez jej zasady, powinny byæ realizowa-
ne w formie zachêty zanieczyszczaj¹cych do zmiany swoich zachowañ w stosunku
do œrodowiska lub poprzez redystrybucjê œrodków finansowych gromadzonych na
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specjalnych funduszach. S³u¿¹ temu ró¿nego rodzaju instrumenty polityki ochrony
œrodowiska.

4. Instrumenty polityki ochrony œrodowiska

The instruments serving to environmental preservation politics

Skuteczna polityka ekologiczna pañstwa opiera siê na realizacji jej zasad i mo¿-
liwa jest, gdy instrumenty oddzia³ywania pañstwa na podmioty gospodarcze zo-
stan¹ odpowiednio dobrane. Mog¹ one byæ wówczas bodŸcem, presj¹ lub form¹
perswazji. Do instrumentów tych zaliczamy: regulacje bezpoœrednie, opieraj¹ce siê
na systemie norm prawnych dotycz¹cych korzystania ze œrodowiska (nakazy i zaka-
zy), instrumenty ekonomiczne ochrony œrodowiska, czyli op³aty za gospodarcze ko-
rzystanie ze œrodowiska i bodŸce finansowe dla egzekucji prawa (kary za nieprze-
strzeganie przepisów ekologicznych, za przekraczanie norm emisji) oraz
instrumenty zasilania w postaci subwencji oraz ulg i zwolnieñ podatkowych25. Po-
prawne dzia³anie instrumentów stworzonych w celu realizacji polityki ochrony œro-
dowiska, mog¹ zapewniæ skuteczne œrodki przeznaczone do realizacji jej za³o¿eñ.
Pierwszym z instrumentów s¹ regulacje bezpoœrednie. Przybieraj¹ postaæ regulacji
administracyjno – prawnych, reguluj¹c sposób i intensywnoœæ wykorzystania œrodo-
wiska. Wœród nich wyró¿niæ mo¿na m. in.: normy emisji zanieczyszczeñ i sk³adania
odpadów, normy emisji, pozwolenia prawno – administracyjne (licencje), ocena ry-
zyka ekologicznego, obowi¹zek udostêpniania informacji o zagro¿eniach, instru-
menty planowania przestrzennego oraz normy zbierania i przetwarzania informacji.
Poprawa stanu œrodowiska Polski, mo¿e jedynie nast¹piæ poprzez zwiêkszenie in-
tensywnoœci stosowania regulacji bezpoœrednich oraz modyfikacji regulacji poœred-
nich.

Kolejnym mechanizmem s¹ instrumenty ekonomiczne, które opieraj¹ siê na
przes³ance, i¿ poprzez odpowiednie stosowanie rozwi¹zañ prawno – instytucjonal-
nych i ekonomicznych, bêdzie mo¿liwe doprowadzenie do zmniejszenia negatyw-
nych skutków, które powstaj¹ w procesie produkcji i konsumpcji. Instrumenty eko-
nomiczne s¹ niejako przeciwstawiane innym rodzajom instrumentów, przy pomocy
których realizowane s¹ formu³owane w polityce ekologicznej cele i priorytety praw-
no-administracyjne, zwi¹zane z planowaniem i zarz¹dzaniem.

Coraz bardziej widoczny staje siê wzrost roli instrumentów poœrednich w sto-
sunku do instrumentów bezpoœrednich. Powodem takiego stanu rzeczy jest wiêksza
elastycznoœæ tych pierwszych, poniewa¿ s¹ one ³atwiejsze do zastosowania ni¿
przepisy prawa. Instrumenty ekonomiczne maj¹ to do siebie, ¿e dzia³aj¹ poprzez sy-
gna³y dochodz¹ce z rynku i w ten sposób wymuszaj¹ odpowiedni¹ reakcjê zanie-
czyszczaj¹cych œrodowisko. S¹ to swego rodzaju bodŸce dla sprawców zanieczysz-
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czeñ, którzy maj¹ do wyboru: albo uiszczaj¹ op³aty za zanieczyszczanie œrodowiska
lub inwestuj¹ w œrodki, które pozwol¹ na zmniejszenie zanieczyszczeñ czy wrêcz
ich eliminacjê, czy te¿ w jakiœ inny sposób obni¿aj¹ poziom zanieczyszczeñ26. Naj-
czêœciej jednak stosuje siê kombinacjê instrumentów regulacji bezpoœrednich i po-
œrednich. Nowe instrumenty, które zaczynaj¹ siê pojawiaæ na rynku polskim traktu-
je siê z regu³y, jako uzupe³nienie zarz¹dzeñ ju¿ istniej¹cych. Œrodki i instrumenty
s³u¿¹ce realizacji polityki ekologicznej pañstwa, powinny byæ dobierane w taki spo-
sób, aby tworzy³y model systemu prawno – ekonomicznego, który w danych wa-
runkach bêdzie chroni³ œrodowisko i jednoczeœnie zapewni wykonanie za³o¿onych
celów tej polityki.

5. Rodzaje polityki ekologicznej

Kinds of ecological politics

Wskazane cele, zasady i instrumenty maj¹ za zadanie okreœliæ charakter polityki
ekologicznej, w aspekcie bezpieczeñstwa ekologicznego pañstwa. Prawid³owoœæ
polityki ekologicznej pañstwa zale¿y nie tylko od ich umiejêtnego doboru w celu
poprawnej jej realizacji, ale równie¿ od warunków jej wdra¿ania wynikaj¹cych
z ogólnej polityki pañstwa. Forma polityki ekologicznej pañstwa mo¿e przybraæ po-
staæ polityki biernej lub aktywnej. Cech¹ charakterystyczn¹ polityki biernej jest
ograniczenie wszelkich dzia³añ proochronnych do pustych, praktycznie martwych
deklaracji i kolejnych przyjmowanych programów ochrony œrodowiska, czemu to-
warzyszy³o wrêcz jawne nieprzestrzeganie przepisów reguluj¹cych wybrane aspek-
ty ochrony œrodowiska (np. budowano fabryki bez oczyszczalni œcieków). Biernoœæ
polityki ekologicznej pañstwa widoczna by³a w braku przestrzegania zapisów praw-
nych, które bezpoœrednio regulowa³y sposoby ochrony œrodowiska. Aktywna poli-
tyka ekologiczna skupia siê na przedstawianiu zadañ, priorytetów i narzêdzi, które
umo¿liwiaj¹ jej realizacjê. Jest to dzia³alnoœæ, która ma za zadanie nie dopuszczenie
do dzia³añ niepomyœlnych dla œrodowiska. Powinna byæ mocno osadzona w rea-
liach i prawnych unormowaniach miêdzynarodowych, wykorzystywaæ ró¿ne dzie-
dziny dzia³alnoœci cz³owieka w celu ochrony œrodowiska naturalnego oraz integro-
waæ siê z rozwojem spo³ecznym i gospodarczym. Pamiêtaæ nale¿y równie¿, i¿
aktywna polityka ekologiczna mo¿e przyj¹æ charakter prewencyjny lub reaktywny.
Realizacja pierwszej mo¿e nastêpowaæ przede wszystkim drog¹ przemian struktu-
ralnych w gospodarce, wyra¿aj¹cych siê w spadku udzia³u tradycyjnych surowców
i energoch³onnych, a zarazem wysoce polutogennych dziedzin wytwarzania27. Na-
tomiast reaktywna polityka ekologiczna to taka, której priorytetowym celem bêdzie
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eliminacja lub minimalizacja emisji zanieczyszczeñ i odpadów generowanych
w procesach produkcji i konsumpcji28. Zwróciæ nale¿y uwagê na to, ¿e polityka
ekologiczna powinna byæ przede wszystkim efektywna, skuteczna i sprawiedliwa.
Polityka ekologiczna skuteczna jest wtedy, jeœli rozwi¹zuje problemy ochrony œro-
dowiska, a tym samym zwiêksza efekt bezpieczeñstwa kraju. Efektywna w sytuacji,
kiedy koszty s¹ usprawiedliwione przewidywanymi efektami, a sprawiedliwa
gdy kosztami tymi s¹ obci¹¿one równomiernie jednostki, które otrzymuj¹ korzyœci
z ochrony œrodowiska.

Bior¹c pod uwagê wymienione powy¿ej cele i zasady polityki ekologicznej
w Polsce oraz sposób i tempo jej praktycznego wdra¿ania na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat, mo¿na podj¹æ próbê okreœlenia charakteru tej polityki. Do 1989 roku
prowadzono zdecydowanie biern¹ politykê ekologiczn¹. W latach 1989–1996
nast¹pi³y pewne istotne zmiany w tym zakresie. Polityka ekologiczna uleg³a stop-
niowemu uniezale¿nieniu od wp³ywów polityki gospodarczej. Przyjêto wówczas
(w za³o¿eniach polityki ekologicznej z 1994 roku), ¿e zadania ekologiczne, spo³ecz-
ne i ekonomiczne maj¹ jednakow¹ wagê i s¹ spójne w swoim celu. Takie za³o¿enie
da³o pocz¹tek aktywnej polityce ekologicznej, któr¹ powinno cechowaæ podejmo-
wanie dzia³añ, które maj¹ na celu zapobieganie zdarzeniom niekorzystnym dla œro-
dowiska oraz zaanga¿owanie w ochronê œrodowiska na wielu p³aszczyznach.
Dzia³ania te powinny byæ podejmowane w poszanowaniu porozumieñ miêdzynaro-
dowych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska oraz w celu pe³nego po³¹czenia ochrony
œrodowiska i rozwoju spo³eczno – gospodarczego. Polityka ekologiczna lat 90-tych
XX w. stawia³a sobie za cel eliminowanie lub minimalizowanie emisji zanieczysz-
czeñ i odpadów, generowanych w procesie produkcji oraz konsumpcji29. Mia³a za-
tem charakter reaktywny. Tymczasem powinna ona d¹¿yæ do modelu polityki pre-
wencyjnej (zapobieganiu), polegaj¹cej na takim pobudzaniu gospodarki, które
umo¿liwia przechodzenie od technologii „brudnych” do technologii „czystych”
o niskim stopniu szkodliwoœci dla œrodowiska naturalnego. Takie podejœcie bêdzie
mo¿liwe dopiero wówczas, kiedy rozwój gospodarczy bêdzie efektem procesu re-
strukturyzacji gospodarki (zw³aszcza w przemyœle). Efektem tego procesu bêdzie
spadek udzia³u tradycyjnych, surowcowo i energoch³onnych dziedzin wytwarzania,
uznawanych za najbardziej uci¹¿liwe dla œrodowiska naturalnego. Wyzwania jakie
stawia XXI wiek polityce ekologicznej, to ci¹g³y rozwój jej zasad i instrumentów.
Polityka ekologiczna musi byæ przede wszystkim: skuteczna – czyli rozwi¹zuj¹ca
problemy ochrony œrodowiska, efektywna – co oznacza osi¹gniêcie po¿¹danego
efektu po jak najni¿szym koszcie oraz sprawiedliwa – czyli obci¹¿aj¹ca kosztami
uzyskuj¹cych korzyœci z ochrony30.
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Istotnym zagadnieniem w zakresie polityki ochrony œrodowiska, staje siê jej
pe³na kompatybilnoœæ z politykami szczegó³owymi np. z polityk¹ przemys³ow¹.
Problem ten zosta³ ujêty w II Polityce Ekologicznej Pañstwa. W dokumencie tym
przedstawiono relacjê pomiêdzy polityk¹ ekologiczn¹, a politykami sektorowymi.
Sformu³owano tak¿e problemy strategiczne polityki ekologicznej, okreœlono wspó³za-
le¿noœci miêdzy tymi politykami, ukazano istotê i metody realizacji ekologizacji
polityk sektorowych oraz okreœlono priorytetowe metody realizacji polityki ekolo-
gicznej pañstwa w ramach poszczególnych sektorów. Przedstawiono równie¿ szereg
zaleceñ zwi¹zanych z racjonalnym korzystaniem z zasobów naturalnych przez po-
szczególne sektory gospodarki. Wa¿nym problem jest równie¿ potrzeba poprawy
efektywnoœci finansowej oraz zastosowania metod i procedur rachunku ekonomicz-
nego i ekonomiczno – ekologicznego przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Natomiast
cz³onkowstwo Polski w UE narzuca potrzebê uzupe³nienia polityki ekologicznej
o aspekt miêdzynarodowej wymiany handlowej. Chodzi tu przede wszystkim
o aspekt salda zanieczyszczeñ zwi¹zanego z produkcj¹ dóbr eksportowanych jak
te¿ ze zu¿yciem i konsumpcj¹ dóbr importowanych31.

Zakoñczenie

Summary

Dokumenty wyznaczaj¹ce kierunek polityki ekologicznej pañstwa, (np. Polityka
Ekologiczna Pañstwa) nie zawsze oddawa³y sens problemów zwi¹zanych z rozwo-
jem cywilizacyjno – gospodarczym. Problematyka tego rodzaju wymaga od usta-
wodawcy ujêcia w przepisach i zasadach prawa wszelkich niezbêdnych zmian oraz
uwarunkowañ ekologicznych, spo³ecznych i gospodarczych w pañstwie. Przyczyn¹
takiego stanu rzeczy móg³ byæ nie do koñca dobrze obrany kierunek rozwoju w za-
kresie ochrony œrodowiska. Dokumenty te w sposób bardzo fragmentaryczny poru-
sza³y dan¹ problematykê, równie¿ czêœciowo wyjaœnia³y pojêcia, do których bardzo
czêsto nastêpuj¹ odwo³ania. Nowoczesna polityka ekologiczna aby spe³niaæ wszel-
kie warunki i byæ polityk¹ spójn¹ musi braæ pod uwagê wiele dziedzin. Tak¹ rolê
spe³nia II Polityka Ekologiczna Pañstwa, gdzie przejœcie od biernej polityki ekolo-
gicznej, do polityki czynnej a nawet prewencyjnej sta³o siê faktem. Istot¹ polityki
ochrony œrodowiska nie jest ju¿ tylko i wy³¹cznie tworzenie nic nie znacz¹cych
aktów prawnych, ale tworzenie zasad i instrumentów maj¹cych zapobiegaæ dewa-
stacji i niszczeniu œrodowiska naturalnego. Podejœcie takie znajduje swój wyraz
równie¿ w aspekcie bezpieczeñstwa ekologicznego. Dziêki prawid³owej polityce
ochrony œrodowiska, z roku na rok bezpieczeñstwo kraju w tym zakresie staje siê
coraz bardziej istotne nie tylko pod wzglêdem regionalnym, ale tak¿e na arenie sto-
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sunków miêdzynarodowych. Przyjêta polityka ekologiczna sta³a siê elementem sy-
stemu bezpieczeñstwa pañstwa w zakresie ekologii. Stan gospodarki pañstwa oraz
rosn¹cy z czasem poziom œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa i przedsiêbior-
ców pozwala wierzyæ, i¿ strategia zrównowa¿onego rozwoju Polski bêdzie realizo-
wana, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w rosn¹cym poczuciu bezpieczeñstwa
obywateli oraz wzrostu poziomu bezpieczeñstwa Polski na arenie miêdzynarodowej
w procesie globalizacji.
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w aspekcie bezpieczeñstwa ekologicznego pañstwa

Streszczenie

Niniejsze opracowanie porusza problematykê funkcjonowania polityki ochrony œrodowiska
w ujêciu bezpieczeñstwa ekologicznego. Przedstawienie istoty polityki ekologicznej, wraz z jej
instrumentami i rodzajami, ma na celu wskazanie zwi¹zku miêdzy przyjêt¹ polityk¹ a bezpieczeñ-
stwem pañstwa w ujêciu ekologicznym. Zmiany zachodz¹ce w przepisach prawa, ci¹g³a ewolucja
i rozwój tego zakresu dzia³ania pañstwa ma istotny wp³yw na element systemu bezpieczeñstwa ja-
kim jest œrodowisko naturalne. Nowe rozwi¹zania systemowe, maj¹ce swoje odzwierciedlenie
w przepisach prawa, zmieniaj¹ klasyczne pojmowanie ochrony œrodowiska i korzystania z jego
strategicznych zasobów. Wybór rodzaju polityki ekologicznej, ma œcis³y zwi¹zek z mo¿liwoœcia-
mi jakie pañstwo uzyskuje na podstawie przepisów prawa oraz koncepcj¹ ochrony i eksploatacji
w³asnego œrodowiska naturalnego.

The essence and kinds of environmental preservation

in terms of ecological security of the country

Summary

In this very study are raised important issues concerning the politics of environmental preser-
vation in terms of ecological security. The presentation of the essence of ecological politics, toget-
her with the kinds and instruments of it, is aimed at indicating the connection between politics and
the security of the country as far as ecology is concerned. The legal articles, continuous evolution
and development of the range in which the country is acting influences the security system, which
is the natural environment, a lot. New system solutions, reflected in legal articles, alter the classi-
cal understanding of environmental preservation and usage of the strategical sources of it. The
right choice of ecological politics is directly connected with the opportunities the country gains on
the basis of legal articles and preservation conception as well as exploitation of natural environ-
ment.
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Wiedza jako zasób organizacyjny

na przyk³adzie szko³y

Knowledge as an organizational resource:

a case study of school

Wprowadzenie

Introduction

Dwunastotomowe dzie³o Arystotelesa Metafizyka dotyczy³o wiedzy demonstra-
cyjnej, czyli próby zrozumienia przyczyn wydarzeñ1. Wiedza stanowi substancjê,
której sk³adnikami s¹ informacje zgromadzone w pamiêci. Wiedza jest odzwiercied-

leniem rzeczywistoœci, któr¹ „zna” posiadacz. Wiedza to idee i efekt zrozumienia

rzeczywistoœci, z któr¹ siê styka posiadacz wiedzy. Tworz¹c w³asn¹, osobist¹ wie-
dzê zapamiêtujemy informacje o b³êdach, urazach, uprzedzeniach, marzeniach i na-
dziejach na przysz³oœæ. Wiedza jest omylna, poniewa¿ nie znamy niezawodnego
kryterium umo¿liwiaj¹cego identyfikacjê prawdy. Innymi s³owy, „prawda” jest po-
jêciem wzglêdnym, co najlepiej uj¹³ austriacki filozof Karl Popper: „Ty mo¿esz
mieæ racjê, ja mogê siê myliæ i wspólnie mo¿emy dojœæ do prawdy”. Jednak sama
idea „prawdy” umo¿liwia racjonaln¹ krytykê i postêp wiedzy. Tam, gdzie nie istnie-
je konstruktywna krytyka, tam nie ma mowy o rozwoju i postêpie. Nie mo¿na sobie
wyobraziæ funkcjonowania szko³y opartej na wiedzy bez ¿ywej, konstruktywnej
i jednoczeœnie ¿yczliwej krytyki! Wiedza jest produktem wszystkich doœwiadczeñ
cz³owieka od pocz¹tku ¿ycia. Wiedza to „przekonania, które s¹ prawdziwe i uza-
sadnione”.

Sprawna pamiêæ jest jednym z atrybutów sprawnoœci intelektualnej, ale nie je-
dynym. Nauczyciele niestety w swojej pracy zbyt pochopnie oceniaj¹ uczniów na
podstawie umiejêtnoœci zapamiêtywania. Dobra pamiêæ jest istotnym, aczkolwiek
nie jedynym warunkiem posiadania wiedzy. Osoba, która jest w stanie zapamiêtaæ
Pana Tadeusza, niekoniecznie posiada szerok¹ wiedzê o literaturze.
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Wiedza a pamiêæ

Knowledge vs. memory

Wiedza jest powi¹zana z inteligencj¹, emocjami, kultur¹, a tak¿e ze sprawnoœci¹
fizyczn¹ (chodzi o relacje cia³o–umys³; o skutecznoœci cz³owieka decyduje tak¿e
jego dyspozycyjnoœæ fizyczna). Osoba przewlekle chora b¹dŸ niepe³nosprawna na-
potyka zwykle na wiele dodatkowych utrudnieñ. Z kolei osoba dbaj¹ca o kulturê fi-
zyczn¹ jest zwykle skuteczniejsza spo³ecznie.

• Wiedza jest zdobywana w okreœlonych sytuacjach – nie jest abstrakcyjna.
Jedynym sposobem na stwierdzenie, czy posiadamy wiedzê, jest jej zastoso-
wanie.

• Wiedza jest nierozerwalnie zwi¹zana z osob¹ posiadacza – nie mo¿na odsepa-
rowaæ wiedzy od cz³owieka.

• Ludzi charakteryzuj¹ ró¿ne style uczenia siê, a wiêc ich œcie¿ki dochodzenia
do wiedzy s¹ inne. Ka¿dy cz³owiek posiada nie tylko charakterystyczn¹ dla
niego wiedzê, lecz tak¿e dysponuje ró¿nymi sposobami ekspresji tej wiedzy.
Ró¿nie wyra¿amy te same uczucia, lecz tak¿e ró¿nie rozumiemy i interpre-
tujemy tê sam¹ rzeczywistoœæ.

• Zachowania ludzi ró¿ni¹ siê nie tylko dlatego, ¿e posiadaj¹ inn¹ wiedzê, lecz
tak¿e dlatego, ¿e kieruj¹ siê innym systemem wartoœci – np. osoby nastawione
na konkurowanie postrzegaj¹ wiedzê jako œrodek do uzyskania przewagi nad
konkurentem; osoby nastawione na wspó³pracê postrzegaj¹ innych ludzi jako
potencjalnych sojuszników; u ludzi z niskim poczuciem wartoœci wiedza
mo¿e s³u¿yæ do wzmocnienia poczucia w³asnej wartoœci itd.

Niemiecki teoretyk systemów Niklas Luhman definiuje wiedzê jako „oczekiwa-
nia, które mog¹ byæ zweryfikowane, gdy pojawi¹ siê dowody na to, ¿e nie mamy
racji”. W przeciwieñstwie do wiedzy, która siê mo¿e zmieniaæ, nasze nawyki i nor-
my spo³eczne s¹ odporne na dowody. Wiedza o szkodliwoœci palenia nie zmienia
zachowania na³ogowego palacza. Wiedza nie jest wcale przechowywanym w na-
szym umyœle zbiorem zdjêæ, zapachów, dŸwiêków, odczuæ dotykowych i rucho-
wych i faktów. Wiedza jest raczej zbiorem oczekiwañ, które zostaj¹ zweryfikowane
b¹dŸ nie w konfrontacji z rzeczywistoœci¹. Gotowoœæ do uczenia siê (czyli zmiany)
odró¿nia wiedzê od norm spo³ecznych. Uczenie siê polega wiêc na zmianie naszych
oczekiwañ wobec œwiata i nastêpuje wtedy, gdy siê czymœ rozczarujemy lub prze-
konujemy siê, „¿e nie mamy racji”.

Rodzaje wiedzy

Typology of knowledge

Na wiedzê wykorzystywan¹ w szkole mo¿na spojrzeæ z perspektywy celów jej
zastosowania i wyró¿nimy jej nastêpuj¹ce kategorie (schemat 1):
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1. Wiedza merytoryczna. Jest to wiedza stanowi¹ca treœæ nauczania i wycho-
wania. Do wiedzy merytorycznej zaliczamy tak¿e nabywane przez ucznia na-
wyki, zachowania, rytua³y i postawy. Jest przekazywana w relacji uczeñ–na-
uczyciel. Szko³a oparta na wiedzy aktywnie komponuje ofertê edukacyjn¹,
przekazuj¹c uczniom obraz œwiata nie tylko treœciwa podstawie zawartoœci
podrêczników, ale ³¹czy je tak¿e z treœciami kulturowymi.

2. Wiedza dydaktyczna. Tak¹ wiedzê stosuje przede wszystkim nauczyciel
w klasie. S³u¿y mu ona do przekazywania wiedzy merytorycznej. Nauczy-
ciel-wychowawca powinien dysponowaæ wiedz¹ o mechanizmach
rz¹dz¹cych ludzk¹ psychik¹, rozwojem osobowoœci, relacjami spo³eczny-
mi. Wiedza nauczycieli o wychowankach bywa czêsto niewystarczaj¹ca.
Dotyczy g³ównie tych cech, które s¹ podporz¹dkowane szkolnej dyscypli-
nie i miejscu ucznia w grupie (czy jest on grzeczny, czy te¿ nie, popularny
wœród rówieœników lub nie itp.). Wiedza psychopedagogiczna to tak¿e me-
todyka nauczania, wiedza o potrzebach ucznia, jego samoocenie, aspira-
cjach i ¿yciowych celach.

3. Wiedza organizacyjna. Tê wiedzê wykorzystuje przede wszystkim dyrektor
szko³y w procesie kierowania/zarz¹dzania organizacj¹. Beneficjentami wy-
korzystania tej wiedzy s¹ nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wiedza ta po-
wstaje i jest wykorzystywana tak¿e w relacji dyrektor szko³y–wizyta-
tor–przedstawiciel organu prowadz¹cego.
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Jak¹ wiedz¹ zarz¹dzamy w oœwiacie?

�ród³o: opracowanie w³asne.

Wiedza umo¿liwiaj¹ca realizacjê
programu nauczania danego

przedmiotu

Wiedza o tym, jak wychowywaæ
i nauczaæ

Wiedza o tym, jak zarz¹dzaæ
placówkami oœwiatowymi na
ró¿nych poziomach

Wiedza organizacyjnaWiedza
psychopedagogiczna

Wiedza merytoryczna

Schemat 1. Kategorie wiedzy wystêpuj¹ce w oœwiacie
Typology of knowledge



W zale¿noœci od funkcji pe³nionej w systemie oœwiaty rozmaite instytucje i grupy
zawodowe ró¿nie wykorzystuj¹ te trzy rodzaje wiedzy. Dyrektorzy szkó³ s¹ skoncen-
trowani przede wszystkim na wiedzy organizacyjnej, komisje egzaminacyjne intere-
suj¹ wszystkie rodzaje wiedzy w zale¿noœci od stopnia awansu zawodowego na po-
szczególne jego stopnie. Oœrodki doskonalenia nauczycieli koncentruj¹ siê na wiedzy
psychopedagogicznej i merytorycznej, choæ ostatnio coraz wiêcej kursów poœwiêca
siê wiedzy organizacyjnej, g³ównie z zakresu zarz¹dzania placówk¹ oœwiatow¹.

Jeœli spojrzymy na wiedzê z punktu widzenia jej dostêpnoœci dla innych, to
stwierdzimy, ¿e czêœæ wiedzy, jak¹ posiadamy, bardzo trudno przekazaæ innym
w s³owach. Wiedzê tê nazywamy wiedz¹ ukryt¹, np. wiêkszoœæ ludzi potrafi jeŸ-
dziæ na rowerze, lecz niezwykle trudno nauczyæ siê jazdy na rowerze nie próbuj¹c
tego osobiœcie. Tak samo trudno nauczyæ siê skutecznego zarz¹dzania. Ka¿dy cz³o-
wiek dysponuje dwoma podstawowymi rodzajami wiedzy: wiedz¹ ukryt¹ i wiedz¹

jawn¹. Wiedza jawna to taka wiedza, która jesteœmy w prosty sposób przekazaæ za
pomoc¹ s³ów lub zapisaæ na papierze (skodyfikowaæ). Nie ca³a wiedza jawna jest
skodyfikowana np. has³o dostêpu do komputera mo¿na zapisaæ, lecz dla bezpieczeñ-
stwa lepiej je zapamiêtaæ.

W tabeli 1 zaprezentowano istotne ró¿nice pomiêdzy nimi.

Tabela 1. Ró¿nice pomiêdzy wiedz¹ ukryt¹ a wiedz¹ skodyfikowan¹ w oœwiacie
Differences between tacit and explicit knowledge

Wiedza ukryta Wiedza skodyfikowana

Z natury osobista; trudno j¹ zwerbalizowaæ
i przekazaæ innemu cz³owiekowi); wi¹¿e siê
ona z systemem wartoœci osoby, która tê
wiedzê posiada, tak¿e z jej charakterem.

Zgromadzona w dokumentach tekstowych
(m.in. w formie podrêczników, studiów
przypadków, opisów dobrych praktyk,
nakazów i zakazów itp.) oraz w plikach
graficznych i multimedialnych.

Ca³kowite przekazywanie jej bez fizycznej
obecnoœci posiadacza takiej wiedzy jest
prawie niemo¿liwe.

£atwo j¹ przekazywaæ w postaci drukowanej
i elektronicznej.

Nauka jest mo¿liwa w relacji mistrz–uczeñ
lub uczeñ–mistrz –uczeñ (praca zespo³owa).

Mo¿liwa nauka na odleg³oœæ oraz przesy³anie
wiedzy do odleg³ych miejsc.

Czêsto jest bezpowrotnie tracona wraz z odej-
œciem nauczyciela ze szko³y (np. z powodu
emerytury, lub zmiany miejsca zatrudnienia).

Mo¿e byæ zachowana w szkole i zapewniæ
szkole czêœciowe uniezale¿nienie siê w przy-
padku rezygnacji z pracy b¹dŸ odejœcia
na emeryturê.

Sposób przekazywania wiedzy

• Praktyki

• Sta¿e dla nauczycieli

• Szkolenia praktyczne (np. metod¹ dramy)

• Refleksja i samodoskonalenie siê np. przy
pomocy „krytycznych przyjació³”

• Wyk³ady

• Prelekcje

• Ksi¹¿ki

• Dokumenty tekstowe w internecie

• Szkolenia na odleg³oœæ

�ród³o: opracowanie w³asne.
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W oœwiacie o wiedzy eksperckiej dowiadujemy siê, gdy s³yszymy opowieœci
o wyj¹tkowych nauczycielach, którzy potrafi¹ zainteresowaæ m³odzie¿ nauk¹, orga-
nizowaæ zajêcia pozalekcyjne i zdobywaj¹ sympatiê swoich wychowanków na wie-
le lat po opuszczeniu przez nich bram szko³y.

Z wiedz¹ eksperck¹ stykamy siê, gdy wiedzy ukrytej nie mo¿na nauczyæ z pod-
rêcznika ani na wyk³adzie. Podstawowym sposobem nabywania wiedzy ukrytej jest
mimowolne uczenie siê. Nie rozwi¹zujemy wtedy ¿adnych problemów ani nie sto-
sujemy œwiadomej strategii uczenia siê. Jednak nowa wiedza powinna pasowaæ do
wiedzy istniej¹cej, np. ucz¹c siê nazw narzêdzi ogrodniczych w jêzyku angielskim
podczas pracy w ogrodzie w Anglii, powinniœmy znaæ zasady wymowy w tym jêzyku.

Informacja jest czêsto mylona z wiedz¹, poniewa¿ zarówno informacja, jak
i wiedza przemieszczaj¹ siê poprzez sieci: informacja p³ynie przez Internet, a wie-
dza opiera siê na sieciach ludzi. Na schemacie 2 przedstawiono zale¿noœci pomiê-
dzy czterema pojêciami: danymi, informacj¹, wiedz¹ oraz m¹droœci¹.

Dane to zbiór liczb, (wartoœci numerycznych) lub znaków (wartoœci alfanume-
rycznych). Aby dane sta³y siê informacj¹, musz¹ zostaæ uporz¹dkowane, musimy
im nadaæ kontekst. Na przyk³ad ci¹g liczb +1, +1, 0, -1, 2,3,0, -1 to dane. Jeœli
wzbogacimy je o kontekst, mówi¹c, ¿e s¹ to œrednie temperatury lutego w Berlinie,
to stan¹ siê one informacj¹. Informacja mo¿e istnieæ niezale¿nie od odbiorcy. Ar-
cheolodzy odkrywaj¹ informacje o dawnych kulturach, ale najwiêkszym wyzwa-
niem jest odtworzenie wiedzy. Odkrycie odcisku palca Leonarda da Vinci na jego
obrazie nie posuwa nas w poznaniu wiedzy o tym cz³owieku, lecz jedynie dodaje
nowy fakt do zasobów informacji o nim.
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Schemat 2. Wiedza a informacja
Knowledge vs. information



Wiedza to proces organizowania informacji w substancjê, która daje orientacjê
w œwiecie i pozwala na dzia³anie. M¹droœæ z kolei zwiêksza skutecznoœæ dzia³ania,
poniewa¿ polega na upraszczaniu wiedzy i formu³owaniu prostych zasad postêpo-
wania.

Najbardziej popularn¹ klasyfikacjê wiedzy stworzy³ Arystoteles. Wyró¿ni³ on
nastêpuj¹ce rodzaje wiedzy:

a) wiedza typu know-what („wiedzieæ co”) – przyk³adem takiej wiedzy s¹ fak-
ty: data rozpoczêci¹ drugiej wojny œwiatowej, data chrztu Polski, sk³adniki
ciasta naleœnikowego. Wiedza ma tutaj znaczenie bliskie informacji – mo¿e
byæ przesy³ana za pomoc¹ znaków;

b) wiedza typu know-why („wiedzieæ dlaczego”) – to wiedza, która wyjaœnia
rzeczywistoœæ. Odnosi siê ona do zasad, praw i przyczyn zjawisk. Ten rodzaj
wiedzy jest niezwykle istotny w pewnych dziedzinach, na przyk³ad w prze-
myœle chemicznym i elektronicznym. Dostêp do tego rodzaju wiedzy przy-
œpiesza postêp i pozwala unikaæ b³êdów. W pracy dyrektora szko³y ta wiedza
pozwala podejmowaæ decyzje, unikaæ swoich b³êdów z przesz³oœci oraz
uczyæ siê na b³êdach i sukcesach innych. Zrozumienie przyczyn sukcesu po-
zwala go powtórzyæ;

c) wiedza typu know-how („wiedzieæ jak”) – odnosi siê do umiejêtnoœci ludzi
i zespo³ów, to znaczy ich zdolnoœci do robienia czegoœ. Nie mo¿na klasyfiko-
waæ wiedzy know-how jako typowo praktycznej. Podzia³ na „teoriê” i „prak-
tykê”, jeœli w ogóle ma sens, na pewno przebiega w poprzek tej kategorii
wiedzy. Wiedza „know-how” („wiedzieæ jak”) dotyczy zarówno praktycz-
nych dzia³añ, takich jak np. umiejêtnoœæ gotowania zupy, jak i abstrakcyj-
nych, tak jak umiejêtnoœæ formu³owania s¹dów filozoficznych;

d) wiedza typu know-who („wiedzieæ kto”) – okreœla posiadaczy wiedzy i opisuje
ich wiedzê, choæ obejmuje tak¿e spo³eczne zdolnoœci – umiejêtnoœci wspó³pra-

cy i komunikacji z innymi osobami posiadaj¹cymi wiedzê. Dyrektor szko³y
utrzymuj¹c kontakty z kuratorium oœwiaty, organem prowadz¹cym, dyrekto-
rem ODN-u a tak¿e innymi dyrektorami szkó³, wzbogaca swoj¹ wiedzê.

W tabeli 3 przedstawiono przyk³ady ró¿nych rodzajów wiedzy dyrektora szko³y.
Wiedza ujawniona to taka wiedza, któr¹ mo¿na zwerbalizowaæ. Wiedza ta mo¿e
(ale nie musi) zostaæ zapisana w postaci dokumentu (wtedy nazywamy j¹ wiedz¹
skodyfikowan¹).

Wiedza jawna wystêpuje w dwóch postaciach: jako wiedza deskryptywna oraz
wiedza preskryptywna. Wiedza ukryta i preskryptywna s¹ silnie ze sob¹ powi¹zane
i z tego powodu mo¿na je okreœliæ wspólnym mianem wiedzy proceduralnej (sche-
mat 14). Wiedza deskryptywna pozwala na opisywanie rzeczywistoœci, poniewa¿
zawiera w sobie typologie, metody opisu rzeczywistoœci (np. metoda SWOT) i kate-
gorie (np. kategoria uczniów). Wiedza prespkryptywna pozwala na rozwi¹zywanie
problemów, poniewa¿ zawiera w sobie recepty dzia³ania. W placówce oœwiatowej
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Tabela 3. Cztery podstawowe rodzaje wiedzy dyrektora szko³y
The four types of headmaster’s knowledge

W
ie

d
za

ja
w

n
a

WIEDZA know-what:

– Kiedy organizowane s¹ konkursy
miêdzyszkolne?

– Wiedza o prawie oœwiatowym.

– Znajomoœæ dokumentów reguluj¹cych
pracê placówki oœwiatowej.

– Struktura planu zajêæ szkolnych.

– Struktura arkusza organizacji szko³y.

– Procedury przyjêcia dziecka do oœrodka.

– Treœæ misji placówki oœwiatowej.

WIEDZA know-why:

– Pojawi³ siê konflikt pomiêdzy
nauczycielami.

– Rozmowa z przedstawicielem
kuratorium nie by³a owocna.

– Misja szko³y nie inspiruje nauczycieli.

– Rodzice nie s¹ zadowoleni z oferty
edukacyjnej szko³y.

– Reklama szko³y nie jest skuteczna.

– Nauczyciele chc¹ zmieniæ miejsce
zatrudnienia.

– Wiedza dyrektora na temat zarz¹dzania
strategicznego jest niewystarczaj¹ca.

– Pomiar jakoœci pracy szko³y wykazuje
braki.

W
ie

d
za

u
k

ry
ta

WIEDZA know-how:

– Umiejêtnoœæ integrowania ludzi.
Umiejêtnoœæ motywowania ludzi.

– Umiejêtnoœæ stworzenia planu lekcji dla
wszystkich nauczycieli.

– Umiejêtnoœæ wspó³pracy z rodzicami.

– Umiejêtnoœæ zorganizowania
konferencji dla nauczycieli z zakresu
doskonalenia.

– Umiejêtnoœæ kierowania fundacj¹, której
jest siê za³o¿ycielem.

– Umiejêtnoœæ negocjacji.

– Umiejêtnoœæ przewodzenia w grupie.

– Umiejêtnoœæ przekazania istoty
problemu w czasie spotkania.

– Umiejêtnoœæ kierowania grup¹ ludzi
przeprowadzaj¹c¹ przetarg.

– Umiejêtnoœæ zorganizowania zebrania
rady rodziców i rady pedagogicznej.

– Umiejêtnoœæ zorganizowania
warsztatów dla nauczycieli.

WIEDZA know-who:

– Umiejêtnoœæ wspó³pracy z rodzicami.

– Relacje z organem prowadz¹cym.

– Relacje z rodzicami

– Relacje z klubem dyrektorów szkó³.

– Relacje z kuratorium.

�ród³o: opracowanie w³asne.



wiedza preskryptywna wystêpuje pod postaci¹ dokumentacji, raportów. Wiedza
proceduralna jest po³¹czeniem wiedzy ukrytej i preskryptywnej, np. aby byæ dobrym
mówc¹, warto zaznajomiæ siê z zasadami autoprezentacji. Osoba o g³êbokiej wie-
dzy deskryptywnej nadaje siê do pe³nienia roli „rzeczoznawcy” b¹dŸ „ewaluatora”.
Umiejêtnoœæ zastosowania wiedzy wymaga przedsiêbiorczoœci, która z kolei opiera
siê na wiedzy proceduralnej.

Doskona³oœæ jest synonimem najwy¿szej jakoœci i posiadania wszelkich zalet.
Doskona³oœæ to skrajnie pozytywna cecha oznaczaj¹ca zupe³noœæ i absolutnoœæ
kompetencji. Do doskona³oœci w zakresie pos³ugiwania siê wiedz¹ w wielu dziedzi-
nach mo¿na dojœæ nie korzystaj¹c z pomocy dokumentów, lecz dziêki obcowaniu
z mistrzem-ekspertem, terminowaniu u niego.

Inn¹ specyficzn¹ cech¹ wiedzy jest stopieñ jej autonomii. Istniej¹ obszary wie-
dzy, które jest w stanie zg³êbiæ przeciêtnie inteligentna osoba (np. wiedza potrzebna
do zdania egzaminu na prawo jazdy), ale s¹ tak¿e takie, które wymagaj¹ nieustan-
nego studiowania i nadal pozostaj¹ niezbadane dla badacza (np. kosmologia).
W zwi¹zku z powy¿szym pewne rodzaje wiedzy s¹ autonomicznymi zbiorami faktów
i zasad (np. anatomia cz³owieka, budowa silnika spalinowego) a inne s¹ niewyob-
ra¿alnie obszerne i trudne do ogarniêcia nawet dla ekspertów. W praktyce najczê-
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Wiedza ukryta

Preskryptywna –
zawiera recepty na dzia³anie
(wiedzieæ jakie kroki podj¹æ i

dlaczego?)

Talent, kompetencja wykonawcy
(zdobyte dziêki sta¿owi i

doœwiadczeniom zawodowym
(wiedzieæ jak?)

Schemat 14. Relacje pomiêdzy wiedz¹ ukryt¹ a ujawnion¹



œciej obracamy siê w obszarach wiedzy znajduj¹ce siê poœrodku kontinuum, które
wyznaczaj¹ oba powy¿sze przyk³ady.

Wiedzê deskryptywn¹ mo¿na zdobyæ dziêki znajomoœci dokumentów i ksi¹¿ek,
a tak¿e za pomoc¹ obserwacji i badañ empirycznych. Zdobywanie wiedzy ukrytej
zale¿y w du¿ym stopniu od osobowoœci i kompetencji „mistrza”. „Mistrz” to eks-
pert, który podejmuje siê trudnej roli przekazania swojej wiedzy innej osobie („ucz-
niowi”).

Bardzo wa¿nym aspektem zarz¹dzania wiedz¹ jest tworzenie nowej wiedzy,
czyli innowacyjnoœæ. Innowacja to ocenione pozytywnie i wprowadzone w ¿ycie

usprawnienie. W oœwiacie innowacje technologiczne id¹ w parze z innowacjami
spo³ecznymi i organizacyjnymi.

W oœwiacie innowacje mog¹ dotyczyæ zarówno wiedzy psychopedagogicznej
(jak nauczaæ?), jak i wiedzy organizacyjnej (jak lepiej organizowaæ procesy dydak-
tyczne w szkole? Jak zarz¹dzaæ nauczycielami? Jak zarz¹dzaæ systemem oœwiaty?).
Sam pomys³ jest niemal bezwartoœciowy, jeœli nie zostanie zrealizowany. Innowacy-
jnoœæ oznacza, ¿e nowy pomys³ bêdzie zastosowany w oœwiacie, co z kolei wymaga
przedsiêbiorczoœci od pomys³odawcy.

Innowacyjnoœæ w oœwiacie = wynalazek/pomys³/idea + przedsiêbiorczoœæ

(nauczyciela, dyrektora szko³y, wizytatora itp.)

Innowacyjnoœæ wi¹¿e siê zwykle z ponoszeniem ryzyka przez innowatora i bra-
niem na siebie odpowiedzialnoœci. Innowator w oœwiacie to ktoœ, kto ma ambicjê,
pasjê i marzenia.

W oœwiacie innowacje mog¹ dotyczyæ jej ró¿nych aspektów, st¹d te¿ bierze siê
zró¿nicowanie ich charakteru. Innowacje prze³omowe („radykalne”) dotycz¹, jak
sama nazwa wskazuje, ca³kowicie nowych rozwi¹zañ wprowadzanych na masow¹
skalê w ca³ym systemie oœwiaty. Przyk³adem innowacji prze³omowej jest rozwa¿a-
na w Wielkiej Brytanii koncepcja dowo¿enia dzieci zamieszka³ych na terenach miej-
skich bezp³atnymi autobusami do szko³y w celu roz³adowania korków na ulicach
w godzinach rannych. Innowacje „narastaj¹ce” dotycz¹ ulepszenia tego, co ju¿ ist-
nieje. Innowacje „substytucyjne” polegaj¹ na zastêpowaniu (wypieraniu) starych
rozwi¹zañ. Dziêki innowacjom narastaj¹cym jakoœæ nauczania w okreœlonej szkole
wyró¿nia siê na korzyœæ na tle innych szkó³, dziêki czemu przyci¹ga ona uczniów.
W wypadku innowacji radykalnej nie znamy wyniku i wp³ywu na oœwiatê – nie
wiemy, czy nasze oczekiwania siê spe³ni¹. W innowacji narastaj¹cej wynik jest zna-
ny – chcemy osi¹gn¹æ za³o¿ony rezultat, np. zwiêkszyæ kreatywnoœæ dzieci uczniów
mierzon¹ wynikami testów na kreatywnoœæ w danej populacji. Innowacje systemo-
we polegaj¹ na tym, ¿e wprowadza siê je jednoczeœnie w wiêkszej liczbie placówek
oœwiatowych, co jest koordynowane przez odpowiedni organ.

W poni¿szej tabeli przedstawiono przyk³ady ró¿nego rodzaju innowacji w oœwiacie,
które zosta³y podzielone ze wzglêdu na stopieñ innowacyjnoœci i miejsce zastosowania.
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Tabela 3. Rodzaje innowacji w oœwiacie
The typology of innovations in education

Obszar

innowacji

i stosowania

Stopieñ innowacyjnoœci

Innowacja

radykalna

Innowacja

narastaj¹ca

Innowacja

substytucyjna

Klasa (osobista
innowacja
nauczyciela)

Absolutnie
nowatorska metoda
organizacji procesu
nauczania

– Ulepszenie znanej metody
nauczania.

– Ulepszenie sposobów oceny
uczniów.

– Zast¹pienie jednej
metody inn¹ (np.
zast¹pienie rzutnika
folii rzutnikiem
multimedialnym).

Placówka
oœwiatowa

– „Szko³a bez
dzwonka”.

– Zaanga¿owanie
rodziców w proces
rekrutacji nauczycieli.

– Zaanga¿owanie ro-
dziców w proces pro-
jektowania nowych
budynków szkolnych.

– Ulepszenie organizacji „dni
otwartych” w szkole.

– Ulepszenie sposobów
ewaluacji pracy szko³y.

– Zast¹pienie
wywiadówki inn¹
form¹ kontaktu
z rodzicami.

Grupa szkó³
(np. pod nad-
zorem tego
samego wizy-
tatora) lub orga-
nu prowadz¹-
cego

Wprowadzenie
nowych zasad
komunikacji na linii
szko³a–rodzice

Nowy sposób organizacji
dojazdów do szkó³.

Ustanowienie stowarzyszenia
b¹dŸ federacji szkó³.

Zmiana jednostki
odpowiedzialnej za
dany obszar zarz¹-
dzania oœwiat¹ (np.
przeniesienie obo-
wi¹zku z kura-
toriów na organy
prowadz¹ce).

Województwo
(pod kuratel¹
jednego kura-
torium)

j. w. – Usprawnienie metod pracy z
uczniami sprawiaj¹cymi
problemy wychowawcze

j.w.

Poziom makro
– pod nadzorem
MEN

– Wprowadzenie
obowi¹zkowych
mundurków dla
uczniów.

– Ustanowienie
nowych instytucji
wspieraj¹cych
edukacjê uczniów
uzdolnionych.

– Wprowadzenie
programu zachêt do
podjêcia pracy w
oœwiacie dla
najlepszych
absolwentów
uniwersytetów.

– Wzbogacenie lekcji historii o
nowe elementy kszta³tuj¹ce
œwiadomoœæ narodowa
uczniów

– Usprawnienie metod pracy
z uczniami sprawiaj¹cymi
problemy wychowawcze

– Zwiêkszenie mo¿liwoœci
indywidualnego podejœcia
nauczyciele do ucznia

– Ogólne zwiêkszenie
nak³adów na szkolenie
nauczycieli (co powinno
skutkowaæ

– Stopniow¹ (narastaj¹c¹)
popraw¹ jakoœci nauczania

Usuniêcie z progra-
mów nauczania
zdezaktualizowa-
nych treœci i wpro-
wadzenie innych
(np. dotycz¹cych
historii stosunków
polsko-ukraiñskich)

�ród³o: opracowanie w³asne.
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Uwagi koñcowe

Final remarks

Wiedza jest odzwierciedleniem rzeczywistoœci, któr¹ „zna” posiadacz. Wiedza
to idee i efekt zrozumienia rzeczywistoœci, z któr¹ siê styka posiadacz. Wiedza
w szkole wystêpuje pod trzema postaciami: jako wiedza merytoryczna, psychope-
dagogiczna oraz organizacyjna. Czêœæ wiedzy wystêpuje w formie ukrytej (know-how

i know-what), a czeœæ daje siê ³atwo wyartyku³owaæ (know-what oraz know-why).
Wiedzy ukrytej nabywa siê w trakcie obcowania z „mistrzem” albo dziêki doœwiad-
czeniu w³asnemu. Zg³êbienie wszystkich arkanów wiedzy nie sprawi automatycz-
nie, ¿e cz³owiek stanie siê mistrzem. Wiedzê ukryt¹ przekazujemy m.in. za pomoc¹
coachingu i mentoringu

Tworzenie wiedzy jest zwi¹zane z innowacyjnoœci¹. Innowacja to zweryfikowa-
ne pozytywnie i zastosowane usprawnienie. Innowacyjnoœæ jest mo¿liwa dziêki za-
trudnianiu twórczych nauczycieli, którzy pod okiem twórczego dyrektora staraj¹ siê
wprowadzaæ w szkole najlepsze pomys³y z myœl¹ o dobru ucznia. Innowacje dzieli-
my na: radykalne, narastaj¹ce oraz substytucyjne.

Najcenniejszym kapita³em szko³y wiedzy jest jej kapita³ intelektualny. Obejmuje
on wszystkie niematerialne zasoby, jakimi dysponuje i zarz¹dza jej dyrektor. Nie da
siê go „wymierzyæ” w sensie fizycznym, jak szerokoœci bie¿ni szkolnej. Lepiej jed-
nak poruszaæ siê po obcym terenie z nieprecyzyjn¹ map¹ ni¿ bez mapy. W oœwiacie
warto stosowaæ choæby najprostsze metody pomiaru kapita³u intelektualnego. Wiêk-
szoœæ dyrektorów szkó³ w Polsce ma dziœ niewielkie pojêcie o tym, jak mierzyæ ka-
pita³ intelektualny placówki oœwiatowej. Stosuj¹c opisane tutaj narzêdzia pomiaru
zyskaj¹ tak¹ „mapê”, która pozwoli poruszaæ siê po tym ma³o znanym terytorium.
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Wiedza jako zasób organizacyjny na przyk³adzie szko³y

Streszczenie

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy stwarza nowy kontekst dla polskiej oœwiaty. Oœwiata
w strukturach pañstwa nie jest ju¿ uto¿samiana ze stabiln¹, ma³o dynamiczn¹ struktur¹, która funk-
cjonuje poza g³ównym nurtem zmian gospodarczych w kraju. Dzisiaj oœwiata staje siê sektorem
strategicznym. Celem zarz¹dzania wiedz¹ w polskiej oœwiacie powinno byæ tworzenie i doskona-
lenie warunków sprzyjaj¹cych tworzeniu wiedzy, wymianie wiedzy i wykorzystywaniu wiedzy.
Rolê nadrzêdn¹ pe³ni tutaj wiedza organizacyjna, która s³u¿y do organizacji procesu nauczania
i wychowywania m³odzie¿y. Jakoœæ zarz¹dzania w oœwiacie zale¿y od jakoœci zasobów wiedzy
znajduj¹cych siê w placówkach oœwiatowych: z³e zarz¹dzanie zasobami wiedzy skutkuje nisk¹ ja-
koœci¹ ca³ego systemu oœwiaty.

Knowledge as an organizational resource: a case study of school

Summary

Modern primary and secondary education (oœwiata) has become one of the pillars of a Know-
ledge-based Economy (KBE). The quality of teaching and research in universities depends on the
quality of teaching in secondary schools and primary schools down to pre-school education. Edu-
cation in the 21st century has ceased to exist as an enclave, in an environment driven by market
forces, in the backwaters of the mainstream socio-economic developments. The condition of the
system of education does not depend merely on the knowledge and professionalism of teachers.
The quality of management plays an important role in this equation: poor management results in
low quality of teaching.
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ZBIGNIEW DZIEMIANKO

Wy¿sza Szko³a Bezpieczeñstwa w Poznaniu

Edukacja dla bezpieczeñstwa w Polsce

na pocz¹tku XXI wieku

Education for security in Poland at the beginning

of the 21
st

century

Bezpieczeñstwo nie jest wszystkim,

ale bez bezpieczeñstwa wszystko jest niczym.

K. Nauman

Wydarzenia, których jesteœmy œwiadkami na pocz¹tku XXI wieku zmieni³y

w zasadniczy sposób postrzeganie bezpieczeñstwa miêdzynarodowego jako stanu

i procesu zwi¹zanego przede wszystkim z si³¹ militarn¹ pañstw. Runê³y z³udzenia,

¿e po zakoñczeniu blisko pó³wiecznej konfrontacji Uk³adu Warszawskiego i Paktu

Pó³nocnoatlantyckiego, mo¿na zbudowaæ trwa³y pokój obejmuj¹cy wiele dziedzin

ludzkiej aktywnoœci. Pozosta³y one jednak w œwiadomoœci wielu ludzi, mimo, ¿e

doœwiadczenia wynikaj¹ce z implementacji Traktatu o redukcji zbrojeñ konwencjo-

nalnych by³y bardzo pozytywne i wielce obiecuj¹ce.

Nowe wyzwania cywilizacyjne, klêski ¿ywio³owe, katastrofy techniczne i terroryzm

o nowym obliczu, bezrobocie, rozprzestrzenianie siê chorób zakaŸnych, pog³êbiaj¹cy

siê handel narkotykami, rosn¹ce strefy ubóstwa postawi³y przed spo³eczeñstwami i pañ-

stwami nowe wyzwania, zmusi³y do nowego spojrzenia na problem bezpieczeñstwa

w wymiarze zarówno lokalnym, jak i regionalnym. Nowe wyzwania wymusi³y poszu-

kiwanie nowych rozwi¹zañ i tworzenie nowych koncepcji budowania systemu bezpie-

czeñstwa personalnego i strukturalnego opartego na wspó³pracy, poszanowaniu praw

innych narodów, praw cz³owieka i praw do zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego.

Bardzo czêsto s³yszymy wyraz „bezpieczeñstwo” u¿ywany w ró¿nym kontek-

œcie i ró¿nie pojmowany. Jesteœmy informowani o tym, ¿e grozi nam niebezpieczeñ-

stwo, albo ¿e jesteœmy chronieni przed jakimœ niebezpieczeñstwem, albo ¿e tworzy

siê warunki bezpieczeñstwa lub te¿ komuœ zapewniamy bezpieczeñstwo.

Pojêcie bezpieczeñstwa jest wieloznaczne. Wœród wielu typologii i klasyfikacji

najczêœciej postrzega siê bezpieczeñstwo w ujêciu pozytywnym lub negatywnym,

zawsze jednak w relacji do niebezpieczeñstwa – zagro¿enia.
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Bezpieczeñstwo to stan niezagro¿enia, spokoju, pewnoœci1. Najczêœciej termin

„bezpieczeñstwo” u¿ywamy wraz z jego interpretacj¹ znaczeniow¹. W znaczeniu

ogólnospo³ecznym bezpieczeñstwo obejmuje zabezpieczenie potrzeb: istnienia, prze-

trwania, pewnoœci, stabilnoœci, to¿samoœci (identycznoœci), niezale¿noœci, ochrony

poziomu i jakoœci ¿ycia2.

Jednym z zachowañ cz³owieka jest d¹¿enie do zaspokojenia potrzeby bezpieczeñ-

stwa osobistego, jak i ca³ej grupy spo³ecznej, w której cz³owiek funkcjonuje. Postrze-

ganie potrzeb ludzkich mo¿na przedstawiæ na podstawie pogl¹dów A. H. Maslowa3,

który twierdzi³, i¿ zaspokojenie potrzeb jest warunkiem zdrowia i rozwoju oraz

mo¿na je usystematyzowaæ w strukturê hierarchiczn¹ obejmuj¹c¹ potrzeby ni¿szego

i wy¿szego rzêdu. Do potrzeb ni¿szego rzêdu, wynikaj¹cych z niedostatku, zaliczy³

potrzeby fizjologiczne i bezpieczeñstwa. Do potrzeb wy¿szego rzêdu zaliczy³ potrze-

by u¿ytecznoœci, przynale¿noœci, uznania i samorealizacji. Wed³ug Maslowa zaspoko-

jenie potrzeb wy¿szego rzêdu jest warunkowane zaspokojeniem potrzeb ni¿szego rzê-

du. Wa¿ne wydaje siê przy tym, pozostawienie wymienionych grup potrzeb wobec

siebie w œcis³ych zale¿noœciach. Zaspokojenie potrzeby wy¿szego rzêdu jest uwa-

runkowane uprzednim zaspokojeniem potrzeby ni¿szego rzêdu.

Tak rozumiana potrzeba bezpieczeñstwa jest uplasowana w hierarchii, jako po-

trzeba ni¿szego rzêdu. Jej zaspokojenie jest warunkiem dzia³ania podejmowanego

przez cz³owieka, oraz warunkiem zaspokojenia potrzeb wy¿szego rzêdu. Potrzeba

bezpieczeñstwa jest nadrzêdna w stosunku do innych potrzeb, poniewa¿ ma zaspo-

kajaæ naczelne ¿ywotne potrzeby trwania, stabilizacji i przewidywania, rozwoju,

dobrobytu i w rezultacie ludzkiego szczêœcia.

Bezpieczeñstwo jest stanem i jednoczeœnie ci¹g³ym procesem, systematycznym

dzia³aniem na rzecz jego tworzenia i utrzymania. Innymi s³owy, bezpieczeñstwo

jako najwy¿sza wartoœæ i potrzeba jednostek, grup spo³ecznych, pañstw i wspólnot

wielkopañstwowych jest wytworem, swego rodzaju produktem, wszystkich pod-

miotów bezpieczeñstwa, które musz¹ byæ do tego przygotowane i zdolne. Oczeki-

wanie na to, ¿e bezpieczeñstwo bêdzie efektem jednorazowego dzia³ania, darem

losu, szczêœcia czy Boga, jest nie tylko b³êdne, ale wrêcz samobójcze.

Tradycyjne bezpieczeñstwo narodowe – pañstw, by³o uto¿samiane g³ównie

z si³¹ wojskow¹ wed³ug schematu: zagro¿enie to agresja – wojna, a bezpieczeñstwo

to obrona militarna. W rzeczywistoœci zawsze bezpieczeñstwo kszta³towa³y równie¿

inne ni¿ militarne czynniki. Obecnie – obok aspektów wojskowych i politycznych

wyró¿niane s¹ – czynniki gospodarcze (ekonomiczne) i technologiczne, zasoby su-

rowcowe oraz polityka w dziedzinie ekologii, demografii, spraw spo³ecznych i hu-

manitarnych. Ponadto koncepcje bezpieczeñstwa obejmuj¹ sprawy zwi¹zane z za-
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chowaniem to¿samoœci narodowej oraz zapewnieniem udzia³u poszczególnych

narodów (pañstw) w rozwoju cywilizacyjnym wspó³czesnego œwiata. Zyska³ na

znaczeniu „ludzki wymiar” bezpieczeñstwa, czyli poszanowanie podstawowych

praw i swobód obywatelskich. St¹d te¿ „bezpieczeñstwo wspó³czesne jest czymœ

wiêcej ni¿ synonimem biologicznej egzystencji narodu i istnienia pañstwa; zawiera

w sobie okreœlone osi¹gniêcia lub aspiracje dotycz¹ce sposobu i poziomu ¿ycia,

a tak¿e kryteria ustrojowe”. Tak rozbudowane podejœcie do postrzegania bezpiecze-

ñstwa obowi¹zuje w NATO4.

W procesie budowy bezpieczeñstwa miêdzynarodowego interesy narodowe

maj¹ pierwszeñstwo przed miêdzynarodowymi. Wynika z tego, ¿e nadrzêdnym ce-

lem pañstw jest zapewnienie w³asnego bezpieczeñstwa narodowego.

Dla wype³nienia misji tworzenia bezpieczeñstwa narodowego konieczne s¹ od-

powiednie instytucje i struktury bezpieczeñstwa zwane inaczej strukturami realiza-

cyjnymi, b¹dŸ systemem bezpieczeñstwa narodowego. Tak wiêc w znaczeniu stru-

kturalnym (systemowym) – bezpieczeñstwo narodowe to ca³okszta³t przygotowania

i organizacji pañstwa dla ci¹g³ego tworzenia bezpieczeñstwa narodowego obej-

muj¹cy nastêpuj¹ce podstawowe elementy5:

– prawne podstawy bezpieczeñstwa;

– politykê i strategiê bezpieczeñstwa narodowego;

– cywiln¹ i wojskow¹ organizacjê ochrony i obrony narodowej;

– infrastrukturê bezpieczeñstwa;

– edukacjê dla bezpieczeñstwa;

– sojusze i wspó³pracê miêdzynarodow¹ w zakresie bezpieczeñstwa.

Edukacja dla bezpieczeñstwa jest to okreœlony system dydaktyczno-wychowaw-

czej dzia³alnoœci rodziny, szko³y, wojska, policji, koœcio³ów, œrodków masowego

przekazu, organizacji m³odzie¿owych i stowarzyszeñ, zak³adów pracy oraz instytu-

cji pañstwowych i samorz¹dowych, ukierunkowanej na kszta³towanie systemów

wartoœci, upowszechnianie wiadomoœci i kszta³towanie umiejêtnoœci wa¿nych dla

zapewnienia bezpieczeñstwa narodowego6.

Po raz pierwszy pojêcie „edukacji dla bezpieczeñstwa” zosta³o wprowadzone

w Polsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji, która odby³a siê w Akademii Obro-

ny Narodowej siê w maju 1994 roku7. Uznano wówczas, ¿e dotychczasowe pojêcie

„edukacji obronnej” jest zbyt w¹skie i nie obejmuje wszystkich problemów do-

tycz¹cych zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa.
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Bardzo czêsto pojêcie edukacji dla bezpieczeñstwa wydaje siê to¿same z edu-

kacj¹ obronn¹, jednak¿e edukacja dla bezpieczeñstwa posiada bardziej rozszerzony

zakres pojêciowy i treœciowy. Edukacja obronna jest procesem wychowania

i kszta³cenia, których celem jest takie przygotowanie cz³owieka, które zapewni³oby

mu niezbêdny zasób wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do przeciwdzia³ania prze-

mocy w jej wszelkich przejawach. Wa¿nym zastrze¿eniem jest tu takie podejœcie do

przemocy, które charakteryzuje jej szerokie ujêcie, a wiêc obejmuj¹ce nie tylko

przemoc fizyczn¹, ale równie¿ groŸbê opart¹ o u¿ycie si³y.

Ró¿nice znaczeniowe terminów „edukacja obronna” i „edukacja dla bezpieczeñ-

stwa” wyra¿aj¹ siê odmiennym ujêciem zadañ, stoj¹cych przed obydwoma wymie-

nionymi rodzajami aktywnoœci: w edukacji obronnej zadaniem jest przeciw-

dzia³anie zagro¿eniom, zaœ w edukacji dla bezpieczeñstwa odpowiadaniem na

wyzwania, które mog¹ byæ zagro¿eniami8.

Poszczególnym rodzajom zagro¿eñ mo¿na przyporz¹dkowaæ odpowiednie dzie-

dziny edukacji dla bezpieczeñstwa: politycznego, militarnego, gospodarczego, pub-

licznego, psychospo³ecznego i ekonomicznego.

Przez edukacjê dla bezpieczeñstwa politycznego rozumiemy ogó³ oddzia³ywañ

oœwiatowo-wychowawczych, zmierzaj¹cych do kszta³towania kultury politycznej

spo³eczeñstwa oraz postaw wobec zagro¿eñ politycznych.

Edukacja dla bezpieczeñstwa militarnego to ogó³ oddzia³ywañ obejmuj¹cych

kszta³cenie i wychowanie obronne spo³eczeñstwa, zmierzaj¹cych do zachowania

niepodleg³oœci narodu i pañstwa oraz ochrony ¿ycia i ludzi w stanach zagro¿enia

wojennego i wojny.

Przez edukacjê dla bezpieczeñstwa gospodarczego rozumiemy ogó³ oddzia³y-

wañ oœwiatowo-wychowawczych, zmierzaj¹cych do kszta³cenia œwiadomoœci eko-

nomicznej spo³eczeñstwa i postaw wobec zagro¿eñ gospodarczych.

Edukacj¹ dla bezpieczeñstwa publicznego nazywamy ogó³ oddzia³ywañ oœwia-

towo-wychowawczych, zmierzaj¹cych do kszta³cenia œwiadomoœci prawnej spo³eczeñ-

stwa oraz postaw i zachowañ w sytuacjach zagra¿aj¹cych obywatelom i porz¹dkowi

publicznemu.

Edukacj¹ dla bezpieczeñstwa psychospo³ecznego nazywamy ogó³ oddzia³ywañ

oœwiatowo-wychowawczych, zmierzaj¹cych do kszta³towania moralnoœci spo³ecze-

ñstwa i postaw wobec zagro¿eñ psychospo³ecznych.

Edukacja dla bezpieczeñstwa ekologicznego nazywamy ogó³ oddzia³ywañ

oœwiatowo-wychowawczych, zmierzaj¹cych do harmonijnego wspó³¿ycia ludzi

z przyrod¹ oraz postaw i zachowañ w sytuacjach zagro¿eñ ekologicznych.

Wymienione dziedziny edukacji dla bezpieczeñstwa s¹ wzajemnie powi¹zane, np.

edukacja dla bezpieczeñstwa publicznego i psychospo³ecznego, militarnego i gospo-

darczego, gospodarczego i ekologicznego, psychospo³ecznego i ekologicznego.
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Mo¿na wyodrêbniæ ró¿ne poziomy edukacji: wy¿szy, œredni, podstawowy oraz

szeroko pojêt¹ oœwiatê. Edukacjê ta mo¿na ponadto podzieliæ na profesjonaln¹

i nieprofesjonaln¹.

Wœród instytucji wychowawczych maj¹cych najwiêkszy wp³yw na realizacjê ce-

lów i zadañ edukacyjnych dla bezpieczeñstwa zajmuje rodzina i szko³a.

Obecny kszta³t edukacji dla bezpieczeñstwa obejmuje szeroki wachlarz zagad-

nieñ. Przede wszystkim ma ona przygotowaæ przysz³ego cz³onka spo³eczeñstwa do

radzenia sobie w ka¿dej sytuacji zagro¿enia, poprzez szybkie, kreatywne myœlenie

i planowanie swoich dzia³añ9. Wszelkie stresy powoduj¹ negatywne reakcje ze stro-

ny cz³owieka i „parali¿uj¹” jego logiczne myœlenie. Szko³a ma zatem uczyæ walki

ze stresem, z lêkami i wszelkiego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi, by pomóc

m³odzie¿y w przysz³oœci swobodnie egzystowaæ w spo³eczeñstwie. Edukacja dla

bezpieczeñstwa to równie¿ przyswajanie podstawowych wartoœci moralnych i ludz-

kich. Pozwalaj¹ one na w³aœciwe ocenianie zachodz¹cych w otoczeniu zjawisk i po-

dejmowanie dzia³añ godnych cz³owieka.

Istota edukacji dla bezpieczeñstwa uto¿samiana jest z wychowaniem spo³eczeñ-

stwa twórczego i œwiadomego otaczaj¹cych go zjawisk. Spo³eczeñstwo XXI wieku

winno czuæ swoje obowi¹zki w stosunku do pañstwa i nale¿ycie je wype³niaæ.

Kszta³towanie tej œwiadomoœci powinno odbywaæ siê ju¿ od najwczeœniejszych lat

szkolnych, by wykszta³ciæ w m³odym pokoleniu odpowiedzialn¹ postawê patrio-

tyczno-obywatelsk¹. Rozumowanie takie jest zgodne z popularnym staropolskim

przys³owiem „Czym skorupka za m³odu nasi¹knie, tym na staroœæ tr¹ci”. Dzieci,

czy tego chc¹ czy nie, przechwytuj¹ nawyki swojego najbli¿szego otoczenia, czyli

domu rodzinnego i szko³y. W doros³ym ¿yciu, nawet mimowolnie wpojone warto-

œci nadal s¹ kontynuowane i w jakimœ stopniu kultywowane. Dzieci wychowane

w poszanowaniu wartoœci moralnych, praw innych ludzi oraz w poczuciu obowi¹z-

ku w stosunku do ojczyzny, zupe³nie inaczej odbieraj¹ otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ

i w przysz³oœci staj¹ siê œwiadomymi cz³onkami spo³eczeñstwa.

W œrodowisku szkolnym edukacja dla bezpieczeñstwa polega na podejmowaniu

ró¿nych dzia³añ wychowawczo-dydaktycznych, by wyposa¿yæ ucznia w wiedzê

oraz umiejêtnoœci radzenia sobie w sytuacjach zagro¿enia. Najogólniej ujmuj¹c

istot¹ dzia³añ edukacyjnych dla bezpieczeñstwa jest rozwijanie w m³odzie¿y œwia-

domoœci obronnej, która pozwala nie tylko przewidzieæ i oceniæ mo¿liwe zagro¿e-

nia, lecz tak¿e efektywnie zapewniæ bezpieczeñstwo w ka¿dym œrodowisku

spo³ecznym. Bezpieczeñstwo mo¿e mieæ zarówno wymiar rodzinny, lokalny, jak

i ogólnonarodowy. Zagro¿enia pojawiaj¹ siê wszêdzie, pocz¹wszy od najbli¿sze-

go otoczenia w postaci nieszczêœliwych wypadków, po zagro¿enia w skali

ca³ego kraju, zwi¹zane z atakiem terrorystycznym, czy atakiem ze strony innego

pañstwa.
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Zasadniczym celem edukacji dla bezpieczeñstwa jest zatem przekazaniem ucz-

niom mo¿liwie du¿ej wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do radzenia sobie w sytua-

cjach zagro¿eñ10. Dotyczy to zarówno czasu wojny, jak i czasu pokoju. Wspó³czesna

edukacja dla bezpieczeñstwa stanowi swoisty proces przygotowania m³odego

cz³owieka do pe³nego ¿ycia w spo³eczeñstwie, poprzez rozwój kompetencji intelek-

tualnych, emocjonalnych i moralnych oraz postawy twórczego myœlenia i dzia³ania.

Obecnie funkcjonuj¹cy w Polsce system edukacji dla bezpieczeñstwa wykazuje

wiele s³abych stron zarówno w warstwie celów, jak i doborze treœci kszta³cenia oraz

braku odpowiednio przygotowanych kadr nauczycielskich. W szko³ach podstawowych,

gimnazjach, liceach i w uczelniach wy¿szych s¹ wprawdzie wyodrêbnione treœci edu-

kacyjne i pewne formy pracy dydaktycznej, ale nie zapewniaj¹ one uczniom ani stu-

dentom niezbêdnej d¹¿noœci przechodzenia od ni¿szych do wy¿szych poziomów wie-

dzy i umiejêtnoœci z zakresu edukacji dla bezpieczeñstwa i edukacji obronnej.

Szczególnym problemem w tworzeniu bezpieczeñstwa Polski na pocz¹tku XXI

wieku jest pilna potrzeba kadr na stanowiska zwi¹zane z bezpieczeñstwem kraju, na

wszystkich szczeblach administracji pañstwowej i samorz¹dowej oraz potrzeba

edukacji dla bezpieczeñstwa osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska w struktu-

rach administracji publicznej, które odpowiadaj¹ za stan i organizacjê bezpieczeñ-

stwa na zarz¹dzanym terenie.

Zgodnie z rosn¹cym zapotrzebowaniem spo³ecznym na edukacjê w ró¿nych ob-

szarach bezpieczeñstwa i specjalistów z tej dziedziny, Minister Nauki i Szkolnictwa

Wy¿szego wyda³ Rozporz¹dzenie w sprawie standardów kszta³cenia dla poszczegó-

lnych kierunków oraz poziomów kszta³cenia, a tak¿e trybu tworzenia warunków, ja-

kie musi spe³niaæ uczelnia, by prowadziæ studia miêdzykierunkowe oraz makrokie-

runki, w którym wprowadzi³ dwa nowe kierunki studiów, (studia I i II stopnia),

bezpieczeñstwo narodowe oraz bezpieczeñstwo wewnêtrzne11.

W myœl rozporz¹dzenia absolwenci kierunku Bezpieczeñstwo Narodowe studiów

pierwszego stopnia otrzymuj¹ tytu³ zawodowy licencjata. Podczas studiów zdoby-

waj¹ wykszta³cenie ogólne, kierunkowe i specjalistyczne umo¿liwiaj¹ce podjêcie

pracy zawodowej w ró¿nego rodzaju strukturach administracji rz¹dowej i samo-

rz¹dowej, w organizacjach zajmuj¹cych siê kszta³towaniem bezpieczeñstwa obywa-

teli, instytucjach i przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê problematyk¹ bezpieczeñ-

stwa i porz¹dku publicznego oraz ochron¹ osób i mienia, jednostkach ochrony

przeciwpo¿arowej, zak³adowych s³u¿bach ratowniczych, wydzia³ach zarz¹dzania

kryzysowego, formacjach obrony cywilnej, a tak¿e do pracy w Policji, Si³ach Zbro-

jnych RP, s³u¿bie celnej i penitencjarnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz

Stra¿y Granicznej i Stra¿y Miejskiej.
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Uzyskana przez absolwentów wiedza o charakterze akademickim z zakresu

nauk spo³ecznych, politologicznych i administracyjnych oraz nabywane umiejêtno-

œci praktyczne w czasie zajêæ realizowanych w formie innej ni¿ wyk³ad, a tak¿e

praktyki zawodowe przygotuj¹ do pe³nienia funkcji kierowniczych na œrednich

szczeblach zarz¹dzania w podmiotach wykonuj¹cych zadania z zakresu ochrony

bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

Studia na kierunku Bezpieczeñstwo Narodowe przygotuj¹ absolwentów do popra-

wnej analizy zjawisk spo³ecznych, politycznych, militarnych, œrodowiskowych i in-

nych zachodz¹cych w naszym kraju a maj¹cych poœredni lub bezpoœredni wp³yw na

stan bezpieczeñstwa narodowego, kszta³towania œwiadomoœci bezpieczeñstwa a za-

tem i kszta³towania systemu bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Poczucie bezpieczeñstwa przez obywateli i grupy spo³eczne jest obecnie tak

samo istotne, jak umiejêtnoœæ radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych

zwi¹zanych z katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi, niepokojami

spo³ecznymi czy zdarzeniami terrorystycznymi. Dlatego absolwenci specjalnoœci

bezpieczeñstwo publiczne bêd¹ wyró¿niaæ siê zarówno ogóln¹ wiedz¹ z zakresu

bezpieczeñstwa publicznego, jak i sposobów radzenia sobie w codziennej sytuacji

wynikaj¹cej z procesów zmiany spo³ecznej, niestabilnego rynku pracy, przemocy

w szkole, patologii spo³ecznych czy niew³aœciwego wykorzystywania Internetu.

Umo¿liwi im to skuteczne podejmowanie dzia³añ i nawi¹zywanie wspó³dzia³ania

w zakresie zagro¿eñ; prognozowania, przeciwdzia³ania, eliminowania i usuwania

skutków tych zagro¿eñ. Specjalistyczna wiedza z zakresu systemów kierowania

bezpieczeñstwem gmin, powiatów oraz województw bêdzie ich atrybutem w sytua-

cjach kryzysowych i w sytuacjach zagro¿eñ.

Absolwenci specjalnoœci zarz¹dzanie kryzysowe bêd¹ przygotowani do profesjo-

nalnego rozpoznawania sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa spo³ecznoœci lokalnej,

rozumienia dynamiki indywidualnych i zbiorowych sytuacji kryzysowych, oceny

zagro¿eñ, do koordynacji dzia³añ s³u¿b zarz¹dzania kryzysowego, do pracy w sytua-

cji trudnej i z problemowymi partnerami, mediacji w sytuacjach konfliktu oraz do

opracowywania programów profilaktycznych dla wspierania zrównowa¿onego roz-

woju œrodowisk lokalnych. Wiedza i umiejêtnoœci pozwol¹ na efektywne dzia³anie

w sytuacjach kryzysowych w tym opracowywania planów reagowania, zarz¹dzania

projektem i prac¹ interdyscyplinarnych zespo³ów zarz¹dzania kryzysowego. Absol-

wenci stan¹ siê profesjonalnymi mened¿erami bezpieczeñstwa w zespo³ach kie-

ruj¹cych bezpieczeñstwem gmin, powiatów i województw w czasie pokoju, w sytu-

acji kryzysowej i stanach nadzwyczajnych.

Absolwenci bêd¹ posiadaæ umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê komputerowymi systema-

mi wspomagaj¹cymi zarz¹dzanie w bezpieczeñstwie oraz pos³ugiwania siê jêzykiem

obcym na poziomie bieg³oœci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kszta³cenia Jêzykowe-

go Rady Europy oraz w zakresie stosowania specjalistycznego jêzyka zawodowego.

Bêd¹ przygotowani do podjêcia studiów drugiego stopnia.
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Edukacja dla bezpieczeñstwa w Polsce na pocz¹tku XXI wieku

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykê szeroko rozumianego bezpieczeñstwa, jako jednej

z podstawowych potrzeb cz³owieka. Autor przedstawia system bezpieczeñstwa narodowego,

a szczególnie jeden z g³ównych jego elementów, jakim jest edukacja dla bezpieczeñstwa. Ukazuje

ró¿nice pomiêdzy edukacj¹ obronn¹ a edukacj¹ dla bezpieczeñstwa. W zakoñczeniu przedstawia

wyzwania edukacyjne w zakresie bezpieczeñstwa w Polsce, na pocz¹tku XXI wieku oraz zagad-

nienia zwi¹zane z nowym kierunkiem studiów, jakim jest bezpieczeñstwo narodowe.

Education for security in Poland at the beginning of the 21
st

century

Summary

The topic of security in a wider context as one of the basic human needs is touched in the arti-

cle. The author pictures the system of the national security and puts emphasis on one of its main

aspects – education for security. Furthermore, the difference between the education for defence

and the education for security is depicted. Finally, the educational challenges related to the securi-

ty in Poland at the beginning of the 21st century and national security as a new subject at universi-

ty were described.
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Z ¿ycia naukowego WSHIU

W dniach 25–26 wrzeœnia 2008 r. Wydzia³ Spo³eczno-Ekonomiczny Wy¿szej

Szko³y Handlu i Us³ug w Poznaniu wspólnie z Katedr¹ Ekonomiki i Organizacji

Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zorganizowa³ konferen-

cje naukow¹ nt. „Gospodarka Turystyczna w XXI wieku – problemy i perspektywy

rozwoju w skali regionalnej i lokalnej”. By³o to zas³ug¹ przewodnicz¹cego Komite-

tu Naukowego Konferencji prof. dr. hab. Stefana Bosiackiego, kierownika Katedry

Ekonomiki i Organizacji Turystyki AWF oraz pracownika naukowo-dydaktycznego

WSHiU, inicjatora powo³ania i organizatora w tej uczelni kierunku turystyka i re-

kreacja.

Konferencja odbywa³a siê w Auli AWF w Poznaniu oraz w sali konferencyjnej

Hotelu Inter Szablewski w Dymaczewie Nowym k. Mosiny. Celem obrad by³a wy-

miana pogl¹dów oraz przedstawienie wyników badañ prowadzonych przez krajowe

i zagraniczne oœrodki naukowe w zakresie objêtym tematem konferencji. Jest on bar-

dzo wa¿ny dla rozwoju turystyki w Polsce i w pozosta³ych krajach Unii Europejskiej,

szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego z jakim mamy aktualnie do czynienia.

Konferencja zgromadzi³a przedstawicieli 24 uczelni akademickich i zawodowych

z kraju i z zagranicy, którzy w ci¹gu dwóch dni zaprezentowali swój dorobek badaw-

czy, dotycz¹cy ró¿norodnych aspektów rozwoju wspó³czesnej turystyki na poziomie

regionalnym i lokalnym. Starali siê tak¿e w trakcie obrad znaleŸæ skuteczne sposoby

na rozwi¹zanie narastaj¹cych problemów w gospodarce turystycznej.

Konferencja sk³ada³a siê z obrad plenarnych i spotkañ w sekcjach tematycznych.

Podczas obrad plenarnych wyg³oszono 8 referatów, których tematyka koncentro-

wa³a siê na rozwi¹zaniach systemowych, stymuluj¹cych przysz³y rozwój turystyki

w Polsce. M. in. wskazano na rolê zarz¹dzania strategicznego i strategii rozwoju

w gminie turystycznej, podkreœlano znaczenie badañ marketingowych dla rozwoju

turystyki w regionie oraz koniecznoœæ prowadzenia regionalnych badañ rynku us³ug

turystycznych. Jej uczestnicy zwrócili uwagê na fakt, i¿ decentralizacja zarz¹dzania

pañstwem, jaka w ostatnich latach dokona³a siê w Polsce, powoduje, ¿e na rozwój

turystyki wp³ywa przede wszystkim aktywnoœæ w³adz samorz¹dowych oraz spo³ecz-

noœci lokalnych, a na barkach administracja rz¹dowa spoczywa finansowe wspiera-

nie wszelkich programów i strategii rozwoju turystyki regionalnej.

W sekcji tematycznej: „Spo³eczno-kulturowe i przyrodnicze aspekty rozwoju tu-

rystyki w regionie” wyst¹pienia i dyskusja skupi³y siê przede wszystkim na kwestii

praktycznej realizacji koncepcji zró¿nicowanego rozwoju regionów poprzez tury-
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stykê. Podkreœlono, ¿e bardzo dynamiczne zmiany zachodz¹ce w œrodowisku, m.in.

spowodowane rozwojem turystyki, mog¹ w przysz³oœci niekorzystnie wp³ywaæ na

progresjê tego sektora. Omówiono te¿ perspektywy rozwoju agroturystyki i turysty-

ki kulturowej w Polsce, jako markowych produktów turystycznych oraz rolê marki

ekologicznej jako elementu strategii produktu turystycznego.

Podczas obrad w sekcji tematycznej: „Ekonomiczno-organizacyjne problemy

rozwoju turystyki w regionie” poruszono takie ciekawe problemy polskiej turystyki,

jak: rola marki na rynku us³ug turystycznych, wp³yw wielkich wydarzeñ sportowy

na rynek turystyczny, rola klastrów w rozwoju turystyki czy te¿ foresight regional-

ny. Te ostatnie pojêcie wymaga kilka s³ów komentarza. Pojêcie „foresight” w jêzy-

ku angielskim oznacza „przewidywanie” i nie ma jednowyrazowego polskiego od-

powiednika. Mo¿na je rozumieæ jako spojrzenie lub siêgniêcie w przysz³oœæ, przy

czym nie chodzi tu tylko o prognozê, ale tak¿e o mo¿liwoœæ wp³ywu na bieg wyda-

rzeñ. Foresight ma na celu wskazanie i ocenê przysz³ych potrzeb, szans i zagro¿eñ

zwi¹zanych z rozwojem spo³ecznym i gospodarczym oraz przygotowanie odpo-

wiednich dzia³añ wyprzedzaj¹cych z dziedziny i techniki. Foresight po raz pierwszy

zastosowano w Japonii w 1970 r., a pod koniec XX wieku upowszechni³ siê w wie-

lu wysoko rozwiniêtych krajach œwiata.

Uczestnicy kolejnej sekcji – „Kadry w rozwoju turystyki w regionie, wspó³czes-

ne tendencje w turystyce i rekreacji” w dyskusji panelowej zwrócili uwagê na ko-

niecznoœæ stosowania nowoczesnych systemów zarz¹dzania zasobami ludzkimi, na

niezbêdnoœæ przestrzegania kodeksu etyki zawodowej oraz na rosn¹c¹ rolê w tury-

styce i rekreacji organizacji non-profit.

Osoby bior¹ce udzia³ w konferencji opuœci³y j¹ z opini¹ o jej bardzo wysokim

poziomie merytorycznym, a niektórzy nawet z pomys³ami na wspólne przedsiê-

wziêcia naukowe. Organizatorzy planuj¹ wydaæ publikacjê pokonferencyjn¹, która

zawieraæ bêdzie wszystkie wyg³oszone podczas jej trwania referaty oraz koñcowe

wnioski z dyskusji. Pozwoli to przekazaæ dorobek konferencji zainteresowanym in-

stytucjom rz¹dowym i samorz¹dowym, odpowiedzialnym za rozwój turystyki

w Polsce.

Piotr Dwornicki
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Z ¿a³obnej karty

Wac³aw Wilczyñski in memoriam
(1923-2008)

Dnia 23 grudnia 2008 r. zmar³ Wac³aw Wilczyñski, profesor zwyczajny i doktor

habilitowany nauk ekonomicznych, wybitny uczony i uznany publicysta, szanowany

i lubiany nauczyciel akademicki, niestrudzony spo³ecznik i doœwiadczony dzia³acz

gospodarczy.

£¹czny dorobek naukowy i publicystyczny Profesora obejmuje ponad 1100 po-

zycji zamieszczanych w licz¹cych siê i presti¿owych wydawnictwach, czasopis-

mach i oœrodkach naukowo-badawczych. W dorobku tym mieœci siê równie¿ blisko

50 publikacji wydanych za granic¹ (zw³aszcza w jêzyku angielskim i niemieckim),

jak równie¿ ponad 400 pozycji publicystycznych (felietonów, wywiadów, wypowie-

dzi etc).

Rozleg³a twórczoœæ naukowa Profesora wpisuje siê przy tym – i najogólniej

– zw³aszcza w problematykê przynale¿n¹ teorii ekonomii i polityce gospodarczej.

W szczególnoœci zaœ koncentrowa³a siê ona na problemach funkcjonowania gospo-

darki narodowej i œwiatowej, z uwzglêdnieniem kwestii ustrojowych dotycz¹cych

mechanizmów i warunków gospodarowania w krajach centralizmu gospodarczego

oraz w transformuj¹cych siê, jak te¿ i w rozwijaj¹cych siê – gospodarkach rynko-

wych.

Jego twórczoœæ cechowa³a przy tym niezwyk³a trafnoœæ s¹du, odwaga intelek-

tualna i obywatelska troska oraz wybiegaj¹ce w przysz³oœæ spojrzenie o potrzebach,

racjach i rozwi¹zaniach systemowych odpowiadaj¹cych nie tylko bie¿¹cym, ale

i d³ugookresowym interesom polskiej gospodarki i polskiego spo³eczeñstwa.

Bêd¹c jednym z najwa¿niejszych prekursorów radykalnych przemian spo³eczno-

-ustrojowych opartych na wolnoœci gospodarczej, prywatnej w³asnoœci oraz domi-

nacji rynku; nieustannie dawa³ temu wyraz jako ich – z „gor¹cym” sercem, ale tak-

¿e i „ch³odnym” umys³em – zwolennik. Dobitnym tego przyk³adem (i w ostatnim

ju¿ tylko czasie) mo¿e byæ fundamentalna praca ksi¹¿kowa pt. „Polski prze³om

ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji” (WSB, Poznañ 2006).
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Uczestnicz¹c natomiast czynnie i efektywnie w procesie dydaktycznym oraz

w organizacji ¿ycia naukowego, Profesor W. Wilczyñski by³ m.in. promotorem

21 prac doktorskich. Spoœród zaœ Jego doktorantów, dziewiêciu uzyska³o stopieñ

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a szeœciu – tytu³ profesora tych nauk.

W ca³ym swym d³ugim i pracowitym ¿yciu pe³ni³ te¿ W. Wilczyñski rozliczne

i wa¿ne funkcje spo³eczno-zawodowe i to zarówno w swej macierzystej uczelni, jak

te¿ poza ni¹, o wymiarze regionalnym i krajowym.

W ostatnich kilkunastu latach by³ równie¿ aktywnym cz³onkiem Rady Ekono-

micznej (w l. 1989-91) doradzaj¹cej premierowi T. Mazowieckiemu, Rady Eko-

nomicznej przy Centralnym Urzêdzie Planowania (w l. 1992-93), Przewodni-

cz¹cym Rady Ekonomicznej przy Prezesie NBP (w l. 1993-97), Rady Strategii

Spo³eczno-Gospodarczej (w l. 1998-2006) i innych gremiów doradczych. By³ te¿ ju¿

w l. 1980-81 konsultantem grupy roboczej L. Balcerowicza przygotowuj¹cej reformê

gospodarcz¹. Bêd¹c zaœ cz³onkiem PTE (od r. 1948) pe³ni³ liczne funkcje na szczeblu

regionalnym i krajowym, w tym jako Prezes Zarz¹du Oddzia³u w Poznaniu

(w l. 1967-80) oraz cz³onek Prezydium i zarz¹du G³ównego (w l. 1980-1990).

Ponadto w PTPN przewodniczy³ (w l. 70. i 80.) pracom Komisji Nauk ekonomicz-

nych oraz zwi¹zany by³ z dzia³alnoœci¹ Instytutu Zachodniego w Poznaniu, gdzie

pe³ni³ m.in. funkcje cz³onka Rady Naukowej, a na prze³omie lat 80 i 90. XX w. – tak-

¿e Kuratorium.

Z racji swoich osi¹gniêæ – i to zarówno indywidualnych, jak te¿ zespo³owych

– by³ W. Wilczyñski wielokrotnie wyró¿niany najwy¿szymi odznaczeniami pañ-

stwowymi oraz presti¿owymi nagrodami naukowymi.

***

W pamiêci tych, którzy znali Profesora, pozostanie na zawsze cz³owiekiem nie-

spo¿ytych si³ twórczych i ¿yciowych pasji, niezwyk³ej prawoœci i ¿yczliwoœci,

pe³nym taktu i osobistej kultury, otwartym i tolerancyjnym dla innych, kreatywnym

i inspiruj¹cym dla uczniów i wspó³pracowników etc, etc. Czeœæ Jego Pamiêci!

Wac³aw Jarmo³owicz
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INFORMACJA DLA AUTORÓW

Uprzejmie informujemy, ¿e Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu wydawane s¹
w cyklu pó³rocznym. Przyjmujemy nades³ane artyku³y lub komunikaty w nastêpuj¹cych
terminach: do 31 marca i do 30 paŸdziernika ka¿dego roku.

W celu ujednolicenia publikacji prosimy przygotowaæ opracowanie wed³ug nastê-
puj¹cych za³o¿eñ:
1. Artyku³y i komunikaty naukowe powinny mieæ charakter autorski i nie by³y dotych-

czas publikowane.
2. Artyku³y i komunikaty winny mieæ objêtoœæ do 15 stron maszynopisu.
3. W zeszycie naukowym Autor mo¿e wyst¹piæ tylko z jednym artyku³em (przy ewen-

tualnym wspó³autorstwie drugiego).
4. Prace nale¿y sk³adaæ w rektoracie WSHiU w dwóch egzemplarzach wraz z dys-

kietk¹ (program Word, czcionka 12, odstêp 1,5, wielkoœæ tekstu na stronie znormali-
zowana, strony ponumerowane, przypisy u do³u strony z numeracj¹ ci¹g³¹ w obrêbie
artyku³u).

5. Dostarczone prace powinny byæ zaopatrzone w streszczenie w jêzyku polskim

i angielskim o objêtoœci od 0,5 do 0,75 strony maszynopisu oraz w tytu³ i podty-

tu³y oraz podpisy pod tabelami i rysunkami po polsku i po angielsku.

6. Tabele i rysunki, opatrzone tytu³em i Ÿród³em, zamieszczane mog¹ byæ w tekœcie
zgodnie z tematem, albo na koñcu pracy jako aneks.

7. Artyku³ nie bêdzie podlega³ korekcie i bêdzie drukowany w formie przedstawionej
przez Autora na dyskietce.

8. Publikacje s¹ nieodp³atne.

DIRECTIONS FOR AUTHORS CONTRIBUTING TO THE SCIENTIFIC PAPERS

We kindly inform you that the Scientific Papers of The Higher School of Commerce
and Services in Poznan are published every half a year. We accept articles and state-
ments sent to us until the 31st of March and the 30th of October (twice a year).

To unify publications, please follow the instructions below:
1. Author’s publications should never be published before.
2. Articles and statements should have between 10 and 15 pages.
3. Author may submit only one article (co-author is accepted).
4. Two copies of papers should be submitted to the chancellors office of the Higher

School of Commerce and Services together with a disc (word processor – Word, the
size of font – 12, line spacing – 1,5, page numbers, continuous numeration of foot-
notes within an article).

5. Papers should include English and Polish half-page summary, title, subtitles, ti-

tles of tables and diagrams.

6. Tables and diagrams with title on the top and quotation source at the bottom may be
placed either inside or at the end of a writing (as an appendix).

7. Each writing will be printed in a way it was submitted by the author. No further text
proofreading is predicted.

8. Publications are not rewarded.
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Wy¿sza Szko³a Handlu i Us³ug

w Poznaniu

wyda³a nastêpuj¹ce publikacje:

Zeszyt Naukowy Nr 1, Poznañ 2000
poœwiêcony wybranym problemom makro- i mikroekonomicznym.

Zeszyt Naukowy Nr 2, Poznañ 2001
poœwiêcony oryginalnym badaniom naszych pracowników.

Zeszyt Naukowy Nr 3, Poznañ 2001
poœwiêcony prezentacji i upowszechnieniu wiedzy o serwisie informacyjnym Trade
Point Poznañ, którego misj¹ jest wspomaganie krajowego i zagranicznego handlu
nowoczesn¹ obs³ug¹ elektroniczn¹.

Zeszyt Naukowy Nr 4, Poznañ 2002
poœwiêcony problemom handlu i us³ug, rozpatrywanych w ró¿nych aspektach.

Zeszyt Naukowy Nr 5, Poznañ 2002
poœwiêcony w du¿ej mierze ró¿nym aspektom wsi i rolnictwa.

Zeszyt Naukowy Nr 6, Poznañ 2003
poœwiêcony w wiêkszoœci problematyce zwi¹zanej z nowoczesnymi sposobami
i metodami wzrostu efektywnoœci gospodarowania.

Zeszyt Naukowy Nr 7, Poznañ 2004
poœwiêcony ró¿nym aspektom przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.

Zeszyt Naukowy Nr 8, Poznañ 2005
poœwiêcony ró¿nym formom rynku us³ug, przekszta³ceñ w³asnoœciowych i orga-
nizacyjnych przedsiêbiorstw oraz pomocy œrodków wspólnotowych.

Zeszyt Naukowy Nr 9, Poznañ 2005
poœwiêcony poznaniu i kszta³towaniu gospodarki z punktu widzenia przedsiêbior-
stwa i jego otoczenia.

Zeszyty Naukowe Nr 10, Poznañ 2006
poœwiêcone istotnym w¹tkom z punktu widzenia aktualiów naszej gospodarki
w skali mikro- i makroekonomicznej.

207



Zeszyty Naukowe Nr 11, Poznañ 2006
poœwiêcone zagadnieniom systemu bankowego, konkurencyjnoœci i zarz¹dzania,
wybranych problemów wsi i rolnictwa oraz spo¿ycia ¿ywnoœci.

Handel. Znaczenie we wspó³czesnej gospodarce, Poznañ 2006
Materia³y z ogólnopolskiej konferencji dniach 27-28.11.2006 r. w Wy¿szej Szkole
Handlu i Us³ug w Poznaniu

Zeszyty Naukowe Nr 12, Poznañ 2007
poœwiêcone polityce handlowej, systemów wynagradzanie i zarz¹dzania, rachunko-
wi efektywnoœci inwestycji, przestêpczoœci gospodarczej, migracji, a tak¿e ubezpie-
czeñ.

Logistyka w us³ugach, Poznañ 2007
materia³y z konferencji w dniu 27.01.2007 r. w Wy¿szej Szkole Handlu i Us³ug
w Poznaniu

Zeszyty Naukowe Nr 13, Poznañ 2007
poœwiêcone ocenie pozycji rynkowej przedsiêbiorstwa, wymianie handlowej z kra-
jami s¹siaduj¹cymi, problemom finansowym i prawnym, gospodarce przestrzennej
i infrastrukturze.

Zarz¹dzanie us³ugami w gospodarce rynkowej – Handel Gastronomia Turystyka
monografia poœwiêcona przedstawieniu aktualnego stanu i struktury rozwoju us³ug
w Polsce, na tle procesów globalizacji i internacjonalizacji gospodarki, WSHiU, Po-
znañ 2008

Zeszyty Naukowe Nr 14, Poznañ 2008
poœwiêcone tematyce interdyscyplinarnej, ale bliskiej szeroko pojêtej problematyce
handlu i us³ug.

Zeszyty Naukowe Nr 15, Poznañ 2008
poœwiêcone bud¿etowi pañstwa, roli globalizacji w dzia³aniach przedsiêbiorstw, fi-
nansowaniu aktywów trwa³ych i obrotowych przedsiêbiorstwa oraz dochodów go-
spodarstw domowych rolników.
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