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Przedmowa

Niniejszy numer Zeszytów Naukowych Wy¿szej Szko³y Handlu i Us³ug w Po-

znaniu otwieraj¹ dwa wyk³ady inauguracyjne wyg³oszone na rozpoczêcie roku aka-

demickiego 2009-2010 przez prof. zw. dr hab. Wac³awa Jarmo³owicza na Uniwer-

sytecie Ekonomicznym i przez dr Andrzeja Byrta w Wy¿szej Szkole Handlu i Us³ug

w Poznaniu. Przedmiotem opracowania Wac³awa Jarmo³owicza jest problem pracy,

jako systematycznie rozwijaj¹cego siê dorobku myœli ekonomicznej i praktyki go-

spodarczej. Autor akcentuje znaczenie wiedzy i kwalifikacji, jako podstawowych

wyznaczników kapita³u ludzkiego, maj¹cego rosn¹ce znaczenie w zarz¹dzaniu

czynnikami wytwórczymi, a tak¿e zwraca uwagê na praktyczne aspekty funkcjono-

wania wspó³czesnego rynku pracy, g³ównie w p³aszczyŸnie zatrudniania i wynagra-

dzania oraz bezrobocia. Natomiast Andrzej Byrt dowodzi, ¿e Polska przez ostatnie

20 lat, od pocz¹tku transformacji wykazywa³a du¿¹ aktywnoœæ gospodarcz¹, i co

wiêcej uchroni³a siê przed kryzysem ogólnoœwiatowym. Autor analizuj¹c gospodar-

kê Polski na tle innych krajów stwierdza, ¿e rozpoczêty na pocz¹tku lat 90.

ubieg³ego wieku proces doganiania Europy Zachodniej mo¿na uznaæ za udany.

Celem artyku³u Adolfa Michalaka jest rozpoznanie uwarunkowañ i czynników

procesu kreatywnego kszta³towania modeli biznesu w handlu detalicznym. Autor

podkreœla, ¿e kreatywnoœæ w handlu oznacza tworzenie nowych oryginalnych form

i koncepcji tego, co inne i wartoœciowe, co powiêksza wartoœæ dostarczan¹ nabyw-

com i umacnia pozycjê przedsiêbiorstwa na rynku. Z kolei Maciej Matusiak przedsta-

wia istotê i w³aœciwoœci opcji w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego eksporterów

i importerów. Instrumenty te zosta³y zastosowane przez polskie przedsiêbiorstwa,

które w wiêkszoœci nie zdawa³y sobie sprawy z konsekwencji, jakie mog¹ z nich

wynikaæ w warunkach kryzysu finansowego. Œwiadomoœæ ryzyka z pewnoœci¹ by³a

wy¿sza w bankach ni¿ u eksporterów i zdaniem Autora niektóre banki nie docho-

wa³y szczególnej starannoœci w informowaniu swoich klientów o mechanizmach

i zagro¿eniach zwi¹zanych z kontraktami opcyjnymi. Wed³ug Rafa³a Œliwinskiego

jednym z kluczowych kwestii dla nowych przedsiêbiorstw jest zdefiniowanie swo-

jego rynku, a dla przedsiêbiorstw ju¿ istniej¹cych zastanowienie siê, czy przypad-

kiem swojej definicji rynkowej nie trzeba zmieniæ w celu osi¹gniêcia wiêkszego

rozwoju. Autor przedstawia mo¿liwoœci, dylematy, kryteria oraz potencjalne konse-

kwencje wyboru rynku przez przedsiêbiorstwo. Natomiast Jan Galicki omawia zna-

czenie doradztwa w rozwoju przedsiêbiorstwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem ta-

kich kwestii, jak sposób realizacji us³ug doradczych, ich umiejscowienie oraz
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wynikaj¹ce z tego korzyœci. Autor wskazuje równie¿ na korzyœci dla przedsiêbiorstwa

z tytu³u doradztwa zewnêtrznego. Wies³aw Ciechomski zwraca uwagê na istotne

zmiany strukturalne, które dokonuj¹ siê w polskim handlu detalicznym, polegaj¹ce

przede wszystkim na dynamicznym przyroœcie liczby sklepów wielkopowierzchnio-

wych i ich powierzchni sprzeda¿owej, a tak¿e na procesach integracji i koncentracji

handlu. Autor pokazuje nowe zjawiska zachodz¹ce w handlu detalicznym w postaci

dynamicznego wzrostu sklepów delikatesowych, rozwijaj¹cych siê wraz ze wzros-

tem dochodów ludnoœci i rosn¹cym znaczeniem preferencji jakoœciowych w decy-

zjach zakupowych konsumentów.

Znaczenie bezpieczeñstwa publicznego i zarz¹dzania kryzysowego w dzia³alno-

œci pañstwa omawia Wies³aw Stach wyra¿aj¹c pogl¹d, ¿e jest ono wartoœci¹ na-

czeln¹ w stosunku do innych wartoœci. Autor dowodzi, ¿e ranga problematyki bez-

pieczeñstwa w ostatnim czasie bêdzie ros³a, na co wskazuje nie tylko zwiêkszaj¹ca

siê liczba jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo, ale równie¿ zakres realizo-

wanych zadañ z tego zakresu. Z kolei Andrzej Kusztelak zastanawia siê nad formami

popularyzacji problematyki bezpieczeñstwa publicznego wœród m³odzie¿y, poprzez

nawi¹zanie bezpoœredniego kontaktu ze znajduj¹cymi siê w otoczeniu szko³y

wyspecjalizowanymi instytucjami, zwi¹zanymi z realizacj¹ zadañ bezpieczeñstwa

i porz¹dku publicznego.

El¿bieta Mirecka stwierdza, ¿e nastêpuje wzrost aktywnoœci szarej strefy w okre-

sie nasilania siê zjawisk kryzysowych. Wiadomo, ¿e funkcjonowanie szarej strefy

wywiera ujemny wp³yw na ca³¹ gospodarkê, a szczególnie negatywny jest spadek

dochodów bud¿etowych. Autorka wskazuje, ¿e obni¿anie obci¹¿eñ podatkowych,

stawek ubezpieczeniowych, tworzenie ulg i zachêt finansowych mo¿e sprawiæ na

nowo wzrost zainteresowania gospodark¹ oficjaln¹, a tym samym ograniczyæ szar¹

strefê. Agnieszka Kochel ocenia, jak globalny kryzys finansowy i ekonomiczny

wp³yn¹³ negatywnie na œwiatowe przep³ywy bezpoœrednich inwestycji zagranicz-

nych. Mo¿liwoœci inwestycyjne firm uleg³y redukcji w wyniku ograniczenia dostê-

pu do rynków finansowych, a sk³onnoœæ do podejmowania inwestycji hamowana

jest przez niesprzyjaj¹ce warunki rynkowe. Zdaniem Aleksandry Stadnik globalny

kryzys finansowy wp³ywa równie¿ na miêdzynarodowe przep³ywy ludnoœci. Autorka

zwraca uwagê tak¿e na problemy spo³eczne wynikaj¹ce w tej sytuacji, choæby

w postaci niechêci do imigrantów spowodowanej przeœwiadczeniem o „zabieraniu”

pracy rodzimym pracownikom.

Joanna Wiœniewska dokonuje oceny zdolnoœci sektora rolno-spo¿ywczego kra-

jów Grupy Wyszehradzkiej do konkurowania na miêdzynarodowym rynku. Autorka

zauwa¿a, ¿e Polska osi¹gnê³a w produktach spo¿ywczych najwy¿sz¹ pozycjê kon-

kurencyjn¹ i intensywnoœæ w miêdzynarodowej wymianie handlowej. Micha³ Trzê-

sowski przedstawia zmiany na hurtowych rynkach produktów rolno-ogrodniczych

dokonuj¹ce siê pod wp³ywem globalizacji. Autor stwierdza, ¿e obserwuje siê trend

³¹czenia siê tych rynków w wiêksze organizacje, jak stowarzyszenia rynków hurto-
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wych. Joanna Smoluk-Sikorska podejmuje porównanie cen ekologicznych i kon-

wencjonalnych produktów przetworzonych. Te relacje cenowe s¹ bardzo zró¿nico-

wane i zale¿¹ od wielu czynników. Autorka zauwa¿a, ¿e zwiêkszenie wspó³pracy

podmiotów zwi¹zanych z dystrybucj¹ ekoproduktów mo¿e sprzyjaæ obni¿eniu cen

¿ywnoœci ekologicznej. Barbara Hadryjañska omawia politykê ekologiczn¹ w za-

kresie gospodarki odpadami. Autorka odnotowuje du¿e zaanga¿owanie w minimali-

zacji iloœci powstaj¹cych odpadów i coraz wiêcej przedsiêbiorstw stosuje ich recy-

kling. Zró¿nicowanie infrastruktury gospodarczej na terenach wiejskich badaj¹

Ma³gorzata Dolata i Jaros³aw Lira. Autorzy potwierdzaj¹, ¿e w dalszym ci¹gu bar-

dzo wysokim i wysokim poziomem tego rozwoju charakteryzuj¹ siê powiaty po³o-

¿one w bezpoœrednim s¹siedztwie Poznania oraz powiaty w po³udniowej czêœci wo-

jewództwa.

Informacja o dzia³alnoœci naukowej Uczelni zamyka niniejsze opracowanie.

Autorzy przedstawili szeroki wachlarz tematyczny w swych artyku³ach maj¹c

nadziejê, ¿e wyniki ich badañ zachêc¹ Szanownych Czytelników do lektury na-

szych Zeszytów Naukowych.

Kamila Wilczyñska
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WAC£AW JARMO£OWICZ

Praca we wspó³czesnej teorii i praktyce

gospodarowania
1

Labour in modern economic theory and practice

*

Z pojêciem pracy ³¹czymy zwykle – i z jednej strony – okreœlone czynnoœci czy

te¿ dzia³ania, a które – i z drugiej – zyskuj¹ swoje zwieñczenie w postaci jej wy-

tworów, dzie³.

Ten dualny sposób postrzegania pracy w naszym codziennym ¿yciu jest tak¿e –

choæ w sposób rozwiniêty i z³o¿ony – charakterystycznym dla teorii i praktyki go-

spodarowania.

Praca zatem – obok ziemi (jako symbolu si³ i darów natury) oraz kapita³u rze-

czowego i finansowego (a bêd¹cego ju¿ jednak uprzedmiotowionym rezultatem lu-

dzkiej i wczeœniejszej dzia³alnoœci) – to klasycznie pojmowany czynnik produkcji.

Z pozosta³ymi ³¹cz¹ go przy tym liczne oraz ró¿norodne wiêzi i to zarówno o charak-

terze komplementarnym, jak i substytucyjnym.

Nadzwyczajna zaœ pozycja przypisywana pracy w spo³ecznym procesie gospo-

darowania bierze siê m.in. st¹d, ¿e jest ona nie tylko czynnikiem organizuj¹cym,

aktywizuj¹cym i umo¿liwiaj¹cym produktywne wykorzystanie innych, ale równie¿

dlatego, ¿e poprzez zdolnoœæ cz³owieka do gromadzenia i kreacji wiedzy, jest stale

siê samodoskonal¹cym oraz wprowadzaj¹cym do sfery gospodarowania szeroko ro-

zumiany postêp technologiczny, i to tak w zakresie metod wytwarzania jak i same-

go produktu.

Gospodarowanie prac¹ we wspó³czesnym œwiecie, to zatem nie tylko prac¹ jako

„zasobem produkcyjnym”, a w którego roli doœæ dobrze orientowali siê ju¿ i tacy

twórcy nowo¿ytnej myœli ekonomicznej jak Wiliam Petty czy Adam Smith. Ten

ostatni – i w kwestii tej – pisa³ np. ¿e „…bogactwo ka¿dego narodu zale¿y od

dwóch okolicznoœci: po pierwsze od umiejêtnoœci, sprawnoœci i znawstwa z jak¹
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1 Opracowanie zosta³o przygotowane w oparciu o tekst wyk³adu inauguracyjnego wyg³oszonego w dniu

2 paŸdziernika 2009 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przez prof. dr hab. Wac³awa Jarmo³owi-

cza, prof. zw. UEP (Katedra Makroekonomii i Badañ nad Gospodark¹ Narodow¹, Wydzia³ Ekonomiczny,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W opracowaniu wykorzystano przy tym oprócz pozycji literaturo-

wych przywo³ywanych bezpoœrednio przy prezentacji treœci, tak¿e pozycje wykazywane w koñcowym zesta-

wieniu bibliograficznym.



sw¹ pracê zazwyczaj wykonuje; po drugie od stosunku liczby tych, którzy pracuj¹

u¿ytecznie, do liczby tych, którzy tego nie czyni¹”2.

Nowoczeœnie rozumiane gospodarowanie prac¹ to tak¿e prac¹ jako „kapita³em

ludzkim”, z uwypukleniem w³aœnie znaczenia wiedzy i kwalifikacji oraz zasadnoœci

inwestowania w tym zakresie zarówno przez pojedyncze jednostki jak i ca³e

spo³eczeñstwo, a co podnosz¹ w swych dzie³ach tacy m.in. nobliœci jak Teodor

W. Schultz czy te¿ Gary S.Becker. Co wiêcej, to równie¿ gospodarowanie „kapi-

ta³em spo³ecznym” pojmowanym jako z³o¿on¹ „sieci¹” czy te¿ „uk³adem” stosun-

ków spo³ecznych, a zw³aszcza miêdzyludzkich, i to zarówno o charakterze formal-

nym jaki nieformalnym, a maj¹cych wp³yw na osi¹ganie korzyœci materialnych,

i jak wskazuj¹ na to – w najnowszej ju¿ daty choæ i dyskusyjnych nadal pogl¹dach

– tacy m.in. twórcy jak Robert Putnam czy te¿ Francis Fukuyama.

Gospodarowanie zarazem tymi „zasobami” i „kapita³ami”, z uwzglêdnieniem

nie tylko ich iloœciowych, ale i jakoœciowych aspektów, w skali mikro i makro-

ekonomicznej, winno byæ przy tym – o ile tylko nauki ekonomiczne i spo³eczne do-

brze potrafi¹ to objaœniæ i artyku³owaæ w swych rekomendacjach a praktyka

spo³eczna skutecznie je realizowaæ – efektywne „ekonomicznie” i sprawiedliwe

„spo³ecznie”. I to hic et nunc!

Chodzi tu bowiem tak¿e i o to, ¿e praca to nie tylko mniej lub bardziej produkty-

wny pracownik czy zespó³ ludzki, ale ¿e poprzez swoje dochody – jako dominuj¹ce

w ich ca³okszta³cie – to równie¿ wymagaj¹cy i suwerenny konsument oraz poten-

cjalny – i zyskuj¹cy na znaczeniu – przedsiêbiorca. Ponadto tak¿e i o to, ¿e praca

bêd¹c szczególnie wra¿liw¹ na godne warunki jej wykonywania i wynagradzania,

jest równie¿ – przy podziale nadwy¿ki ekonomicznej – nie tylko uprawnionym

i po¿¹danym w negocjacjach partnerem spo³ecznym ale te¿ mo¿liwym, trudnym

i nie do zlekcewa¿enia przeciwnikiem.

Nieracjonalna natomiast i marnotrawna gospodarka czynnikiem ludzkim to

w skutkach m.in. nie w pe³ni wykorzystywane mo¿liwoœci zwiêkszania poziomu

i tempa wzrostu produktu spo³ecznego, to ni¿szy – od potencjalnego – poziom

spo³ecznego dobrobytu, to zagro¿enia dla naszego naturalnego œrodowiska, etc.

Nadmierny zaœ – i nieuzasadniony wk³adem pracy indywidualnej i zbiorowej – sto-

pieñ uczestnictwa ró¿nych jednostek i grup spo³ecznych czy te¿ podmiotów gospo-

daruj¹cych w podziale wytworzonego produktu, to z kolei powód do upowszechnia-

nia siê pogl¹dów o spo³ecznej niesprawiedliwoœci, do wzrostu ra¿¹cego bogactwa

jednych i ubóstwa drugich, do spo³ecznego wykluczenia i narastania konfliktów

(w tym i politycznych) i to tak wewn¹trz – jak i na zewn¹trz – spo³eczeñstwa go-

spodaruj¹cego etc.

Jak wiêc gospodarowaæ, aby stopa zatrudnienia by³a – w danym kraju i czasie –

wysoka a stopa bezrobocia niska? I dalej jeszcze: jak dzieliæ powsta³e w procesie
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Wac³aw Jarmo³owicz

2 A. Smith, Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954; t.1. s.3.



produkcji wytwory, aby by³y one – i z jednej strony – adekwatne do wk³adu wno-

szonego przez poszczególne czynniki produkcji, w tym i pracê, a przez to, i w na-

stêpstwie odpowiednio motywuj¹ce na przysz³oœæ; i jak te¿ – z drugiej – kszta³to-

waæ zasady i formy podzia³u, aby zapewniæ godne warunki ¿ycia poszczególnym

jednostkom i rodzinom, grupom i ca³emu spo³eczeñstwu?

Najogólniej nale¿a³oby te¿ – i w tym miejscu – skonstatowaæ, ¿e to w³aœnie

tego typu lub im podobne pytania oraz padaj¹ce na nie odpowiedzi przes¹dza³y –

w ró¿nych czasach, przestrzeniach i cywilizacjach – o tym w jaki sposób dokony-

wa³ siê w przesz³oœci rozwój spo³eczno-gospodarczy, jak te¿ rozstrzygaj¹ i o tym,

jak przebiega on obecnie. Nie pretenduj¹c te¿ bynajmniej do bardziej ca³oœciowego

i pog³êbionego przedstawienia oraz oceny ró¿nych aspektów rozwoju teorii i prak-

tyki gospodarowania, i zw³aszcza w odniesieniu do minionego stulecia i pocz¹tków

obecnego; zwróæmy wiêc uwagê na bodaj niektóre wybrane zagadnienia i w szcze-

gólnoœci w kontekœcie ich wp³ywu na rozwój nie tylko nauk ekonomicznych, ale

równie¿ o zarz¹dzaniu, jak te¿ – i choæby „z lotu ptaka” – praktyki spo³ecznej.

**

Najpierw wiêc zauwa¿my, ¿e to w³aœnie kwestia wartoœciotwórczej roli pracy,

oraz ziemi i kapita³u, sta³a siê powodem kreacji okreœlonych – i maj¹cych nadal

istotne znaczenie – pogl¹dów w obrêbie klasycznej i neoklasycznej myœli ekonomi-

cznej, i to ze skutkami dla dalszego rozwoju nie tylko ekonomii w ogóle, ale tak¿e

dla powstania i funkcjonowania ustrojów gospodarczych o orientacji rynkowej

i centralnie zarz¹dzanej, a w ich ramach m.in. tak¿e praktyki gospodarczej i staty-

stycznej zwi¹zanej z rachunkami produktu spo³ecznego (SNA) i dochodu narodo-

wego (MPS). Tak wiêc obok powsta³ych i wci¹¿ rozwijanych w teoriach gospodarki

rynkowej (od czasów Adama Smitha i Jeana Baptiste Say’a oraz póŸniejszych

i przy uwzglêdnieniu m.in. wk³adu Alfreda Marshalla i Johna Batesa Clarka) konce-

pcji o wartoœciotwórczej roli nie tylko pracy, ale tak¿e i innych czynników, oraz

o zasadnoœci ich wynagradzania i odpowiednio do ich produktywnoœci (w postaci

p³ac, zysków, procentów, rent etc); niema³ym uznaniem cieszy³a siê tak¿e doktryna

Karola Marksa, podnosz¹ca zw³aszcza znaczenie wy³¹cznie wartoœciotwórczej roli

pracy (i to jeszcze tzw. produkcyjnej) a maj¹ca równie¿ swoje ideologiczne nastêp-

stwa dla rozwoju – lub œciœlej niedorozwoju – gospodarczego i spo³ecznego,

zwi¹zanego z wzlotem i upadkiem gospodarki centralnie zarz¹dzanej.

Innym jeszcze, a równie spektakularnym przyk³adem roli pracy w rozwoju nauk

ekonomicznych, ale te¿ i w funkcjonowaniu gospodarek rynkowych, by³a – i pozo-

staje – p³aszczyzna objaœniania dzia³ania rynku pracy oraz wynikaj¹ce st¹d implika-

cje dla roli pañstwa i jego polityki spo³eczno-gospodarczej wobec tego¿ rynku.

Zatem i tu równie¿, a pocz¹wszy od teorii klasycznych (i odwo³uj¹cych siê z za-

sady do za³o¿eñ wolnej konkurencji i z czym spotykamy siê m.in. w rozwa¿aniach

15

Praca we wspó³czesnej teorii i praktyce gospodarowania



Davida Ricardo czy te¿ Johna Stuarta Milla), poprzez teorie neoklasyczne (i z przy-

wo³aniem tu choæby pogl¹dów Arthura C. Pigou) a uwzglêdniaj¹ce ju¿ stopniowo

modele konkurencji niedoskona³ej (chocia¿ i nie rezygnuj¹ce jeszcze z tzw. prawa

rynków Say’a); utrzymywa³o siê w sumie d³ugo jeszcze (bo niemal do lat 60. XX

wieku) dominuj¹ce przekonanie o tym, ¿e rynek pracy – podobnie jak inne – ma

tendencje do samorównowa¿enia siê, a w œlad za tym i do wystêpowania pe³nego

zatrudnienia oraz niewystêpowania trwa³ego bezrobocia (np. strukturalnego).

Trzeba wiêc by³o najpierw „Wielkiego Kryzysu” w gospodarce œwiatowej

i w jego ramach rekordowej stopy bezrobocia (która np. w USA w r. 1933 wy-

nios³a 25% i objê³a blisko 15 milionów wobec 50-60 zatrudnionych wczeœniej)

jak te¿ „rewolucji keynesowskiej” w samej teorii ekonomii oraz wielu lat boles-

nych doœwiadczeñ w funkcjonowaniu powojennych gospodarek rynkowych aby

uznaæ za odpowiadaj¹c¹ rzeczywistoœci tezê, ¿e rynek pracy (jak i inne) bywa za-

wodny, ¿e posiada on równie¿ swoje immamentne i charakterystyczne niedosko-

na³oœci i ograniczenia, a samo zaœ bezrobocie jest gospodarce rynkowej „przyro-

dzone” chocia¿ i zró¿nicowane. I ponadto, ¿e mo¿e ono mieæ charakter nie tylko

„dobrowolny” (z punktu widzenia pracowników), ale tak¿e „przymusowy” (i z tego¿

to punktu).

Ten ci¹g dokonywanych ustaleñ i toczonych sporów i to nie tylko zreszt¹ w ob-

rêbie g³ównego nurtu ekonomii, ale tak¿e i poza nim, oraz i – co jeszcze wa¿niejsze

– równie¿ w sferze stosowanej (chocia¿ i zró¿nicowanej co do skali i form) ingeren-

cji pañstwa w ¿ycie gospodarcze; „zaowocowa³” z kolei w teorii ekonomii –

i w bardziej ju¿ nam wspó³czesnych czasach – koncepcj¹ bezrobocia naturalnego

(w wydaniu Miltona Friedmana i Edmunda Phelpsa, tak¿e noblistów i kontynu-

uj¹cych g³ównie podejœcie neoklasyczne), jak równie¿ tzw. teori¹ NAIRU (zainicjo-

wan¹ przez takich m.in. neokeynesistów jak Franco Modigliani oraz Lucas Papade-

mos i rozwijan¹ w pracach Richarda Layarda, Stephana Nickella, Richarda

Jackmana i innych).

Przy wielu ró¿nicach, w obu tych podejœciach uznaje siê zarazem za wspólne

to, ¿e pewien poziom bezrobocia (chocia¿ z ró¿nych ju¿ przyczyn) jest jednak

(a w tym równie¿, ze wzglêdu na jego zwi¹zki z inflacj¹) uzasadniony i dopuszczal-

ny, oraz ¿e za tak¹ „diagnoz¹” winny iœæ te¿ dzia³ania bardziej skuteczne i zró¿nico-

wane w postaci ró¿nych œrodków „terapii” wykorzystywanych w polityce

wspó³czesnego pañstwa wobec rynku pracy.

Dodajmy tu równie¿, ¿e w sukurs makroekonomicznym teoriom rynku pracy,

przychodz¹ dziœ równie¿ interesuj¹ce i szybko rozwijaj¹ce siê teorie mikroekono-

miczne a takie np. jak: poszukiwañ, niepisanych kontraktów, p³acy motywacyjnej,

insider-outsider, i inne. Ich twórcy zaœ, i tacy m.in. jak Charles C. Holt, Martin

N. Baily, David Gordon, Carl Shapiro, Joseph E. Stiglitz, George A. Akerlof, Oli-

vier J. Blanchard, Lawrence H. Summers; d¹¿¹ nie tylko do pe³niejszego wyjaœnie-

nia przyczyn nierównowagi na rynku pracy, ale te¿ i do wskazania mo¿liwych
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dzia³añ maj¹cych na uwadze pe³niejsze i bardziej racjonalne zatrudnienie, w tym

i poprzez politykê personaln¹ prowadzon¹ ju¿ na poziomie organizacji gospodar-

czych.

Szczególnie interesuj¹cym i rozleg³ym zarazem obszarem badañ, nie wolnym

przy tym od kontrowersji, sta³y siê równie¿ teorie wzrostu gospodarczego. Poniewa¿

wiêc wspó³czesnym ekonomistom przesta³o wystarczaæ opisywanie tylko procesów i

zjawisk, a d¹¿¹ te¿ oni do ich bli¿szego pomiaru (siêgaj¹c przy tym po coraz bardziej

równie¿ wyrafinowane metody analizy iloœciowej); godnymi najwy¿szej uwagi sta³y

siê – i pozostaj¹ nadal – ró¿norodne próby okreœlenia „wk³adu” poszczególnych

czynników produkcji do „nowotworzonej wartoœci”.

Mo¿na przy tym skonstatowaæ, ¿e w pewnym sensie staj¹ siê te¿ one uœciœle-

niem i dope³nieniem wystêpuj¹cych ju¿ wczeœniej (i zw³aszcza na gruncie szkó³

marginalnych) teorii „rozliczeñ” i jakie pojawia³y siê choæby w szkole austriackiej

(a wœród takich np. jej przedstawicieli jak: Karl Menger, Eugen Bõhm-Bawerk,

Friedrich Wieser) czy te¿ lozañskiej (z Leonem Walrasem na czele).

O ile wszak¿e owe uprzednie analizy i rozwa¿ania poprzestawa³y jednak bar-

dziej na opisie i ocenie jakoœciowej, o tyle dokonania takich twórców wspó³czesnej

teorii wzrostu gospodarczego, jak Charlesa W. Cobba i Paula H. Douglasa, Roya

F. Harroda, Evseya D. Domara, Micha³a Kaleckiego, Roberta M. Solowa, i innych

(a w tym i zajmuj¹cych siê rol¹ wspomnianego ju¿ na wstêpie „kapita³u” ludzkiego)

sta³y siê kanonem wspó³czesnej myœli ekonomicznej, daj¹cym zarazem jednoznacz-

ny dowód jej zainteresowania czynnikami produkcji, a w tym – i zw³aszcza – w³aœ-

nie ludzkim.

I wreszcie, warto tu zwróciæ uwagê na bardziej jeszcze fundamentalne ujêcia

i implikacje, jakie wynika³y – i wynikaj¹ nadal – dla nie tylko teorii ekonomii,

ale tak¿e nauk o zarz¹dzaniu, a jakie równie¿ maj¹ zasadniczy zwi¹zek

z pogl¹dami na rolê pracy w gospodarowaniu, a zw³aszcza z powszechnie wyko-

rzystywanymi w analizie ekonomicznej modelami: „homo oeconomicus” i „homo

sociologicus”.

W szczególnoœci chodzi tu zaœ o nastêpstwa jakie dla teorii przedsiêbiorstwa

(w tym i jak najbardziej wspó³czesnego) wynikaj¹ z nadal panuj¹cej – chocia¿

i ortodoksyjnej – teorii neoklasycznej (i wywodz¹cej siê w³aœnie z modelu „homo

oeconomicus”) oraz bardziej nowoczesnych teorii alternatywnych czy te¿ tylko

uzupe³niaj¹cych powy¿sz¹ (a odwo³uj¹cych siê z kolei g³ównie do modelu „homo

sociologicus”). Konkretniej chodzi tu zaœ o takie teorie jak: mened¿erskie, behawio-

ralne, agencji, praw w³asnoœci, kosztów transakcyjnych i inne, a zwi¹zane z takimi

zw³aszcza nazwiskami ich twórców jak: Olivier E. Williamson, William I. Baumol,

Rob Marris, Herbert A. Simon, James G. March, Richard M. Cyert, Ronald Coase

i innych.

Ponadto, i wskazuj¹c na zwi¹zki miêdzy naukami ekonomicznymi oraz za-

rz¹dzania i organizacji, i choæby na powy¿szym przyk³adzie oraz w kontekœcie
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gospodarowania prac¹; nale¿a³oby tu równie¿ stwierdziæ, ¿e bardziej skoncentrowa-

ne i czêsto odmienne podejœcie do roli pracy w gospodarowaniu (i zw³aszcza na po-

ziomie samych organizacji gospodarczych) sta³o siê w ogóle jednym z najwa¿niej-

szych powodów wyodrêbnienia siê tych nauk oraz ich samodzielnego rozwoju.

Pocz¹wszy bowiem od prze³omu XIX i XX wieku, rozwój pogl¹dów do-

tycz¹cych pozyskiwania i racjonalnego gospodarowania prac¹ ludzk¹ w organiza-

cjach gospodarczych (a co czêsto okreœla siê dziœ mianem tzw. funkcji personalnej)

przechodzi³ – i przechodzi nadal – istotn¹ i znamienn¹ ewolucjê. W wielkim „my-

œlowym skrócie” mo¿na by wiêc tu równie¿ zauwa¿yæ, ¿e rozwój ten – pozostaj¹cy

w œcis³ych zarazem i bliskich zwi¹zkach ze zmianami w praktyce gospodarowania –

przyjmowa³ takie charakterystyczne sposoby myœlenia jakie uwidacznia³y siê wœród

wielu twórców ró¿nych i wyodrêbniaj¹cych siê szkó³. Chodzi tu m.in. o takie

szko³y jak tzw. naukowego i klasycznego zarz¹dzania i takich twórców jak Frede-

rick W. Taylor, Henry L. Gant, Karol Adamiecki, Lillian M. i Frank B. Gilbreth,

Maks Weber, Christian Barnard, o szko³ê stosunków miêdzyludzkich i behawioral-

nych, i takich jej reprezentantów jak: Elton Mayo, Chris Argyris, Rensis Likert, Da-

vid McGregor; a wreszcie i o najnowsze kierunki podnosz¹ce znaczenie dalszej

ekonomizacji i humanizacji pracy, potrzebê jej instytucjonalizacji jak te¿ i uwzglêd-

nienia swoistej „filozofii” marketingu personalnego etc, i to poprzez ujawniaj¹ce siê

pogl¹dy wielu uznanych badaczy wspó³czesnych. Z rozwoju tego – a przynajmniej

po czêœci – wziê³o siê równie¿ powszechnie znane w œwiecie stanowisko prakseo-

logiczne a które w Polsce znalaz³o m.in. swoje doceniane odbicie w s³ynnym ju¿

„Traktacie o dobrej robocie” Tadeusza Kotarbiñskiego.

Godnym wyró¿nienia, chocia¿ i po czêœci odmiennym (bo wnosz¹cym równie¿

elementy personalistyczne i etyczne) sposobem objaœniania i rozwi¹zywania z³o¿o-

nych problemów zwi¹zanych z prac¹ i p³ac¹ oraz z warunkami bytu spo³ecznego,

by³ tak¿e – i pozostaje – wk³ad spo³ecznej myœli chrzeœcijañskiej, a zw³aszcza Ko-

œcio³a katolickiego. W tym miejscu przypomnijmy wiêc choæby tylko tak wa¿ne –

dla œrodowiska nauki i pracy – encykliki papieskie, jak Leona XIII z roku 1891

i nosz¹c¹ tytu³ – „Rerum novarum” oraz wydane w 90 i 100 rocznicê tej daty – en-

cykliki Jana Paw³a II: „Laborem excercens” i „Centisimus annus”. Za wyraz zaœ

tego wk³adu i zw³aszcza stanowiska autora „Laborem excercens”, zawieraj¹cego

przy tym nie tylko moralne, ale te¿ i bardzo konkretne przes³anie poznawcze i apli-

kacyjne, niech tu pos³u¿¹ nastêpuj¹ce s³owa: „Wobec wspó³czesnej rzeczywistoœci,

w której strukturê wpisa³o siê g³êboko tyle konfliktów (…) nale¿y przede wszy-

stkim przypomnieæ zasadê, której Koœció³ stale naucza³. Jest to zasada pierwszeñ-

stwa „pracy” przed „kapita³em”3.
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***

Charakterystyczn¹ – choæ przynale¿n¹ nie tylko rozwa¿aniom o pracy – w³aœci-

woœci¹ rozwoju myœli ekonomicznej s¹ jej zwi¹zki z praktyk¹ gospodarcz¹ a wiêc

i potrzebami ¿ycia. To one zreszt¹ pobudza³y i wyprzedza³y zazwyczaj naukow¹ re-

fleksjê choæ jednoczeœnie, wraz z powstawaniem i upowszechnianiem siê osi¹gniêæ

nauki, przyczynia³y siê zarazem do ich wykorzystywania w kszta³towaniu rzeczy-

wistoœci gospodarczej. Przemiany, jakim ulega³a przy tym praca ludzka, i to zarów-

no ta bardziej zindywidualizowana (a w tym i twórcza), jak te¿ i bardziej zorganizo-

wana a wykonywana na ró¿nych stanowiskach, w ró¿norodnych zespo³ach,

organizacjach i formach, krajach i kontynentach; by³y na przestrzeni ostatniego stu-

lecia i pocz¹tków obecnego, nie tylko ogromne, ale te¿ – i z ca³¹ pewnoœci¹ – nigdy

wczeœniej w rozwoju spo³eczno-gospodarczym niespotykane.

Zachodz¹ce przeobra¿enia i przynosz¹ce te¿ – a przynajmniej dla wiêkszoœci

spo³eczeñstw krajów rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê – wzrost spo³ecznego dobro-

bytu, w tym i dla œwiata ludzi pracy, nie by³y jednak – i jak wiadomo nadal nie s¹ –

pozbawione równie¿ skutków wojen i kataklizmów, gospodarczego regresu, wystê-

powania obszarów nêdzy i ubóstwa, rosn¹cych zagro¿eñ dla naturalnego œrodowis-

ka ¿ycia cz³owieka, konfliktów wewn¹trz i miêdzyustrojowych, a w tym tak¿e miê-

dzy prac¹ i kapita³em. Nie sposób te¿ – i choæby w najbardziej tylko przegl¹dowym

podejœciu a zarazem i paralelnym do prezentowanych wczeœniej i tak¿e zreszt¹ wy-

biórczo problemów teorii gospodarowania -–wskazaæ na to wszystko, co by³o oraz

jest istotne i wa¿ne równie¿ dla praktyki gospodarczej. Tym niemniej warto tu jed-

nak bodaj zwróciæ tylko uwagê na dziedzictwo zastane u progu obecnego stulecia

w sferze szeroko rozumianych stosunków pracy oraz funkcjonowania wspó³czesne-

go rynku pracy, a zw³aszcza w obszarze zatrudnienia i bezrobocia.

Najogólniej zaœ mo¿na by skonstatowaæ, i¿ dziedzictwo to przejawia siê g³ównie

w funkcjonowaniu zró¿nicowanych – a bêd¹cych wynikiem tak¿e historycznych

doœwiadczeñ – modeli ustrojowych wspó³czesnych gospodarek rynkowych. Ograni-

czaj¹c siê zaœ do krêgu rozwiniêtych krajów europejskich oraz USA, wyró¿nia siê

tu zwykle takie ich typy jak: neoliberaln¹, ordoliberaln¹ i socjaldemokratyczn¹.

W tych ramach zaœ, i z uwagi na ró¿ne i wzajemne relacje miêdzy rol¹ pañstwa

i rynku, swoje zró¿nicowane rozwi¹zania funkcjonalne i instytucjonalne znajduj¹

w nastêpstwie i takie elementy, jak: mniej lub bardziej liberalne i rozbudowane

ustawodawstwo pracy, mniej lub bardziej rozwiniête systemy zabezpieczeñ spo³ecz-

nych, mniejszy lub wiêkszy dostêp do us³ug edukacyjnych i kulturalnych udostêp-

nianych w formach pozarynkowych, zwiêkszony lub zmniejszony zakres ingerencji

pañstwa w dzia³anie samego rynku pracy etc.

Dodajmy zarazem, i¿ mimo toczonych sporów i dyskusji wobec potrzeb i mo¿li-

woœci tzw. „pañstwa dobrobytu” czy te¿ „opiekuñczego”, jesteœmy stale jednak

œwiadkami i beneficjentami podnoszenia siê poziomu standardów umo¿liwiaj¹cych
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sta³¹ poprawê warunków pracy i ¿ycia. Ustawowo gwarantowany czas pracy oraz

minimalne wynagrodzenie, jak te¿ minimalne odp³atnoœci za pracê w warunkach

szczególnych; powszechne uprawnienia emerytalne, rentowe i socjalne z zasi³kami

dla bezrobotnych w³¹cznie; prawa do zrzeszania siê i dzia³alnoœci w zwi¹zkach za-

wodowych oraz innych jeszcze organizacjach pracowników oraz pracodawców;

mo¿liwoœæ prowadzenia zbiorowych negocjacji i zawierania zbiorowych uk³adów

pracy; ochrona pracy m³odocianych i niepe³nosprawnych oraz równoœæ (a przynaj-

mniej formalna) mê¿czyzn i kobiet; prawa do strajku i lokautu, wspó³udzia³ – i w ró¿-

nych formach – w zarz¹dzaniu organizacj¹ gospodarcz¹; rz¹dowe i samorz¹dowe

programy na rzecz zwiêkszania zatrudniania i ograniczania bezrobocia etc, to –

w dzisiejszej rzeczywistoœci – i mówi¹c jêzykiem niezapomnianego i s³yn¹cego zara-

zem ze swej trenerskiej roboty Kazimierza Górskiego – „sta³e fragmenty gry” – cho-

cia¿ i w tym przypadku nie na sportowym boisku, ale na rynku pracy.

Co prawda, du¿o bardziej ju¿ zró¿nicowana sytuacja ustrojowa – a w œlad za ni¹

i spo³eczna oraz gospodarcza – wystêpuje w innych jeszcze, a znajduj¹cych siê

przecie¿ nie tylko w rozwoju, ale te¿ i niedorozwoju, krajach wspó³czesnego œwia-

ta. W przypadku zaœ Polski, jak te¿ tych krajów transformuj¹cych siê, które

wst¹pi³y na drogê budowy (i odbudowy) ustroju o orientacji rynkowej, niew¹tpli-

wym i istotnym uwarunkowaniem rzutuj¹cym na ca³y ten proces i jego wyniki, by³a

– i w pewnym nadal stopniu pozostaje – obci¹¿aj¹ca „scheda” po gospodarce cen-

tralnie zarz¹dzanej, w tym i w zwi¹zku z nieracjonaln¹ gospodark¹ prac¹ oraz inny-

mi czynnikami produkcji.

Gdy mowa o Polsce, chocia¿ – z kolei – jeszcze z okresu zaborów oraz o pracy

i to organicznej, nie sposób te¿ – w stolicy Wielkopolski – nie przywo³aæ postaci

Hipolita Cegielskiego uhonorowanej ostatnio pomnikiem na Placu Wiosny Ludów,

wraz z jasnym przekazem umieszczonym na cokole: „Labor omnia vincit”.

Nie rozwijaj¹c tu jednak ju¿ bli¿ej powy¿szych i innych jeszcze problemów

zwi¹zanych z miejscem gospodarowania prac¹ w ró¿norodnych warunkach ³adu

konstytuuj¹cego ustroje gospodarcze; odwo³ajmy siê jeszcze do kilku choæby wska-

Ÿników charakteryzuj¹cych sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ krajów Unii Europej-

skiej, USA i Polski w zakresie zatrudniania i bezrobocia. Najpierw, zauwa¿my jed-

nak, ¿e potencja³ ludzi zdolnych do pracy w ogóle – we wspó³czesnym œwiecie –

szacowany jest obecnie na oko³o 3 miliardy osób. Przy czym – i wed³ug obliczeñ

Miêdzynarodowej Organizacji Pracy – blisko miliard jest tej pracy pozbawionych

na sta³e lub mo¿e – czy te¿ musi – zadowoliæ siê zatrudnieniem niepe³nym. Wed³ug

zaœ oficjalnie zarejestrowanego bezrobocia jego wielkoœæ to poziom rzêdu 150-170

milionów (i o bezrobociu utajonym nawet tu ju¿ nie wspominaj¹c).

Wielkoœæ zaœ szacowanego obecnie – i w skali œwiatowej – produktu spo³ecznego

(PKB) to agregat przekraczaj¹cy poziom 45 bilionów dolarów, przy czym – i jak wia-

domo – jego jedna trzecia powstaje w USA. W kraju tym zatrudnionych jest zaœ oko³o

130-140 milionów pracowników (przy stopie zatrudnienia przekraczaj¹cej 70%) pod-
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czas gdy obecna liczba bezrobotnych to oko³o 13-14 milionów (przy stopie bezrobocia

rzêdu 8-9%). Na zbli¿onym – choæ jednak i mniejszym – poziomie szacowaæ te¿ mo¿-

na z kolei wielkoœæ wytworzonego produktu w krajach Unii Europejskiej. Poziom zaœ

samego zatrudnienia w tej Unii (choæ w ró¿nych formach) to rz¹d 220-225 milionów

(i przy stopie zatrudnienia powy¿ej 60%) zaœ bezrobocia – to ponad dwadzieœcia milio-

nów osób rocznie (i przy stopie rzêdu 9-10 %). Polska ze swoim produktem w skali

zbli¿onej do 500 miliardów dolarów oraz z oko³o 15 milionami zatrudnionych (przy

stopie zatrudnienia wyraŸnie ni¿szej od 60%) oraz ponad pó³toramilionow¹ rzesz¹ bez-

robotnych (przy stopie bezrobocia 10-11%); to zarazem tak¿e istotny,choæ „maleñki”

tylko „znak” na mapie œwiata i „wiêkszy” ju¿ w Europie.

****

Powstaje tu wreszcie pytanie i o to, jaka bêdzie przysz³oœæ pracy i to jeszcze

w bie¿¹cym choæ i up³ywaj¹cym ju¿ stuleciu? Ca³y przecie¿ splot ró¿norodnych

czynników i to zarówno o charakterze endo- jak i egzogenicznym, wp³ywa na

zmierzch tradycyjnego pojmowania i objaœniania modelu pracy oraz ukszta³towanego

³adu zbiorowych stosunków pracy. Zmieniaj¹ siê te¿ bowiem nie tylko uwarunkowa-

nia dotychczasowego jej wykorzystania wskutek rozwoju spo³eczeñstwa informacyj-

nego, gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju sektora us³ug, ekspansji zwi¹zanej

z globalizacj¹, etc, ale tak¿e ró¿norodne aspekty dotycz¹ce samej treœci pracy, po-

trzeb pracowników i pracodawców, ról pracowniczych i mened¿erskich, systemów

zarz¹dzania, relacji miêdzy czasem pracy i czasem wolnym etc.

Czy zatem czeka nas katastroficzna wizja „koñca pracy” wieszczona w tytule

ksi¹¿ki Jeremy Rifkina i w innych jeszcze dzie³ach podobnych mu futurystów? Czy

mo¿e jednak tylko czekaj¹ nas nowe sposoby jej uprawiania i spo¿ywania jej owo-

ców, stosowne do wyzwañ wynikaj¹cych z rozwoju spo³eczno-gospodarczego i cywi-

lizacyjnego? To bardziej ju¿ pozytywistyczne podejœcie by³oby te¿ bli¿sze scenariu-

szom pisanym choæby przez takich autorów jak John K. Galbraith czy te¿ Peter

F. Drucker, a maj¹cych na wzglêdzie rozwój „godnego spo³eczeñstwa” oraz przecho-

dzenie w tym rozwoju od „spo³eczeñstwa pracy” do „spo³eczeñstwa wiedzy”.

Nie podejmuj¹c siê jednak nawet próby bli¿szej odpowiedzi na powy¿sze pyta-

nia, poprzestañmy na przypomnieniu tych strof Cypriana Kamila Norwida, które –

byæ mo¿e – najpe³niej wyra¿aj¹ to czym jest praca w naszym ziemskim – a w tym

i akademickim – ¿yciu. Brzmi¹ one nastêpuj¹c¹:

„Bo nie jest œwiat³o by pod korcem sta³o,

Ani sól ziemi do przypraw kuchennych

Bo piêkno na to jest by zachwyca³o

Do pracy – praca, by siê zmartwychwsta³o”4.
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Praca we wspó³czesnej teorii i praktyce gospodarowania

Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest prezentacja, analiza i ocena miejsca oraz roli pracy ludzkiej

we wspó³czesnej teorii i praktyce gospodarowania. W szczególnoœci, w sposób syntetyczny cho-

cia¿ zarazem kompleksowy, dokonuje siê tu krytycznego przegl¹du dorobku myœli ekonomicznej

z uwypukleniem roli pracy w tworzeniu i podziale produkcji spo³ecznej. W powy¿szym kontek-

œcie uwagê zwraca siê zw³aszcza na ewolucjê pogl¹dów co do miejsca pracy w rozwoju nauk eko-

nomicznych oraz zarz¹dzania. Ponadto tak¿e na praktyczne aspekty funkcjonowania wspó³czes-

nego rynku pracy, a g³ównie w p³aszczyŸnie zatrudniania i wynagradzania oraz bezrobocia.

Labour in modern economic theory and practice

Summary

The development of a business is about implementing new elements, improving the existing

ones, changing structures in its whole systems. It is about reaction to changes in its environment

and inside. Such activities require the support of people with appropriate knowledge and expe-

rience. This support is called consulting.

This support is varied depending on the way of its realization, consulting location and specia-

lization.

External consulting, a kind of service provided to a business, is of widespread significance for

business development.
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ANDRZEJ BYRT

Prezes Miêdzynarodowych Targów w Poznaniu

Sky is the limit. Polska w przeddzieñ o¿ywienia

gospodarczego
1

Poland just before economic recovery

Niezale¿nie od tego jak definiujemy liniê prost¹, jedno z aksjomatycznych pojêæ

geometrii euklidesowej, jej dostêpne poznaniu egzemplarze w œwiecie realnym

praktycznie nie wystêpuj¹. Œwiat rzeczywisty jest pe³en krzywych a nie prostych:

nawet – wydawa³o by siê – idealnie prosta linia œwiat³a ulega skrzywieniu pod

wp³ywem gigantycznych pól magnetycznych operuj¹cych w kosmosie. Linie proste

s¹ w przyrodzie i materialnych przejawach ludzkiej dzia³alnoœci nastêpstwem in-

tencjonalnej ingerencji cz³owieka. Dowodami na przyk³ad: prostok¹tna sieæ ulic

w amerykañskich metropoliach, linie proste krawêdzi mebli w naszych pokojach

wykreœlanych tak¿e na bazie linii prostych, czy liniowo proste przebiegi tras wyso-

kiego napiêcia.

Gospodarka, jak przyroda, tak¿e nie kocha linii prostej, której to projekcjê

chcia³by wprowadziæ jednak doñ cz³owiek. Bardzo pragn¹³ to uczyniæ system cen-

tralnego planowania, który w nies³awie odszed³ u nas w niepamiêæ niemal 20 lat

temu. Plany zak³adaj¹ce sta³y wzrost, przyjmowane niezmienne parametry gospo-

darcze, a wiêc liniowe zale¿noœci pomiêdzy rozmaitymi zmiennymi gospodarczymi

pozwala³y twórcom systemu planistycznego snuæ iluzje opanowania gospodarki,

mo¿liwoœci eliminacji krytykowanego – jak to okreœlano – niekontrolowanego, bur-

¿uazyjnego chaosu procesów gospodarczych.

Nic z tego: gospodarcza rzeczywistoœæ ci¹gle odbiega³a od tego ekonomicznego

wishful thinking, a¿ wreszcie wysadzi³a ca³y uk³ad w powietrze.

Wejœcie nasze w 1989 roku w nowy system polityczno – ekonomiczny sprawi³o,

¿e œwiat gospodarki wróci³ do swego naturalnego, nieliniowego stanu, bêd¹cego na-

stêpstwem dzia³ania wielu trudno daj¹cych siê skoordynowaæ ludzkich celów, in-

tencji, po¿¹dañ, ambicji.

Ich wypadkow¹ by³y i s¹ rozmaite ryzyka, zdarzenia nieprzewidywalne, konfli-

kty, a wyrazem – nieliniowy rozwój rozmaitych gospodarek poszczególnych krajów
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i w ich nastêpstwie te¿ ca³ej gospodarki œwiatowej. I tutaj jednak analitycy gospo-

darczy staraj¹ siê wytyczaæ d³ugofalowe linie procesów ekonomicznych, zidentyfi-

kowaæ i uporz¹dkowaæ ich trendy, wokó³ których trwaj¹ nieustanne oscylacje wszy-

stkich innych parametrów gospodarczych.

Najbardziej namacalnym ich przejawem s¹ wahania rozmaitych kursów gie³do-

wych: papierów wartoœciowych, walut, cen surowców rolnych i przemys³owych.

Krótkookresowe oscylacje koniunkturalne wokó³ d³ugookresowych tendencji wzro-

stu b¹dŸ spadku okreœlonych zmiennych gospodarczych.

W tej ci¹g³ej grze ekonomicznej uczestniczy od 20 ju¿ lat i Polska. Do³¹czy³a

ona wówczas do niemal dwustu innych pañstw œwiata o gospodarce rynkowej

i w tej konkurencji odnalaz³a swe miejsce poddaj¹ce siê rynkowej zadekretowanej

weryfikacji. Dzisiaj w zale¿noœci od sposobu liczenia Polska wed³ug danych ONZ

i Banku Œwiatowego plasuje siê na pozycjach 20-23 pod wzglêdem wielkoœci PKB

oraz PKB na g³owê wœród ponad 200 pañstw ca³ego œwiata. To ogromny sukces Po-

laków i Polski.

Popatrzmy pokrótce na obie sk³adowe polskiej d³ugo- i krótkookresowej aktyw-

noœci gospodarczej w ostatnich 20 latach, by stwierdziæ, jak Polska sobie w niej

dawa³a radê, równie¿ podczas ostatniego kryzysu ogólnoœwiatowego.

Kiedy przed 20-tu laty wystartowa³a ona do transformacji polityczno – gospodar-

czej, cel brzmia³: staæ siê cz³onkiem wspólnoty transatlantyckiej czyli Paktu

Pó³nocno-Atlantyckiego oraz cz³onkiem Wspólnot Europejskich, poprzedniczki

obecnej Unii Europejskiej. Chodzi³o o bezpieczeñstwo polityczno – militarne i poli-

tyczno – gospodarcze. Oba te cele uda³o siê osi¹gn¹æ, pomimo ca³y czas trwaj¹cego

wewn¹trzkrajowego rozgardiaszu politycznego przy jednoczesnej ponadpartyjnej

zgodzie w sprawie koniecznoœci wspólnego d¹¿enia do ich uzyskania. Na pocz¹tku

tej drogi instytucjonalnego i ekonomicznego doganiania Europy Zachodniej pro-

dukt krajowy brutto (PKB) Polski na jednego mieszkañca by³ na poziomie oko³o

30% œredniej ówczesnych Wspólnot Europejskich, dzisiejszej Unii Europejskiej,

Wspólnot licz¹cych wówczas 12 pañstw cz³onkowskich.

W po³owie lat 90-tych ju¿ wówczas Unia Europejska przyjê³a w swój sk³ad

3 nowych, zamo¿nych cz³onków, by³ych uczestników EFTA [ Europejskiego Ob-

szaru Wolnego Handlu]: Austriê, Finlandiê i Szwecjê, co podnios³o unijn¹ œredni¹,

a wiêc obni¿y³o udzia³ Polski w œredniej Unii Europejskiej, ale w po³owie pierwszej

dekady nowego, XXI wieku Unia przyjê³a 12 znacznie od œredniej biedniejszych

cz³onków z Europy Œrodkowo-Wschodniej, w tym i Polskê, co odpowiednio œred-

ni¹ znowu obni¿y³o i zniwelowa³o poprzedni jej wzrost.

W rezultacie dzisiaj Polska po 20 latach najpierw przygotowañ do cz³onkostwa

w Unii, potem od 2004 roku – ju¿ pe³nego w niej uczestnictwa, znalaz³a siê w 2008

roku na poziomie ok. 57,6% œredniej unijnej PKB. Inaczej mówi¹c: corocznie odra-

bia³a historyczne zaleg³oœci rozwojowe wobec pozosta³ych cz³onków Unii, zmniej-

szaj¹c dystans do œredniej unijnej o 1,4 punkta procentowego. Dzia³o siê tak za
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spraw¹ wy¿szego tempa wzrostu gospodarczego Polski w stosunku do pozosta³ych

cz³onków Unii Europejskiej, wy¿szego w ci¹gu ostatnich 20 lat przeciêtnie dwu

i pó³krotnie od œredniego tempa wzrostu gospodarczego pozosta³ych, wczeœniej-

szych, starszych cz³onków Unii.

Gdyby zechcieæ ekstrapolowaæ ten trend, czyli domniemaæ, i¿ uda siê Polsce na-

dal dwu i pó³krotnie szybciej rozwijaæ siê ni¿ czyniæ to bêd¹ wszystkie kraje Unii,

to, aby osi¹gn¹æ œredni unijny krajowy produkt brutto na g³owê mieszkañca nasze-

go kraju, musielibyœmy czekaæ jeszcze 45 lat, to znaczy jeszcze dwa pokolenia.

Tyle o liniach prostych w gospodarczej dynamice, czyli o d³ugookresowych ten-

dencjach wzrostu mówi nam ekonomiczna matematyka. Tutaj nieœcis³oœci nie ma.

Na d³ugookresowy trend wzrostu gospodarki nak³ada³y siê w przesz³oœci rów-

nie¿ oscylacje koniunktury: okresowego obni¿ania i podwy¿szania jego tempa.

Pierwsze jego za³amanie po politycznej zmianie mia³o charakter nie koniunktu-

ralny, lecz transformacyjny i dotyczy³o lat 1989 – 92. Zaprzesta³y wtedy produkcji

ca³e ga³êzie przestarza³ego przemys³u, nie mog¹ce sprostaæ wyzwaniom nowej go-

spodarki rynkowej. Ale i wówczas spadek PKB by³ w Polsce najni¿szy spoœród

wszystkich by³ych socjalistycznych pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej, najszyb-

ciej siê te¿ zakoñczy³, bo ju¿ w 1992 roku, gdy u naszych po³udniowych i wschod-

nich s¹siadów dopiero w 1993 lub 1994 roku. Polska równie¿, jako pierwsza spo-

œród nich osi¹gnê³a swój poziom PKB sprzed transformacji na prze³omie 1995/6

roku. Czesi i Wêgrzy, nie mówi¹c o innych, jak: Bu³garii, Rumunii czy by³ych re-

publikach poradzieckich, potrzebowali na to wiêcej lat. Nie by³y to u nikogo z nich

lata bezbolesne.

W trakcie tych zdarzeñ rz¹d Stanów Zjednoczonych Ameryki w 1993 roku,

a wiêc w momencie wychodzenia Polski z potransformacyjnego kryzysu og³osi³ li-

stê tzw. wielkich wschodz¹cych rynków [BEM= big emerging markets] pañstw,

które – jego zdaniem – mia³y w ci¹gu kolejnych 50 lat staæ siê ko³em napêdowym

wzrostu globalnej gospodarki. Lista liczy³a 10 cz³onków, wœród nich by³a równie¿

Polska, najmniejsze pañstwo z ca³ej tej dziesi¹tki i jedyne po³o¿one w Europie. Na

liœcie znalaz³y siê te¿ i takie kraje, jak: Brazylia, Rosja, Indie czy Chiny, znane dzi-

siaj pod skrótow¹ nazw¹ BRIC i w³¹czone do Grupy G20, nowego nieformalnego,

kolektywnego cia³a, które zast¹pi³o poprzednie G-7 czy G-8 i pretenduj¹cego do

planowania reform struktur gospodarczych globalnego œwiata wstrz¹œniêtego ostat-

nim kryzysem.

Po 16 ju¿ latach od og³oszenia tych pañstw-nowych liderów wzrostu poszczegó-

lnych regionów œwiata, rz¹d USA w ubieg³ym roku podsumowa³ swe ówczesne

przewidywania i potwierdzi³, ¿e siê nie pomyli³. Ekonomiczne gabaryty i ponad-

przeciêtne tempo wzrostu pañstw wytypowanych przez USA w 1993 roku sprawi³y,

¿e ich znaczenie ekonomiczne zaczê³o zmieniaæ mapê gospodarcz¹ œwiata. Przed 15

laty ich udzia³ w œwiatowym PKB wynosi³ ok. 10%, dzisiaj – wynosi 30% i stale

roœnie. Samo pojêcie rynków wschodz¹cych sta³o siê powszechnie u¿ywanym ter-
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minem nowego s³ownika ekonomicznego i obejmuje nie tylko ju¿ pierwotn¹ amery-

kañsk¹ dziesi¹tkê, ale równie¿ szereg innych szybko rosn¹cych gospodarek g³ów-

nie Azji, Ameryki £aciñskiej i Europy Œrodkowo-Wschodniej.

Wed³ug ostatnio opublikowanych danych G³ównego Urzêdu Statystycznego do-

brobyt Polaków w 2008 roku osi¹gn¹³ poziom porównywalny – obrazowo – z po-

ziomem czasów „z³otej Rzeczypospolitej” tj. po³owy XVI wieku, kiedy to Polska

by³a spichlerzem ca³ej Europy. Nota bene: wbrew z³owieszczym wró¿bom sprzed

akcesji Polski do Unii Europejskiej prezentowanym przez rodzimych oponentów

tego zdarzenia, Polska znowu sta³a siê wewn¹trzeuropejsk¹ si³¹ rolnicz¹. W handlu

zewnêtrznym polski sektor rolny ma od czasu wejœcia Polski do Unii znacz¹c¹ nad-

wy¿kê eksportu nad importem, wynosz¹c¹ w ubieg³ym roku 1,2 mld Euro. W roku

bie¿¹cym ma byæ ona jeszcze wiêksza. To winno cieszyæ.

W poœcigu za wczeœniejszymi cz³onkami Unii Europejskiej i ich wy¿szym po-

ziomem rozwoju gospodarczego Polsce uda³o siê w ci¹gu ostatnich 20 lat wiele

uczyniæ i sw¹ pozycjê poprawiæ pomimo wielu s³ów krytyki wypowiadanych –

czêsto s³usznie – przez oponentów wybieranych wariantów rozwoju, czy polityk,

wreszcie przez zwyk³ych obywateli nie odczuwaj¹cych dokonuj¹cych siê zmian.

Rozwój nigdy nie jest potwierdzeniem istniej¹cego status quo, lecz wprowadza

nowe nierównoœci, burzy dotychczasowe proporcje, które oswojono i zaakceptowa-

no, uruchamia nowe napiêcia, do oswojenia których potrzeba znowu czasu. Po dro-

dze zdarzaj¹ siê zerwania jego ci¹g³oœci wywo³ane przez zdarzenia egzogeniczne

wobec dotychczasowych trendów, takie, jak kryzysy gospodarcze, z których jeden –

i to nie byle jaki – w³aœnie œwiat prze¿ywa.

Nie spad³ on z nieba, nie by³ on przez Polskê wywo³any, lecz dotkn¹³ j¹, choæ –

jak siê okaza³o – nie tak boleœnie jak wielu z jej s¹siadów z Europy Œrodkowo-Ws-

chodniej, którzy dot¹d uchodzili za liderów wzrostu, jak np. kraje ba³tyckie.

W ci¹gu ostatnich 20 lat Polska przesz³a przez 3 kryzysy gospodarcze: transfor-

macyjny w latach 1989/90 – 1992 oraz dwa klasyczne za³amania wzrostowego tren-

du PKB wywo³ane przez zewnêtrzne wobec Polski zdarzenia na innych rynkach,

w obu przypadkach w USA – w latach 2001 – 3 i 2008 – 9. Pierwszy wywo³any

za³amaniem siê kursów spó³ek internetowych na gie³dzie w Nowym Jorku [st¹d na-

zwa: dot.com crisis] i drugi – spowodowany za³amaniem siê rynku nieruchomoœci

w USA.

W obu przypadkach, niezale¿nie od innych czynników, które wzmocni³y zasiêg

i g³êbokoœæ za³amania, by³y to klasyczne kryzysy nadprodukcji wywo³ane speku-

lacj¹ akcjami i niesolidnymi kredytami hipotecznymi oraz tzw. opcjami finansowy-

mi, a wiêc skomplikowanymi nowymi instrumentami finansowymi wypuszczonymi

na rynek bez stosownych zabezpieczeñ i nale¿ytego nadzoru w³adz finansowych

USA i innych rozwiniêtych pañstw œwiata.

W obu przypadkach o¿ywi³o to popyt na akcje i nieruchomoœci, podnios³o ich

ceny, a¿ wreszcie spowodowa³o nieuchronn¹ korektê, ta zaœ poci¹gnê³a za sob¹ se-
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riê bankructw firm bankowych, produkcyjnych, us³ugowych czy w koñcu gospo-

darstw domowych. Fakt, ¿e w miêdzyczasie gospodarka œwiatowa wzmocni³a i po-

szerzy³a kana³y komunikacji ró¿nych rynków i krajów na œwiecie sprawi³, ¿e kryzys

– na pocz¹tku wydawa³oby siê – wy³¹cznie pó³nocno-amerykañski rozla³ siê szybko

po ca³ym globie i obj¹³ praktycznie wszystkie pañstwa, choæ nie wszystkie równie

g³êboko czy w identycznym momencie.

Najbardziej dotkn¹³ on tych, którzy w miêdzyczasie nagrzeszyli sami – niezale¿-

nie od b³êdów w³adz finansowych i gospodarczych w Stanach Zjednoczonych –

nierozs¹dn¹ w³asn¹ polityk¹ gospodarcz¹, niechêci¹ do wdra¿ania reform czy stoso-

wania racjonalnych form nadzoru nad rynkami finansowymi, monetarnymi czy go-

spodarczymi.

W naszym regionie Polska czy Czechy okaza³y siê byæ wzglêdnie odporne na

kryzys, Wêgry i Ukraina musia³y siê zwróciæ do Miêdzynarodowego Funduszu Wa-

lutowego o wsparcie finansowe. Dramat pañstw ba³tyckich trwa do tej pory. Oka-

za³o siê, ¿e kraj nasz pozosta³ jedynym w Unii Europejskiej, który, pomimo czar-

nowieszczenia zarówno wielu polskich, jak i miêdzynarodowych analityków, w tym

tak – wydawa³o by siê – wiarygodnych, jak czo³owe banki inwestycyjne œwiata czy

Komisja Europejska, w roku bie¿¹cym zanotuje nie spadek PKB, ale wzrost i to

oko³o 1,2 -1.4%. W tym czasie nasz najwiêkszy partner gospodarczy, Republika Fe-

deralna Niemiec, zanotuje spadek PKB a¿ o 5% podobnie, jak kolejni europejscy

giganci: W³ochy -4,7%, Wielka Brytania -4,6% czy ca³a Unia 27 pañstw o – 4,1%.

A Polska odnotuje wzrost pomimo wielu naszych zaniechañ czy opóŸnieñ re-

form niezbêdnych do zabezpieczenia siê przed destruktywnym wp³ywem kryzysu

na gospodarkê.

Sta³o siê tak jednak, gdy¿ byliœmy:

a/ mniej uzale¿nieni od eksportu, za poœrednictwem spadku którego kryzysem

zosta³y szybciej dotkniête mniejsze gospodarki naszego regionu, jak pañstwa ba³ty-

ckie czy Wêgry,

b/ mieliœmy znacznie wiêkszy rynek wewnêtrzny, którego wy¿sza dynamika

wzrostu zamortyzowa³a impulsy kryzysowe z zewn¹trz, a tego mniejsze kraje na-

szego regionu nie mia³y,

c/ struktura naszej gospodarki jest znacznie bardziej zró¿nicowana ni¿ gospoda-

rek ma³ych czy niemal monobran¿owych, jak np. Ukrainy,

d/ mieliœmy ci¹gle zmienny kurs naszej rodzimej waluty nie zwi¹zanej jeszcze

z euro; deprecjacja z³otego pozwoli³a obni¿yæ nominowane w euro ceny polskich

wyrobów eksportowanych na rynki zagraniczne, gdy popyt na nich mala³, a wiêc

zachowaæ ich cenow¹ konkurencyjnoœæ,

e/ zró¿nicowaliœmy w miêdzyczasie skutecznie strukturê polskiej poda¿y, zwiêk-

szaj¹c w niej udzia³ wyrobów o wysokim standardzie i jakoœci w dziedzinach, na

które popyt œwiatowy w czasach kryzysowych mniej spada³ [ jak np. w przetworzo-

nych produktach rolnych],
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f/ p³yn¹³ nadal do Polski strumieñ funduszy unijnych przeznaczonych g³ównie

na inwestycje infrastrukturalne, b¹dŸ – jak w przypadku wsi – równie¿ na konsum-

pcjê,

g/ pañstwo uproœci³o wczeœniej system podatkowy, redukuj¹c liczbê progów fi-

nansowych i obni¿aj¹c je, co da³o znacz¹cy zastrzyk finansowy gospodarce,

h/ firmy polskie dokona³y podczas poprzedniego kryzysu radykalnych adaptacji

swego aparatu wytwórczego, zatrudnienia i metod zarz¹dzania do nowych, znacznie

trudniejszych warunków gospodarowania, wreszcie – last but not the least –

i/ Polacy zachowali siê wbrew logice zamo¿niejszych i bardziej ostro¿nych

Europejczyków z zachodniej czêœci naszego kontynentu, którzy na has³o „kryzys”

powstrzymywaæ siê zaczêli od konsumpcji, a Polacy tymczasem nie dali siê zastra-

szyæ, gdy¿ znacznie gorsze czasy musieli prze¿yæ w przesz³oœci.

Pomimo ataków dzisiejszej opozycji na aktualny rz¹d i jego politykê antykryzy-

sow¹, czy te¿ jak mówiono: na jej brak, nie podjêto pochopnych decyzji o finanso-

wym wspieraniu rozmaitych sektorów, co obci¹¿y³oby i tak ju¿ nadmiernie zad³u¿o-

ny bud¿et i za chwilê odbi³oby siê negatywnie na wiarygodnoœci finansowej

naszego kraju z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami w zdobywaniu œrodków

finansowych na rynkach miêdzynarodowych. A przecie¿ realnie grozi Polsce

osi¹gniêcie drugiego krytycznego progu zad³u¿enia finansów pañstwa, to jest 55%

PKB i wraz z nim wielki wstrz¹s gospodarczo – polityczny czyli nieodwo³alne ciê-

cie wydatków bud¿etowych lub podwy¿ka podatków, oba kroki równie drastyczne.

Póki co wszak¿e :

* warszawska gie³da przeskoczy³a w swej kapitalizacji gie³dê wiedeñsk¹ i wkrót-

ce przeskoczy ostatni¹ w regionie, czyli ateñsk¹, z któr¹ mo¿e siê jeszcze zmierzyæ,

* Polska jako kraj przeskoczy³a wielkoœci¹ swego produktu krajowego brutto

Belgiê i Szwecjê, których PKB spad³y, gdy nasz wzrós³ i wesz³a tym samym na

siódm¹ pozycjê pod wzglêdem PKB w Unii Europejskiej. To jest wielki sukces

w jej modernizacyjnej pogoni za Star¹ Europ¹.

Jako pi¹te wielkoœci¹ swego terytorium i szóste iloœci¹ mieszkañców pañstwo

cz³onkowskie Unii Europejskiej jest Polska dzisiaj ju¿ na pozycji siódmej, jeœli cho-

dzi o wartoœæ jej PKB. Przed Polsk¹ pozosta³a mniejsza od niej w obu tych aspe-

ktach Holandia, ale przy PKB Polski rzêdu 350 mld Euro i dwa razy wiêkszym od

polskiego PKB Holandii przegonienie jej trwaæ bêdzie zapewne jedno pokolenie.

Udany „poœcig” Polski za Holandi¹ i innymi wyprzedzaj¹cymi nas w zamo¿no-

œci pañstwami – cz³onkami Unii bêdzie d³ugi i wymagaæ bêdzie wytrwa³oœci oraz

trochê – jak zawsze – szczêœcia, ale ono – wed³ug Napoleona – sprzyjaæ ma zawsze

tylko dobrze przygotowanym.

To jest jednak realny cel, którego osi¹gniêcie wydaje siê dziœ byæ mo¿liwe

w pierwszym stuleciu bez wojen na terenie Polski w tysi¹cletniej jej historii. To, co

uda³o siê w ostatnich kilku dziesiêcioleciach Irlandczykom, Hiszpanom, Portugal-

czykom - udaæ siê winno i Polakom, jeœli postawi¹ oni na to, co maj¹ w g³owach.
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Szybciej czy wolniej rosn¹æ bêdzie dalej gospodarka Polski. Dzisiaj dozwolone,

a nawet po¿¹dane, bo motywuj¹ce jest za³o¿enie, ¿e tylko sky is the limit2.

Sky is the limit.

Polska w przeddzieñ o¿ywienia gospodarczego.

Streszczenie

Wejœcie Polski w 1989 roku w nowy system polityczno-ekonomiczny sprawi³o, ¿e gospodar-

ka wróci³a do normalnego dzia³ania, pomimo trudno daj¹cych siê skoordynowaæ celów, intencji,

po¿¹dañ, ambicji. Celem Polski by³o staæ siê cz³onkiem wspólnoty transatlantyckiej czyli Paktu

Pó³nocno-Atlantyckiego oraz cz³onkiem Unii Europejskiej. Chodzi³o o bezpieczeñstwo politycz-

no – militarne i polityczno – gospodarcze. Oba te cele uda³o siê osi¹gn¹æ. W efekcie po 20 latach,

mimo wielu trudnoœci gospodarczych i œwiatowego kryzysu, Polska odnotowuje wzrost gospodar-

czy. Przed nami wielkie szanse i od nas samych zale¿y ich realizacja.

Sky is the limit.

Poland just before economic recovery.

Summary

Poland acquired new political and economic system in 1989 and, as a result, its economy was

brought back to its normal position, despite difficulties in coordinating the objectives, intentions,

desires and ambitions. The aim of Poland was to become a member of the transatlantic communi-

ty, namely the North Atlantic Treaty Organization, as well as the European Union. It was about

political-military and political-economic security. Both of the objectives were successfully achie-

ved. As a result, after 20 years, in spite of numerous economic difficulties and global recession,

Poland boasts economic growth. There are great opportunities ahead of us, and taking advantage

of them depends on ourselves.
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ADOLF MICHALAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wy¿sza Szko³a Handlu i Us³ug kreatywnoœæ Poznaniu

Kreatywnoœæ w przedsiêbiorstwach

handlu detalicznego

Creativity in retailing companies

Uznaj¹c kreatywnoœæ za œwiadomy cel przedsiêbiorstwa, który ³¹czy ze sob¹

atuty i szanse przedsiêbiorstwa w sposób nowatorski lub bardziej ni¿ dot¹d efektyw-

ny dla uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, warto zastanowiæ siê nad uwa-

runkowaniami tego procesu w przedsiêbiorstwach handlu detalicznego. Chodzi

zw³aszcza o rozpoznanie czynników procesu kreatywnego kszta³towania biznesu

i stosowanych w tym procesie metod i technik organizatorskich.

W tym celu przeprowadzono badania iloœciowe w formie kwestionariusza ankie-

towego, skierowanego do mened¿erów grupy 11 przedsiêbiorstw handlu detaliczne-

go, których dyrekcje zlokalizowane s¹ w Wielkopolsce1. Kwestionariusz ankietowy

zawiera³ 14 pytañ merytorycznych wynikaj¹cych z celu badañ. By³y to pytania za-

mkniête b¹dŸ pó³otwarte koñcz¹ce siê pytaniem o wskazanie innych poza kafeteri¹.

Po odrzuceniu przedsiêbiorstw o krótkim sta¿u, ma³ej skali dzia³ania i ma³ej liczbie

zatrudnionych oraz negatywnie zweryfikowanych ankiet, ostatecznym badaniem

objêto piêæ przedsiêbiorstw.

Liczba zatrudnionych w poszczególnych przedsiêbiorstwach kszta³towa³a siê od

60 do 658 osób, z tego w administracji od 25 do 277 pracowników, w operatywie

od 30 do 225, przy liczbie sklepów (obiektów handlowych) od 10 w najmniejszym

do 1890 w najwiêkszym przedsiêbiorstwie. Jedno przedsiêbiorstwo dzia³a³o na ryn-

ku lokalnym, dwa na krajowym i dwa na miêdzynarodowym. Dwa przedsiêbiorstwa

deklarowa³y pozycjê rynkow¹ lidera, jedno agresora (pretendenta), jedno naœladowcy

i jedno pozycjê niszowca. Ka¿da z tych pozycji w zale¿noœci od celu przedsiêbior-

stwa wymaga ró¿nego stopnia kreatywnoœci2. Lider i agresor konkuruj¹c o pozycjê
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rynkow¹ musz¹ wykazaæ siê niestandardowym dzia³aniem a wiêc wiêksz¹ kreatyw-

noœci¹. Naœladowca z kolei potrzebuje mniejszej kreatywnoœci. W szczególnej sytu-

acji jest niszowiec rynkowy, który nie mo¿e skorzystaæ z rozwi¹zañ standardowych

na masowym rynku i w zwi¹zku z tym musi poszukiwaæ w³asnych twórczych roz-

wi¹zañ swego biznesu.

Jako cele swej dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa wymieni³y w kolejnoœci: 1) wzrost

sprzeda¿y, 2) odniesienie sukcesu rynkowego, 3) zwiêkszenie liczby sklepów,

4) zwiêkszenie masy zysku, 5) przetrwanie i rozwój.

W ramach pytania o cele przedsiêbiorstwa poproszono mened¿erów o szersz¹

ocenê celu deklarowanego jako drugi, tj. ocenê wymiaru sukcesu rynkowego wg

koncepcji tzw. stakeholders, w której jest on narzêdziem osi¹gania zadowolenia ka-

¿dego z wymienionych na rys. 1 podmiotów „zainteresowanych”, a stanowi¹cych

i decyduj¹cych o efektach przedsiêbiorstwa (podmioty niezbêdne do przetrwania

i sukcesu).

Zalet¹ tej koncepcji celu jest mo¿liwoœæ liczbowego okreœlenia mierników su-

kcesu przedsiêbiorstwa. Miernikiem sukcesu jest stopieñ i liczba spe³nionych przez

przedsiêbiorstwo mierników zadowolenia poszczególnych grup interesów (tab. 1).

Jasno sprecyzowany cel, jego wymiary i mierniki identyfikuj¹ zarazem obszary,

w których powinny byæ generowane twórcze pomys³y.

Z badañ wynika, ¿e cel w postaci odniesionego sukcesu rynkowego oceniany

jest pod wzglêdem stopnia realizacji najczêœciej na poziomie dobrym (61,3% od-

powiedzi) lub bardzo dobrym (26,6%), dostatecznym (20%) i niedostatecznym

(0,53%). Ocena negatywna dotyczy w szczególnoœci nieosi¹gania celu w zakresie

oferty uzupe³niaj¹cej, logistyki dostaw i p³aconych podatków. S¹ to obszary,

w których w pierwszym zakresie nale¿y poszukiwaæ nowych pomys³ów na ich re-

alizacjê.
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Rysunek 1. Stakeholders w nowoczesnej koncepcji celu przedsiêbiorstwa

Figure 1. Stakeholders in the modern approach to target of the company

�ród³o: opracowanie w³asne.



Tabela 1. Liczba wskazañ ocen mierników poszczególnych wymiarów sukcesu rynkowego przed-

siêbiorstw handlowych

Table 1.Number of evaluations indicated the dimensions of the individual measures of success in

the market traders

Lp Wymiar sukcesu Miernik
Ocena

bdb db dst ndst

I Zadowolenie

klienta

1. Oferta asortymentowo-us³ugowa - 4 1 -

2. Korzyœci dla klienta (lokalizacja, poziom

i polityka cenowa, forma obs³ugi, czas

i atmosfera sprzeda¿y, relacja z klientami,

programy lojalnoœciowe)

1 3 1 -

3. Oferta uzupe³niaj¹ca (stacja paliw,

ubezpieczenia, us³ugi bankowe, us³ugi

telekomunikacyjne, us³ugi gastronomiczne,

us³ugi turystyczne)

- 2 1 2

II Zadowolenie

w³aœcicieli

4. Wielkoœæ i dynamika sprzeda¿y 1 3 1 -

5. Wynik finansowy 1 3 1 -

6. Wzrost firmy 2 2 1 -

7. Pozycja rynkowa 3 1 1 -

8. Wizerunek (marka firmy) 3 2 - -

III Zadowolenie

pracowników

9. P³ace, premie, nagrody, dodatki 1 4 - -

10. Warunki pracy na stanowiskach 2 3 - -

11. Warunki socjalno-bytowe - 2 3 -

IV Zadowolenie

dostawców

12. Logistyka dostaw 1 3 - 1

13. Zakup towarów (rytmicznoœæ, pe³noœæ,

ci¹g³oœæ, elastycznoœæ)
1 3 1 -

14. Jakoœæ towarów 2 2 1 -

V Zadowolenie

spo³ecznoœci

lokalnej

15. Korzyœci z p³aconych podatków 1 1 2 1

16. Ochrona œrodowiska naturalnego - 5 - -

17. Wspó³praca ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ 1 3 1 -

Ogó³em wskazañ 20 46 15 4

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badania ankietowego.

Cztery z piêciu badanych przedsiêbiorstw uzna³y, ¿e na ich sukces mia³y w zdecy-

dowanym lub w wiêkszym stopniu wp³yw twórcze pomys³y w zakresie kszta³towania

biznesu. Trzy z nich rozwi¹zuj¹c problemy wymagaj¹ce twórczego podejœcia, korzys-

ta³y z doradców (ekspertów) zewnêtrznych. Na pytanie o stopieñ zaanga¿owania siê

kierownictwa w przygotowanie rozwi¹zania wszystkie trzy wskaza³y na stosowanie

modelu okreœlonego jako „dowódca-doradca”, tj. modelu, w którym wystêpuje

wspó³partnerstwo miêdzy kierownictwem przedsiêbiorstwa a zespo³em. Kierownic-

two aktywnie steruje przedsiêwziêciem twórczym. Rola eksperta polega jedynie na

pomocy metodycznej we wszystkich etapach przygotowania i przeprowadzenia

usprawnieñ. Z regu³y w przedsiêbiorstwach handlowych nie ma metodyków-or-
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ganizatorów. Po³¹czenie wiêc wspólnych si³ i interesów zapewnia lepsz¹ efektyw-

noœæ rozwi¹zañ ni¿ w innych modelach kontaktów miêdzy przedsiêbiorstwem a

ekspertami3.

Za kreatywne rozwi¹zanie problemów w przedsiêbiorstwie w bardzo du¿ym lub

du¿ym stopniu odpowiada zarz¹d przedsiêbiorstwa (tworz¹c misjê, rolê i strategiê),

pion logistyki i dystrybucji, pion marketingowy, pion analiz i zarz¹dzania strategi-

cznego, pion sprzeda¿y i obs³ugi klientów, produkcji i technologii, a tak¿e pracow-

nicy szczebli maj¹cy kontakt z nabywcami towarów. 72% respondentów wskaza³o

te organy i piony jako odpowiedzialne za kreatywnoœæ w swoich przedsiêbior-

stwach (tab. 2).

Tabela 2. Za kreatywnoœæ w przedsiêbiorstwie odpowiada

Table 2. For creativity in the enterprise is responsible

Wyszczególnienie

W stopniu

bardzo

du¿ym
du¿ym ma³ym

trudno

powiedzieæ

- zarz¹d przedsiêbiorstwa tworz¹c misjê, cele

i strategie
4 1 - -

- kierownicy wszystkich pionów zarz¹dzania 3 1 1 -

- pracownicy ni¿szych szczebli maj¹cy kontakt

z nabywcami towarów/us³ug
- 3 1 1

- pion sprzeda¿y i obs³ugi klientów - 3 1 1

- pion produkcji i technologii - 3 2 -

- pion logistyki i dystrybucji - 4 - 1

- pion szkoleniowo-kadrowy - 2 2 1

- pion finansowo-rachunkowy 1 1 2 1

- pion marketingowy 1 4 - -

- pion analiz i zarz¹dzania strategicznego 1 3 1 -

Ogó³em wskazañ 10 25 10 5

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badania ankietowego.
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3 W literaturze wyró¿nia siê jeszcze trzy inne modele wspó³dzia³ania kierownictwa przedsiêbiorstwa

z ekspertami, przy czym jako kryterium ich wyodrêbnienia przyjmuje siê stopieñ zaanga¿owania w przygoto-

wanie i przeprowadzenie usprawnieñ. A oto ich charakterystyka:

1. Model „polityk-naukowiec”, w którym kierownik wie jak rozwi¹zaæ problem, lecz potrzebny jest mu wery-

fikator – lustro, w którym chce zobaczyæ w³asn¹ koncepcjê. Rola eksperta jest w nim bierna, ograniczona do

przekazania opinii, bez wp³ywu na projekt rozwi¹zania.

2. Model „kupuj¹cy-sprzedaj¹cy”, w którym kierownik stawia problem i zleca go do rozwi¹zania ekspertowi,

który ma swobodê co do metody usprawnieñ, ograniczony jest jednak sformu³owanym przez kierownika pro-

blemem.

3. Model „pacjent-lekarz”, w którym kierownik nie wie i nie umie okreœliæ problemu, który trzeba rozwi¹zaæ

dla realizacji celu. Zadaniem eksperta jest postawienie diagnozy i przygotowanie rozwi¹zania. Ograniczony

jest jedynie kosztami i czasem przygotowania i przeprowadzenia usprawnieñ. Zob. H. Sadownik, Metody

usprawniania zarz¹dzania organizacjami gospodarczymi, IOZiDK, Warszawa 1979, s. 9-15.



Z badañ wynika, ¿e obszary sukcesu i rozwoju przedsiêbiorstwa pokrywaj¹ siê

w bardzo du¿ym lub du¿ym stopniu (67,5%) z zadaniami organów i pionów wska-

zanych wczeœniej jako odpowiedzialnych za kreatywnoœæ (tab. 3).

Tabela 3. Sukces i rozwój przedsiêbiorstwa uzale¿nione s¹ od:

Table 3. Success and development of the company depend on:

Wyszczególnienie

W stopniu

bardzo

du¿ym
du¿ym ma³ym

trudno

powiedzieæ

- pomys³ów pracowników przedsiêbiorstwa 2 2 1 -

- pomys³ów doradców zewnêtrznych - 1 4 -

- pomys³ów w sferze zarz¹dzania - 3 2 -

- pomys³ów w sferze sprzeda¿y i obs³ugi 1 3 1 -

- pomys³ów w sferze logistyki i dystrybucji 1 3 1 -

- pomys³ów w zarz¹dzaniu kadrami 1 2 1 -

- pomys³ów w zarz¹dzaniu zakupami 2 2 1 -

- kreatywnoœci w dziedzinie marketingu 2 2 1 -

Ogó³em wskazañ 9 18 13 -

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badania ankietowego.

Sukces i rozwój przedsiêbiorstwa uzale¿niony jest w du¿ym stopniu od kreatyw-

nych pomys³ów pracowników przedsiêbiorstwa w sferze zarz¹dzania, sprzeda¿y,

obs³ugi, logistyki i dystrybucji, zarz¹dzania zakupami, marketingu. Respondenci

w ma³ym stopniu dopatruj¹ siê sukcesu przedsiêbiorstwa w korzystaniu z rozwi¹zywa-

nia problemów za pomoc¹ doradców zewnêtrznych. W tych opiniach mo¿na doszuki-

waæ siê przekory respondentów – skoro w tak ma³ym stopniu dopatruj¹ siê pozytywne-

go wp³ywu ekspertów na sukces przedsiêbiorstwa, to mo¿e warto zrezygnowaæ z ich

us³ug i wykorzystaæ inne modele wspó³dzia³ania, które bêd¹ bardziej wartoœciowe

dla przedsiêbiorstwa.

Wydaje siê, ¿e sukcesu przedsiêbiorstwa nie mo¿na odnosiæ tylko do pomys³ów

w badanych obszarach. Kreatywnoœæ jest potrzebna we wszystkich sferach funkcjo-

nowania przedsiêbiorstwa. Pracownicy powinni widzieæ, ¿e ich kreatywne pomys³y,

od których zale¿y sukces i rozwój przedsiêbiorstwa s¹ prze kadrê zarz¹dzaj¹c¹

oczekiwane i wspierane.

Kreatywnoœæ jest tylko jednym ze sposobów znalezienia oryginalnego, nowego

i wartoœciowego rozwi¹zania sposobu dzia³ania przedsiêbiorstwa. Sukcesy przed-

siêbiorstw s¹ zwi¹zane tak¿e z kreatywnymi koncepcjami na biznes, wykorzys-

tuj¹cymi szanse tkwi¹ce w otoczeniu przedsiêbiorstwa i koegzystuj¹cymi z nimi

atutami przedsiêbiorstwa, wiedz¹ i umiejêtnoœciami zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem

i wielu innych. W zwi¹zku z tym zapytano respondentów o czynniki, które zadecy-

dowa³y o sukcesie przedsiêbiorstwa i jego pozycji rynkowej (tab. 4).
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Tabela 4. Czynniki decyduj¹ce o sukcesie przedsiêbiorstwa i jego pozycji rynkowej

Table 4.Factors determining the success of the company and its market position

Czynniki Zdecydowanie

tak

W du¿ym

stopniu

W ma³ym

stopniu

Zdecydowanie

nie

- sytuacja makroekonomiczna kraju 1 4 - -

- dostêp do kapita³u 1 4 - -

- znajomoœæ bran¿y i rynku 5 - - -

- wyró¿niaj¹ca us³uga, asortyment,

innowacja produktowa
4 1 - -

- wysoka jakoœæ obs³ugi i wartoœæ

dla klienta zwi¹zane z programami

lojalnoœciowymi

4 1 - -

- negocjowanie cen towarów i prze-

rzucanie ryzyka ich zwrotu na

dostawców

- 3 2 -

- system logistyczny 1 3 1 -

- efektywna polityka zarz¹dzania

zapasami
2 2 1 -

- doœwiadczona kadra 3 2 - -

- wizerunek firmy 4 - 1 -

- sposoby motywowania ludzi

do pracy
1 3 1 -

- charakter proces ów komuni kacyj-

nych wewn¹trz przedsiêbiorstwa

(umiejêtnoœci)

- 4 1 -

- alokacja procesów decyzyjnych

zwi¹zanych z formu³owaniem celów

strategicznych

1 1 3 -

- sposoby i charakter kontroli dzia-

³alnoœci operacyjnej
- 2 3 -

Ogó³em wskazañ 27 30 13 -

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badania ankietowego.

Wœród 14 wyszczególnionych czynników nie by³o takich, które zdecydowanie

nie mia³y wp³ywu na sukces przedsiêbiorstwa i jego pozycjê rynkow¹. G³ówny

wniosek p³yn¹cy z powy¿szego akcentuje ró¿ne obszary przedsiêbiorstwa jako sfe-

ry du¿ych mo¿liwoœci wykorzystania kreatywnoœci dla sukcesu przedsiêbiorstwa.

Zdecydowany i du¿y wp³yw na sukces przedsiêbiorstwa i jego pozycjê rynkow¹

wywar³y: znajomoœæ bran¿y i rynku, wyró¿niaj¹ca us³uga i asortyment, wysoka ja-

koœæ obs³ugi i wartoœæ dla klienta zwi¹zana z programami lojalnoœciowymi, wizeru-

nek firmy, sytuacja makroekonomiczna kraju, dostêp do kapita³u, system logistycz-

ny, polityka zarz¹dzania zapasami, doœwiadczenie kadry, sposób motywowania do

pracy i wewnêtrzne procesy komunikacyjne. Pozosta³e czynniki zdaniem respon-

dentów mia³y ma³y wp³yw na sukces przedsiêbiorstwa i jego pozycjê rynkow¹.
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W szczególnoœci dotyczy to charakteru kontroli dzia³alnoœci gospodarczej i alokacji

procesów decyzyjnych zwi¹zanych z formu³owaniem celów strategicznych.

Niekwestionowanym obszarem stosowania kreatywnoœci w handlu jest sam

obiekt handlowy, o którego sukcesie czêsto decyduje oryginalna i nowatorska kon-

cepcja funkcjonowania. W zwi¹zku z tym poproszono respondentów o opinie co do

istotnoœci obszarów obiektu handlowego pod wzglêdem kreatywnoœci (tab. 5). Ka¿-

da z 18 wymienionych sfer dzia³alnoœci sklepu jest obszarem bardzo czêstego lub

czêstego poszukiwania kreatywnych rozwi¹zañ (ponad 71% wskazañ). Szczególnie

czêstym obszarem kreatywnych rozwi¹zañ jest wystrój obiektu handlowego.

Tabela 5. Istotnoœæ obszarów obiektu handlowego pod wzglêdem kreatywnoœci

(skala wskazañ od 1 do 5, gdzie 1 oznacza obszar sporadycznego poszukiwania, a 5 – obszar czê-

stego poszukiwania twórczych rozwi¹zañ)

Table 5. Relevance of materiality factors of commercial areas of the building in terms of creativity

(scale indication from 1 to 5, where 1 means the area of sporadic searching, and 5 – the area fre-

quently to seek creative solutions)

Obszary kreatywnoœci
Ocena

1 2 3 4 5

- lokalizacja (³atwoœæ dotarcia/skorzystania) - 1 2 - 2

- renoma (tradycja) - - 2 1 2

- jakoœæ towarów - - 2 2 1

- kwalifikacje i uprzejmoœæ personelu - - 1 4 -

- rodzaj obs³ugi (samoobs³uga, preselekcja, obs³uga tradycyjna) - - 1 4 -

- bezpieczeñstwo (parking, oœwietlenie) - - 1 3 1

- bezpieczeñstwo transakcji - - - 4 1

- aktywnoœæ promocyjna - - 1 2 2

- poziom cen - - 2 2 1

- ekspozycja towarów - - 2 2 1

- wystrój obiektu - - - 1 4

- programy lojalnoœciowe - - 2 2 1

- szerokoœæ i g³êbokoœæ oferty asortymentowej - - 2 2 1

- ci¹g³oœæ oferty asortymentowej - - 2 2 1

- certyfikaty i znaki jakoœci - - 3 2 -

- ³atwoœæ za³atwienia reklamacji - - 1 4 -

- us³ugi posprzeda¿ne - - - 2 3

- godziny otwarcia - - 1 2 2

Ogó³em wskazañ - 1 25 41 23

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badania ankietowego.

Istotn¹ rolê w procesie kszta³towania rozwi¹zañ w biznesie odgrywa znajomoœæ

technik twórczego myœlenia. Ich mnogoœæ i rozmaitoœæ jest wspó³czeœnie tak du¿a,

¿e do badania przyjêto arbitralnie 28 technik, które mog¹ byæ stosowane w przed-
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siêbiorstwach handlowych do aktywizacji dzia³añ zwi¹zanych z poszukiwaniem no-

wych sposobów realizacji celów przedsiêbiorstwa i to g³ównie przez osoby pra-

cuj¹ce na stanowiskach kierowniczych (tab. 6).

Z ankiet wynika, ¿e w przedsiêbiorstwach stosowano 14 metod i technik, tj.

50% diagnozowanych. Wœród stosowanych wymieniano najczêœciej techniki heurys-

tyczne (burza mózgów, lista pytañ, technika krytycznej oceny i analizy) i techniki

analizy strategicznej (SWOT, ABC, cykl ¿ycia produktu, macierze portfelowe).

Tabela 6.Stosowane w przedsiêbiorstwach handlowych metody i techniki kreatywnego rozwi¹zy-

wania problemów

Table 6. Used in retail companies methods and techniques of creative problem solution

Tak Nie Nie wiem

- brainstorming (burza mózgów) 5 - -

- Phillips 66 Buzz Session - 2 3

- 635 - 2 3

- synektyka 1 2 2

- lista pytañ 3 - 2

- technika krytycznej analizy i oceny 3 - 2

- technika morfologiczna - 3 2

- technika delficka - 3 2

- analiza wartoœci 4 - 1

- fotografia dnia pracy - 4 1

- chronometra¿ - 4 1

- badania migawkowe - 4 1

- metody CERMY - 3 2

- harmonogram 3 1 1

- ganttogram, analiza PERT - 4 1

- benchmarking 2 1 2

- analiza trendu 2 2 1

- analiza SWOT 3 - 2

- luka strategiczna - 3 2

- scenariusz stanów otoczenia - 3 2

- mapa grup strategicznych - 4 1

- metoda Portera - 1 4

- metoda Pareto (ABC) 3 - 2

- ocena wartoœci sektora 2 1 2

- ³añcuch wartoœci M. Portera - 3 2

- cykl ¿ycia produktu 3 1 1

- macierze portfelowe (BCG, ADL, McKinsey) 2 1 2

- kluczowe czynniki sukcesu 1 - 4

Ogó³em wskazanie 37 52 51

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badania ankietowego.
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Ka¿da sfera dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa wymaga w mniejszym lub wiêkszym

stopniu dzia³añ kreatywnych. Dotyczy to równie¿ systemu zarz¹dzania przedsiêbior-

stwem. Dlatego jednym z interesuj¹cych i ostatnich ju¿ zagadnieñ, które starano siê

rozpoznaæ w trakcie badania ankietowego by³o ustalenie elementów systemu za-

rz¹dzania przedsiêbiorstwami, wymagaj¹cych kreatywnych rozwi¹zañ. Zastosowano

do tego celu zmodyfikowany test „zdrowia przedsiêbiorstwa” R. Likerta4. W tym

celu wyró¿niono 22 zmienne, które charakteryzuj¹ stan aktualny i stan po¿¹dany

systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Zmienne zgrupowano w 5 blokach proble-

mowych dotycz¹cych:

– sposobu motywowania ludzi do dzia³añ kreatywnych,

– charakteru komunikacji zwi¹zanej z procesem kreatywnym,

– uwarunkowañ procesu kreatywnego,

– formu³owania celów dzia³añ kreatywnych,

– sposobu i charakteru kontroli wyników procesu kredytowego.

Ka¿d¹ z 22 zmiennych z ww. bloków opisano w skali 4-stopniowej, gdzie 1o oz-

nacza³ sytuacjê niekorzystn¹, zaœ 4o – sytuacjê idealn¹. Respondenci zaznaczali stan

aktualny i po¿¹dany ka¿dej z 22 zmiennych na 4o skali. W oparciu o te dane ustalo-

no jak dalece system zarz¹dzania kreatywnoœci¹ aktualnie istniej¹cy ró¿ni siê od sy-

stemu po¿¹danego. W tym celu od wartoœci punktowej systemu po¿¹danego odjêto

wartoœæ punktow¹ systemu aktualnego, które wynios³o 42o. Oznacza to koniecznoœæ

usprawnienia zmiennych w blokach problemowych z ocen¹ 1o i 2o. S¹ to nastê-

puj¹ce elementy systemu zarz¹dzania kreatywnoœci¹ w przedsiêbiorstwach, które

wymagaj¹ zmian doskonal¹cych:

– niewielki stopieñ zaufania do dzia³añ twórczych pracowników,

– s³abo odczuwalna swoboda omawiania problemów twórczych z prze³o¿onymi,

– ma³y stopieñ zapoznawania siê z pogl¹dami podw³adnych w sprawie roz-

wi¹zañ twórczych danego problemu,

– ma³y zakres odpowiedzialnoœci odczuwanej przez pracowników za twórcze

rozwi¹zywanie problemów oraz za komunikacjê w tym zakresie,

– brak zgodnoœci zespo³ów rozwi¹zuj¹cych problemy wymagaj¹ce twórczego

podejœcia,

– zapadanie decyzji zwi¹zanych z procesem kreatywnym na najwy¿szych

szczeblach przedsiêbiorstwa zamiast ich szerokiego rozmieszczenia na

szczeblach ni¿szych,

– nie uwzglêdnianie w decyzjach zwi¹zanych z nowymi rozwi¹zaniami opinii

specjalistów z zewn¹trz przedsiêbiorstwa,

– umiejscowienie decyzji zwi¹zanych z procesem kreatywnym na szczeblach

organizacyjnych w ma³ym stopniu oddzia³uj¹cych pozytywnie na motywacjê,
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4 Zob. A. Michalak, Techniki organizatorskie w przedsiêbiorstwie, Wyd. AE w Poznaniu, Poznañ 1992,

s. 70.



– jawne akceptowanie celów kreatywnych przedsiêbiorstwa, lecz skrycie w pe-

wnym stopniu bojkotowanych,

– podporz¹dkowanie kontroli nad procesem kreatywnym szczeblowi centralne-

mu zamiast zbli¿ania jej do szczebli wykonawczych; kontrola wy¿szych

szczebli raczej tylko ogólna,

– przejawianie przez organizacjê nieformalnej aktywnoœci, sprzecznej z kreaty-

wnymi celami przedsiêbiorstwa.

G³ówny wniosek p³yn¹cy z przeprowadzonego badania akcentuje obszar prawie

ca³ego przedsiêbiorstwa i obiektu handlowego jako sfery czêstego stosowania krea-

tywnoœci, a tak¿e brak przychylnego systemu zarz¹dzania i wykorzystania wewnê-

trznych zasobów do tworzenia nowych rozwi¹zañ w sferze handlu detalicznego.

Wyniki badañ nale¿y traktowaæ z du¿¹ ostro¿noœci¹, bez mo¿liwoœci ich uogólnia-

nia ze wzglêdu na ma³¹ liczbê badanych przedsiêbiorstw. Wyniki badañ maj¹ jedy-

nie znaczenie faktograficzne i rozpoznawcze. Wymagaj¹ szerszego potwierdzenia,

tj. odniesienia do reprezentatywnej próby badawczej ze zbiorowoœci generalnej

przedsiêbiorstw handlu detalicznego w Polsce.
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Kreatywnoœæ w przedsiêbiorstwach handlu detalicznego

Streszczenie

Kreatywnoœæ w handlu oznacza tworzenie nowych oryginalnych form i koncepcji tego, co

inne i wartoœciowe, co powiêksza wartoœæ dostarczan¹ nabywcom i umacnia pozycjê przedsiêbio-

rstwa na rynku. Dróg ku temu jest wiele.

Celem artyku³u jest rozpoznanie uwarunkowañ i czynników procesu kreatywnego kszta³towa-

nia modeli biznesu w handlu detalicznym (celu dzia³alnoœci, oferty asortymentowo-rynkowej, roli

doradców (ekspertów)), obszarów kreatywnoœci w przedsiêbiorstwie i sklepie, znajomoœci technik

twórczego poszukiwania nowych rozwi¹zañ a tak¿e elementów systemu zarz¹dzania wymaga-

j¹cych zmian. W tym celu przeprowadzono badania iloœciowe w formie kwestionariusza ankieto-
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wego, skierowanego do przedsiêbiorstw handlu detalicznego, których dyrekcje zlokalizowane s¹

w Wielkopolsce.

G³ówny wniosek z przeprowadzonego badania akcentuje obszar prawie ca³ego przedsiêbior-

stwa i obiektu handlowego jako sfery stosowania kreatywnoœci. Badanie wskazuje równie¿ na

brak przychylnego systemu zarz¹dzania i wykorzystania wewnêtrznych zasobów do tworzenia

nowych rozwi¹zañ biznesowych w sferze handlu detalicznego.

Creativity in retailing companies

Summary

Creativity in the trade means creating new forms and original concept of what is different and

valuable, which increases the value delivered to buyers and strengthens the position of the compa-

ny and the market. There are many different roads to do it.

This article aim is to identify conditions and factors shaping the process of creative business

models in retail trade (targets of the business, assortment- market offers, the role of advisers (ex-

pert)), areas of creativity in the enterprise and the shop, knowing the techniques of creative explo-

ration of new solutions and management system elements that require change.

For this purpose, quantitative research was conducted through a questionnaire survey, targeted

at retail businesses, which managements are located in Wielkopolska.

The main conclusion of the study emphasizes the area almost all businesses and business pre-

mises as a sphere of creativity. The study also points to the lack of a favorable system for the ma-

nagement and use of internal resources to create new business solutions for the retail sector.
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MACIEJ MATUSIAK

Wy¿sza Szko³a Marketingu i Zarz¹dzania w Lesznie

Opcje walutowe jako instrument zabezpieczenia

ryzyka walutowego przedsiêbiorstw

Foreign exchange options as a the instrument

of protection against foreign exchange risks for companies

Wprowadzenie

Introduction

Inspiracj¹ poni¿szych refleksji, dotycz¹cych zastosowania opcji w celu zabez-

pieczenia ryzyka kursowego by³y ogromne straty, jakie ponios³y polskie przedsiê-

biorstwa w wyniku transakcji opcyjnych w ostatnich latach. Transakcje te zawarte

zosta³y na rynku pozagie³dowym a stronami transakcji by³y przedsiêbiorstwa i ban-

ki, które to instytucje finansowe – na fali szerokiej i, przyznaæ trzeba, czêœciowo

uzasadnionej krytyki powsta³ej na gruncie zjawisk okreœlanych mianem œwiatowe-

go kryzysu finansowego – powszechnie „obci¹¿ono” win¹ za negatywne skutki

tych operacji dla przedsiêbiorstw. Wiele polskich firm ponios³o straty przekra-

czaj¹ce swymi rozmiarami mo¿liwoœci ³agodnej ich absorpcji, poniewa¿ p³atnoœci

na rzecz banków – zgodnie z zawartymi uprzednio umowami – musia³y byæ doko-

nane w krótkim okresie czasu po wygaœniêciu opcji. Przedsiêbiorstwa nie posiada³y

w³asnych œrodków umo¿liwiaj¹cych a vista uregulowanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych

z umowy (umów) opcyjnej. W wyniku krytyki medialnej oraz w wyniku nacisku

oœrodków rz¹dowych1 banki z³agodzi³y swoje, pocz¹tkowo twarde stanowisko

w sprawie terminu wywi¹zania siê przedsiêbiorstw z obowi¹zku p³atnoœci wyni-

kaj¹cych z zawartych uprzednio umów.

W opracowaniu sk³aniamy siê do wniosku, ¿e z obydwie strony zawieraj¹ce

transakcje opcyjne nie mia³y dostatecznego rozeznania ryzyka, w szczególnoœci ry-
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1 Jeden z wicepremierów polskiego rz¹du osobiœcie zaanga¿owa³ siê w „sprawê” opcji i nacisków na se-

ktor bankowy proponuj¹c rozwi¹zania ustawowe polegaj¹ce na uniewa¿nieniu zawartych umów, w wyniku

których przedsiêbiorstwa ponios³y straty. Pomijaj¹c bezprecedensowoœæ takiego rozwi¹zania oraz jego skutki

dla oceny ryzyka politycznego przez obecnych i potencjalnych inwestorów zagranicznych, warto zauwa¿yæ,

¿e równie¿ i strona rz¹dowa, a przynajmniej jej niektórzy przedstawiciele, nie posiada³a dostatecznej wiedzy

na temat ryzyka towarzysz¹cego transakcjom opcyjnym.



zyka zmiany trendu aprecjacji waluty polskiej. Przedsiêbiorstwa zak³ada³y, ¿e uma-

cniaj¹cy siê z³oty bêdzie tak¿e w przysz³oœci – w okresie objêtym kontraktem –

pod¹¿a³ ci¹gle w tym samym kierunku. By³a to, jak siê póŸniej okaza³o, oczywista

naiwnoœæ. Szefowie finansowi przedsiêbiorstw nie docenili ryzyka kursowego albo

w wyniku braku wystarczaj¹cej wiedzy albo je zlekcewa¿yli w tym znaczeniu, ¿e

przygotowani byli wy³¹cznie na jedn¹ ewentualnoœæ: na dalszy wzrost kursu z³ote-

go. Od banków mo¿na by³oby wymagaæ nieco bardziej realnego podejœcia. Nie wy-

daje siê wiêc, by banki wówczas podziela³y tak naiwny optymizm przedsiêbiorstw.

Musia³y zdawaæ sobie w stopniu wiêkszym ni¿ przedsiêbiorstwa, ¿e umacniaj¹cy

siê od d³u¿szego okresu czasu z³oty prêdzej czy póŸniej zmieni kierunek trendu.

Albo wiêc zak³ada³y, podobnie jak przedsiêbiorstwa, ¿e trend utrzyma siê w okresie

trwania umowy2 albo, ¿e w przypadku jego za³amania przedsiêbiorstwa bêd¹ mog³y

uregulowaæ zobowi¹zania wynikaj¹ce z umów, jeœli za³amanie z³otego nie bêdzie

wystarczaj¹co du¿e. W przypadku bowiem szybkiego i du¿ego za³amania kursu

z³otego, skutkuj¹cego obowi¹zkiem wysokich p³atnoœci przedsiêbiorstw na rzecz

banków, banki nie mog³y na nie liczyæ ze wzglêdu na ryzyko utraty p³ynnoœci przez

ich kontrahentów. Mo¿liwoœci p³atnicze przedsiêbiorstw w takich nag³ych sytua-

cjach banki znaæ musia³y, poniewa¿ dotychczas je finansowa³y. Banki, jak siê wy-

daje, zabezpieczy³y siê przed niekorzystnym dla nich przebiegiem kursu z³otego po-

przez zawarcie transakcji przeciwnych z innymi instytucjami finansowymi, o czym

donosi³y w tym czasie media3. W ostatecznym rezultacie finalne ryzyko „ulokowa-

ne” zosta³o w przedsiêbiorstwach, które ze wzglêdu na brak doœwiadczenia lub brak

rozeznania w instrumentarium opcji, nie zawar³y takich transakcji. Innymi s³owy

nie zabezpieczy³y siê od nieskutecznego zabezpieczenia.

Opcja call

Call option

Opcja call, lub inaczej opcja kupna, stanowi prawo kupna okreœlonego instru-

mentu finansowego po okreœlonej z góry cenie, w z góry ustalonym terminie b¹dŸ

okresie4. Opcja jest kontraktem, który okreœla prawa i obowi¹zki jego stron. Nabyw-
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2 W opracowaniu wskazano raczej na tê ewentualnoœæ przyjmuj¹c, ¿e banki œwiadomie – pomijaj¹c

incydentalne nieetyczne zachowania ich niektórych przedstawicieli – nie by³yby zainteresowane pogr¹¿aniem

w problemach finansowych przedsiêbiorstw, które przecie¿ finansowa³y.
3 Znaczna liczba banków nie zawiera³a w swoim imieniu i na swój rachunek transakcji opcyjnych lecz

w nich poœredniczy³a. Sprzedawa³a produkty, zasadniczo, banków zagranicznych. Trudno wykluczyæ, ¿e któ-

ryœ z banków polskich sprzedawa³ swoje w³asne produkty opcyjnie. W takiej sytuacji banki mia³y i tak lepsz¹

pozycje ni¿ przedsiêbiorstwa ze wzglêdu na choæby lepsz¹ wiedzê o mo¿liwoœciach zamkniêcia transakcji

przed up³ywem terminu wygaœniêcia opcji.
4 Z tego punktu widzenia rozró¿nia siê opcjê amerykañsk¹ (American option), któr¹ mo¿na zrealizowaæ

w ka¿dym terminie w okresie objêtym kontraktem opcyjnym i opcjê europejsk¹ (European option), któr¹ mo-

¿na zrealizowaæ wy³¹cznie w okreœlonej z góry dacie. Tak wiêc opcjê amerykañska mo¿na zrealizowaæ w ka¿-

dym terminie do terminu jej wygaœniêcia, natomiast opcjê europejsk¹ mo¿na zrealizowaæ wy³¹cznie w termi-

nie jej wygaœniêcia. J. Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko



ca opcji call (long call – strona d³uga), zwany te¿ posiadaczem opcji (holder, byu-

er), zyskuje prawo do ¿¹dania od sprzedawcy opcji (short call – strona krótka), zwa-

nego te¿ wystawc¹ (writer), by ten sprzeda³ mu okreœlony co do rodzaju i iloœci

instrument finansowy po okreœlonej cenie. Nabywca opcji nie ma wiêc obowi¹zku

realizacji tego prawa. Mo¿e w zwi¹zku z tym dopuœciæ do wygaœniêcia opcji, nie

¿¹daj¹c w ogóle jej wykonania. Wy³¹cznie nabywca opcji jest aktywn¹ stron¹ kon-

traktu opcyjnego dziêki temu, ¿e to jedynie on decyduje o wykonaniu b¹dŸ o nie-

wykonaniu kontraktu.5 Cena, po której opcja mo¿e byæ zrealizowana nosi nazwê

ceny wykonania (strike price, exercise price)6. Wystawca przyjmuje na siebie obo-

wi¹zek dostarczenia na ¿¹danie nabywcy instrumentu w iloœci, w czasie i cenie

okreœlonej w kontrakcie. Wystawca nie ma mo¿liwoœci uchylenia siê od wykonania

opcji jeœli tylko nabywca takiego wykonania za¿¹da. Wystawca opcji stanowi pa-

sywn¹ stronê kontraktu, która realizuje okreœlone dzia³anie wy³¹cznie na ¿¹danie

nabywcy, strony aktywnej.

Za prawo, które daje mu opcja, z którego to prawa mo¿e lecz nie musi skorzy-

staæ nabywca p³aci wystawcy cenê zwan¹ premi¹ (premium, option price).

Opcja mo¿e przybraæ tak¿e nieco „ogólniejsz¹” postaæ, w której nie nastêpuje

„fizyczna” dostawa instrumentu finansowego. Zostaje ona niejako zast¹piona stoso-

wnym rozliczeniem finansowym. W tym przypadku kontraktu opcyjnego typu call

polega ono na uzyskaniu przez nabywcê opcji kwoty wynikaj¹cej z ró¿nicy pomiê-

dzy bie¿¹c¹ cen¹ rynkow¹ instrumentu podstawowego a cen¹ wykonania.

W nastêpstwie zawarcia kontraktu call dokonuje siê transfer ryzyka od nabywcy

do wystawcy. Ryzyko to odnosi siê do mo¿liwych zmian ceny rynkowej instrumen-

tu podstawowego (np. okreœlonej waluty, akcji). W tym te¿ sensie ka¿da transakcja

opcyjna posiada spekulacyjny charakter. Nabywca opcji call spekuluje na przewidy-

wanym przez niego wzroœcie ceny rynkowej instrumentu, natomiast wystawca

oczekuje spadku jego ceny rynkowej.

Opcje call s¹ instrumentem, który mo¿na wykorzystaæ w celu zabezpieczenia siê

przed wzrostem kursu walutowego w przysz³oœci. Przedsiêbiorstwo-importer, oba-

wiaj¹ce siê wzrostu kursu waluty w stosunku do aktualnego, bie¿¹cego kursu ryn-

kowego7 mo¿e podj¹æ dzia³anie zmierzaj¹ce do zabezpieczenia przed ryzykiem kur-
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finansowe. In¿ynieria finansowa., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s.41. Dalsze rozwa¿ania

dotycz¹ wy³¹cznie opcji europejskich.
5 Por. W.Dêbski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Nauko-

we PWN, Warszawa 2007, s.400.
6 W niniejszym opracowaniu premiê potraktowano jako cenê opcji wskazuj¹c tylko niektóre aspekty

bezpoœrednio zwi¹zane z celem opracowania. Zrezygnowano wiêc z analizy wartoœci opcji i czynników na ni¹

wp³ywaj¹cych oraz prezentacji ró¿nych koncepcji czy te¿ modeli obliczania wartoœci opcji. Jako celowe

i zwi¹zane bezpoœrednio z celem opracowania uznano natomiast wykorzystanie kategorii wartoœci wewnêtrz-

nej i czasowej przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e s¹ to ju¿ kategorie znane.
7 Przedsiêbiorstwo mo¿e te¿ obawiaæ siê, ¿e kurs rynkowy waluty w dacie p³atnoœci za import mo¿e

wzrosn¹æ powy¿ej wartoœci uznawanej jako wartoœæ graniczna dla op³acalnoœci importu.



sowym swoje przysz³e p³atnoœci na rzecz zagranicznego kontrahenta, zawieraj¹c

z bankiem na rynku pozagie³dowym transakcjê zakupu walutowej opcji call (zajmuje

pozycjê long call). Znana jest mu data i kwota p³atnoœci w walucie. Znany jest tak¿e

obecny kurs walutowy. Importer mo¿e zdecydowaæ jaki kurs waluty w stosunku do ku-

rsu obecnego chce zabezpieczyæ, obawiaj¹c siê jego zwy¿ki w dacie przysz³ej p³atno-

œci. Na zaprezentowanym poni¿ej rysunku 1 przedstawiony zosta³ schemat transakcji

oraz jej efekty w konfrontacji z sytuacj¹ na rynku walutowym w dniu wykonania opcji.

Na rysunku oznaczono cenê 4 PLN jako cenê wykonania (strike, excercise)

opcji call. Wysokoœæ ceny wykonania zosta³a ustalona przez strony kontraktu – im-

portera (nabywca opcji call) i bank (wystawca opcji call). Nabywca ma prawo w da-

cie wygaœniêcia opcji za¿¹daæ jej realizacji od wystawcy opcji w³aœnie po tej cenie.

Wystawca nie mo¿e odmówiæ ¿¹daniu nabywcy. Bez znaczenia dla naszych dal-

szych rozwa¿añ i co wa¿niejsze dla ekonomicznych skutków kontraktu, jest sposób

realizacji transakcji: czy to poprzez „fizyczn¹” dostawê waluty po cenie wykonania

i w iloœci przewidzianej w kontrakcie, czy te¿ poprzez stosowne rozliczenie finan-

sowe bez obowi¹zku „fizycznej” dostawy instrumentu. Na osi pionowej uk³adu

wspó³rzêdnych naniesiono wynik finansowy zakupu opcji call zdaj¹c sobie sprawê

z uproszczenia polegaj¹cego na rozpatrywaniu w jednym momencie czasowym

strumieni pieniê¿nych, które nie ujawniaj¹ siê w tym samym czasie: premia (cena

opcji) p³acona jest niejako „z góry”, natomiast rozliczenie dokonywane jest po wez-

waniu wystawcy przez nabywcê do realizacji opcji w dniu jej wygaœniêcia8. Na osi

poziomej naniesione zosta³y, poza cen¹ wykonania opcji, ceny rynkowe jednostki
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Rysunek 1. Przep³ywy pieniê¿ne posiadacza opcji call

Figure 1. Cash flow of a call option holder

�ród³o: opracowanie w³asne

8 Na to uproszczenie s³usznie wskazuj¹ niektórzy autorzy. Por. K.Jajuga, T.Jajuga, op.cit.,s.42 oraz Ryn-

ki, instrumenty i instytucje finansowe, praca pod redakcj¹ naukow¹ J.Czekaja, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2008, s. 449-450.



waluty euro w dniu wygaœniêcia opcji. Premia zaznaczona zosta³a jako wielkoœæ

ujemna dla nabywcy opcji (konieczny wydatek na zakup opcji). Linia ci¹g³a obrazuje

jednostkowy wynik finansowy dla posiadacza (nabywcy) opcji call w zale¿noœci od

wysokoœci kursu rynkowego euro w dniu wygaœniêcia opcji. Wynik jest rezultatem

porównania otrzymanych od wystawcy opcji strumieni pieniê¿nych z wysokoœci¹

zap³aconej wystawcy premii przypadku realizacji opcji a w przypadkau rezygnacji

z realizacji opcji wynik jest ujemny i równy premii, wydatkowi na zakup opcji, któ-

remu nie towarzyszy p³atnoœæ od wystawcy.

W dacie wygaœniêcia opcji nabywca powinien liczyæ siê z trzema mo¿liwymi

sytuacjami:

1. cena wykonania jest wy¿sza ni¿ bie¿¹ca cena rynkowa euro, opcja jest out-

the-money9. Za³ó¿my, ¿e cena rynkowa euro w dniu wygaœniêcia opcji

ukszta³towa³a siê na poziomie 3,75 PLN. Wówczas nabywca opcji nie za-

¿¹da jej realizacji, poniewa¿ na rynku mo¿e kupiæ euro taniej ni¿ wynosi

cena wykonania, taniej o 0,25 PLN na jednostce waluty. Nie op³aca mu siê

wykonanie opcji. Rezygnuje z realizacji a opcja wygasa. Nabywca ponosi

stratê na opcji w wysokoœci zap³aconej premii równej 0,10 PLN na jednostkê

euro10.

2. cena wykonania jest mniejsza ni¿ cena rynkowa euro, opcja jest in-the-mo-

ney. Jeœli cena rynkowa ustali siê na poziomie powy¿ej 4 PLN, wówczas na-

bywca opcji call zrealizuje swoje prawo do nabycia euro od wystawcy opcji

w cenie 4 PLN. Ka¿da cena rynkowa powy¿ej 4 PLN za euro jest dla niego

op³acalna. Ka¿da cena rynkowa wiêksza ni¿ 4 PLN lecz mniejsza ni¿ 4,10

PLN zmniejsza mu stratê wynikaj¹c¹ z wysokoœci zap³aconej premii. I tak

cena rynkowa w wysokoœci 4,03 PLN za euro pokrywa mu 30% wartoœci

premii zap³aconej wystawcy opcji (0,03 PLN : 0,10 PLN) i zmniejsza stratê

powsta³¹ w wyniku zap³aty premii. Wystawca opcji zap³aci nabywcy 0,03

PLN za ka¿d¹ jednostkê euro objêt¹ kontraktem. Cena rynkowa w wysokoœci

4,10 PLN za euro stanowi próg rentownoœci. Na rysunku cena ta wyznaczona

jest przez punkt przeciêcia siê linii wyniku finansowego z osi¹ cen rynko-

wych. Pokrywa ona w ca³oœci wydatek z tytu³u premii. Ka¿da cena wy¿sza

ni¿ 4,10 PLN np. 4,20 PLN przynosi nabywcy opcji zysk równy 0,10 PLN na

jednostce euro. Wystawca opcji zap³aci mu nadwy¿kê ceny rynkowej ponad

cenê wykonania, nadwy¿kê wy¿sz¹ ni¿ wysokoœæ premii (4,20 PLN – 4 PLN

– 0,10 PLN = 0,10 PLN).
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9 Nie wydaje siê szczêœliwe dos³owne t³umaczenie tego zwrotu jako „nie jest w cenie” oraz t³umaczenia

pozosta³ych dwóch sytuacji. W zwi¹zku z tym w niniejszym opracowaniu przytoczono okreœlenia w jêzyku

angielskim, przyjmuj¹c uprawnione za³o¿enie o pe³nej komunikatywnoœci tych okreœleñ dla polskich czytelni-

ków.
10 Ostateczny wynik finansowy jest dla niego korzystny w tym znaczeniu, ¿e decyduj¹c siê na rezygna-

cjê z wykonania opcji kupuje euro, po uwzglêdnieniu zap³aconej premii na rzecz wystawcy, po cenie równej

3,75 PLN + 0,10 PLN = 3,85 PLN za jednostkê, a wiêc i tak taniej ni¿ cena wykonania opcji.



3. cena wykonania jest równa cenie rynkowej euro, opcja jest at-the-money. Sy-

tuacja ta oznacza, ¿e cena rynkowa w dniu wygaœniêcia wynosi 4 PLN i jest

równa cenie wykonania (4 PLN). Równie¿ i w tym przypadku nabywca nie

za¿¹da realizacji opcji, poniewa¿ nie przyniesie mu to ¿adnych dodatkowych

korzyœci w stosunku do rynku. Na rynku mo¿e kupiæ euro w cenie 4 PLN za

jednostkê, od wystawcy opcji te¿ mo¿e kupiæ euro w tej samej cenie. Rezyg-

nuje z realizacji opcji, ponosi stratê w wysokoœci premii przypadaj¹cej na

jednostkê waluty (0,10 PLN).

Te same sytuacje co do relacji ceny wykonania i ceny rynkowej waluty maj¹ od-

zwierciedlenie w symetrycznych przep³ywach u wystawcy opcji, który sprzedaj¹c

(wystawiaj¹c) opcjê kupna zajmuje pozycjê short call. Ilustracjê tego stanu rzeczy

stanowi rysunek 2.

Warto zauwa¿yæ, ¿e wp³ywy z tytu³u realizacji opcji u nabywcy stanowi¹

wyp³ywy u wystawcy opcji. Z kolei zaœ wyp³ywy u nabywcy opcji stanowi¹

wp³ywy wystawcy. W tym te¿ sensie mo¿na mówiæ o tym, ¿e wyp³aty jednej strony

równowa¿¹ siê z wp³atami strony drugiej11.

Jedynym przychodem wystawcy opcji call (zajêcie pozycji short call lub inaczej

pozycji krótkiej) jest premia. Wystawca opcji musi na ¿¹danie jej nabywcy bezwa-

runkowo wykonaæ opcjê. W tym kontekœcie jego sytuacja jest bardziej ryzykowna,

poniewa¿ uzyskuj¹c ograniczone wp³ywy nara¿ony jest – w sytuacji niekorzystnego

dla niego ukszta³towaniu siê kursu euro (wzrost bie¿¹cej ceny euro) – na nieograni-

czone wyp³aty na rzecz nabywcy. Oznaczenia na rysunku s¹ identyczne jak na po-

przednim. Ró¿nica polega na odmiennym wyniku finansowym wystawcy opcji call

50

Maciej Matusiak

3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75

Kursy PLN/EURO

0,25

- 0,50

0,75

0

Cena wykonania

1EURO = 4 PLN

0,10

- 0,25

0,50

- 0,15

- 0,40

Premia =

Wynik

finansowy

Próg rentownoœci = 4,10 PLN
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Figure 2. Cash flow of a call option writer

�ród³o: opracowanie w³asne

11 W tym znaczeniu, ¿e suma wyp³at obydwu stron kontraktu równa siê zero.



w stosunku do wyniku nabywcy. Jeœli w wyniku ukszta³towania siê ceny rynkowej

euro w dniu wygaœniêcia opcji opcja jest:

1. out-the-money, tzn. cena wykonania (4 PLN) jest wiêksza ni¿ cena rynkowa.

Nabywca nie za¿¹da realizacji opcji12. Opcja wygaœnie a wystawca staje siê

beneficjentem kwoty premii (0,10 PLN) zap³aconej uprzednio przez nabywcê.

2. in-the-money, tzn. cena wykonania jest mniejsza ni¿ cena rynkowa. Nabywca

za¿¹da wykonania opcji. Jeœli cena rynkowa jest wy¿sza ni¿ 4 PLN, ale nie

wy¿sza ni¿ 4,10 PLN to nabywca opcji zmniejsza swoj¹ stratê (pokrywa

z rozliczenia z wystawc¹ w coraz wiêkszym stopniu premiê wydatkowan¹ na

zakup opcji). Dla wystawcy opcji oznacza to systematyczne (stopniowe wraz

ze wzrostem ceny rynkowej euro a¿ do 4,10 PLN) obni¿anie zysku, ponie-

wa¿ musi (wraz ze wzrostem ceny rynkowej euro) dop³acaæ nabywcy na jego

¿¹danie nadwy¿kê ceny rynkowej ponad cenê wykonania. Np. cena rynkowa

jednego euro jest równa 4,03 PLN, wówczas nabywca ¿¹da realizacji opcji

w cenie wykonania 4 PLN i w rozliczeniu otrzymuje od wystawcy 0,03 PLN

za ka¿d¹ jednostkê euro. Wystawca uprzednio otrzyma³ premiê w wysokoœci

0,10 PLN za sprzeda¿ opcji. Obecnie musi z tej premii oddaæ nabywcy 0,03

PLN. Oznacza to pomniejszenie jego zysku o 0,03 PLN. Zysk zaczyna mu

siê kurczyæ i wynosi 0,07 PLN (0,10 PLN – 0,03PLN).

Ca³kowity zanik zysków i przekszta³cenie ich w stratê nast¹pi wówczas, gdy

cena rynkowa euro przekroczy poziom 4,10 PLN. Dla ceny równej 4,10 PLN

za jedno euro, zwanej progiem rentownoœci, wynik finansowy (dla obu stron

kontraktu) jest równy zero. Wraz ze wzrostem ceny rynkowej powy¿ej progu

rentownoœci wystawca znajdzie siê w niekorzystnej sytuacji, w której – na

¿¹danie nabywcy – bêdzie musia³ dop³acaæ mu coraz wiêcej do jednostki

euro. I tak np. jeœli cena rynkowa euro osi¹gnie w dniu wygaœniêcia poziom

równy 4,50 PLN, wówczas strata wystawcy na jednym euro wyniesie 0,40

PLN. Wynik obliczyæ mo¿na odejmuj¹c od ceny rynkowej euro (4,50 PLN)

cenê wykonania (4 PLN) oraz premiê, któr¹ otrzyma³ wystawca (0,10 PLN).

3. at-the-money, tzn. cena wykonania jest równa cenie rynkowej. Nabywca

opcji call nie ¿¹da jej wykonania. Opcja wygasa. Wygasa te¿ zobowi¹zanie

wystawcy do realizacji opcji. Wystawca odnotowuje zysk w wysokoœci

otrzymanej od nabywcy premii.

Opcja put

Put option

Opcja put lub inaczej opcja sprzeda¿y, oznacza prawo do sprzeda¿y okreœlonego

instrumentu finansowego po z góry okreœlonej cenie w okreœlonym terminie b¹dŸ
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12 Ze wzglêdów wyjaœnionych w zwi¹zku z opisem sytuacji nabywcy.



okresie13. Na mocy kontraktu opcyjnego nabywca opcji put (long put – strona

d³uga) uzyskuje prawo do ¿¹dania od wystawcy opcji (short put – strona krótka), by

ten kupi³ od nabywcy okreœlone instrumenty finansowe, w okreœlonej iloœci, po

z góry ustalonej cenie (strike – cena wykonania). Tak¿e i w tym przypadku nabyw-

ca opcji put nie ma obowi¹zku wykonania opcji. Jeœli tylko sytuacja rynkowa na

rynku instrumentu objêtego kontraktem w dniu wykonania bêdzie dla niego nieko-

rzystna nabywca nie za¿¹da od wystawcy realizacji opcji. Oznaczaæ to bêdzie rezy-

gnacjê z wykonania opcji. Stron¹ aktywn¹ kontraktu pozostaje wiêc nabywca i tyl-

ko on posiada prawo do decydowania o wykonaniu b¹dŸ niewykonaniu kontraktu

opcyjnego. W kontrakcie put wystawca zobowi¹zuje siê do jego realizacji na ¿¹da-

nie nabywcy opcji. Wystawca stanowi stronê pasywn¹ kontraktu. Nie ma on prawa

uchyliæ siê od jego wykonania. Za obowi¹zek wykonania ¿¹dania nabywcy wystaw-

ca pobiera premiê rozumian¹ jako cena opcji. Równie¿ i w przypadku realizacji

opcji put jej wykonanie nie musi polegaæ na „fizycznym” przekazaniu sobie instru-

mentu finansowego, którego opcja dotyczy. Opcja mo¿e przewidywaæ prawo do

stosownego rozliczenia finansowego. W przypadku realizacji opcji put wystawca

przekazuje nabywcy – za jednostkê instrumentu podstawowego – kwotê ró¿nicy po-

miêdzy cen¹ wykonania a cen¹ rynkow¹ instrumentu.

Zawieraj¹c kontrakt opcyjny, w wyniku którego nabywca uzyskuje prawo do

sprzeda¿y instrumentu po z góry okreœlonej cenie, nabywca stara siê zabezpieczyæ

ryzyko spadku ceny rynkowej instrumentu finansowego. Nabywca opcji put speku-

luje na przewidywanym spadku ceny rynkowej. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e nabyw-

ca opcji put sprzedaje, transferuje ryzyko spadku ceny instrumentu na wystawcê

opcji, a wystawca opcji przejmuje to ryzyko w zamian za cenê opcji – premiê.

Instrumentem finansowym, bêd¹cym przedmiotem walutowej opcji put jest

okreœlona waluta. W kontraktach walutowych typu put przedsiêbiorstwo-eksporter

pragnie zabezpieczyæ siê przed ryzykiem spadku kursu rynkowego14 waluty w dacie

wp³ywu waluty na jego rachunek. Na rysunku 3 zaprezentowany zosta³a opcja put

i jej konsekwencje dla nabywcy opcji.

Cenê wykonania w dacie wygaœniêcia opcji okreœlono na poziomie 4 PLN za

1 euro, premiê równ¹ 0,1 PLN15. O tym, czy opcja bêdzie wykonana czy te¿ nie de-
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13 Tak¿e w odniesieniu do opcji put wyró¿niæ mo¿na opcje amerykañskie i europejskie.
14 W stosunku do obecnego kursu rynkowego b¹dŸ w stosunku do kursu spe³niaj¹cego oczekiwania

przedsiêbiorstwa.
15 Liczby u¿yte w przyk³adzie nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistych kursów i premii. U¿yte w przyk³adach

poziomy premii i kursu realizacji nale¿y wiêc traktowaæ wy³¹cznie jako wielkoœci s³u¿¹ce do wyjaœnienia kie-

runku przep³ywów finansowych. Dla potrzeb niniejszego opracowania nie jest istotny sposób obliczania pre-

mii opcyjnej. O wysokoœci premii opcyjnej przes¹dza³y banki oferuj¹c przedsiêbiorstwom konkretne propozy-

cje zawarcia kontraktów. Propozycje te, czêsto wychodz¹ce od przedsiêbiorstw, które sugerowa³y poziom za-

bezpieczenia (kursy realizacji), by³y nastêpnie wyceniane przez banki i podlega³y dalszym negocjacjom.

W wycenie opcji banki wykorzystywa³y najczêœciej zmodyfikowany model Blacka-Scholesa nazywany, od

nazwisk autorów modyfikacji, wzorem Garmana-Kohlhagena. U¿ywaj¹c okreœlenia „banki” nale¿y zdaæ



cyduje porównanie rynkowego kursu (ceny) waluty i ceny wykonania w dniu wyga-

œniêcia opcji. Mo¿liwe s¹ trzy sytuacje, w których nabywca podejmie stosown¹ de-

cyzjê:

1. kurs rynkowy waluty bêdzie wy¿szy ni¿ cena wykonania i osi¹gnie wielkoœæ

przewy¿szaj¹c¹ poziom 4 PLN. Wówczas opcja jest out-the-money, co ozna-

cza, ¿e nie op³aca siê jej wykonywaæ. Nabywca nie bêdzie ¿¹da³ wykonania

opcji, poniewa¿ na rynku sprzeda euro po kursie przewy¿szaj¹cym cenê wy-

konania. Rezygnacja z wykonania opcji oznacza, ¿e nabywca straci premiê.

Jeœli kurs rynkowy wyniesie np. 4,50 PLN wówczas i tak nabywca rezyg-

nuj¹c z realizacji opcji, odniesie korzyœæ w stosunku do ceny wykonania

w wysokoœci równej ró¿nicy nadwy¿ki kursu rynkowego ponad cenê wyko-

nania pomniejszonej o zap³acon¹ premiê (0,50 PLN – 0,10 PLN).

2. kurs rynkowy jednostki euro jest ni¿szy ni¿ cena wykonania i wyniesie np.

3,25 PLN. W tym przypadku opcja jest in-the-money i op³aca siê j¹ wyko-

naæ, poniewa¿ cena wykonania jest wy¿sza ni¿ kurs rynkowy euro. Uzys-

kuj¹c za jedno euro 4 PLN nabywca odnosi korzyœæ netto w stosunku do ryn-

ku w wysokoœci 0,65 PLN16. Jeœli kurs rynkowy jednostki euro bêdzie równy

lub wy¿szy ni¿ 3,90 PLN ale mniejszy ni¿ 4 PLN nabywca wykona opcjê po-

niewa¿ malej¹cy w tym przedziale kurs rynkowy (z 4 PLN do 3,90 PLN)

sprawia, ¿e maleje strata nabywcy wynikaj¹ca z zap³acenia premii wystawcy
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Rysunek 3. Przep³ywy pieniê¿ne posiadacza opcji put

Figure 3. Cash flow of a put option holder

�ród³o: opracowanie w³asne

sobie sprawê, ¿e przewa¿aj¹ca liczba banków dzia³aj¹cych w Polsce wystêpowa³a w walutowych transakcjach

opcyjnych raczej jako agent produktów oferowanych, i co wa¿niejsze, wycenianych w bankach zagranicznych.
16 Ró¿nica pomiêdzy cen¹ wykonania a kursem rynkowym ( 4 PLN – 3,25 PLN) pomniejszona o premiê

(0,10 PLN). Warto dodaæ, ¿e rynkowy kurs w wysokoœci 3,90 PLN stanowi³by tzw próg rentownoœci. Przy

tym kursie rynkowym ró¿nica pomiêdzy cen¹ wykonania a cena rynkow¹ pokrywa premiê zap³acon¹ za

opcjê. Wystawca opcji równie¿ nie ponosi straty w tym punkcie, poniewa¿ uzyska³ wczeœniej premiê (0,10

PLN) od nabywcy a kurs rynkowy wynosi 3,90 PLN. Ka¿dy kurs mniejszy ni¿ 3,90 PLN generuje zyski dla

nabywcy i straty dla wystawcy.



(0,10 PLN). Np. bie¿¹ca cena (kurs) euro jest równa 3,99 PLN. Nabywca

¿¹da wykonania i otrzymuje od wystawcy za jedno euro objête kontraktem

kwotê 0,01 PLN. Jest to ró¿nica miêdzy cen¹ wykonania opcji put (4 PLN)

a bie¿¹c¹ cen¹ euro (3,99 PLN). Zmniejszy stratê powsta³¹ w wyniku zap³aty

premii (0,10 PLN) do wysokoœci 0,09 PLN. Jeœli natomiast bie¿¹ca cena

euro wynosi 3,94 PLN wówczas nabywca realizuj¹c opcjê uzyska od wysta-

wcy p³atnoœæ w wysokoœci 0,06 PLN za jednostkê euro. Pokryje w ten spo-

sób 60% uprzednio wydatkowanej premii na zakup opcji put i zmniejszy

stratê do wysokoœci 0,04 PLN. Bie¿¹ca cena rynkowa w wysokoœci 3,90

PLN za jednostkê euro sprawi, ¿e nabywca w ca³oœci pokryje stratê z tytu³u

zap³aty premii ( 0,10 PLN) bowiem wystawca zmuszony bêdzie zap³aciæ mu

kwotê ró¿nicy miêdzy cen¹ wykonania (4 PLN) a bie¿¹cym kursem euro

(3,90 PLN). Cena 3,90 PLN stanowi próg rentownoœci. Ka¿da bie¿¹ca cena

rynkowa poni¿ej 3,90 PLN przyniesie nabywcy zyski z transakcji.

3. kurs rynkowy euro wynosi 4 PLN i jest równy cenie wykonania. W tej sytua-

cji nabywca nie za¿¹da wykonania opcji, poniewa¿ jej realizacja nie przy-

nios³aby ¿adnych korzyœci. Opcja jest at-the-money i nie op³aca siê jej wyko-

nywaæ. W tym stanie rzeczy nabywca rezygnuje z ¿¹dania wykonania opcji

i opcja wygasa. Strata nabywcy jest równa wysokoœci premii stanowi¹cej

jednoczeœnie zysk wystawcy. Jeœli cena rynkowa euro wynosi 4 PLN i jest

równa cenie wykonania opcji (4 PLN), wówczas nabywca nie ma interesu

w tym, by ¿¹daæ od wystawcy wykonania opcji, bowiem na rynku waluto-

wym sprzeda euro po 4 PLN. Strata nabywcy na jednostce euro wynosi 0,10

PLN. Straty tej nie zmniejszy realizacja opcji. Wystawca zaœ odnotowuje

zysk na jednostce euro w wysokoœci 0,10 PLN.
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Sytuacja wystawcy opcji zosta³a zaprezentowana na rysunku nr 4. Jak wspo-

mniano wczeœniej, wystawca opcji jest stron¹ pasywn¹ kontraktu. Za sprzeda¿ opcji

put (dla nabywcy stanowi ona zakup opcji put) wystawca uzyskuje premiê. Jest to

jedyny przychód wystawcy opcji. Na mocy kontraktu zobowi¹zuje siê on do kupna

od nabywcy opcji waluty po okreœlonej cenie w terminie wygaœniêcia opcji.

W zale¿noœci od relacji pomiêdzy cen¹ wykonania a kursem rynkowym w dniu

wygaœniêcia opcji mo¿liwe s¹ dla wystawcy opcji opisane ni¿ej sytuacje:

1. je¿eli kurs rynkowy euro ustali siê na poziomie równym lub wy¿szym ni¿

4 PLN wówczas nabywca opcji nie za¿¹da jej realizacji. Opcja jest out-the-

money i nie op³aca siê jej wykonywaæ. Jeœli kurs rynkowy jednego euro w dniu

wygaœniêcia opcji wynosi 4,25 PLN nabywca sprzeda walutê na rynku po

wy¿szym kursie ni¿ cena wykonania opcji. W takiej sytuacji opcja wygasa

a wystawca opcji odnotuje zysk w wysokoœci otrzymanej premii za sprzeda¿

opcji put w wysokoœci 0,10 PLN na jednostkê euro.

2. je¿eli kurs rynkowy jest mniejszy ni¿ cena wykonania, wówczas nabywca

za¿¹da wykonania opcji. Opcja jest in-the-money. Jeœli kurs rynkowy w dniu

wygaœniêcia osi¹gnie poziom 3,25 PLN za jednostkê euro to nabywca za¿¹da

realizacji opcji. Dla wystawcy oznacza to stratê na ka¿dym euro w wysokoœci

0,65 PLN. Niezale¿nie od tego czy kontrakt przewiduje „fizyczn¹” dostawê

euro, czy rozliczenie finansowe dla wystawcy ró¿nica pomiêdzy 4 PLN (cena

wykonania) a kursem rynkowym (3,25 PLN) pomniejszona o uzyskan¹ premiê

na jednostce euro (0,10 PLN) stanowi stratê (0,75 PLN – 0,10 PLN = 0,65

PLN). Ka¿da cena rynkowa poni¿ej ceny wykonania powoduje dla wystawcy

koniecznoœæ dokonywania przep³ywów finansowych na rzecz nabywcy. Spa-

daj¹ca cena rynkowa, ale nie poni¿ej 3,90 PLN sprawia, ¿e wystawca odnoto-

wuje spadek zysków wynikaj¹cy z „oddawania” na rzecz nabywcy opcji kolej-

nych czêœci uprzednio zainkasowanej premii. Przy cenie rynkowej 3,90 PLN

za jednostkê euro wystawca nie ponosi jeszcze strat. Jest to próg rentownoœci.

Ka¿da cena rynkowa poni¿ej 3,90 PLN generuje u wystawcy straty.

3. je¿eli bie¿¹ca cena rynkowa euro jest równa cenie wykonania opcji put opcja

jest out-the-money i nie bêdzie wykonywana. Wystawca odnotuje zysk z kon-

traktu równy wysokoœci premii zainkasowanej w momencie sprzeda¿y opcji.

Opcje zerokosztowe

Zero cost option

Opcje nie s¹ jedynymi instrumentami finansowymi, które mo¿na wykorzystaæ

do zabezpieczenia przedsiêbiorstwa przed ryzykiem kursowym. Banki, na rynku

pozagie³dowym, oferuj¹ szereg takich instrumentów, które mo¿na dopasowaæ do

potrzeb przedsiêbiorstwa i jego sytuacji finansowej. Niemniej opcje sta³y siê ostat-
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nio chyba najbardziej nielubianym instrumentem finansowym, który zdaniem dyre-

ktorów finansowych przedsiêbiorstw dotkniêtych stratami z tytu³u kontraktów

opcyjnych, powinien byæ – wraz z promuj¹cymi je bankami – przedmiotem

spo³ecznego, ogólnego potêpienia. Banki natomiast jako oferenci produktów opcyj-

nych winny, wed³ug nich, sfinansowaæ straty przedsiêbiorstw, zasadniczo poprzez

uniewa¿nienie wczeœniej zawartych umów17. Pomijaj¹c fakt, ¿e polskie banki wy-

stêpowa³y raczej w roli poœrednika w zawieraniu kontraktów opcyjnych, oferuj¹c

nie w³asne produkty, lecz produkty swoich zagranicznych, potê¿niejszych ni¿ one

kontrahentów18, warto zauwa¿yæ, ¿e obydwie strony przyjê³y b³êdne, jak siê póŸniej

okaza³o, za³o¿enie o kontynuacji trendu umacniania siê z³otego w daj¹cym siê prze-

widzieæ horyzoncie czasowym. W szeregu prognozach, w tym prognozach banko-

wych, które zosta³y opublikowane w okresie poprzedzaj¹cym za³amanie, z du¿ym

prawdopodobieñstwem przewidywano dalsze umacnianie siê polskiej waluty.

Proste konstrukcje opcji, które zosta³y zaprezentowane w niniejszym opracowa-

niu, mog¹ byæ z powodzeniem zastosowane w celu ograniczenia ryzyka kursu wa-

lutowego u importerów (opcje call) i eksporterów (opcje put). „Niedogodnoœci¹”

zwi¹zan¹ z zakupem obydwu rodzajów opcji jest koniecznoœæ zap³acenia ceny opcji

(premii) na rzecz wystawcy. Cena opcji zale¿y od wielu czynników, miêdzy innymi,

od zachowania siê ceny rynkowej instrumentu pierwotnego, od relacji pomiêdzy

cen¹ wykonania a bie¿¹c¹ cen¹ rynkow¹19, okresu wa¿noœci opcji, zmiennoœci ceny

instrumentu podstawowego, poziomu stóp procentowych20.

Rekonstrukcja genezy kontraktów opcyjnych, w wyniku których po odwróceniu

trendu aprecjacji z³otego wobec euro i dolara amerykañskiego, przedsiêbiorstwa po-

nios³y straty, mog³aby wygl¹daæ jak poni¿ej:

1. ju¿ w 2004 roku21 zosta³ zapocz¹tkowany trend umacniania z³otego wobec

innych walut. Umacniaj¹cy siê z³oty sprawi³, ¿e pogarsza³a siê sytuacja go-

spodarcza eksporterów i polepsza³a importerów22.
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17 Rzecz ciekawa, ¿e o podstêpnym i niecnym dzia³aniu banków dowiedzieliœmy siê wówczas, gdy z³oty

zacz¹³ siê gwa³townie os³abiaæ, wskutek czego przedsiêbiorstwa zaczê³y ponosiæ straty na kontraktach opcyj-

nych. Natomiast w okresie poprzedzaj¹cym œwiatowy kryzys zapocz¹tkowany za³amaniem amerykañskiego

rynku nieruchomoœci, kiedy to firmy uzyskiwa³y wymierne korzyœci finansowe z tych kontraktów, media nie

informowa³y o protestach czy choæby o negatywnych opiniach dotycz¹cych opcji.
18 Czêsto by³y to zagraniczne centrale banków.
19 Relacje te zosta³y w niniejszym opracowaniu zaprezentowane w stosunku do obydwu rodzajów opcji.
20 Tak¿e w polskiej literaturze przedmiotu znaleŸæ mo¿na wyczerpuj¹ce omówienia wp³ywu ró¿nych

czynników na wartoœæ opcji oraz, umo¿liwiaj¹ce lepsze rozumienie problemu wyceny opcji, liczbowe

przyk³ady wyceny opcji w oparciu o model dwumianowy, model Blacka-Scholesa czy model Mertona. Por.

H. Morawska, J. Truszkowski, Finansowe instrumenty pochodne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Poznaniu, Poznañ 2009, W.Dêbski, op. cit., K.Jajuga, T.Jajuga, op. cit., praca pod red. J.Czekaja, op. cit.
21 W dniu 01.03.2004 roku ustalany przez NBP œredni kurs polskiej waluty wobec jednostki euro wyno-

si³ 4,91 PLN i od tego czasu systematycznie spada³, z ma³ymi korektami , do 31.07.2008 roku, kiedy to

osi¹gn¹³ poziom 3,20 PLN.
22 Poprawniej nale¿a³oby mówiæ o pozycji eksporterów i importerów netto tzn. pogarsza³a siê sytuacja

tych podmiotów, w których eksport przewa¿a³ nad importem, a polepsza³a tych, których import przewa¿a³ nad

eksportem.



2. w sytuacji opisanej w poprzednim punkcie sensowne by³y próby przedsiê-

biorstw zmierzaj¹ce do zabezpieczenia siê przed ryzykiem kursowym. W szcze-

gólnoœci dotyczy³o to eksporterów23.

3. równie¿ i banki zaniepokojone by³y pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ eksporterów,

których przecie¿ finansowa³y24.

4. przedsiêbiorstwa mia³y do wyboru ró¿ne instrumenty finansowe oferowane

przez banki25. Dzisiaj wiadomo, ¿e zdecydowa³y siê powszechnie na pro-

dukt, który bêd¹c jedn¹ z mo¿liwych strategii opcyjnych posiada³ tê „zaletê”,

¿e nie wymaga³ wydatku na jego zakup26. Strategia ta nosi nazwê strategii

zerokosztowej. Strategia zerokosztowa polega na zakupie przez przedsiêbior-

stwo od banku walutowej opcji put z jednoczesnym wystawieniem (sprze-

da¿¹) bankowi walutowej opcji call.

Strategia ta zwana równie¿ strategi¹ korytarza mo¿e przybraæ dwie postaci27:

1. klasyczny korytarz zerokosztowy. Strategia ta polega na zakupie przez przed-

siêbiorstwo (eksportera) opcji put i jednoczesnej sprzeda¿y (bankowi) opcji

call, przy takim ustaleniu cen wykonania i relacji miêdzy nimi, by premie

jako ceny nabycia obydwu opcji by³y równe. Przedsiêbiorstwo kupuj¹c od

banku opcjê put p³aci za ni¹ tyle samo, ile uzyska od banku sprzedaj¹c mu

opcjê call. Nie ponosi wiêc netto ¿adnych kosztów takiego zabezpieczenia.

Wartoœci obu kontraktów w walucie s¹ takie same. Identyczny jest te¿ okres

trwania kontraktu. Jedynymi zmiennymi, które ustalaj¹ strony, przedsiêbior-

stwo i bank, s¹ wysokoœæ i relacje cen wykonania.

2. korytarz asymetryczny. Strategia ta jest modyfikacj¹ korytarza klasycznego.

Polega ona na tym, ¿e – w porównaniu z cenami wykonania ustalonymi dla

korytarza klasycznego – podwy¿szone zostaj¹ ceny wykonania opcji przy

jednoczesnym zwiêkszeniu kwoty waluty opcji call w stosunku do kwoty

waluty opcji put. Wy¿sze ceny wykonania opcji s¹ tak ustalone, by w oparciu
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23 Importerzy z pewnoœci¹ byli zadowoleni z ówczesnej sytuacji na rynku walutowym. Znaczna ich

czêœæ, tak¿e akceptuj¹c powszechne przekonanie o kontynuacji trendu na rynku walutowym, nie podejmowa³a

operacji zabezpieczaj¹cych skoro rynek by³ dla nich z dnia na dzieñ coraz lepszy.
24 Z pewnoœci¹ nie jest uprawnione przekonanie, ¿e banki celowo i œwiadomie d¹¿y³y do finansowego

pogr¹¿enia przedsiêbiorstw. Oznacza³oby to, ¿e dzia³aj¹ wbrew swoim interesom. Mo¿liwa, lecz ma³o pra-

wdopodobna jest wprawdzie tak¿e inna interpretacja, wed³ug której zmowa czy te¿ wrêcz spisek banków by³

przyczyn¹ sprawcz¹ strat na opcjach. Z t¹ interpretacj¹, jak¿e chwytliw¹ w pewnych krêgach spo³ecznych

i rozpowszechnian¹ do dziœ w internecie, ca³kowicie nie zgadza siê autor niniejszego opracowania. Nie mo¿na

wprawdzie wykluczyæ nieetycznego zachowania siê pracowników niektórych banków, jednak¿e twierdzenia

uogólniaj¹ce i sprowadzaj¹ce krach na rynku jako skutek ich z³ej woli s¹ nieuzasadnione.
25 Jako ca³kowicie nieuprawnione nale¿y odrzuciæ insynuacje, jakoby banki proponowa³y jako jedyny

produkt produkty o charakterze opcji zerokosztowych.
26 Wydaje siê, ¿e przedsiêbiorstwa nie spodziewaj¹c siê zmiany trendu aprecjacji z³otego post¹pi³y ra-

cjonalnie. W sytuacji, w której z³oty coraz bardziej umacnia³ siê wobec innych walut, premia p³acona za opcjê

put – niekiedy siêgaj¹ca 4% wartoœci walut objêtych kontraktem – by³aby marnotrawstwem.
27 Por. W. Maciak, Zerokosztowe metody zabezpieczenia ryzyka walutowego eksportera, Monitor Ra-

chunkowoœci i Finansów nr 12/2006, www.mrf.pl



o wzory matematyczne, na podstawie których oblicza siê cenê opcji, suma

kwot premii p³aconych i otrzymywanych przez przedsiêbiorstwo – w ramach

danego kontraktu – zrówna³a siê. W ten sposób, poprzez wzrost poziomu cen

wykonania, podnosi siê poziom zabezpieczenia. W polskiej praktyce

wygl¹da³o to w ten sposób, ¿e przedsiêbiorstwo (eksporter) proponowa³o po-

ziom zabezpieczenia sugeruj¹c okreœlon¹ cenê wykonania, która zabezpie-

cza³a w wystarczaj¹cym stopniu od ryzyka kursowego jak równie¿ pozosta³e

warunki kontraktu. Bank, jeœli sugestie eksportera wpisywa³y siê w aktualn¹

ofertê, bezzw³ocznie ustala³ warunki kontraktu, g³ównie, kwotê waluty ob-

jêtej opcj¹ put i, odrêbnie, kwotê waluty objêtej opcj¹ call. Jeœli bank nie

mia³ w ofercie proponowanych przez eksportera warunków zawarcia umo-

wy korytarz asymetrycznego, wówczas zwraca³ siê do swojego kontrahenta

zagranicznego z proœb¹ o ustalenie wartoœci opcji oraz proporcji wartoœci

walut objêtych opcjami. Zakoñczenie negocjacji finalizowano zawarciem

umowy.

W tym kontekœcie zasadniczego znaczenia nabiera wp³yw jaki wywiera na war-

toœæ opcji (premiê) ustalenie wysokoœci ceny wykonania oraz kszta³towanie siê

bie¿¹cej ceny rynkowej28. Wartoœæ opcji kupna, a wiêc premia jak¹ nale¿y zap³aciæ

za opcjê kupna waluty, jest tym wiêksza im, ceteris paribus, ni¿sza jest cena wyko-

nania (strike) opcji. Wysokoœæ ceny wykonania okreœlana jest w momencie zawar-

cia kontraktu. Mo¿e pozostawaæ w ró¿nej relacji do bie¿¹cej ceny rynkowej. Opcja

kupna ma tym wy¿sz¹ wartoœæ im wy¿sza jest ró¿nica pomiêdzy bie¿¹c¹ cen¹ ryn-

kow¹ a ni¿sz¹ od niej cen¹ wykonania29. Jeœli cena wykonania opcji kupna euro

wynosi np. 3,50 PLN za jednostkê euro, a bie¿¹ca cena rynkowa jest równa 3,80

PLN, to nabywca opcji kupna (bank) ma prawo (jeœli trend siê utrzyma w dacie wy-

gaœniêcia opcji) ¿¹daæ od wystawcy (przedsiêbiorstwa), by sprzeda³o mu euro po

cenie 3,50 PLN. Wówczas przedsiêbiorstwo musia³oby zap³aciæ bankowi 0,30 PLN

za ka¿d¹ jednostkê euro i ponieœæ na niej stratê w wysokoœci 0,30 PLN30. W mo-
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28 Analizê ograniczymy do korytarza zerokosztowego w zastosowaniu do zabezpieczenia ryzyka kurso-

wego eksportera.
29 Ró¿nica pomiêdzy cen¹ rynkow¹ instrumentu a cen¹ wykonania opcji call stanowi o wartoœci we-

wnêtrznej opcji (intristic value). Drug¹ czêœæ wartoœci opcji stanowi wartoœæ czasowa (time value) interpre-

towana jako wycena szansy, ¿e w momencie wygaœniêcia opcji bêdzie ona in-the-money i przyniesie jej po-

siadaczowi zysk. Szerzej o wycenie opcji patrz, miêdzy innymi: W.Dêbski, op. cit., s.432-461, Rynki, instru-

menty…op. cit., s. 360-376, A.Fierla, Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004, s. 90-124, D.Ford, Opcje

gie³dowe, K.E.Liber, Warszawa 1997, s.31-41, K.Jajuga, T.Jajuga, op.cit., s. 265-306, D.G.Luenberger,

399-402 oraz s.435-471, P.Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce, K.E.Liber, Warszawa 2002, s. 43-55,

W.Tarczyñski, Instrumenty pochodne na rynku finansowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

2003, s. 79-101.
30 Dla ostatecznego wyniku finansowego nie jest istotna „technologia” realizacji prawa banku przez

przedsiêbiorstwo. Mo¿e ono kupiæ na rynku miêdzybankowym euro w cenie 3,80 PLN za jednostkê i sprzedaæ

je bankowi po 3,50 PLN lub rozliczyæ siê z bankiem poprzez zap³atê ró¿nicy w wysokoœci 0,30 PLN za jedno

euro. Rezultat finansowy dla przedsiêbiorstwa i banku bêdzie taki sam.



mencie kupna taka opcja kupna jest in-the-money i posiada wartoœæ wewnêtrzn¹31.

Im wiêksza jest ró¿nica pomiêdzy cen¹ rynkow¹ a cen¹ wykonania tym, ceteris pa-

ribus, wiêksza wartoœæ opcji, poniewa¿ wy¿sze jest prawdopodobieñstwo, ¿e w da-

cie wygaœniêcia opcja bêdzie in-the-money i jej posiadacz zarobi na kontrakcie.

W trakcie trwania kontraktu wartoœæ wewnêtrzna opcji kupna wzrasta wraz ze

wzrostem bie¿¹cej ceny instrumentu podstawowego (waluty)32 i maleje wraz ze

spadkiem jego ceny bie¿¹cej33. W praktyce polskich przedsiêbiorstw cena wykona-

nia opcji kupna by³a ustalana na poziomie wy¿szym od bie¿¹cej ceny rynkowej.

Opcja posiada³a status out-the-money i nie mia³a wartoœci wewnêtrznej. Opcje in-

-the-money s¹ drogie, opcje out-the-money s¹ tanie i posiadaj¹ w momencie ich ku-

pna tylko wartoœæ czasow¹. Nie posiadaj¹ natomiast wartoœci wewnêtrznej, ponie-

wa¿ ma³e jest prawdopodobieñstwo, ¿e przekszta³c¹ siê w opcje in-the-money34.

St¹d wydaje siê, ¿e w zwi¹zku z tym faktem cena opcji call w przeliczeniu na jed-

nostkê waluty by³a niska, a co wiêcej by³a ni¿sza ni¿ cena opcji put w przeliczeniu

na jednostkê waluty. Po to by zrównowa¿yæ kwoty p³aconych premii nale¿a³o

w kontrakcie zwiêkszyæ wartoœæ waluty objêtej opcja call w stosunku do opcji put.

W przypadku opcji put zwi¹zki, o których mowa wy¿ej, s¹ odmienne. Im wy-

¿sza cena wykonania opcji put tym wy¿sz¹, ceteris paribus, posiada ona wartoœæ.

Opcja put ma tym wy¿sz¹ wartoœæ, cenê, im wiêksza jest ró¿nica pomiêdzy cen¹

wykonania opcji a bie¿¹c¹ cen¹ rynkow¹. Nabywca opcji put w tej sytuacji mo¿e

sprzedaæ wystawcy opcji walutê po kursie korzystniejszym ni¿ rynkowy i odnotuje

zysk. Jeœli opcja put jest ju¿ w momencie zawierania kontraktu in-the-money to

du¿e jest tak¿e prawdopodobieñstwo, ¿e w dacie wygaœniêcia opcji równie¿ taki

status utrzyma. Bêdzie to oznacza³o, ¿e nabywca opcji j¹ najprawdopodobniej zrea-

lizuje odnosz¹c stosowne korzyœci. W odwrotnej sytuacji opcja stanie siê out-the-

money. Dlatego opcje in-the-money s¹ drogie a out-the-money tanie.

Ceny opcji put mog¹ w trakcie trwania kontraktu zmieniaæ siê. Wzrost ceny in-

strumentu podstawowego (waluty) prowadzi do spadku wartoœci opcji put. W krañ-

cowym przypadku opcja in-the-money mo¿e przekszta³ciæ siê w opcjê at-the-money

lub out-the-money, które nie posiadaj¹ wartoœci wewnêtrznej a jedynie wartoœæ cza-

sow¹. Jeœli cena wykonania opcji put wynosi 4 PLN za jedno euro a bie¿¹ca cena

rynkowa euro wzros³a z 3,50 PLN do 3,90 PLN to zmala³a wysokoœæ potencjalnego

zarobku nabywcy opcji put z 0,50 PLN do 0,10 PLN na jednym euro35. Wartoœæ
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31 Odwrotne w stosunku do omówionych proporcje sprawiaj¹, ¿e opcja kupna jest out-the-money i nie

posiada wartoœci wewnêtrznej.
32 Roœnie wówczas u nabywcy opcji kupna szansa (prawdopodobieñstwo) na jej zrealizowanie.
33 Maleje u nabywcy opcji szansa (prawdopodobieñstwo) na realizacje opcji i zarobek w stosunku do

rynku.
34 Nisko wyceniane by³o prawdopodobieñstwo gwa³townej deprecjacji waluty polskiej.
35 Po zwy¿ce rynkowej ceny euro w PLN maleje potencjalny zarobek nabywcy opcji put (eksportera)

Gdyby sytuacja utrzyma³a siê do daty realizacji opcji móg³by on kupiæ na rynku jedno euro po 3,90 PLN

i sprzedaæ je wystawcy opcji (bankowi) po 4 PLN (cena wykonania) uzyskuj¹c nadwy¿kê w wysokoœci 0,10

PLN na jednostce, podczas gdy przed zwy¿k¹ ceny euro jego potencjalny zarobek wynosi³ 0,40 PLN.



opcji zmniejsza siê. Cena opcji spada. Natomiast spadek ceny bie¿¹cej waluty pro-

wadzi do wzrostu wartoœci (ceny) opcji put bowiem roœnie szansa na zrealizowanie

opcji i uzyskanie korzystnego wyniku.

D¹¿¹c do zabezpieczenia spadaj¹cego kursu euro eksporterzy, w obliczu syste-

matycznie umacniaj¹cego siê z³otego, byli zainteresowani ustaleniem ceny wykona-

nia opcji put na najwy¿szym poziomie. St¹d te¿ mo¿na wnioskowaæ, ¿e opcje put

by³y „bardzo” in-the-money, a wiêc by³y drogie. Jeœli opcje put, na których tak bar-

dzo zale¿a³o przedsiêbiorstwom (eksporterom)36 by³y drogie a opcje call by³y tanie,

to utrzymanie zerokosztowego kontraktu wymaga³o dysproporcji w wartoœciach

opcji put i call, przy czym wartoœæ (suma premii) opcji put, jako opcji dro¿szych,

musia³a byæ w kontrakcie zrównowa¿ona wy¿sz¹ kwot¹ waluty opcji call, jako

opcji tañszych. I tak np. kontrakt opiewa³ na opcjê put w wysokoœci 100.000 euro

i opcjê call w wysokoœci 200.000 euro, przy czym cena wykonania opcji put by³a

ni¿sza ni¿ opcji call.

WyobraŸmy sobie opcjê zerokosztow¹ o podstawowych parametrach jak poni¿ej:

1. zakup opcji put w cenie wykonania 3,50 PLN,

2. sprzeda¿ opcji call 3,80 PLN.

Mo¿liwe s¹ trzy sytuacje:

1. Kurs rynkowy euro pomiêdzy 3,50 a 3,80 PLN – opcje nie s¹ realizowane.

Obie opcje s¹ out-the-money. Nabywca (przedsiêbiorstwo) sprzedaje euro po

rynkowym kursie, bo kurs nie jest ni¿szy ni¿ 3,50 PLN. Bank nie ¿¹da wyko-

nania opcji, bo mo¿e kupiæ na rynku taniej ni¿ mu sprzeda³oby mu przedsiê-

biorstwo (po 3,80 PLN).

2. Kurs rynkowy euro ni¿szy ni¿ 3,50 PLN np. 3,30 PLN. Nabywca (przedsiê-

biorstwo) opcji put za¿¹da realizacji opcji (opcja jest in-the-money) i sprzeda

bankowi euro po 3,50 PLN lub uzyska wp³atê z banku w wysokoœci 0,20

PLN za jednostkê euro. Bank nie ¿¹da wykonania opcji kupna (opcja jest

out-the-money), bo kupi³by euro od przedsiêbiorstwa po 3,80 PLN a sprze-

da³by po 3,30 PLN.

3. Kurs rynkowy euro wy¿szy od 3,80 PLN np. 4 PLN. Przedsiêbiorstwo nie

¿¹da realizacji opcji put (opcja jest jest out-the-money), bo sprzeda³oby ban-

kowi euro za 3,50 PLN a na rynku mo¿e sprzedaæ powy¿ej 3,80 PLN. Bank

za¿¹da realizacji opcji call (opcja jest in-the-money) a przedsiêbiorstwo musi

opcjê wykonaæ sprzedaj¹c mu euro po 3,80 PLN, które bank sprzeda na ryn-

ku po 4 PLN lub p³ac¹c bankowi 0,20 PLN za ka¿d¹ jednostkê euro objêtej

kontraktem. Ponosi wiêc stratê na transakcji. Strata ta jest tym wiêksza im
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36 Eksporterom zale¿a³o tak¿e na ustaleniu jak najwy¿szej ceny wykonania, co musia³o prowadziæ do

wzrostu ceny opcji put ze wzglêdu na wzrost nadwy¿ki ceny wykonania nad bie¿¹c¹ cen¹ euro (opcja in-the-

-money).



wiêksze s¹ dysproporcje pomiêdzy kwot¹ waluty opcji put i call. Jeœli wiêc

bie¿¹cy kurs euro w dniu wygaœniêcia opcji jest znacz¹co wy¿szy od ceny

wykonania opcji call straty przedsiêbiorstwa mog¹ byæ znaczne.

Podsumowanie

Conclusions

Polskie przedsiêbiorstwa ponios³y istotne straty na zerokosztowej strategii. Pol-

ska waluta pocz¹wszy od marca 2004 roku (4,91 PLN za jedno euro) zaczê³a siê

doœæ gwa³townie umacniaæ a apogeum osi¹gnê³a w dniu 31.07.2008 roku, kiedy to

œredni kurs euro by³ równy 3,20 PLN. Wygasaj¹ce w tym okresie opcje musia³y ge-

nerowaæ ogromne straty i dramatyczne sytuacje w przedsiêbiorstwach eksportu-

j¹cych. Strategia, któr¹ przyjêli powszechnie polscy eksporterzy nie mog³a uchroniæ

ich od strat wynikaj¹cych z gwa³townego i istotnego os³abienia z³otego. Os³abienie

doprowadzi³o do natychmiastowych ¿¹dañ, ze strony banków jako nabywców opcji

call, wykonania opcji. Wystawcy opcji call, eksporterzy, musieli opcje zrealizowaæ.

W koñcowym efekcie eksporterzy zmuszeni byli do dokonywania na rzecz banków

przep³ywów w wysokoœci ró¿nicy pomiêdzy bie¿¹c¹, rosn¹c¹ cen¹ rynkow¹ waluty

a ni¿sz¹ od niej, sta³¹ cen¹ wykonania. Wydaje siê, ¿e obie strony by³y zaskoczone

sytuacj¹, w której siê znalaz³y. Równie¿ banki zaskoczone by³y gwa³townoœci¹

os³abiania siê polskiej waluty. Pogl¹d, w myœl którego banki celowo i œwiadomie

dzia³a³y na szkodê eksporterów proponuj¹c im produkt, który w kontekœcie wiedzy

banków o zbli¿aj¹cej siê deprecjacji z³otego wobec innych walut by³ ca³kowicie

nieodpowiedni, nale¿y uznaæ za nieuprawniony przynajmniej z dwóch wzglêdów:

1. wszelkie dostêpne w tym czasie prognozy kursów z³otego wskazywa³y na

kontynuacjê dotychczasowego trendu,

2. banki, które finansowa³y eksporterów zachowa³yby siê nierozs¹dnie i wbrew

swemu interesowi proponuj¹c produkty, co do których by³yby przekonane,

¿e przynios¹ eksporterom ogromne straty.

Nie mo¿na wprawdzie abstrahowaæ od pojedynczych, incydentalnych nieetycz-

nych zachowañ niektórych przedstawicieli banków, sk³aniaj¹cych przedsiêbiorstwa

do kontraktów, których mo¿liwych konsekwencji nie chcieli b¹dŸ nie umieli wyjaœ-

niæ. Regu³a obowi¹zuj¹ca w Unii Europejskiej, regu³a MIFID, z powodu zawetowa-

nia ustawy przez Prezydenta RP, formalnie nie obowi¹zywa³a. Zabrania ona ofero-

wania produktów finansowych podmiotom, których przedstawiciele nie maj¹

wystarczaj¹cej, specjalistycznej wiedzy umo¿liwiaj¹cej kompetentn¹ ocenê produ-

ktu, jego mo¿liwych skutków dla przedsiêbiorstwa, w szczególnoœci oceny ryzyka.

„Zawini³y” obydwie strony kontraktów. Zawinili eksporterzy, poniewa¿ nie posia-

daj¹c rozeznania w kwestii ryzyka wynikaj¹cego ze strategii zerokosztowych, ocho-

czo je zawierali, co wiêcej, zawierali czêsto kontrakty z innymi bankami, co w kon-

sekwencji sprawi³o, ¿e suma walut objêta opcjami put kilkakrotnie przekraczy³a ich
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przysz³e wp³ywy eksportowe. Takie zachowanie nale¿y uznaæ za ca³kowicie nie-

rozs¹dne i wy³¹cznie spekulacyjne. Zawini³y równie¿ banki. Banki z pewnoœci¹

mog³y rzetelniej prezentowaæ potencjalne ryzyka zwi¹zane z produktami opcyjnymi.

Ku przestrodze eksporterów mo¿na by odwo³aæ siê do pogl¹du Davida Forda,

który we wstêpie do cytowanej w opracowaniu pracy tak ocenia ryzyko wystawcy

opcji: „Opcje staj¹ siê ryzykowne tylko wówczas, gdy s¹ wystawiane, a tego po-

winni dokonywaæ inwestorzy w pe³ni rozumiej¹cy mechanizmy zale¿noœci miêdzy

stop¹ zwrotu a ryzykiem opcji.”37
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Opcje walutowe jako instrument zabezpieczenia

ryzyka walutowego przedsiêbiorstw

Streszczenie

Opcje s¹ instrumentami zabezpieczenia ryzyka kursu walutowego eksporterów i importerów.

Opcje call umo¿liwiaj¹ zabezpieczenie przed wzrostem kursu walutowego w przysz³oœci w sytua-

cji, kiedy importer bêdzie musia³ zap³aciæ zagranicznemu kontrahentowi za dostarczone towary

lub wykonane us³ugi. Zawieraj¹c z bankiem kontrakt opcyjny na zakup w okreœlonym terminie

w przysz³oœci okreœlonej iloœci waluty po okreœlonej cenie, importer stwarza sobie mo¿liwoœæ wy-

boru tañszego Ÿród³a zakupu waluty (bank lub rynek) w terminie, w którym sp³ata zobowi¹zania

wobec kontrahenta zagranicznego bêdzie wymagalna. Eksporter poprzez zawarcie z bankiem

kontraktu na zakup opcji put mo¿e zabezpieczyæ siê przed spadkiem kursu walutowego w termi-

nie, w którym w przysz³oœci uzyska wp³ywy w walucie od kontrahenta zagranicznego. Opcja put

stwarza jej posiadaczowi mo¿liwoœæ wyboru dro¿szego „odbiorcy” jego waluty. Za zakupione

opcje nabywcy p³ac¹ jej cenê – premiê, na któr¹ sk³ada siê intristic value oraz time value. Opcje

s¹ prawem, które nie musi byæ zrealizowane. Realizowane w dacie wygaœniêcia opcji s¹ wy³¹cz-

nie opcje in-the-money. Nie s¹ realizowane nieop³acalne dla nabywcy opcje at-the-money oraz

out-the-money.

W Polsce w roku 2008 wielu eksporterów ponios³o istotne straty na kontraktach opcyjnych,

bazuj¹cych na zerokosztowych, asymetrycznych strategiach opcyjnych, w których eksporter ku-

powa³ od banku opcjê put z jednoczesn¹ sprzeda¿¹ bankowi opcji call. Oskar¿ano banki o nieetycz-

ne zachowania polegaj¹ce na sk³anianiu nieœwiadomych zagro¿eñ eksporterów do zawierania ta-

kich kontraktów. Twierdzono, ¿e banki mia³y pe³n¹ wiedzê o nadci¹gaj¹cym gwa³townym

os³abieniu waluty polskiej, co podwa¿a³o sensownoœæ zerokosztowych kontraktów asymetrycz-

nych i grozi³o istotnymi stratami. Wydaje siê jednak, ¿e oskar¿enia te nie s¹ uprawnione. Banki,

podobnie jak eksporterzy, by³y przekonane, ¿e utrzymuj¹cy siê od 2004 roku trend aprecjacji wa-

luty polskiej utrzyma siê w perspektywie terminów objêtych kontraktami. Jedyny zarzut, jaki po-

stawiæ mo¿na bankom – sprowadza siê do asymetrii informacyjnej dotycz¹cej opcji, a w szczegól-

noœci ryzyka towarzysz¹cego opcjom. Œwiadomoœæ ryzyka z pewnoœci¹ by³a w bankach wy¿sza

ni¿ u eksporterów i wydaje siê, ¿e niektóre banki – nie zwi¹zane w sposób formalno-prawny

regu³¹ MIFID – nie dochowa³y szczególnej starannoœci w informowaniu swoich klientów o me-

chanizmach i zagro¿eniach zwi¹zanych z kontraktami opcyjnymi.

Foreign exchange options as a the instrument of protection

against foreign exchange risks for companies

Summary

Options are instruments of protection against foreign exchange risks for exporters and impor-

ters. Call options are instruments of protection against increase of foreign exchange rate in the fu-

ture, when an importer will have to pay a foreign contractor for delivered goods or provided servi-

ces. When entering into option contract with a bank for purchase of specified foreign currency, in

the specified moment in the future at specified price, the importer creates a possibility for themse-
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lves to choose a cheaper source of foreign exchange (a bank or the free market) in the moment

when the payment for the foreign is due. The exporter in turn, by entering into contract with

a bank for purchase of the put option can protect themselves against deterioration of the foreign

exchange rate as on the day that they would receive their payment in foreign currency. The put

option creates the possibility for the holder to choose a better paying „recipient” of his foreign ex-

change. For the options purchased the buyer pays its price – a premium, consisting of intristic va-

lue and time value. Options are rights that not necessarily have to be exercised. Only in-the-mo-

ney options are exercised at the moment of options maturity. Not exercised are, as unprofitable for

the buyer, at-the-money and out-the money options.

In 2008 in Poland lots of exporters made substantial losses on option contracts, based on zero

cost, asymmetric option strategies, whereby the exporter would purchase the put option from

a bank, and at the same time would sell the call option to the bank. Banks were accused of unethi-

cal practices consisting in persuading exporters, as being unaware of threats, into such contracts.

It was maintained that banks had been fully aware of the upcoming slump of the Polish currency,

which put in question the sense of zero-cost asymmetric contracts and exposed companies to sub-

stantive losses. Yet it seems that such accusations are groundless. Banks and exporters alike were

positively sure that the trend of appreciation of the Polish currency, as having been in place since

2004, would last on for the periods stipulated in contracts. The only accusation towards banks can

be asymmetry in providing information regarding options, and in particular regarding risks conne-

cted with options. Risk awareness was undoubtedly higher with banks than with exporters – and it

seems that some banks, not bound in formal or legal terms with the MIFID rule – neglected to

maintain due diligence as regards informing their customers about mechanisms and threats arising

from option contracts.
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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zdefiniowanie rynku i wybór modelu biznesu

w przedsiêbiorstwie

Defining market and choosing the bisness model

in an enterprise

Fundamentem rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej jest dok³adne okreœlenie czym

przedsiêbiorstwo chce, a czym nie chce siê zajmowaæ. Choæ pozory mog¹ myliæ,

pytanie to nie jest trywialne. Dlatego te¿ niniejszy artyku³ zwraca uwagê na mo¿li-

woœci i konsekwencje jednego z najwa¿niejszych wyborów przed jakimi staje

przedsiêbiorstwo, czyli wyboru rynku, jego zdefiniowania i w konsekwencji wybo-

ru modelu biznesu bêd¹cego namiastk¹ przysz³ej strategii firmy. Podczas podejmo-

wania tej decyzji wiele elementów jest bardzo istotnych i niesie ze sob¹ wiele kon-

sekwencji dla przysz³oœci przedsiêbiorstwa i jego konkurencyjnoœci. St¹d celem

niniejszej pracy jest omówienie mo¿liwoœci, dylematów, kryteriów oraz niektórych

potencjalnych konsekwencji wyboru rynku, a nastêpnie przedstawienie szcze-

gó³owego sposobu definiowania modelu biznesu na przyk³adzie konkretnej firmy,

z uwzglêdnieniem wszystkich czynników konstytuuj¹cych dany model. Artyku³ po-

dzielony jest na dwie czêœci. Pierwsza przedstawia w¹skie ujêcie definiowania ryn-

ku wskazuj¹ce czym firma ma siê zajmowaæ, a druga przedstawia model biznesu,

czyli znacznie szersze podejœcie do definiowania rynku.

1. Definiowanie rynku – w¹skie ujêcie

Defining a market – narrow approach

Podstaw¹ rozwa¿añ w niniejszym artykule jest pojêcie rynku. Teoria dostarcza

niezwykle wiele definicji rynku, których nie sposób tutaj przytoczyæ. Powszechne

rozumienie tego s³owa oznacza czêsto miejsce wymiany, na którym spotyka siê po-

da¿ z popytem, czyli sprzedaj¹cy i kupuj¹cy. Kolejnym rozumieniem rynku jest sam

fakt wymiany pomiêdzy podmiotami rynku tzn. kupuj¹cym i sprzedaj¹cym przy

okreœlonej cenie. Mianem rynku okreœla siê równie¿ wszelkich klientów zarówno

indywidualnych, przedsiêbiorstwa, jak i instytucjonalnych. Jednoczeœnie rynek

oznacza tak¿e, w szczególnoœci z marketingowego punktu widzenia, preferencje
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i potrzeby nabywców. Ph. Kotler okreœla rynek jako grupê nabywców o podobnych

potrzebach i cechach charakterystycznych.1 Bior¹c pod uwagê cel niniejszego arty-

ku³u, w niniejszej pracy rynek rozumiany bêdzie jako rodzaje potrzeb nabywców,

które to przedsiêbiorstwa poprzez odpowiedni wybór swojej domeny bêd¹ chcia³y

zagospodarowaæ z korzyœci¹ dla siebie. Przy omawianiu pojêcia rynku istotne jest

równie¿ okreœlenie pojêcia segmentu rynku. Oznacza on czêœæ rynku, a wiêc czêœæ

potrzeb nabywców, wydzielon¹ z ca³oœci w procesie segmentacji, czyli wyodrêbnia-

nia szczegó³owych potrzeb klientów, uwzglêdniaj¹ce kryteria, metody i Ÿród³a infor-

macji wspomagaj¹cej segmentacjê.2 K. Mazurek-£opaciñska okreœla segment rynku

jako wydzielon¹ grupê nabywców charakteryzuj¹c¹ siê wzglêdn¹ jednorodnoœci¹

postaw i zachowañ w stosunku do oferowanego dobra lub us³ugi.

W odniesieniu do definiowania rynku, drugim istotnym elementem, po okreœleniu

pojêcia rynku, jest zakres jego definicji. H. Simon t³umaczy t¹ kwestiê podaj¹c za

przyk³ad mo¿liwoœci sformu³owania definicji rynku transportu osobowego pomiêdzy

Monachium a Frankfurtem. Udzia³ Lufthansy w tym rynku wynosi 80%, jeœli jednak

definicja obejmie oprócz transportu lotniczego równie¿ transport kolejowy, to udzia³

Lufthansy spada do 10%, a je¿eli definicja ta obejmie wszystkie rodzaje transportu,

w³¹cznie z samochodowym, to udzia³ ten spada poni¿ej 2%.3 Przyk³ad ten pokazuje

jak nale¿y byæ ostro¿nym w definiowaniu rynku, by wybrana definicja umo¿liwia³a

przedsiêbiorstwu zdobywanie udzia³ów rynkowych i aby przyrosty mog³y motywo-

waæ firmê do walki konkurencyjnej. Jednoczeœnie nale¿y sobie zdaæ sprawê, i¿ defi-

nicja rynkowa stanowi podstawê funkcjonowania przedsiêbiorstwa okreœlaj¹c¹ jego

miejsce na mapie bran¿y lub bran¿. Wybieraj¹c bowiem rynek firma okreœla, które

czynniki makroœrodowiska bêd¹ na ni¹ wp³ywaæ, kto bêdzie jej konkurentem, jakie

substytuty mog¹ zagra¿aæ jej produktom, oraz wszystkie inne elementy zewnêtrzne

maj¹ce istotny wp³yw na dzia³alnoœæ i rozwój przedsiêbiorstwa. Jednoczeœnie zdefi-

niowanie rynku ma decyduj¹ce znaczenie dla projektowania strategii i wszystkich

tego konsekwencji, czyli wyboru sposobu konkurencji, przewag konkurencyjnych,

mo¿liwoœci uzyskania okreœlonej pozycji konkurencyjnej, okreœlonego tempa rozwo-

ju, koniecznoœci dokonania okreœlonego poziomu inwestycji w celu osi¹gniêcia okre-

œlonej jakoœci, korzyœci skali, czy zdobycia okreœlonych udzia³ów rynkowych. Wybór

ten determinuje znacznie wiêcej ni¿ siê wielu przedsiêbiorcom wydaje. Dzia³aj¹c pod

wp³ywem wizji stworzenia i rozwoju przedsiêbiorstwa, nie s¹ oni czêsto do koñca

œwiadomi, co oznacza rozpoczêcie dzia³alnoœci na okreœlonym rynku lub jego seg-

mencie, a choæby sama struktura konkurentów oraz faza rozwoju bran¿y okreœla iloœæ

wysi³ku, jaki trzeba bêdzie w³o¿yæ w osi¹gniêcie licz¹cej siê na danym rynku pozycji.
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Definiuj¹c rynek mo¿na, jak ju¿ wspomniano, zdefiniowaæ go zbyt szeroko,

zbyt w¹sko i prawid³owo w stosunku do aspiracji i mo¿liwoœci przedsiêbiorstwa.

Zbyt szerokie zdefiniowanie rynku nara¿a na podejmowanie wielu dzia³añ oraz in-

westycji, które mog¹ przynieœæ nieproporcjonalny do wysi³ku s³aby wynik. Jest to

doœæ niebezpieczne zwa¿ywszy, i¿ zasoby przedsiêbiorstwa s¹ ograniczone i nale¿y

nimi dysponowaæ w taki sposób, aby mo¿na je by³o jak najszybciej i najlepiej po-

mna¿aæ. Przyk³adowo konsekwencj¹ zbyt szerokiego zdefiniowania rynku mo¿e

byæ jednoczesna kampania marketingowa w kilku segmentach, co przy ograniczo-

nych zasobach przedsiêbiorstwa mo¿e zaowocowaæ po pierwsze s³abym wynikiem

finansowym uzyskiwanym w wybranych segmentach oraz nie wytworzeniem swoi-

stej masy krytycznej dzia³añ promocyjnych pozwalaj¹cych uzyskaæ licz¹c¹ siê po-

zycjê w danym segmencie. Zdaniem Portera powinno siê d¹¿yæ do uzyskania miejs-

ca lidera lub pozycji g³ównego jego konkurenta, gdy¿ s¹ to z finansowego punktu

widzenia pozycje najbardziej op³acalne.4 W takiej sytuacji du¿o lepsze efekty mo¿e

daæ wê¿sze zdefiniowanie rynku i skoncentrowanie swojej uwagi i dzia³añ marke-

tingowych na jednym segmencie, który jest dostêpny dla przedsiêbiorstwa z punktu

widzenia posiadanych zasobów i mo¿liwego do osi¹gniêcia, a determinowanego

przez konkurentów, poziomu dzia³añ marketingowych i strategicznych wytwa-

rzaj¹cych masê krytyczn¹, pozwalaj¹c¹ uzyskaæ znacz¹ce miejsce w wybranym se-

gmencie, a najlepiej pozycjê lidera.

Zbyt w¹skie zdefiniowanie rynku niesie ze sob¹ równie¿ pewne niebezpieczeñ-

stwa. Jednym z nich jest du¿a zale¿noœæ od wybranego segmentu, co w skrajnych

przypadkach, w wyniku istotnych zmian trendów popytowych, nowych technologii,

prze³omowych produktów mo¿e oznaczaæ nawet znikniêcie firmy z rynku wraz ze

znikaj¹c¹ nisz¹, jak to przyk³adowo mia³o miejsce w przypadku firmy NSU z Heil-

bronu w Niemczech, która wyspecjalizowa³a siê w rynku motorowerów i gdy bran-

¿a ta zaczê³a znikaæ na skutek rozwoju rynku motocykli, g³ównie producentów ja-

poñskich, to firma zniknê³a wraz z nisz¹.5

Istnieje wiêcej zagro¿eñ wynikaj¹cych ze zbyt w¹skiego zdefiniowania rynku,

chocia¿by niewielki rozmiar segmentu i du¿a zale¿noœæ firmy od kluczowych klien-

tów, których wybory mog¹ zachwiaæ istnieniem firmy. Kolejnym negatywnym

aspektem mo¿e byæ po prostu niewykorzystanie pe³nego potencja³u firmy, jej zaso-

bów i umiejêtnoœci, które umo¿liwi³yby obs³u¿enie co najmniej dwóch segmentów

na danym rynku. Nale¿y byæ œwiadomym mo¿liwoœci ataku okreœlonej niszy przez

produkty standardowe, co mo¿e spowodowaæ ograniczenie op³acalnoœci funkcjono-

wania w danym segmencie. Ma³y segment mo¿e byæ równie¿ przyczyn¹ wysokich

kosztów produkcji, a ma³y rozmiar rynku mo¿e uniemo¿liwiæ op³acalne wykorzy-

stanie zebranych doœwiadczeñ.6
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Trzecim elementem definiowania rynku, po okreœleniu jego pojêcia, omówieniu

zakresu definicji rynku jest sam jego wybór. Oznacza on wybór potrzeb nabywców,

które przedsiêbiorstwo bêdzie siê staraæ zaspokoiæ. K. Ob³ój uwa¿a, i¿ istot¹ wybo-

ru rynku jest odpowiedŸ na pytanie, kto jest kluczowym odbiorc¹ firmy.7 Zdaniem

Kotlera przedsiêbiorstwo mo¿e wzi¹æ pod uwagê piêæ sposobów wyboru rynku,

wybieraj¹c koncentracjê jednosegmentow¹, specjalizacjê selektywn¹, specjalizacjê

produktow¹, rynkow¹ lub pe³ne pokrycie rynku.8

Koncentracja jednosegmentowa polega na wydzieleniu z rynku jednego segmen-

tu, np. z rynku komputerów, rynek laptopów, lub z rynku samochodowego, rynek

samochodów ma³olitra¿owych. Dziêki marketingowi skoncentrowanemu firma

osi¹ga siln¹ pozycjê rynkow¹ w segmencie, a zawdziêcza to g³ównie g³êbokiej wie-

dzy na temat jego potrzeb i szczególnej reputacji, któr¹ zdobywa. Firma czyni w ten

sposób oszczêdnoœci dziêki specjalizacji produkcji, dystrybucji i promocji. Je¿eli

uda siê firmie dobrze ulokowaæ w segmencie, mo¿e osi¹gn¹æ wysok¹ stopê rentow-

noœci kapita³u. Ponosi jednak¿e wiêksze ryzyko wyboru bardzo w¹skiego rynku, co

oznacza bardzo du¿¹ zale¿noœæ od relatywnie niewielkiej liczby klientów. Specjali-

zacja selektywna polega natomiast na wyborze przez firmê pewnej liczby segmen-

tów, z których ka¿dy jest dla niej atrakcyjny i odpowiada jej celom i zasobom.

Mo¿e istnieæ niewielkie powi¹zanie pomiêdzy segmentami lub jego brak, jednak

ka¿dy z nich stwarza przes³anki przynoszenia zysku. Takie podejœcie zdywersyfiku-

je ryzyko, poniewa¿, nawet je¿eli jeden segment staje siê nieatrakcyjny to przedsiê-

biorstwo mo¿e wci¹¿ realizowaæ zysk w pozosta³ych segmentach. Czasami firmy

stosuj¹ t¹ strategiê, aby z³agodziæ skutki wahañ sezonowych. Stocznia Szczeciñska

posiada³a przyk³adowo du¿e stada krów. Dochody z obydwu Ÿróde³ by³y sezonowe

i wzajemnie siê dope³nia³y. W przypadku wyboru przez firmê wiêcej ni¿ jednego

segmentu przedsiêbiorstwo powinno zwróciæ uwagê na wp³yw wzajemnych relacji

miêdzy segmentami np.: koszty, technologie, sezonowoœæ dochodów itd., szukaj¹c

oszczêdnoœci zakresu, polegaj¹cych np. na oferowaniu przez sprzedawców dodat-

kowych produktów nie tylko w jednym, ale równie¿ w drugim segmencie, który np.

dotychczas nie by³ przez firmê dostrze¿ony, lub z racji ograniczeñ w zasobach nie

by³ w stanie drugiego segmentu obs³u¿yæ. Kotler uwa¿a, i¿ przedsiêbiorstwa powin-

ny zidentyfikowaæ i dzia³aæ w supersegmentach, wykorzystuj¹cych te same surow-

ce, urz¹dzenia produkcyjne lub kana³y dystrybucji. W przeciwnym wypadku firma

mo¿e przegraæ konkurencjê rynkow¹ z firmami, które czerpi¹ korzyœci z dzia³alno-

œci w takim supersegmencie.

Kolejn¹ mo¿liwoœæ stanowi specjalizacja produktowa. W tym przypadku firma

koncentruje siê na wytwarzaniu produktu, który sprzedaje siê na kilku segmentach.
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Przyk³adem mo¿e byæ firma produkuj¹ca mikroskopy dla laboratoriów uniwersyte-

ckich, rz¹dowych, czy komercyjnych lub firma produkuj¹ca zmywarki wy³¹cznie

dla hoteli, restauracji, szpitali. Obydwie firmy s¹ w stanie produkowaæ swoje pro-

dukty równie¿ dla innych segmentów oraz produkowaæ inne produkty dla laborato-

riów lub hoteli, restauracji i szpitali, ale unikaj¹ tego koncentruj¹c siê na swoim

produkcie. Buduje w ten sposób siln¹ reputacjê w wybranym obszarze produkto-

wym. Ryzyko takiego wyboru polega na tym, i¿ dane produkty, w tym wypadku mi-

kroskopy lub zmywarki mog¹ zostaæ wyparte przez ca³kowicie now¹ technologiê.

Mia³o to miejsce w przypadku zast¹pienia telewizorów i monitorów kineskopo-

wych, plazmowymi lub ekranami ciek³okrystalicznymi (LCD), konwencjonalnych

aparatów fotograficznych aparatami cyfrowymi, czy maszyn do precyzyjnego ciêcia

blach laserami.

Przedsiêbiorstwo mo¿e siê zdecydowaæ na specjalizacjê rynkow¹. W tym wypa-

dku firma koncentruje siê na obs³udze wielu potrzeb okreœlonej grupy klientów.

Przyk³adem mo¿e byæ np. firma kompleksowo zaopatruj¹ca szpitale w narzêdzia

chirurgiczne, wszelkiego rodzaju opatrunki, wenflony, lekarstwa, ³ó¿ka, tomografy

komputerowe, itd. Firma zdobywa dobr¹ opiniê jako specjalista w obs³udze danej

grupy klientów i staje siê Ÿród³em dostaw wszystkich nowych produktów dla tej

grupy. Ryzyko polega w tym przypadku na uzale¿nieniu dzia³alnoœci i rozwoju od

kondycji finansowej jednej grupy klientów.

Ostatnim podejœciem do wyboru rynku jest zdaniem Kotlera pe³ne pokrycie ryn-

ku. W tym wypadku firma stara siê obs³ugiwaæ wszystkie grupy klientów ze wszy-

stkimi produktami, czyli np. ca³y rynek samochodowy (Mercedes, BMW, Renault

i inne), ca³y rynek komputerowy (IBM), ca³y rynek napojów (Coca-Cola, Pepsi) itd.

Taka strategia wymaga du¿ych zasobów i intensywnych dzia³añ na wielu polach np.

marketingu, produkcji, zarz¹dzania itd.

Inn¹ typologiê mo¿liwych wyborów swojego rynku przez przedsiêbiorstwo

przedstawi³a K. Mazurek-£opaciñska wskazuj¹c, ¿e wybór mo¿e paœæ na jeden seg-

ment rynku lub wiele segmentów rynku.9 Je¿eli firma wybierze jeden segment to

mo¿e podejmowaæ nastêpuj¹ce dzia³ania:

a. zbudowaæ specjalistyczn¹ niszê w ramach wybranego segmentu oferuj¹c na-

bywcom unikatow¹ jakoœæ wyrobu lub sposobu obs³ugi,

b. konkurowaæ ekonomi¹ skali w segmencie o najwiêkszym wolumenie sprze-

da¿y, pod warunkiem osi¹gania niskiego poziomu kosztów,

c. konkurowaæ w domenie o najwiêkszym przewidywanym tempie wzrostu,

w d³u¿szym okresie,

d. spróbowaæ zredefiniowaæ rynek przez innowacyjny produkt, nowe kana³y

dystrybucji lub nowy typ us³ug towarzysz¹cych.
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Je¿eli przedsiêbiorstwo chce konkurowaæ w wielu segmentach jednoczeœnie, to

musi podj¹æ decyzjê strategiczn¹, czy:

a. bêdzie konkurowaæ oferuj¹c ten sam bazowy produkt z ewentualnymi konie-

cznymi modyfikacjami,

b. bêdzie konkurowaæ w kilku wybranych segmentach, w których szansa na

zbudowanie strategicznej przewagi jest najwiêksza,

c. bêdzie konkurowaæ w wielu segmentach, oferuj¹c zró¿nicowane produkty

dla ka¿dego segmentu, ale opieraj¹c siê na podobnym typie przewagi konku-

rencyjnej.

Z punktu widzenia oceny dokonanego wyboru rynek lub jego segment musz¹

spe³niaæ pewne kryteria potwierdzaj¹ce trafnoœæ wyboru ze wzglêdu na mo¿liwo-

œci dotarcia i obs³u¿enia okreœlonej grupy nabywców, uzyskania okreœlonego po-

ziomu dochodów umo¿liwiaj¹cego rozwój itd. M. Mazurek-£opaciñska wymienia

kryteria: identyfikalnoœci, jednorodnoœci, dostêpnoœci fizycznej i ekonomicznej,

dostatecznej pojemnoœci i ch³onnoœci, niezbêdnej stabilnoœci warunków dzia³ania.

Z kolei M. S³awiñska i E. Urbanowska-Sojkin wskazuj¹ na op³acalnoœæ dzia³añ

w zakresie handlowej obs³ugi segmentu, intensywnoœæ konkurencji, zgodnoœæ wy-

branego segmentu lub segmentów z mocnymi stronami przedsiêbiorstwa oraz do-

stêpnoœæ w zakresie oddzia³ywania marketingowego.10 Identyfikowalnoœæ i jedno-

rodnoœæ jest kryterium pozwalaj¹cym wyodrêbniæ z rynku nabywców maj¹cych

podobne potrzeby, uzasadniaj¹c tym samym wyodrêbnienie segmentu z rynku.

Kwestia dostêpnoœci fizycznej i ekonomicznej, czy te¿ kryterium zgodnoœci z sil-

nymi stronami przedsiêbiorstwa nawi¹zuje bezpoœrednio do zasobów i umiejêtno-

œci przedsiêbiorstwa, a kryterium dostatecznej pojemnoœci i ch³onnoœci, op³acal-

noœci, intensywnoœci konkurencji wskazuje na kwestiê mo¿liwych do odniesienia

zysków i ewentualnych wysi³ków i ewentualnych inwestycji, które trzeba bêdzie

podj¹æ w stosunku do oferty konkurentów, aby uzyskaæ okreœlony poziom zyskow-

noœci dzia³alnoœci.

Odpowiedni wybór rynku lub jego segmentu prowadzi do osi¹gniêcia szeregu

korzyœci, które E. Duliniec okreœli³ nastêpuj¹co:11

a. poprawa efektywnoœci wykorzystania zasobów przedsiêbiorstwa,

b. lepsze bie¿¹ce rozpoznanie mo¿liwoœci dzia³ania na rynku, ograniczaj¹c nie-

pewnoœæ decyzji marketingowych, inwestycyjnych i innych, co skutkuje

wiêksz¹ elastycznoœci¹ przedsiêbiorstwa,

c. dostarczanie wskazówek co do projektowania dzia³añ marketingowych skie-

rowanych na wybrany rynek,
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d. w³aœciwe usytuowanie produktu lub us³ugi z punktu widzenia potrzeb konsu-

mentów, atutów konkurencyjnych oferty, co zwiêksza konkurencyjnoœæ fir-

my i wp³ywa na lojalnoœæ klientów,

e. dostarczenie wskazañ co do kierunków dalszego rozwoju produktu danego

przedsiêbiorstwa.

Do wymienionych korzyœci nale¿y dodaæ wskazan¹ przez K. Mazurek-£opa-

ciñsk¹ mo¿liwoœæ zwiêkszenia sprzeda¿y i konkurencyjnoœci danych towarów na

rynku wskutek dostosowania produktów do potrzeb nabywców, nastêpnie mo¿li-

woœæ dotarcia do tych konsumentów, których preferencje s¹ uwzglêdnione przy

kszta³towaniu produkcji oraz kolejn¹ korzyœæ polegaj¹c¹ na efektywniejszym wyda-

tkowaniu œrodków finansowych przeznaczonych na dzia³ania marketingowe,

poci¹gaj¹ce za sob¹ dzia³ania finansowe (inwestycje), czy produkcyjne (inwestycje

maszyny + wiedza + ludzie + inne). Przyk³adem takiej oszczêdnoœci mo¿e byæ np.

odpowiedni dobór form promocji, skali, zasiêgu do potrzeb okreœlonych nabywców.

W przypadku braku jednoznacznego ich zidentyfikowania koszty te by³yby znacz-

nie wiêksze.12

Zdaniem K. Ob³oja ocenê efektywnoœci wyboru rynku warto prowadziæ z trzech

punktów widzenia: atrakcyjnoœci, znaczenia i zyskownoœci:13 Atrakcyjnoœæ rynku

mo¿na oceniaæ w kilku aspektach. Pierwszym aspektem jest relewantnoœæ produ-

któw firmy dla klientów. Istotne jest bowiem, aby odbiorcy na wybranym rynku ce-

nili sobie wyroby firmy, rozró¿niaj¹c je wyraŸnie od wyrobów innych dostawców.

Strategiczny odbiorca musi ceniæ wartoœæ tworzon¹ przez dan¹ firmê i odró¿niaæ jej

ofertê od konkurencji, a konkurenci powinni mieæ utrudniony dostêp do takiego na-

bywcy. Im bardziej odbiorcy ceni¹ i odró¿niaj¹ ofertê firmy od oferty konkurencji,

tym bardziej atrakcyjny jest taki rynek ze strategicznego punktu widzenia. Drugim

aspektem jest aktualna faza cyklu ¿ycia wybranego rynku i potencja³ jego wzrostu.

W tym kontekœcie istotne jest czy i jak wybrany rynek bêdzie rós³ oraz czy poza

wzrostem mo¿na mówiæ o rozwoju technologicznym czy marketingowym danego

rynku. Jak podkreœla K. Ob³ój jest to bardzo wa¿ny strategicznie aspekt, ze wzglêdu

na fakt, i¿ firma roœnie wraz ze swoim rynkiem i rozwija siê wraz ze swoimi odbio-

rcami. Najszybciej rosn¹ odbiorcy najbardziej wymagaj¹cy, którzy maj¹ najlepsze

strategie i w³aœciwie dobrane domeny. W krótkim okresie bardziej poci¹gaj¹ca

mo¿e wiêc wydawaæ siê firmie domena odbiorców ³atwych i s³abych, mo¿na im bo-

wiem narzuciæ warunki dostaw, jakoœæ, ceny. W d³u¿szym okresie jednak tacy od-

biorcy s¹ szkodliwi, poniewa¿ niczego nie mo¿na siê od nich nauczyæ, ani nie nale-

¿y liczyæ na ich wzrost. Nale¿y w tym miejscu równie¿ dodaæ, i¿ odbiorcy

niewymagaj¹cy bardzo ³atwo zwróc¹ siê do konkurenta, nie pozostaj¹c lojalnym

wobec danej firmy, je¿eli ten zaproponuje im trochê ciekawsz¹ ofertê. Natomiast
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w przypadku odbiorców wymagaj¹cych, nauka któr¹ firma odebra³a od nich stano-

wi orê¿ w walce z konkurentami i przysparza firmie przewagê nad wszystkimi no-

wymi firmami pojawiaj¹cymi siê na wybranym rynku. Ostatnim aspektem jest po-

tencja³ odbiorców jako Ÿród³a referencji dla firmy i kana³u dostêpu na inne rynki.

Wybrany rynek jest tym bardziej atrakcyjny im bardziej pozwala firmie wejœæ na

inne rynki lub zdobyæ innych odbiorców. Atrakcyjniejsze s¹ wiêc rynki, które sta-

nowi¹ dla firmy Ÿród³o nowych pomys³ów, produktów i szans rozwojowych.

Drugim kryterium jest znaczenie odbiorców dla firmy. G³ówne pytania do-

tycz¹ obecnego i przysz³ego udzia³u naszych odbiorców w dochodach firmy.

Generalnie odbiorcy, maj¹cy marginalny udzia³ w naszych obrotach nie s¹ istot-

ni, a firma obs³uguj¹c ich wrêcz traci pieni¹dze, co wynika z faktu i¿ koszty

obs³ugi ma³ych i du¿ych odbiorców s¹ podobne. Z tego wzglêdu nale¿y takich

odbiorców eliminowaæ, chyba ¿e relacje z nimi wykazuj¹ du¿y potencja³ wzro-

stu, a dotychczasow¹ relacjê firma traktuje jak inwestycjê. Swoj¹ uwagê firma

powinna skoncentrowaæ na g³ównych odbiorcach, poniewa¿ to oni nios¹ najwiê-

ksze szanse i zagro¿enia dla firmy. Ocena odbiorców powinna byæ dokonywana

na podstawie kryterium poziomu obrotów i kryterium zale¿noœci, czyli niebez-

pieczeñstwa zbyt du¿ego udzia³u jednego lub kilku klientów w dochodach fir-

my (du¿a si³a przetargowa odbiorcy, mo¿liwoœæ bankructwa wraz z odbiorc¹, ry-

zyko uruchomienia w³asnej produkcji przez odbiorcê lub integracji wstecznej).

Dok³adnie w sytuacji potrzeby eliminacji ma³ych, mniej rentownych klientów

znalaz³a siê firma Lumena w bran¿y informatycznej, która pierwotnie obs³ugi-

wa³a zarówno du¿ych klientów jak i ma³ych, a w konsekwencji podjê³a strate-

giczn¹ decyzjê o koncentracji tylko na klientach zapewniaj¹cych odpowiednie

obroty, czyli w wiêkszoœci du¿ych. Choæ by³a to decyzja trudna, to z czasem

przyczyni³a siê do osi¹gniêcia przez firmê znacznego wzrostu.

Trzecie i ostatnie kryterium dotyczy znaczenia odbiorców z punktu widzenia zys-

kownoœci, czyli dostarczania firmie godziwego zysku, jednoczeœnie stabilnego

w czasie. K. Ob³ój wskazuje, i¿ z czasem firma gromadzi wielu odbiorców i uru-

chamia wiele linii produktów, wszystkie staj¹ siê równo wa¿ne z psychologicznego

punktu widzenia, ale tylko nieliczne s¹ wa¿ne ze strategicznego i finansowego pun-

ktu widzenia.

2. Model biznesu – szeroko rozumiane definiowanie rynku

Business model – broad approach to market definition

Kwestia zdefiniowania rynku bywa czêsto rozumiana du¿o szerzej ni¿ zosta³o

to przedstawione powy¿ej. To szerokie podejœcie do definiowania rynku jest okre-

œlane równie¿ mianem modelu biznesu, czyli zgodnie z rozumieniem K. Ob³oja

okreœleniem totalnej koncepcji dzia³ania firmy, która odpowiada na trzy podsta-

wowe pytania:
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1. Co firma bêdzie robiæ?

2. Jakie s¹ podstawowe zasoby i kompetencje – czyli Ÿród³a przewagi konku-

rencyjnej?

3. W jaki sposób zasoby i kompetencje s¹ skonfigurowane w praktyce?

Model biznesu jest wiêc po³¹czeniem zamys³u strategicznego i okreœlenia sposo-

bu realizacji tego zamys³u, a na tym etapie jest on czêsto formu³owany wstêpnie

i w trakcie pracy nad strategi¹, doborem przewag konkurencyjnych, wytycznymi re-

alizacji strategii firmy model zostaje dopracowywany. Model biznesu stanowi na-

miastkê przysz³ej strategii przedsiêbiorstwa, jest schematem strategicznego rozwoju

przedsiêbiorstwa i tworzy podwaliny pod stworzenie szczegó³owej strategii. Kolej-

ne pytania, na które powinien odpowiedzieæ model biznesu to:

4. W jaki sposób firma bêdzie konkurowaæ na rynku?

5. Jaka bêdzie konstelacja ³añcucha wartoœci, kto sprawuje kontrolê nad aktyw-

noœciami kluczowymi dla sukcesu w danej bran¿y?

6. Jakie s¹ podstawowe mo¿liwoœci i ograniczenia firmy?

7. W jakim stopniu jej pozycja stworzona przez dany model jest odporna na

atak konkurencji?

Pierwsze pytanie, na które odpowiedŸ okreœla co firma chce robiæ, wskazuje na

istotn¹ ró¿nicê pomiêdzy w¹sko rozumian¹ definicj¹ rynku, która odpowiada w³aœnie

g³ównie na to pytanie, a modelem biznesu, który dostarcza jednoczeœnie odpowiedzi

na wszystkie pozosta³e pytania. Model biznesu okreœla wiêc znacznie wiêcej szcze-

gó³ów z zakresu przysz³ej dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, ni¿ w¹sko rozumiane zdefi-

niowane rynku, stanowi¹c w rzeczywistoœci pomost pomiêdzy definicj¹ rynku a stra-

tegi¹. Na przyk³adzie EGB Investments zostanie przedstawiony schemat tworzenia

modelu biznesu, który powstaje na podstawie okreœlania odpowiedzi na ww. pytania.

W przypadku firmy EGB okreœlenie modelu biznesu oznacza³o znalezienie recepty na

zarabianie pieniêdzy w bran¿y windykacji przeterminowanych nale¿noœci.

Model EGB zak³ada:

a) Nabywanie przeterminowanych nale¿noœci; w pierwszym etapie dotyczy³o to

w du¿ej mierze jednostek bud¿etowych, ale póŸniej zarówno pañstwowych

jak i prywatnych; cena odpowiednio ni¿sza od wartoœci d³ugu, przy czym

by³a ona wprost proporcjonalna do przewidywañ dotycz¹cych mo¿liwoœci

œci¹gniêcia d³ugu.

b) Sprawne dzia³ania prawne ze strony kompetentnego dzia³u prawnego oraz

sprawne dzia³ania windykacyjne ze strony kontaktuj¹cych siê z d³u¿nikami

pracowników firmy, pozwalaj¹ce w ramach procesu windykacyjnego odzy-

skiwaæ 100% d³ugu – realizuj¹c zyski. Istotne by³o za³o¿enie posiadania

przez windykatorów zaawansowanej wiedzy psychologicznej oraz odpowied-

nich predyspozycji charakterologicznych, umo¿liwiaj¹cych wykonywanie

tego typu pracy. W póŸniejszym okresie wiedza ta by³a pracownikom dostar-

czana w czasie odpowiednich szkoleñ.
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W tym kontekœcie odpowiedzi na 3 podstawowe pytania wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:

1. Co firma bêdzie robiæ – windykowaæ nale¿noœci, czyli kupowaæ nale¿noœci

taniej i je odzyskiwaæ, czyli dostawaæ za zakupione nale¿noœci znacznie

wiêksz¹ kwotê ni¿ zap³aci³a za nie pierwotnie.

2. Jakie s¹ podstawowe zasoby i kompetencje:

a. ludzie z wiedz¹ z zakresu prawa, a konkretnie windykacji nale¿noœci,

b. ludzie – pracownicy, z okreœlonymi cechami charakteru predyspo-

nuj¹cymi ich do windykacji nale¿noœci (cechy psychiki windykatora)

oraz z wiedz¹ z zakresu psychologii, umo¿liwiaj¹c¹ sk³anianie d³u¿ników

do zap³aty d³ugów,

c. ludzie – naczelne kierownictwo negocjuj¹ce zakup przeterminowanych

nale¿noœci po korzystnych cenach,

d. kapita³ finansowy umo¿liwiaj¹cy zakupy pierwszych przeterminowanych

nale¿noœci,

e. zasoby zwi¹zane z telekomunikacj¹, tzn.: telefony, faks, komputer z inter-

netem,

f. informacje na temat przeterminowanych nale¿noœci do potencjalnego na-

bycia,

3. W jaki sposób zasoby i kompetencje s¹ skonfigurowane w praktyce:

a. Naczelne kierownictwo dokonuje wyszukiwania, negocjacji i zakupów

przeterminowanych nale¿noœci.

b. Dzia³ prawny prowadzi skuteczn¹ windykacjê na drodze prawnej, tzn.

wytaczaj¹c powództwa s¹dowe, przygotowuj¹c argumenty prawne

sk³aniaj¹ce d³u¿ników do zap³aty przy wykorzystaniu obowi¹zuj¹cych

przepisów, dostarczaj¹c tym samym argumentów pracownikom konta-

ktuj¹cym siê z d³u¿nikami.

c. Windykatorzy kontaktuj¹ siê z d³u¿nikami, g³ównie telefonicznie,

sk³aniaj¹c ich do zap³aty d³ugu. Chodzi tu o osi¹gniêcie takiego efektu, ¿e

d³u¿nik jest przekonany, i¿ nie zosta³o mu nic innego jak zap³aciæ d³ug,

poniewa¿ tak czy tak, windykator go odzyska na drodze prawnej, co

mog³oby oznaczaæ dla niego dodatkowe koszty.

4. W jaki sposób firma bêdzie konkurowaæ na rynku?

Firma znalaz³a rozwi¹zania prawne pozwalaj¹ce jej efektywnie odzyskiwaæ

nale¿noœci. Gdy rozpoczyna³a swoj¹ dzia³alnoœæ konkurencja praktycznie nie

istnia³a, co da³o jej czas na rozwój. Gdy konkurencja powsta³a naœladuj¹c

model EGB, firma ucieka³a do przodu dokonuj¹c kolejnych innowacji udo-

skonalaj¹cych proces windykacji i jej efekty, np. znajduj¹c rozwi¹zanie pra-

wne na odzyskanie nie tylko 100%, lecz znacznie wiêcej. Na ka¿dym kroku

firma stara³a siê o zachowanie poufnoœci w celu jak najwiêkszego utrudnie-

nia konkurentom dojœcia do kluczowej z punktu widzenia windykacji i kon-

kurencji wiedzy.
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5. Jaka bêdzie konstelacja ³añcucha wartoœci i kto sprawuje kontrolê nad aktyw-

noœciami kluczowymi dla sukcesu w danej bran¿y?

Zgodnie z ide¹ M.E. Portera istota ³añcucha wartoœci oznacza wyodrêbnienie

dzia³añ firmy o znaczeniu strategicznym. Firma zyskuje bowiem przewagê

konkurencyjn¹, gdy wykonuje któreœ z kluczowych zadañ lepiej lub po ni¿-

szych kosztach ni¿ konkurenci. Zgodnie z t¹ zasad¹ EGB mia³o przewagê

w zakresie rozwi¹zañ prawnych i metod przekonywania d³u¿ników przez

windykatorów. Firma obejmowa³a ca³y proces windykacji tzn. od zakupów

przeterminowanych nale¿noœci do ich odzyskania.

6. Jakie s¹ podstawowe mo¿liwoœci i ograniczenia firmy?

Podstawowe mo¿liwoœci, to potencja³ zagospodarowania znacznych kwoto-

wo przeterminowanych nale¿noœci, a ograniczenia to umiejêtnoœci windyka-

cyjne dzia³u prawnego i osób kontaktuj¹cych siê z d³u¿nikami oraz konku-

rencja, która ogranicza rynek poprzez zakup nale¿noœci, które potencjalnie

mog³a nabyæ rozpatrywana firma. Istotne z punktu widzenia ograniczeñ s¹

równie¿ umiejêtnoœci windykacyjne i zyskownoœæ tego procesu u konkuren-

cji. Im wolniej bêdzie ona windykowaæ tym wolniej bêdzie obracaæ gotówk¹

zakupuj¹c nale¿noœci i odzyskuj¹c je, oraz im mniejsza bêdzie zyskownoœæ

procesu windykacji tym wolniej konkurencja bêdzie zwiêkszaæ wolumen za-

kupów nowych nale¿noœci w mniejszym stopniu ograniczaj¹c firmê EGB.

7. W jakim stopniu pozycja firmy stworzona przez dany model jest odporna na

atak konkurencji?

Firma mia³a œwiadomoœæ, i¿ rozwi¹zania stosowane przez ni¹, pomimo i¿

trzymane w poufnoœci, wczeœniej czy póŸniej przenikn¹ i w rzeczywistoœci

przeniknê³y do konkurencji, która rozpoczê³a proces imitacji. Pozosta³a ucie-

czka do przodu i wykorzystanie pozycji lidera bran¿y w Polsce oraz szukania

nowych nisz do zagospodarowania oraz szybszy obrót gotówk¹ i optymaliza-

cja procesu windykacji.
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Zdefiniowanie rynku i wybór modelu biznesu w przedsiêbiorstwie

Streszczenie

Jednym z kluczowych kwestii dla nowych przedsiêbiorstw jest zdefiniowanie swojego rynku,

a dla przedsiêbiorstw ju¿ istniej¹cych zastanowienie siê czy przypadkiem swojej definicji rynko-

wej nie trzeba zmieniæ w celu osi¹gniêcia wiêkszego rozwoju. Niniejszy artyku³ omawia mo¿li-

woœci, dylematy, kryteria oraz niektóre potencjalne konsekwencje wyboru rynku. Nastêpnie

przedstawiony jest koncept modelu biznesu, wskazuj¹c z jakich elementów powinien siê on

sk³adaæ oraz na jakie pytania powinien odpowiadaæ, aby stanowiæ ogniwo ³¹cz¹cego definiowanie

rynku i strategiê firmy. Tworzenie modelu biznesu jest przedstawione na przyk³adzie konkretnej

firmy, z uwzglêdnieniem wszystkich czynników konstytuuj¹cych dany model.

Defining market and choosing the bisness model in an enterprise

Summary

One of the key issues for new enterprises is defining own market and for the existing firms it

is vital to consider if the current market definition should not be changed in order to expedite the

growth. This paper discusses the dilemas, possibilities, criteria and some potential consequences

of market choice. There is then presented the concept od business model as an element linking the

market definition of an enterprise and the strategy. Further there is portrayed how the business

model is formed and which question have to be answered to form such a model.
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JAN GALICKI

Wy¿sza Szko³a Handlu i Us³ug w Poznaniu

Doradztwo w rozwoju przedsiêbiorstwa

Consulting in business development

1. Wprowadzenie

Introduction

Rozwój to proces przeobra¿eñ, zmian, przechodzenia do stanów lub form bar-

dziej z³o¿onych lub pod pewnym wzglêdem doskonalszych1. Dotyczy on jednostek

jak i zbiorowoœci. Dotyczy wiêc tak¿e takiej zbiorowoœci spo³ecznej jak¹ jest przed-

siêbiorstwo. Wspó³czeœnie ta zbiorowoœæ jest rozumiana jako podmiot prowadz¹cy

dzia³alnoœæ gospodarcz¹, motywowan¹ chêci¹ uzyskania korzyœci maj¹tkowych,

maj¹cy na celu zaspokojenie potrzeb innych podmiotów ¿ycia spo³ecznego przez

wytworzenie produktów i / lub œwiadczenie us³ug, przy czym dzia³alnoœæ ta prowa-

dzona jest samodzielnie na ryzyko w³aœciciela/i 2.

Rozwój tak rozumianego przedsiêbiorstwa oznacza skoordynowane zmiany ele-

mentów i systemów tego przedsiêbiorstwa dostosowuj¹ce je do ci¹gle zmie-

niaj¹cego siê otoczenia i wnêtrza tego przedsiêbiorstwa.

Zmieniaj¹ce siê otoczenie i wnêtrze to m. in.:

• pog³êbiaj¹ca siê z³o¿onoœæ procesów spo³ecznych, ekonomicznych i politycz-

nych,

• wzrastaj¹cy poziom konkurencji na rynku krajowym i miêdzynarodowym,

• stagnacja obrotów na przesyconym rynku,

• skracanie cyklu ¿ycia produktów i technologii,

• wzrastaj¹ce koszty,

• zwiêkszanie kompleksowoœci stanów i dzia³añ.

W reakcji na takie zmiany w otoczeniu i wnêtrzu, rozwój przedsiêbiorstwa oznacza:

• wprowadzanie nowych elementów,

• popraw¹ jakoœci istniej¹cych elementów,

• zmiany struktur systemów.
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St¹d potrzeba nowych instrumentów i technik prowadz¹cych do rozwoju przed-

siêbiorstwa. Te nowe instrumenty i techniki mo¿e zapewniæ przedsiêbiorstwu sko-

rzystanie z doradztwa.

2. Doradztwo w rozwoju przedsiêbiorstwa

Consulting in business development

Potocznie doradztwo bywa rozumiane jako udzielanie porad, podanie, wskaza-

nie sposobu postêpowania w jakiejœ sprawie3.

Historia powszechna poucza nas, ¿e doradztwo jako instytucja ma bardzo od-

leg³¹ przesz³oœæ. Kap³ani doradzali faraonom, wró¿bici, zausznicy doradzali monar-

chom, szamani doradzali kacykom. Równie¿ wspó³czeœnie panuj¹cy, rz¹dz¹cy ko-

rzystaj¹ z doradców.

Szczególnie intensywnie doradztwo rozwinê³o siê wobec przedsiêbiorstw w kra-

jach wysoko rozwiniêtych gospodarczo w ubieg³ym XX wieku, przybieraj¹c postaæ

intratnego biznesu.

Wspó³czeœnie doradztwo, zwane niekiedykonsultingiem, to rodzaj us³ugi, czyli

wytwórczoœci niematerialnej, wykonywanej przez osobê fizyczn¹ lub prawn¹ dys-

ponuj¹c¹ odpowiedni¹ wiedza i przygotowaniem zawodowym na rzecz okreœlonej

organizacji, w naszym przypadku przedsiêbiorstwa, której celem jest rozwi¹zanie

okreœlonego problemu danej organizacji4.

Us³uga taka mo¿e mieæ charakter:

• ekonomiczny,

• prawny,

• techniczny,

• spo³eczny,

• psychologiczny.

Do immanentnych cech tej us³ugi zalicza siê:

• niezale¿noœæ,

• indywidualne podejœcie,

• dobrowolnoœæ,

• orientacja problemowa,

• ograniczenie czasowe5.

Rezultatem takiej us³ugi mo¿e byæ:

• opinia,

• zalecenie,

• diagnoza,
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• projekt,

• ekspertyza,

• program6.

Bli¿sze poznanie istoty tej us³ugi, tego doradztwa, wymagaj¹ dokonania jej sy-

stematyzacji, dokonania podzia³u wed³ug zasadnych kryteriów. Do takich kryteriów

mo¿na zaliczyæ:

• sposób realizacji doradztwa,

• umiejscowienie doradztwa wobec przedsiêbiorstwa,

• instytucjonalnoœæ doradztwa,

• miêdzynarodowe umiejscowienie doradztwa,

• ogólna specjalizacja doradztwa,

• bran¿owa specjalizacja doradztwa,

• specjalizacja doradztwa w zakresie zarz¹dzania.

Sposób realizacji doradztwa pozwala wyró¿niæ:

• doradztwo indywidualne realizowane przez jednego doradcê, zwykle

o wysokiej wiedzy i doœwiadczeniu. Niekiedy takie doradztwo jest realizowa-

ne stale na rzecz danego przedsiêbiorstwa i przybiera postaæ wsparcia dyrek-

tora naczelnego przedsiêbiorstwa;

• doradztwo zespo³owe skupiaj¹ce wielu specjalistów. Czêsto s¹ to doradcy ze-

wnêtrzni i wewnêtrzni co zapewnia znaczn¹ skutecznoœæ w dzia³aniu.

Umiejscowienie doradztwa wobec przedsiêbiorstwa prowadzi do wyró¿nie-

nia:

• doradztwa zewnêtrznego polegaj¹cego na œwiadczeniu us³ug doradczych

przez osoby fizyczne lub prawne o wysokiej wiedzy i doœwiadczeniu,

• doradztwa wewnêtrznego polegaj¹cego na wykonywaniu doradztwa przez za-

trudnionych w przedsiêbiorstwie pracowników specjalistów jako osoby indy-

widualne lub zespo³y doradców.

Instytucjonalnoœæ doradztwa, dotycz¹ca doradztwa zewnêtrznego, mo¿e przy-

braæ postaæ:

• doradcy indywidualnego jako przedstawiciela okreœlonego wolnego zawodu,

• przedsiêbiorstwa doradczego, specjalizuj¹cego siê w œwiadczeniu okreœlo-

nych us³ug doradczych, do tej grupy mog¹ byæ zaliczone tak¿e niektóre

banki.

Miêdzynarodowe umiejscowienie doradztwa pozwala wyró¿niæ:

• doradztwo realizowane przez indywidualnych doradców i przedsiêbiorstwa

doradcze krajowe,

• doradztwa realizowane przez przedsiêbiorstwa doradcze miêdzynarodowe

i ich filie w danym kraju.
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Kryterium ogólnej specjalizacji doradztwa prowadzi do wyró¿niania m.in.:

• doradztwa ekonomicznego,

• doradztwa prawnego,

• doradztwa organizacyjnego,

• doradztwa finansowego,

• doradztwa personalnego,

• doradztwa spo³ecznego.

Natomiast kryterium bran¿owej specjalizacji doradztwa prowadzi do wyró¿-

nienia m.in.:

• doradztwa w sektorze finansowym,

• doradztwa w sektorze przemys³owym,

• doradztwa w sektorze u¿ytecznoœci publicznej,

• doradztwa w sektorze handlu,

• doradztwa w sektorze us³ug.

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje podzia³ tych us³ug wed³ug kryterium

specjalizacji doradztwa w zakresie zarz¹dzania. Kryterium to pozwala wyró¿-

niæ:

• doradztwo dotycz¹ce zarz¹dzania strategicznego w przedsiêbiorstwie,

• doradztwo dotycz¹ce zarz¹dzania zmianami w przedsiêbiorstwie,

• doradztwo dotycz¹ce zarz¹dzania kadrami w przedsiêbiorstwie, w tym do-

tycz¹ce wartoœciowania pracy i coachingu,

• doradztwo dotycz¹ce zarz¹dzania produkcj¹ i us³ugami.

Istotne znaczenie ma tak¿e kryterium czasu realizacji doradztwa, które prowa-

dzi do wyró¿niania:

• doradztwa okazyjnego, incydentalnego,

• doradztwa sta³ego.

Doradztwo, jako skorzystanie z wiedzy i doœwiadczenia zawodowego doradcy

(specjalisty z danej dziedziny), winno zapewniæ rozwój przedsiêbiorstwa. W dobo-

rze doradcy zasadnicze znaczenie maj¹ – sposób realizacji doradztwa, umiejêtnoœci

doradcy, jego status (instytucjonalnoœæ) i jego umiejscowienie.

Umiejscowienie doradztwa prowadz¹ce do rozró¿niania doradztwa zewnêtrzne-

go i doradztwa wewnêtrznego mo¿e stanowiæ dla przedsiêbiorstwa istotny problem.

Zwykle tylko wielkie przedsiêbiorstwa staæ na doradztwo wewnêtrzne. Natomiast

z doradztwa zewnêtrznego mog¹ korzystaæ wszystkie przedsiêbiorstwa i to korzy-

stanie wymaga szczegó³owego rozpatrzenia.
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3. Korzystanie z doradztwa zewnêtrznego

Use of external consulting

Skorzystanie z doradztwa zewnêtrznego jako us³ugi winno byæ poprzedzone:

• rozpoznaniem potrzeb korzystania z tego doradztwa, okreœlenia przyczyn któ-

re wywo³uj¹ tak¹ potrzebê,

• okreœlanie zakresu korzystania z tego doradztwa.

Za korzystanie z doradztwa zewnêtrznego jako us³ugi mog¹ przemawiaæ zarów-

no przyczyny natury obiektywnej jak i subiektywnej.

Do przyczyn natury obiektywnej korzystania z tego doradztwa mo¿na zaliczyæ:

• brak w przedsiêbiorstwie pracowników o niezbêdnych, po¿¹danych kwalifika-

cjach,

• brak czasu na rozwi¹zywanie pojawiaj¹cych siê problemów, nawa³ spraw

bie¿¹cych w przedsiêbiorstwie,

• potrzeba niezale¿nego od przedsiêbiorstwa, niezwi¹zanego z nim, eksperta dla

obiektywnej oceny sytuacji,

• zakres problemów do rozwi¹zania nie jest dostatecznie du¿y i d³ugotrwa³y by

zatrudniæ nowych pracowników,

• ocena rozwi¹zañ problemów opracowanych przez w³asnych pracowników,

• rozstrzyganie wewnêtrznych sporów przez zewnêtrzn¹ osobê niezwi¹zan¹

z przedsiêbiorstwem7.

Natomiast do przyczyn natury subiektywnej korzystania z tego doradztwa mo¿-

na zaliczyæ:

• okresowe wystêpowanie mody na wyspecjalizowane doradztwo zewnêtrzne

w zakresie zarz¹dzania np. zarz¹dzanie jakoœci¹, zarz¹dzanie marketingowe,

• chêæ ukazania na zewn¹trz przedsiêbiorstwa postaw twórczych jego naczelne-

go dyrektora.

O zakresie korzystania z doradztwa zewnêtrznego decyduj¹ takie czynniki jak:

• pozycja rynkowa przedsiêbiorstwa,

• wymagana pilnoœæ rozwi¹zania problemu.

• znaczenie problemu wymagaj¹cego rozwi¹zania dla przedsiêbiorstwa,

• z³o¿onoœæ problemu wymagaj¹cego rozwi¹zania,

• poziom aspiracji twórczych dyrektora naczelnego przedsiêbiorstwa,

• poziom specjalistycznych kwalifikacji pracowników.

Czynniki te prowadz¹ do wyró¿nienia nastêpuj¹cych modelowych zakresów do-

radztwa zewnêtrznego:

• model opiniodawczy,

• model projektowy,
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• model diagnostyczno – projektowy,

• model wsparcia metodycznego8.

Model opiniodawczy poleca na zaci¹ganiu u doradcy opinii, os¹du, komentarza,

informacji dotycz¹cych konkretnego problemu przedsiêbiorstwa. Te opinie, informa-

cje stanowi¹ swoiste tworzywo do sformu³owania s¹du lub weryfikacji pogl¹dów za-

mawiaj¹cego dyrektora. Pogl¹d doradcy ma dla niego znaczenie raczej informacyj-

ne nie obowi¹zuj¹ce, jest rodzajem „lustra”, w którym mo¿na zobaczyæ w³asne

pomys³y ewentualnie je skorygowaæ.

Opinie takie zostaj¹ przyjmowane od doradcy tylko przez dyrektora naczelnego

lub przez ca³y zespó³ kierowniczy przedsiêbiorstwa najwy¿szego szczebla. Niekie-

dy s¹ one prezentowane szerszemu gremium kierownictwa przedsiêbiorstwa – kie-

rownikom œredniego i najwy¿szego szczebla zarz¹dzania.

Przyk³adowe treœci takich opinii:

• kontrakt menad¿erski i jego przydatnoœæ w przedsiêbiorstwie,

• zakres i horyzont czasowy planów finansowych w przedsiêbiorstwie,

• zasadnoœæ zmian statusu prawnego przedsiêbiorstwa – ze spó³dzielni na

spó³kê kapita³ow¹,

• przydatnoœæ wartoœciowania pracy w przedsiêbiorstwie,

• motywacyjna rola premii zadaniowej w przedsiêbiorstwie.

Model projektowy polega na zleceniu rozwi¹zania przez doradcê okreœlonego

problemu. Doradca ma swobodê dzia³ania w doborze zespo³u i metodyki postêpo-

wania w procesie rozwi¹zania problemu. Wykorzystanie rozwi¹zania zadanego pro-

blemu zale¿y jednak od zamawiaj¹cego dyrektora naczelnego przedsiêbiorstwa. Za-

lecane do rozwi¹zania problemy mog¹ dotyczyæ:

• wnêtrza przedsiêbiorstwa lub jego stosunków z otoczeniem,

• bie¿¹cej dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa a tak¿e jego rozwoju.

Problemy te mog¹ mieæ charakter ekonomiczny, prawny, organizacyjny, socjo-

logiczny czy psychologiczny.

Przyk³adowe treœci takich problemów:

• wybór metody prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego,

• sposób przekszta³cania publicznej spó³ki kapita³owej w publiczno – prywatn¹

spó³kê kapita³ow¹,

• ocena zasadnoœci domiaru podatku od towarów i us³ug oraz podatku docho-

dowego,

• mo¿liwoœci wzrostu eksportu przedsiêbiorstwa np. przemys³u drzewnego,
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• mo¿liwoœci racjonalizacji systemu logistycznego przedsiêbiorstwa,

• ocena sprawnoœci organizacji stanowisk robotniczych przedsiêbiorstwa np.

przemys³u maszynowego.

Model diagnostyczno-projektowy polega na tym, ¿e zamawiaj¹cy nie zna i nie

umie okreœliæ problemów, które maj¹ byæ rozwi¹zane , wie jedynie, ¿e go „boli”

(dolega) i ze wzglêdu na rozpoznane symptomy potrzebuje odpowiedniego „leka-

rza” tj. doradcy. Rola doradcy sprowadza siê do przeprowadzenia diagnozy stanu

i ustalenia problemów do rozwi¹zania, a tak¿e przygotowania projektu usprawnieñ.

Model diagnostyczno-projektowy zwykle ma zastosowanie wobec poszczegól-

nych obszarów dzia³ania przedsiêbiorstwa rozumianych podmiotowo (okreœlony

obszar organizacyjny przedsiêbiorstwa jest niesprawny) lub rozumiany przedmioto-

wo (okreœlona funkcja dzia³ania przedsiêbiorstwa stanowi jego s³ab¹ stronê).

Przyk³adowe treœci realizowania tego modelu zakresu doradztwa:

• racjonalizacja struktury organizacyjnej przedsiêbiorstwa,

• usprawnianie organizacji s³u¿by pracowniczej przedsiêbiorstwa,

• racjonalizacja organizacji gospodarki narzêdziowej w przedsiêbiorstwie,

• racjonalizacja organizacji gospodarki remontowej w przedsiêbiorstwie,

• usprawnienie systemu planowania w przedsiêbiorstwie,

• racjonalizacja systemu motywacji w przedsiêbiorstwie,

• komputeryzacja systemów informacyjnych przedsiêbiorstwa.

Model wsparcia metodycznego polega na tym, ¿e zamawiaj¹cy aktywnie zajmu-

je siê procesem usprawniaj¹cym – diagnozowaniem, projektowaniem i wdro¿eniem

zmian, natomiast doradca zapewnie pomoc metodyczn¹ we wszystkich etapach tego

procesu. Zakres tego wsparcia metodycznego dotyczy nowych, wyj¹tkowych, dot¹d

niesprawnych w danym przedsiêbiorstwie zagadnieñ, a wiêc i problemów, które kie-

rownictwo tego przedsiêbiorstwa stara siê przyswoiæ i rozwi¹zaæ.

Przyk³adowe tematy takich zagadnieñ:

• przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiêbiorstwa,

• przeprowadzenie po³¹czeñ przedsiêbiorstwa (fuzja),

• przygotowanie przedsiêbiorstwa do stosowania zarz¹dzania jakoœci¹,

• zapewnienie wyprowadzenia z przedsiêbiorstwa okreœlonych funkcji metod¹

kontraktow¹ lub kapita³ow¹,

• opracowanie strategii rozwoju przedsiêbiorstwa,

• wprowadzenie emitowanych podstawowych papierów wartoœciowych przed-

siêbiorstwa do obrotu publicznego.

Sprawne stosowanie powy¿szych metodycznych modeli zakresu doradztwa wy-

maga spe³nienia przez naczelnego dyrektora przedsiêbiorstwa warunków ujêtych

w tabeli 1.
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Tabela 1. Warunki sprawnego stosowania metodycznych modeli zakresu doradztwa

Table 1. Conditions of efficient applying of consulting range methodological models

Model

opiniodawczy

Model

projektowy

Model diagnostyczno-

-projektowy

Model wsparcia

metodycznego

1.Dyrektor ma

pe³n¹ œwiadomoœæ

istoty zarz¹dzania

i dzia³añ

usprawniaj¹cych

2. Dyrektor umie

postawiæ diagnozê

stanu zarz¹dzania

oraz formu³owaæ

i wprowadzaæ

rozwi¹zania

zidentyfikowanych

problemów.

3. Dyrektor ma

czas na przygoto-

wanie i wprowa-

dzenie usprawnieñ.

4. Dyrektor jest

zdecydowany

podj¹æ i rozstrzy-

gaæ z wprowadza-

niem wszystkie

sprawy ludzkie

zwi¹zane z prze-

prowadzeniem

zmian

1. Diagnoza dyrektora

co do istoty problemu

jest prawid³owa

2. Dyrektor trafnie

zidentyfikowa³

umiejêtnoœci doradcy

lub zespo³u doradców

i dobra³ w³aœciwych

ludzi do rozwi¹zania

problemu

3. Problem do

rozwi¹zania zosta³

przez dyrektora

przekazany doradc¹

w sposób zrozumia³y.

4. Dyrektor jest przy-

gotowany na wszelkie

potencjalne konse-

kwencje wyników

pracy doradców np.

rozwi¹zanie, które

bêdzie sprzeczne

z jego przekonaniami

w danym przedmiocie

1. Dyrektor prawi-

d³owo zinterpretowa³

symptom i okreœli

„chore” obszary

2. Dyrektor mo¿e

zaufaæ diagnozie

doradców

3. „Chore” osoby lub

zespo³y ujawniaj¹

wszystkie informacje

konieczne do diagnozy

i „leczenia” tzn.

zaufaj¹ doradcy

na tyle, aby rzetelnie

z nim wspó³pracowaæ

4. Dyrektor jest

zdecydowany

zaakceptowaæ zarówno

wyniki diagnozy, jak

i propozycje rozwi¹zañ

usprawniaj¹cych

5. Dyrektor bêdzie

w stanie utrzymaæ

wprowadzone roz-

wi¹zanie po odejœciu

doradców

1. Dyrektor rzeczy-

wiœcie odczuwa

potrzebê pomocy

w postawieniu diagno-

zy i chce doskonaliæ

swoje umiejêtnoœci

prowadzenia dzia³añ

usprawniaj¹cych

2. Dyrektor ma ju¿

pewne doœwiadczenie

i umiejêtnoœci w roz-

wi¹zywaniu proble-

mów zarz¹dzania

3. Dyrektor bierze

na siebie pe³n¹

odpowiedzialnoœæ

za przebieg i rezultaty

wspó³pracy i pozostaje

osob¹, która dokonuje

wszelkich istotnych

rozstrzygniêæ niezbêd-

nych w procesie

usprawniania

4. Dyrektor

podporz¹dkowuje siê

sposobom prowadzenia

dzia³añ usprawniaj¹-

cych ca³kowicie

uzgodnionych z dorad-

cami

5. Dyrektor i doradcy

reprezentuj¹ stosun-

kowo wysoki poziom

wiedzy na temat

organizacji, zarz¹dza-

nia, uwarunkowañ

zewnêtrznych i we-

wnêtrznych oraz

wskazuj¹ sk³onnoœci do

dalszego uzupe³nienia

tej wiedzy

�ród³o: B. Wawrzyniak, Szko³a zarz¹dzania, PWE, Warszawa, 1987, s. 159
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4. Sprawne korzystanie z doradztwa zewnêtrznego w przedsiêbiorstwie

Efficient use of external consulting in a business

Dla zapewnienia sprawnoœci, a wiêc skutecznoœci, korzystnoœci i efektywnoœci

ekonomicznej us³ug doradcy niezbêdne jest:

• dokonanie rozumnego doboru doradcy,

• sprecyzowania prawid³owego przebiegu œwiadczenia us³ugi doradczej,

• realizowania œcis³ej wspó³pracy z doradc¹ w czasie realizacji us³ugi dorad-

czej.

Rozumny wybór doradcy zwykle opiera siê o nastêpuj¹ce kryteria:

• osobista znajomoœæ doradcy,

• image przedsiêbiorstwa doradczego,

• opinia doradcy w innych przedsiêbiorstwach (korzystna),

• zdolnoœci fachowe doradcy,

• znajomoœæ problematyki przez doradcê,

• wra¿enie odniesione podczas pierwszej rozmowy z doradc¹,

• koszt us³ugi doradczej.

Zwykle dobór doradcy nastêpuje po uwzglêdnieniu kilku z wy¿ej wymienionych

kryteriów.

Sprecyzowanie prawid³owego przebiegu œwiadczenia us³ugi doradczej obej-

muje:

• okreœlenie wyników, które maj¹ byæ uzyskane w rezultacie realizacji us³ugi,

³¹cznie z okreœleniem warunków odbioru tej us³ugi,

• ustalenie g³ównych etapów procesu realizacji us³ugi, w celu osi¹gniêcia okre-

œlonych wyników,

• opracowanie harmonogramu realizacji us³ugi z wyszczególnieniem g³ównych

czynnoœci oraz czasu pracy zarówno doradców jak i pracowników zlecenio-

dawcy,

• sporz¹dzenie kosztorysu zamierzonych prac doradczych.

Realizowanie œcis³ej wspó³pracy z doradc¹ w czasie realizacji us³ugi dorad-

czej dotyczy m.in.:

• u³atwienia doradcy wejœcia w system organizacji przedsiêbiorstwa,

• organizowania spotkañ pracowników przedsiêbiorstwa z doradcami,

• organizowania szkoleñ zwi¹zanych z zakresem prac doradczych,

• anga¿owania pracowników przedsiêbiorstwa do wspó³uczestnictwa w proje-

ktowaniu a nastêpnie wdra¿aniu usprawnieñ.

Uwzglêdnienie powy¿szych zasad postêpowania w procesie korzystania z dora-

dztwa zewnêtrznego pozwoli na sprawne skorzystanie z us³ugi doradczej dla roz-

woju przedsiêbiorstwa.
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Doradztwo w rozwoju przedsiêbiorstwa

Streszczenie

Rozwój przedsiêbiorstwa to wprowadzanie do niego nowych elementów, poprawianie ist-

niej¹cych, zmienianie struktur w ca³ych jego systemach. Jest to reakcja na zmiany w jego otocze-

niu i wnêtrzu. Dzia³ania te wymagaj¹ wsparcia przez osoby dysponuj¹ce odpowiedni¹ wiedz¹

i doœwiadczeniem. Wsparcie to nazywane jest doradztwem.

Wsparcie to jest zró¿nicowane w zale¿noœci od sposobu jego realizacji, umiejscowienia doradz-

twa i specjalizacji doradców.

Powszechne znaczenie dla rozwoju przedsiêbiorstw ma doradztwo zewnêtrzne, rodzaj us³ugi

realizowanej na rzecz przedsiêbiorstwa.

Consulting in business development

Summary

The development of a business is about implementing new elements, improving the existing

ones, changing structures in its whole systems. It is about reaction to changes in its environment

and inside. Such activities require the support of people with appropriate knowledge and expe-

rience. This support is called consulting.

This support is varied depending on the way of its realization, consulting location and specia-

lization.

External consulting, a kind of service provided to a business, is of widespread significance for

business development.
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WIES£AW CIECHOMSKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rozwój sklepów wielkopowierzchniowych

w Polsce w latach 2000–2008

The development of large stores in Poland in 2000-2008

Dynamika zmian strukturalnych zachodz¹cych w handlu detalicznym w Polsce

od czasu ustrojowej transformacji jest bardzo du¿a. W latach 2005-08 powierzchnia

sprzeda¿owa sklepów utrzymywa³a siê na poziomie 28-29 mln m2, co w zestawie-

niu z liczb¹ 14,4 mln m2 w roku 1989 ilustruje nies³ychany rozwój handlu. O nasy-

ceniu przestrzeni handlowej i nowych wyzwaniach wynikaj¹cych z ekspansji skle-

pów internetowych œwiadczy coraz wolniejsze tempo przyrostu powierzchni

sprzeda¿owej sklepów nale¿¹cych do polskich handlowców. Przyk³adowo w roku

2007 ca³kowita powierzchnia sklepów bêd¹cych w posiadaniu rodzimych kupców

spad³a o 3,5%, podczas gdy powierzchnia sklepów w³asnoœci zagranicznej wzros³a

w analizowanym roku a¿ o 24,0%.

Bardzo szybko ros³a liczba sklepów wielkopowierzchniowych, a w szczególno-

œci hipermarketów, supermarketów i dyskontów. Na wykresie 1 przedstawiono dane

na temat rozwoju sklepów o powierzchni powy¿ej 400 m2 w Polsce w latach 1995-2007

i funkcjê liniow¹ odzwierciedlaj¹c¹ tempo przyrostu tych nowoczesnych obiektów

handlowych.

Do grupy sklepów wielkopowierzchniowych nale¿¹ nie tylko hipermarkety, su-

permarkety i sklepy dyskontowe, ale równie¿ domy towarowe i handlowe. Te pier-

wsze to sklepy o powierzchni sal sprzeda¿owych co najmniej 2000 m2 prowadz¹ce

sprzeda¿ szerokiego i uniwersalnego asortymentu towarów nie¿ywnoœciowych,

a czêsto tak¿e towarów ¿ywnoœciowych. Z kolei domy handlowe to sklepy o powie-

rzchni sal sprzeda¿owych od 600 m2 do 1999 m2, specjalizuj¹ce siê w sprzeda¿y to-

warów w ramach w¹skiej grupy asortymentowej. Jedn¹ z prawid³owoœci rozwoju

handlu jest malej¹ca rola domów towarowych i handlowych jako kana³u dystrybucji

oferty towarowej. Zgodnie z teori¹ cyklu ¿ycia form handlu nastêpuje nieub³agane

starzenie siê formatu domów towarowych i handlowych, gdy¿ w walce konkuren-

cyjnej coraz bardziej ulegaj¹ one galeriom handlowym a tak¿e sklepom interneto-

wych. Opisywan¹ tendencjê ilustruje wykres 2.
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Przes³ank¹ ekspansji handlu wielkopowierzchniowego jest przede wszystkim

dynamiczny rozwój sieci hipermarketów. S¹ to wielkoformatowe placówki handlo-

we o jednopoziomowej zabudowie i powierzchni minimum 2500 m2, dysponuj¹ce
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Wykres 1 Liczba sklepów o powierzchni powy¿ej 400 m2 w Polsce w latach 1995-2007

Figure 1. Number of stores with an area exceeding 400 m2 in Poland in the years 1995-2007

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

Wykres 2 Proces marginalizacji domów towarowych i handlowych jako kana³u rynku

Figure 2. The process of marginalization of department stores and commercial market as a channel

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS oraz E. Maleszyk Wp³yw koncentracji

na przemiany w handlu detalicznym, w: Wyzwania dla dystrybucji na jednolitym europejskim

rynku wewnêtrznym, Instytut Rynku Wewnêtrznego i Konsumpcji, Warszawa 2004, s. 41, Raport

o stanie handlu wewnêtrznego w 2006 r., s. 112 oraz Handel wewnêtrzny w Polsce w 2007 roku,

Red. naukowa U. K³osiewicz-Górecka, Instytut Badañ Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, War-

szawa 2008, s. 91 oraz Rynek Wewnêtrzny w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009, s. 90



co najmniej 10 kasami oraz stosuj¹ce wy³¹cznie samoobs³ugow¹ formê sprzeda¿y.

Wiêkszoœæ firm badawczych przyjê³a w 2007 roku istotn¹ zmianê w zakresie uzna-

wania obiektu handlowego za hipermarket. Obni¿ono minimaln¹ jego powierzchniê

sprzeda¿ow¹ z 2500 do 2000 m2. By³o to konsekwencj¹ tego, i¿ zasadê tak¹ przyjêli

najwiêksi operatorzy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, tacy jak Tes-

co, Carrefour, Kaufland. Wprowadzili oni innowacyjny format hipermarketu kompa-

ktowego, tzw. mini-hipermarketu, którego powierzchnia niewiele przekracza 2000

m2,. Jednoczeœnie operatorzy ci w swoich zestawieniach statystycznych nie infor-

muj¹, które spoœród posiadanych hipermarketów s¹ klasycznymi obiektami o powie-

rzchni co najmniej 2500 m2, a które s¹ hipermarketami kompaktowymi. Nie ulega

w¹tpliwoœci, ¿e ta zmiana metodologiczna przek³ada siê na znacz¹cy wzrost liczby

hipermarketów w Polsce w roku 2008, co ilustruj¹ dane zamieszczone w tabeli 1.

Tabela 1 Sieci hipermarketów FMCG w Polsce w latach 2000-2008

Table 1. FMCG hypermarket chains in Poland in 2000-2008

Nazwa

sieci

Pierwsza

placówka
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Alma 1995 2 2 2 2 3 5 6 9 10

Auchan 1996 8 12 15 17 18 19 21 22 22

Bomi 1995 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Carrefour 1997 7 8 13 13 15 31 34 62 78

Géant 1996 12 15 15 17 17 18 19 - -

Hypernova 1999 9 16 20 27 25 13 14 - -

Kaufland 2001 - 2 11 23 43 67 83 93 101

E.Leclerc 1996 7 9 9 11 11 16 20 13 13

MiniMal 1996 22 24 27 27 28 28 22 - -

Piotr i

Pawe³
1991

1 1 1 1 2 2 2 2 2

Real 1997 24 25 25 27 27 28 30 50 50

Rast 1995 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tesco 1998 10 14 17 35 39 49 51 52 84

Razem 103 149 156 201 229 277 303 304 360

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Detal Dzisiaj Network

Hipermarkety oferuj¹ po niskich cenach bardzo szeroki i relatywnie p³ytki asor-

tyment szybko rotuj¹cych towarów, takich jak ¿ywnoœæ, detergenty, kosmetyki,

ubrania, itp. Sklepy te ze wzglêdu na swoje rozmiary lokalizowane s¹ z regu³y na

obrze¿ach miast oferuj¹c zmotoryzowanym klientom parking na ponad 1000

miejsc. W rezultacie koncentracji na polskim rynku funkcjonuje obecnie ju¿ tylko

szeœæ wielkich sieci hipermarketów (por. tabela 2), z czego cztery – Real, Carrefour,

Tesco, Auchan i Kaufland to firmy o scentralizowanym systemie zarz¹dzania sieci¹
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a jedna (E.Leclerc) ma charakter franczyzowy. Z kolei Kaufland pod wzglêdem

wielkoœci powierzchni sprzeda¿owej (przeciêtnie 4 tys. m2) spe³nia kryterium hiper-

marketu, ale jeœli chodzi o szerokoœæ asortymentu i strategiê cenow¹ sieæ ma w du-

¿ym stopniu charakter dyskontowy. Trzeba tak¿e dodaæ, ¿e inne sieci (oprócz wy-

mienionych szeœciu liderów rynku) posiadaj¹ równie¿ nieliczne sklepy spe³niaj¹ce

kryteria hipermarketu, ale generalnie s¹ one sieciami supermarketów (np. Alma,

Piotr i Pawe³, Bomi, Rast).

Tabela 2 Hipermarkety w TOP 50 przedsiêbiorstw handlu detalicznego w Polsce

Table 2. TOP 50 hypermarkets in the retail business in Poland

Lp. Nazwa firmy
Sieæ

detaliczna

Liczba

sklepów

Sprzeda¿ w

2007 r. mln z³

Sprzeda¿ w

2006 r. mln z³
Zmiana w %

1.
Metro Group

w Polsce

Real 52 16 400 13 600 21

2. Tesco Polska Tesco 52 7 900 6 500 22

3.
Carrefour

Polska

Carrefour 51 7 354 5 280 39

4. Auchan Polska Auchan 22 5 100 4 550 12

5.
Kaufland

Markety

Kaufland 94 2 900* 2 300* 26

6.
Grupa

E.Leclerc

E.Leclerc 15 2 039 1 915 6,5

Razem 286 41 693 34 145 22

*Dane szacunkowe

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Detal Dzisiaj Network

W po³owie lat 90-tych, gdy w Polsce oddawano do u¿ytku kolejne nowoczesne

hipermarkety ten format handlu zrewolucjonizowa³ œwiadomoœæ konsumenck¹ po okre-

sie gospodarki permanentnego niedoboru. Obecnie liczba hipermarketów w Polsce

wci¹¿ roœnie, ale dynamika tego przyrostu uleg³a spowolnieniu. Hipermarkety znajduj¹

siê ju¿ niemal we wszystkich du¿ych miastach, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnio-

ne. W przysz³oœci mo¿na spodziewaæ siê raczej nasilenia procesów konsolidacyjnych,

ani¿eli nowych inwestycji. W ostatnich latach z mapy hipermarketów w Polsce uby³

Géant, którego sklepy przesz³y na w³asnoœæ Reala i dzia³aj¹ obecnie jako hipermarkety

tej sieci; zniknê³a te¿ Hypernova, której placówki przej¹³ Carrefour oraz MiniMal prze-

kszta³cony na Billê, któr¹ z kolei w sierpniu tego roku naby³ francuski E.Leclerc.

Proces spadku znaczenia hipermarketu jako kana³u dystrybucji towarów jest

równie¿ nastêpstwem dynamicznego rozwoju Internetu i e-sklepów. Wspó³czeœni

klienci poszukuj¹ oszczêdnoœci nie tylko na cenie ale i na czasie realizacji zakupów.

Problemy komunikacyjne, korki, brak wolnych miejsc parkingowych, kolejki przy

kasach sprawiaj¹, ¿e znaczna czêœæ nabywców okresowo wybiera mniejsze, ale ko-

rzystniej zlokalizowane, w pobli¿u miejsca zamieszkania, sklepy typu convenience.
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Klasyczna koncepcja hipermarketu ulega w naszym kraju pewnej ewolucji.

Równoczeœnie coraz bardziej zacieraj¹ siê granice pomiêdzy hipermarketem kom-

paktowym, supermarketem i dyskontem, czego przyk³adem jest wspomniana sieæ

Kaufland. Koncepcjê mini-hipermarketu wdra¿aj¹ w szczególnoœci Tesco i Carrefour.

W realiach nasycenia rynku formatem typowych hipermarketów w du¿ym mieœcie

³atwiej jest ulokowaæ mniejszy sklep, natomiast w ma³ych miejscowoœciach utrzy-

mywanie sklepu o powierzchni 5 tys. m2 nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

Oprócz klasycznych hipermarketów oferuj¹cych szybko rotuj¹ce artyku³y czê-

stego zakupu wyró¿niæ mo¿na grupê tzw. hipermarketów budowlanych. Recesja

w budownictwie mieszkaniowym w 2008 roku spowodowana miêdzy innymi ogra-

niczon¹ dostêpnoœci¹ kredytów hipotecznych sprawi³a wyhamowanie bardzo dyna-

micznego rozwoju tego formatu sklepu. Sieci detaliczne typu „dom i ogród” nie

rozwijaj¹ siê tak intensywnie, jak to zapowiada³y jeszcze przed kilkoma laty, tym

niemniej stanowi¹ one nowoczesny kana³ dystrybucji oferty towarowej. W tabelach

3 i 4 zamieszczono dane ilustruj¹ce tempo rozwoju tego typu wielkopowierzchnio-

wych obiektów handlowych.

Tabela 3 Rozwój sieci hipermarketów budowlanych w Polsce w latach 2000-2008

Table 3. Development of hypermarkets with building materials in Poland in 2000-2008

Nazwa sieci 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nomi 25 29 38 39 35 34 31 31 30

OBI 16 18 22 22 23 25 25 29 30

Castorama 8 11 15 17 20 29 33 38 43

Praktiker 14 16 16 16 16 16 17 19 21

Leroy Merlin 5 6 7 11 13 15 19 22 27

Bricomarché 1 8 15 18 28 33 39 41 50

Ogó³em 69 88 113 123 135 152 164 180 201

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Detal Dzisiaj Network

Tabela 4 Charakterystyka wiod¹cych sieci dzia³aj¹cych na rynku „dom i ogród”

Table 4. Characteristics of the leading network operating in the market for „home and garden”

Nazwa sieci Sprzeda¿ 2007 r. w mln z³ Zatrudnienie Pozycja w TOP 50

Castorama 2 400* 5 000* 14

OBI 1 900* 3 800* 19

Leroy Merlin 1 500* 3 000* 24

Praktiker 780* 2 900* 29

Nomi 520* 1 700* 42

Bricomarché 417 1 000 15

Ogó³em 7 517 17 400

*Dane szacunkowe

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Detal Dzisiaj Network
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Pierwszy sklep Praktiker w Polsce powsta³ w 1997 r. w podwarszawskich Jan-

kach. Obecnie dzia³a ich 21 w 17 miastach. Sieæ Nomi rozpoczê³a dzia³alnoœæ go-

spodarcz¹ w lutym 1993 r. Obecnie Nomi obejmuje 30 hipermarketów i zatrudnia

oko³o 1800 osób. Placówki posiadaj¹ powierzchniê od 3000 do 7000 m2 i oferuj¹

oko³o 20 000 produktów. Jej konkurent sieæ OBI rozpoczê³a dzia³alnoœæ w Polsce

w 1995 r. Obecnie pod jednym szyldem dzia³a 30 hipermarketów. Z kolei pod logo

Castorama dzia³aj¹ ju¿ 43 placówki, a kolejne 2 obiekty zostan¹ wkrótce oddane do

u¿ytku. Jest to zatem najliczniejsza sieæ tego typu hipermarketu.

Pierwszy sklep Leroy Merlin w Polsce otwarto w Piasecznie pod Warszaw¹

w 1996 r. Obecnie grupa liczy 27 bardzo du¿ych powierzchniowo placówek i zapo-

wiada dalsz¹ ekspansjê przez po³¹czenie z sieci¹ Conforama. Kolejny detalista Bri-

co Depot to sieæ mniejszych marketów, któr¹ od dwóch lat próbuje rozwijaæ na pol-

skim rynku Grupa Kingfisher. Obecnie sieæ sk³ada siê z czterech placówek

handlowych. Ostatnia z wiod¹cych sieci Bricomarché rozpoczê³a dzia³alnoœæ w Pol-

sce w roku 2000 i obecnie liczy 50 placówek.

Kolejn¹ grup¹ sklepów wielkopowierzchniowych s¹ supermarkety. Wed³ug

GUS s¹ to sklepy o powierzchni sprzeda¿owej od 400 m2 do 2499 m2 prowadz¹ce

sprzeda¿ g³ównie w systemie samoobs³ugowym, oferuj¹ce szeroki asortyment arty-

ku³ów ¿ywnoœciowych oraz artyku³ów nie¿ywnoœciowych czêstego zakupu. W ta-

beli 5 zaprezentowano dane o najwa¿niejszych systemach sieciowych rozwi-

jaj¹cych ten format sklepów.

Tabela 5 Sieci supermarketów w Polsce

Table 5. Supermarket chains in Poland

Nazwa sieci Operator W³asnoœæ
Liczba

supermarketów

Œrednia

wielkoœæ

sklepu (w m2)

Sprzeda¿

w 2008 r.

(w mln z³)

Aldik Aldik Sp. z o.o. Krajowa 24 800 186

Alma Alma Market

S.A.

Krajowa
14 1 800 869

Bomi PPH Bomi S.A. Krajowa
33 1 800

904

(Grupa Bomi)

Carrefour

Express,

Globi

Carrefour Polska

Sp. z o.o.

Zagra-

niczna 202 500-2 000

7 800***

(Carrefour

Polska)

Delikatesy

Centrum

Eurocash

Franszyza

Sp. z o.o.

Krajowa

434 200

6 122

(Grupa

Eurocash)

Eko Eko Holding

S.A.

Krajowa
219 400 1 722

Intermarché ITM Polska

Sp. z o.o.
* 140 1 000 2 350

MarcPol MarcPol S.A. Krajowa 52 700 -
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Mini Europa Delikatesy Mini

Europa s.j.

Krajowa
8 800 950

Piotr i Pawe³ Piotr i Pawe³

Sp. z o.o.

Krajowa
62 1 100 1 125

Polomarket Polomarket

Sp. z o.o.

Krajowa
276 550 2 200

Rast PPH Bomi S.A. Krajowa
35 1 000

904

(Grupa Bomi)

Savia PH Savia S.A. Zagra-

niczna
32 650-1 000

9 100

(Tesco Polska)

Simply

Market

Elea Sp. z o.o. Zagra-

niczna
14 1 400 -

Spar Spar Polska

Sp. z o.o.

Zagra-

niczna
57 235 242

Stokrotka Stokrotka

Sp. z o.o.

Krajowa
161 650

11 620***

(Emperia)

Tesco Tesco Polska

Sp. z o.o.

Zagra-

niczna
325** 500-3 000

9 100

(Tesco Polska)

Razem 2088

*) Sklepy s¹ w³asnoœci¹ polskich kupców, zagraniczna jest spó³ka udzielaj¹ca franczyzy

**) Supermarkety Tesco oraz hipermarkety kompaktowe, tj. o powierzchni do 3000 m2

***) Dane szacunkowe

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Detal Dzisiaj Network

Z uwagi na ograniczenia wydawnicze autor pominie bardziej szczegó³ow¹ cha-

rakterystykê takich sieci supermarketów jak Aldik, Carrefour Express, Delikatesy

Centrum, Eko, Intermarché, MarcPol, Polomarket, Savia, Spar, Stokrotka, nato-

miast skupi siê na bardzo dynamicznie rozwijaj¹cym siê ich segmencie, okreœlanym

mianem supermarketów delikatesowych. Rok 2008 zapisa³ siê w bran¿y delikateso-

wej pod znakiem rekordowych przyrostów liczby placówek i zasiêgu sieci. By³ to

bez w¹tpienia najlepszy rok dla ekspansji delikatesów od pocz¹tku rozwoju tego fo-

rmatu na polskim rynku. Niemal wszystkie sieci delikatesowe zanotowa³y wyraŸny

przyrost liczby placówek, co ilustruj¹ dane zawarte w tabeli 6. Coraz wiêcej z nich

decyduje siê te¿ na wejœcie do regionów, w których do tej pory nie by³y obecne.

Tabela 6 Wzrost liczby sklepów delikatesowych nale¿¹cych do najwiêkszych sieci w latach

2002-2008

Table 6. The increase in the number of shops belonging to the delicacy largest networks in the ye-

ars 2002-2008

Nazwa sieci 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Piotr i Pawe³ 18 21 24 28 31 39 50

Milea - - - - - - 48

Bomi 12 13 14 15 18 26 32
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Alma 2 2 3 5 7 14 22

Mini Europa 8 8 8 8 8 8 8

Delima - - - - - 3 5

Delica - - - - - - 2

Ogó³em 40 44 49 56 64 90 167

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Detal Dzisiaj Network

Najwiêkszy wzrost liczby marketów zanotowa³ Piotr i Pawe³, który uruchomi³

a¿ 11 nowych sklepów a 17 grudnia 2008 otworzy³ w Lesznie 50 sklep sieci. Tak¿e

Alma Market mo¿e zaliczyæ rok 2008 do udanych – w ¿adnym wczeœniejszym roku

nie uda³o siê uruchomiæ a¿ tylu nowych placówek. Rok zamkniêto otwieraj¹c 22

sklep sieci w ³ódzkiej Manufakturze. Równie¿ spó³ka Bomi rozbudowa³a sieæ o ko-

lejnych kilka placówek. Na mapie sieci delikatesowych przybyli te¿ nowi konku-

renci – sieæ Milea, zarz¹dzana przez Detal Koncept nale¿¹cy do Grupy Emperia,

która w ci¹gu kilkunastu miesiêcy rozbudowa³a sieæ blisko 50 placówek oraz na-

le¿¹ca do Polskiej Grupy Supermarketów Delica. O dynamice rozwoju sektora skle-

pów delikatesowych w Polsce niech œwiadczy fakt ponad 80-procentowego przyro-

stu liczby sklepów w roku 2008 w relacji do roku poprzedniego. Sklepy

delikatesowe rozwijaj¹ siê szybciej w porównaniu do innych formatów – dyskon-

tów, klasycznych supermarketów czy hipermarketów, które tak¿e maj¹ za sob¹

w miarê udany rok. Jest to pochodn¹ preferencji konsumentów coraz czêœciej zo-

rientowanych na bardziej wysublimowan¹ i luksusow¹ ofertê. Proces ten dokonuje

siê pomimo kryzysu gospodarczego. W tabeli 7 zestawiono dane na temat obrotów

wiod¹cych sieci supermarketów delikatesowych.

Tabela 7 Przychody ze sprzeda¿y zrealizowane przez g³ówne sieci sklepów delikatesowych w la-

tach 2002–2007 (w mln z³)

Table 7. Revenues from sales made by the major chain stores delicatessen in the years 2002-2007

(in million z³)

Nazwa sieci Operator 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alma Alma Market S.A. 252 261 322 373 478 651

Bomi PPH Bomi S.A. 205 241 233 310 372 489

Mini Europa Mini Europa s.j. 100* 105* 110* 120* 130* 140*

Piotr i Pawe³ Piotr i Pawe³ Sp. z o.o. 410 534 640 700 820 980

Ogó³em 967 1141 1305 1503 1800 2260

*Dane szacunkowe, zestawienie uwzglêdnia tylko sieci, w przypadku których mo¿liwe by³o po-

równanie danych za ca³y prezentowany okres

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Detal Dzisiaj Network
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Jednym z rynkowych liderów w bran¿y marketów delikatesowych jest sieæ

Alma. Jej geneza siêga 1995 r, gdy w Krakowie uruchomiono pierwszy market,

a nastêpnie przy³¹czono dwa supermarkety Krakchemia w Krakowie i Tarnowie.

Szczególnie w ostatnich trzech latach sieæ rozwija siê bardzo dynamicznie. W 2008 r.

otworzonych zosta³o a¿ osiem nowych placówek i tym samym spó³ce uda³o siê zre-

alizowaæ plan nowych otwaræ. W ubieg³ym roku pojawi³y siê pierwsze sklepy Alma

w województwach lubuskim, ³ódzkim i kujawsko-pomorskim. W roku 2009 plano-

wane s¹ otwarcia w kolejnych trzech województwach. Firma rozwija zarówno for-

mat supermarketu, jak i hipermarketu - najwiêksze placówki licz¹ oko³o 4000 m2.

Delikatesy sieci Alma nale¿¹ do najwiêkszych powierzchniowo sklepów tego typu

w Polsce i oferuj¹ kilkadziesi¹t tysiêcy produktów. Alma zapewnia te¿ na terenie

Katowic, Krakowa, Trójmiasta, Warszawy i Wroc³awia zakupy przez internet i za-

powiada uruchomienie dostaw towarów zamawianych drog¹ elektroniczn¹ w kolej-

nych najwiêkszych miastach Polski.

Sklepy Bomi dzia³aj¹ przede wszystkim w centrach handlowych. Sieæ jest obecna

w dziewiêciu spoœród 16 województw. Pierwszy sklep sieci - delikatesy o powierzch-

ni 3000 m2 zosta³ otwarty w Trójmieœcie.. Powierzchnia poszczególnych obiektów

handlowych jest znacznie zró¿nicowana i waha siê od 850 do 3000 m2. Atutem sie-

ci jest niew¹tpliwie bardzo bogaty asortyment, obejmuj¹cy a¿ 35 000 produktów.

Bomi oferuje te¿ na terenie Warszawy i Trójmiasta e-zakupy.

Kolejna sieæ delikatesów Delica nale¿y do Polskiej Grupy Supermarketów i jest

grup¹, która powsta³a w ubieg³ym roku. PGS jest organizacj¹ niezale¿nych detali-

stów bran¿y spo¿ywczej skupiaj¹c¹ rodzimy kapita³ (TOP Market, Minuta8).

Cz³onkowie PGS s¹ zintegrowani kapita³owo, bêd¹c przy tym niezale¿nymi partne-

rami handlowymi i tworz¹c wspóln¹ grupê zakupow¹. Sieæ Delica oferuje wysokiej

jakoœci œwie¿e produkty, jak miêso i wêdliny, owoce, wyselekcjonowane alkohole,

s³odycze oraz inne markowe artyku³y.

Nastêpna sieæ delikatesowa Delima utworzona zosta³a w po³owie 2007 r. przez

nale¿¹c¹ do Grupy Emperia spó³kê Stokrotka. Do listopada ubieg³ego roku dzia³a³a

pod nazw¹ Stokrotka Premium. Placówki handlowe s¹ uruchamiane przede wszyst-

kim w du¿ych centrach handlowych i maj¹ ponad 1200 m2 powierzchni. Obecnie

sklepy oferuj¹ oko³o 20 tys. pozycji asortymentowych, przy czym oferta poszerzana

jest g³ównie w zakresie produktów z najwy¿szej pó³ki, w tym artyku³ów pocho-

dz¹cych z gospodarstw ekologicznych.

Milea to oparta na franczyzie sieæ pretenduj¹ca do miana delikatesowej. Jej organiza-

torem jest spó³ka Detal Koncept, wchodz¹ca w sk³ad Grupy Handlowej Emperia. Milea

jest najm³odsz¹ z sieci i wdra¿a wyraŸnie odmienn¹ koncepcjê biznesu. Jej sklepy s¹ zna-

cznie mniejsze, maj¹ powierzchniê od 100 do 400 m2 i s¹ rozwijane ju¿ w miasteczkach

licz¹cych 2500 mieszkañców. Misj¹ sieci jest dotarcie z wysok¹ jakoœci¹ do ka¿dego

konsumenta, czemu przyœwieca jej slogan reklamowy „Milea – delikatesy blisko domu”.

Aktualnie Milea dzia³a w Polsce centralnej, pó³nocnej i wschodniej.
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Lokalna, warszawska sieæ Mini Europa liczy osiem placówek. Jej pocz¹tek da³

sklep z tradycyjn¹ obs³ug¹ otwarty w 1990 r. Poza skromniejsz¹ ni¿ w innych sie-

ciach delikatesowych ofert¹ produktów z najwy¿szej pó³ki Mini Europa proponuje

klientom najwiêkszy chyba wybór produktów œwie¿ych i garma¿eryjnych. W ostat-

nich latach sieæ nie jest ju¿ rozbudowywana.

Najstarsz¹ sieci¹ delikatesow¹ w Polsce, z 20-letni¹ ju¿ histori¹, jest Piotr i Pawe³.

Pierwszy sklep pod tym szyldem zosta³ otwarty w 1990 r. Mottem za³o¿ycieli sieci –

Eleonory Woœ oraz jej synów Piotra i Paw³a jest niezmiennie has³o „Taki sklep, w ja-

kim sami chcielibyœmy kupowaæ”. W 1995 r. twórcy sieci otworzyli pierwszy super-

market czynny ca³¹ dobê, w 2000 r. zawarto pierwsze umowy franczyzowe, zaœ w 2008

r., spó³ka uruchomi³a a¿ 11 nowych sklepów, co oznacza najwy¿sz¹ dynamikê przyro-

stu liczby placówek od pocz¹tku istnienia sieci. Z sieci regionalnej firma ewoluuje

w sieæ ogólnopolsk¹ - obecna jest w 9 z 16 województw. Obecnie Piotr i Pawe³ posiada

50 sklepów i funkcjonuje w 33 miastach. Œrednia powierzchnia sprzeda¿owa marketu

wynosi 1100 m2, a asortyment liczy 30 000 pozycji. Zakupy przez internet w sklepach

Piotr i Pawe³ mo¿na ju¿ robiæ w czterech aglomeracjach – Poznaniu, Wroc³awiu, War-

szawie i Bydgoszczy. W ubieg³ym roku w G¹dkach pod Poznaniem uruchomiono

nowe centrum logistyczne sieci, którego zadaniem jest zaopatrywanie supermarketów

w artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe a w szczególnoœci œwie¿e owoce, warzywa. W

magazynie o powierzchni 25 000 m2 przechowywanych jest ponad 6500 pozycji asor-

tymentowych, w tym oko³o 250 rodzajów warzyw i owoców.

Nastêpnym, po supermarketach delikatesowych, dynamicznie rozwijaj¹cym siê

formatem placówek handlowych s¹ sklepy dyskontowe. Rok 2008 cechowa³ siê in-

tensywnymi zmianami dla dzia³aj¹cych na polskim rynku dyskonterów. Pierwsza

jego po³owa sta³a pod znakiem wejœcia na rynek od dawna oczekiwanego preden-

denta do roli wa¿nego rynkowego rywala - sieci Aldi, druga zaœ pod znakiem prze-

jêcia przez Biedronkê sieci Plus Discount nale¿¹cej do Tengelmanna. Procesy te do-

wodz¹, ¿e rywalizacja na rynku dyskontów zaostrza siê. W tabelach 8 i 9 zestawiono

aktualne dane statystyczne ilustruj¹ce tempo ekspansji handlu dyskontowego na

rynku FMCG.

Tabela 8 Rozwój sieci sklepów dyskontowych w Polsce w latach 2003-2008

Table 8. Developing a network of discount stores in Poland in 2003-2008

Sieæ 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Biedronka 630 700 750 905 1000 1300

Lidl 56 100 150 240 260 300

Plus 142 156 161 200 210 -

Netto 67 80 91 124 127 146

Razem 1015 1180 1328 1650 1597 1757

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Detal Dzisiaj Network
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Tabela 9 Charakterystyka sieci dyskontów operuj¹cych na polskim rynku w 2008 roku

Table 9. Characteristics of network of discount stores operating on the Polish market in 2008

Lp.
Nazwa

sieci
Operator

Liczba

sklepów

Przeciêtna

powierzchnia

(w m2)

Liczba pozycji

asortymentowych

Pozycj

w TOP 50

FMCG

1. Biedronka JMD 1300 500-1400 900 1

2. Aldi Aldi Polska 11 1000 ok. 1000 -

3. Lidl Lidl Polska 300* 700 1000 16

4. Netto Netto Art.

¯ywnoœciowe
146 550 1000 19

£¹cznie 1757

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Detal Dzisiaj Network

Biedronka jest zdecydowanym liderem nie tylko w grupie dyskontów, ale rów-

nie¿ detalistów w Polsce (najwiêksze obroty w 2008 roku) i z liczb¹ 1300 placówek

(po przejêciu Plus Discount) pozostawia konkurentów coraz bardziej w tyle. Ponad-

to Biedronka jest liderem pod wzglêdem znajomoœci marki – jak pokaza³ ubieg³oro-

czny sonda¿ GfK, podczas badania spontanicznej znajomoœci sieci handlowych a¿

19 % respondentów wymieni³o Biedronkê jako pierwsz¹. Jest to bardzo du¿a i silna

sieæ, o renomowanej pozycji zarówno wœród klientów, jak i dostawców. W³aœcicie-

lem sklepów detalicznych Biedronka jest Jeronimo Martins Dystrybucja. Sklepy

znajduj¹ siê w ponad 500 miastach i oferuj¹ produkty spo¿ywcze i detergenty. Fir-

ma zainwestowa³a w Polsce w okresie 13 lat dzia³alnoœci ponad 2 mld z³ i zatrudnia

ju¿ ponad 25000 pracowników. Sklepy z logo Biedronki odwiedzane s¹ codziennie

przez ponad 2 mln klientów. Szacuje siê, ¿e oko³o 95% sprzedawanych produktów

pochodzi z Polski. S¹ one dostarczane s¹ przez ponad 400 dostawców. Biedronka

ma w³asny system dystrybucyjny, na który sk³ada siê szeœæ nowoczesnych centrów

dystrybucyjnych.

Drugi w rankingu dyskontów Lidl mo¿e pochwaliæ siê posiadaniem 300 skle-

pów. Pocz¹tki dzia³alnoœci sieci Lidl siêgaj¹ lat 30. w Niemczech. PóŸniej firma zo-

sta³a podzielona na dyskontowe sklepy spo¿ywcze pod nazw¹ Lidl oraz samo-

obs³ugowe domy towarowe Kaufland i Handelshof. Na pocz¹tku lat 90. rozpoczêto

ekspansjê miêdzynarodow¹, w tym na obszar Polski. Lidl jest dziœ obecny niemal

we wszystkich krajach Europy, zarz¹dzaj¹c najwiêksz¹ sieci¹ dyskontowych skle-

pów spo¿ywczych.

Z kolei duñskie Netto zwiêkszy³o od ubieg³ego roku liczbê placówek o prawie

20 i ma ich obecnie blisko 150. Netto uruchomi³o pierwszy sklep sieci w Polsce

w 1995 r. w Szczecinie. Obecnie sieæ jest rozwijana g³ównie na terenie Polski

pó³nocno-zachodniej i na Œl¹sku. Sklepy usytuowane s¹ na osiedlach mieszkanio-

wych i posiadaj¹ œredni¹ powierzchniê 550 m2. Nowe obiekty lokalizowane s¹

w miastach licz¹cych oko³o 10 000 mieszkañców. Firma posiada centrum dystry-
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bucyjne, w którym odbywa siê odbiór jakoœciowy, pakowanie i ekspedycja masy to-

warowej do sklepów. Generalnie w sklepach sieciowych dominuj¹ marki dostaw-

ców, gdy¿ marki w³asne stanowi¹ jedynie oko³o 15 % oferty. Wszystkie sklepy

Netto oferuj¹ analogiczny asortyment ponad 1000 pozycji, który wzbogacany jest

ofertami specjalnymi, dostêpnymi tylko w krótkim okresie.

Aldi to sieæ, która dzia³a w 13 krajach europejskich, gdzie zarz¹dza grup¹ ponad

6500 sklepów. Ponad po³owa z nich zlokalizowana jest w ojczyŸnie dyskontów,

czyli w Niemczech. W Polsce Aldi poszukuje dzia³ek o powierzchni 4000-6000 m2

i budynków o powierzchni u¿ytkowej od 800 do 1200 m2. Dotychczas uruchomiono

sklepy w 11 lokalizacjach, przy czym pierwszych osiem zosta³o otwartych równo-

czeœnie 25 lutego 2008 r. Sieæ stawia na marki w³asne, natomiast oferta znanych

marek producenckich stanowi znikom¹ czêœæ asortymentu. Aldi zapewnia dostawcy

zakup ogromnej iloœci towaru w krótkim czasie, w wyniku czego kontrahent jest

w stanie maksymalnie wykorzystaæ swoje moce produkcyjne. Aldi dopiero stopnio-

wo rozwija sieæ dyskontów w Polsce, ale na razie trudno mówiæ o jakimkolwiek za-

gro¿eniu z jego strony dla Jeronimo Martins Dystrybucja. W tej chwili sieæ ma

w Polsce 11 sklepów, w najbli¿szym czasie uruchomi kilka kolejnych, ale to wci¹¿

bardzo daleko w stosunku do spekulacji sugeruj¹cych, ¿e docelowo firma mo¿e byæ

rynkowym liderem. Zwa¿ywszy na coraz wiêksze trudnoœci z pozyskiwaniem do-

brych lokalizacji i rosn¹cy popyt na dobrze usytuowane dzia³ki, mo¿na przypusz-

czaæ, ¿e rozwój sieci bêdzie nastêpowa³ wolniej od ¿yczeñ operatora.

Opinie ekspertów na temat szans dalszej ekspansji formatu dyskontów s¹ po-

dzielone. Z jednej strony analitycy rynku podkreœlaj¹, ¿e na polskim rynku jest jesz-

cze du¿o niezagospodarowanej przestrzeni handlowej, a z drugiej stwierdza siê, ¿e

era dyskontów ju¿ przemija, gdy¿ wype³ni³y one swoj¹ rolê w okresie przejœcio-

wym - w latach 90-tych, zaœ póŸniej, wraz z bogaceniem siê spo³eczeñstwa Polacy

bêd¹ odchodziæ od tego typu sieci. Trzeba przy tym zauwa¿yæ, ¿e nasycenie handlu

stacjonarnego tego typu sklepami jest wci¹¿ o wiele mniejsze ni¿ w innych krajach

europejskich.

Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nale¿y stwierdziæ, ¿e sklepy wielkopowie-

rzchniowe zmieni³y oblicze handlu w Polsce. Nowoczesne obiekty nie tylko gwa-

rantuj¹ dostêpnoœæ towarów w preferowanym przez klientów miejscu, czasie, iloœci

i jakoœci, ale podnosz¹ wygodê zakupów i satysfakcjê klientów. Ponadto nie tylko

s³u¿¹ zaopatrywaniu siê w niezbêdne artyku³y, ale dla wielu klientów s¹ doskona³ym

sposobem spêdzania czasu wolnego.
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Rozwój sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce

w latach 2000–2008

Streszczenie

W polskim handlu detalicznym dokonuj¹ siê istotne zmiany strukturalne. Polegaj¹ one przede

wszystkim na dynamicznym przyroœcie liczby sklepów wielkopowierzchniowych i ich powierz-

chni sprzeda¿owej a tak¿e na procesach integracji i koncentracji handlu. Do nowoczesnych

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych zaliczyæ nale¿y placówki o powierzchni sprzeda-

¿y przekraczaj¹cej 400 m2, czyli, hipermarkety, supermarkety i dyskonty. Do sklepów tych nale¿¹

tak¿e domy towarowe i handlowe, których liczba systematycznie maleje, poniewa¿ przegrywaj¹

one rynkow¹ rywalizacje o klientów z galeriami handlowymi. W artykule opisano dynamikê roz-

woju wymienionych formatów sklepów w Polsce w latach 2000-2008.

The development of large stores in Poland in 2000-2008

Summary

There are a significant structural changes in the Polish retail sector. They consist primarily of

a dynamic increase of the number of large stores and sales areas as well as the processes of inte-

gration and concentration of trade. For modern large commercial facilities one should include fa-

cilities for the sales area exceeding 400 m2 that is: supermarkets, hypermarkets and discount sto-

res. These include the shops and department stores and one branch stores, whose number has been

steadily decreasing, because they are losing market rivalry for customers in commercial galleries.

The article describes the dynamics of the formats listed shops in Poland in the years 2000-2008.
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Wy¿sza Szko³a Handlu i Us³ug w Poznaniu

Znaczenie bezpieczeñstwa publicznego

i zarz¹dzania kryzysowego w dzia³alnoœci pañstwa

Importance of Public Security and Crisis Management

in Poland

Przyjmuje siê, ¿e pierwszym warunkiem sukcesu pañstwa jest zapewnienie jego

bezpieczeñstwa, które jest wartoœci¹ pierwotn¹ i naczeln¹ wobec innych. Zatem

zadaniem ka¿dego demokratycznego pañstwa prawa jest zagwarantowanie swoim

obywatelom poziomu bezpieczeñstwa, który jest przez nich akceptowalny, który

umo¿liwia im osi¹gniêcie odpowiedniego poziomu ¿ycia, i który bêdzie gwaranto-

wa³ ich dalszy rozwój.

W literaturze przedmiotu z ogólnego pojêcia bezpieczeñstwa wyodrêbnia siê ró¿-

ne jego rodzaje w odniesieniu do spo³ecznego otoczenia i dzia³alnoœci cz³owieka.

W konsekwencji pojawi³o siê okreœlenie rodzajowoœæ bezpieczeñstwa, ze wzglêdu

na stale poszerzaj¹cy siê zakres ochrony przed zagro¿eniami i specjalizacji co do

podejmowania przedsiêwziêæ ochronnych i przedsiêwziêæ z zakresu zarz¹dzania

kryzysowego. Rodzajowoœæ bezpieczeñstwa jest wynikiem rozwoju cywilizacyjne-

go i spo³ecznego oraz wzrastaj¹cych oczekiwañ spo³ecznych w zakresie podnosze-

nia standardów bezpieczeñstwa. Jest ona tak¿e zwi¹zana z jednej strony z wielo-

znacznoœci¹ tego pojêcia, a z drugiej, z koniecznoœci¹ jego dookreœlenia1.

Wspomniana rodzajowoœæ bezpieczeñstwa jest charakterystyczna przede wszyst-

kim dla nauk prawnych. To w ramach tych nauk, w konkretnych artyku³ach i para-

grafach, bezpieczeñstwo odnoszone jest najczêœciej do pañstwa i obywatela, dlatego

mówi siê o bezpieczeñstwie zewnêtrznym pañstwa i bezpieczeñstwie wewnêtrznym

pañstwa. Ponadto wskazuje siê na bezpieczeñstwo publiczne i porz¹dek publiczny

czy bezpieczeñstwo obywateli.

Zapewnienie bezpieczeñstwa publicznego, spokoju i porz¹dku publicznego od

lat nale¿y do zadañ wielu organów administracji publicznej, zarówno administracji

rz¹dowej, jak i samorz¹dowej. Czêœæ z tych organów odgrywa w tym zakresie rolê
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podstawow¹, s¹ one bowiem specjalnie powo³ane do realizacji zadañ z dziedziny

bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego i nale¿¹ do nich np. Policja, Agencja Bez-

pieczeñstwa Wewnêtrznego, a czêœæ pe³ni rolê uzupe³niaj¹c¹ np. Pañstwowa Inspek-

cja Farmaceutyczna, Pañstwowa Inspekcja Sanitarna.

W historii administracji wskazuje siê, ¿e podstawowym podmiotem wyko-

nuj¹cym zadania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w pañstwie by³a policja.

Natomiast wraz z rozwojem administracji oraz przyznaniem jej w³adztwa porz¹dko-

wego, tak¿e administracji przypisano swoist¹ rolê w zakresie bezpieczeñstwa i po-

rz¹dku publicznego.

Wraz z przemianami o charakterze demokratycznym powstawa³y inne osoby

prawne prawa publicznego, tworzy³ siê samorz¹d, powstawa³y organizacje spo³ecz-

ne, w nauce prawa administracyjnego okreœlane jako podmioty administracji.

Wp³yw na ich rozbudowê i poszerzanie zadañ z zakresu bezpieczeñstwa i porz¹dku

publicznego mia³y niew¹tpliwie rozrost zadañ administracji w zwi¹zku z pojawie-

niem siê nowych zagro¿eñ, a tak¿e zwiêkszanie oczekiwañ spo³ecznych. Doprowa-

dzi³o to do wykszta³cenia siê okreœlonego systemu podmiotów uprawnionych do

podejmowania dzia³añ w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. W syste-

mie tym znajduj¹ siê zarówno organy administracji pañstwowej, jak i inne podmio-

ty prawa publicznego2.

W demokratycznych pañstwach prawnych, respektuj¹cych prawo do bezpieczeñ-

stwa, prawo to znajduje potwierdzenie w normach konstytucyjnych jako element pod-

stawowych praw i wolnoœci obywatelskich. Œwiadczy to o randze bezpieczeñstwa.

Konstytucja RP w art. 5 wymienia, wœród zadañ pañstwa, zapewnienie bezpie-

czeñstwa obywateli. W Konstytucji RP pojêcie to u¿ywane jest jeszcze w innych

postanowieniach:

• art. 31 ust. 3 – ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno-

œci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konie-

czne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku pub-

licznego, b¹dŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo

wolnoœci i praw innych osób (...),

• art. 45 ust. 2 – wy³¹czenie jawnoœci rozprawy mo¿e nast¹piæ ze wzglêdu na

moralnoœæ, bezpieczeñstwo pañstwa i porz¹dek publiczny (...),

• art. 53 ust. 5 – wolnoœæ uzewnêtrzniania religii mo¿e byæ ograniczona jedynie

w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeñ-

stwa pañstwa, porz¹dku publicznego, zdrowia, moralnoœci lub wolnoœci i praw

innych osób,

• art. 61 ust. 3 – ograniczenie prawa (do uzyskiwania informacji o dzia³alnoœci

organów w³adzy publicznej) mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie ze wzglêdu na (...)
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ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub wa¿nego interesu gospo-

darczego pañstwa,

• art. 76 – w³adze publiczne chroni¹ konsumentów (...) przed dzia³aniami zagra-

¿aj¹cymi ich (...) bezpieczeñstwu,

• art. 146 ust. 4 – (...) Rada Ministrów w szczególnoœci (...) zapewnia bezpie-

czeñstwo wewnêtrzne pañstwa oraz porz¹dek publiczny, (...) zapewnia bez-

pieczeñstwo zewnêtrzne pañstwa,

• art. 230 – w razie zagro¿enia konstytucyjnego ustroju pañstwa, bezpieczeñ-

stwa obywateli lub porz¹dku publicznego, Prezydent RP na wniosek Rady

Ministrów mo¿e wprowadziæ (...) stan wyj¹tkowy (...).

Przedstawione zapisy bêd¹ce postanowieniami konstytucyjnymi dobitnie

œwiadcz¹, ¿e bezpieczeñstwo publiczne i porz¹dek publiczny wi¹¿¹ siê z konieczno-

œci¹ ich ochrony a ewentualne zagro¿enie tych stanów uzasadniaj¹ lub wrêcz naka-

zuj¹ podjêcie dzia³añ przez powo³ane do tego organy administracyjne.

Bezpieczeñstwo publiczne to jeden z rodzajów bezpieczeñstwa wewnêtrznego,

które w swej istocie podkreœla ukierunkowanie dzia³añ na rzecz spo³ecznoœci i cz³o-

wieka. W literaturze przedmiotu definiuje siê je z ró¿nych punktów widzenia.

Wed³ug opinii J. Zaborowskiego bezpieczeñstwo publiczne ...to stan faktyczny

wewn¹trz pañstwa, który umo¿liwia – bez nara¿ania na szkody z jakiegokolwiek

Ÿród³a – normalne funkcjonowanie organizacji pañstwowej i realizacjê jej intere-

sów, zachowanie ¿ycia, zdrowia i mienia jednostek ¿yj¹cych w tej organizacji oraz

korzystanie przez te jednostki z praw i swobód zagwarantowanych konstytucj¹ i in-

nymi przepisami prawa3.

S. Bolesta uwa¿a, ¿e bezpieczeñstwo publiczne ...to system urz¹dzeñ prawnych

i okreœlonych stosunków spo³ecznych, regulowany przez prawo, którego celem jest

odwracanie niebezpieczeñstwa gro¿¹cego ¿yciu, zdrowiu i mieniu ludzi oraz usu-

waj¹cych skutki tych zagro¿eñ. �ród³ami tych zagro¿eñ mog¹ byæ zarówno gwa³to-

wne czyny ludzi, jak i dzia³ania si³ przyrody4.

Zdaniem E. Ury bezpieczeñstwo publiczne ...to taki stan, w którym ogó³owi oby-

wateli indywidualnie nieoznaczonemu, ¿yj¹cemu w pañstwie i spo³eczeñstwie, nie

grozi ¿adne niebezpieczeñstwo i to niezale¿nie od tego, jakie by³y jego Ÿród³a.

Ochrona (...) nale¿y do pañstwa, które zakreœla granice bezpieczeñstwa i wypowia-

da siê co jest niezgodne z bezpieczeñstwem i co zak³óca lub mo¿e utrudniaæ normal-

ne funkcjonowanie pañstwa5.

S. Pikulski stwierdza, ¿e bezpieczeñstwo publiczne ...to pewien po¿¹dany stan

rzeczy, gwarantuj¹cy niezak³ócone funkcjonowanie urz¹dzeñ publicznych w pañ-

stwie oraz bezpieczeñstwo ¿ycia obywateli obejmuj¹ce ochronê ich ¿ycia i zdrowia
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oraz mienia. Bezpieczeñstwo publiczne mo¿e byæ zak³ócone przez cz³owieka umyœl-

nie lub nieumyœlnie i czyn taki mo¿e nosiæ znamiona przestêpstwa lub wykroczenia,

ale mo¿e byæ równie¿ zak³ócone niezale¿nie od woli cz³owieka, czyli przez si³y przy-

rody: powodzie, po¿ary, zawalenia budowli, zatrucia œrodowiska itp6.

Uogólniaj¹c tak zdefiniowane bezpieczeñstwo publiczne nale¿y wskazaæ, ¿e jest

to pewien stan lub po¿¹dany stan, który w odniesieniu do ludzi obejmuje ochronê ich

¿ycia, zdrowia i mienia, a w odniesieniu do instytucji, gwarantuje ich normalne fun-

kcjonowanie. Tak definiowane bezpieczeñstwo publiczne jest zadaniem ustawowym

wielu podmiotów administracji publicznej. Dla przyk³adu samorz¹d województwa re-

alizuje zadanie ustawowe, w szczególnoœci w zakresie: bezpieczeñstwa publicznego7.

Rozwa¿ania dotycz¹ce bezpieczeñstwa publicznego nie by³yby pe³ne bez wskaza-

nia na pogl¹dy odnosz¹ce siê do pojêcia porz¹dku publicznego. Pojêcia te rozpatry-

wane by³y i s¹ w doktrynie ³¹cznie, z uwagi na ich zwi¹zek. £¹cznie te¿ zazwyczaj

wskazywane s¹ oba pojêcia w przepisach prawnych. Niekiedy jeszcze prawodawca

u¿ywa takich pojêæ jak: spokój publiczny, ³ad publiczny czy ³ad spo³eczny. Nie

wnosz¹ one jednak nowych treœci, a ich zakres pojêciowy mieœci siê w zakresie bez-

pieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

„Porz¹dek” w jêzyku polskim oznacza regularny uk³ad, rozk³ad, rozstawienia,

plan czegoœ; nale¿yty ³ad, stan czegoœ; czystoœæ, schludnoœæ8. Jeœli do tak okreœlo-

nego pojêcia doda siê s³owo „publiczny”, które w jêzyku polskim oznacza do-

tycz¹cy ogó³u ludzi, s³u¿¹cy ogó³owi, przeznaczony, dostêpny dla wszystkich;

zwi¹zany z jakimœ urzêdem, z jak¹œ instytucj¹9, to mo¿na okreœliæ, ¿e porz¹dek pu-

bliczny jest pewnym po¿¹danym stanem w pañstwie i spo³eczeñstwie.

W rozwa¿aniach naukowych przedstawianych w ostatnich latach mo¿na znaleŸæ

nastêpuj¹ce definicje lub okreœlenia pojêcia porz¹dek publiczny.

Porz¹dek publiczny ...to ogó³ niepisanych regu³ zachowania siê jednostki w miejs-

cach publicznych, których przestrzeganie jest – wed³ug panuj¹cych pogl¹dów – nie-

zbêdn¹ przes³ank¹ uporz¹dkowanego ¿ycia obywateli we wspó³czesnym pañstwie10.

Porz¹dek publiczny ...to istniej¹cy aktualnie stan stosunków i urz¹dzeñ spo³ecz-

nych zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo, spokój oraz ³ad w miejscach ogólnie dostêp-

nych, regulowany normami prawnymi i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego11.

Porz¹dek publiczny ...to pozytywny stan kreowany przez normy prawne i poza-

prawne (normy moralne, zasady wspó³¿ycia miêdzyludzkiego) akceptowane i stoso-
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wane przez wiêkszoœæ, zapewniaj¹cy prawid³ow¹ koegzystencjê i rozwój pojedyn-

czych ludzi i ich zbiorowoœci przy aktywnym udziale podmiotów publicznych,

odpowiedzialnych za realizacjê zadañ w tym zakresie. Ma zapewniæ normalny rozwój

¿ycia spo³ecznego i zapewniæ przestrzeganie przepisów dotycz¹cych zachowania siê

w miejscach publicznych, czystoœci urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej, przepisów do-

tycz¹cych rejestracji pojazdów, przepisów budowlanych, przeciwpo¿arowych, pra-

wa wodnego, ewidencji ludnoœci, itp.12

Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e porz¹dek publiczny stanowi czêsto, ale nie zawsze,

element bezpieczeñstwa publicznego. Mo¿e byæ tak¿e przejawem bezpieczeñstwa

publicznego. O jego randze œwiadczy fakt, i¿ w zadaniach ustawowych samorz¹du

gminnego, zadaniach w³asnych, porz¹dek publiczny wymieniono w pierwszej kole-

jnoœci, tj. porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz ochrony prze-

ciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego

magazynu przeciwpowodziowego13. Podobna sytuacja, podkreœlaj¹ca wagê

porz¹dku publicznego, wystêpuje w zadaniach ustawowych samorz¹du powiatowe-

go, tj. porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli14.

Na co dzieñ porz¹dek publiczny przejawia siê w przestrzeganiu norm prawnych,

moralnych, obyczajowych i religijnych przez osoby fizyczne i inne podmioty,

a skutkiem jego przestrzegania jest harmonizacja ¿ycia poszczególnych jednostek

i spo³ecznoœci ludzkich.

W literaturze przedmiotu definiuje siê tak¿e pojêcie bezpieczeñstwo i porz¹dek

publiczny, a ...jest to stan zapewniaj¹cy ochronê ¿ycia, zdrowia, mienia i innych

wartoœci przed bezprawnymi dzia³aniami oraz ochronê zasad wspó³¿ycia spo³eczne-

go i stosunków regulowanych normami prawnymi i zwyczajami15.

Ranga porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa publicznego w funkcjonowaniu

pañstwa i ¿yciu obywateli jest tak du¿a, ¿e naruszenie okreœlonych przez pañstwo

zasad znalaz³o odzwierciedlenie w konkretnych zapisach prawnych. I tak, rozdzia³

XXXII Kodeksu karnego jest zatytu³owany: Przestêpstwa przeciwko porz¹dkowi

publicznemu. Ponadto mo¿na dopuœciæ siê wykroczenia, a zosta³y one wymienione

i spenalizowane w rozdziale VIII. Kodeks wykroczeñ, zatytu³owanym Wykroczenia

przeciwko porz¹dkowi i spokojowi publicznemu. W rozdziale X opisano Wykrocze-

nia przeciwko bezpieczeñstwu osób i mienia, w rozdziale XI Wykroczenia przeciwko

bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komunikacji16.
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W rzeczywistoœci spo³ecznej problematyka porz¹dku publicznego i bezpieczeñ-

stwa publicznego jest bardziej z³o¿ona ni¿ to potocznie wynika z przedstawionych

definicji oraz ogólnodostêpnych informacji. Jednym z istotnych problemów jest

iloœæ podmiotów realizuj¹cych zadania z zakresu kszta³towania bezpieczeñstwa na-

rodowego, bezpieczeñstwa wewnêtrznego czy bezpieczeñstwa publicznego jak

równie¿ i zarz¹dzania kryzysowego.

Ponadto ani podmioty realizuj¹ce zadania z tego zakresu, ani zagro¿enia jakie

mog¹ wyst¹piæ a do jakich musz¹ byæ one przygotowane najczêœciej nie wystêpuj¹

pojedynczo i w odrêbnych przedzia³ach czasowych. Równie¿ ka¿dy podmiot mo¿e

byæ zagro¿ony nie jednostkowym czynnikiem, ale grup¹ ró¿nych rodzajów zagro-

¿eñ. Taki splot omawianej problematyki w znacznym stopniu komplikuje zarówno

problem oceny stanu bezpieczeñstwa danego podmiotu, a tym samym okreœlone

trudnoœci w realizacji zadañ z zakresu bezpieczeñstwa. Dlatego te¿, tworzenie sy-

stemu bezpieczeñstwa pañstwa jest zadaniem trudnym, odpowiedzialnym i d³ugofa-

lowym.

O znaczeniu bezpieczeñstwa publicznego w dzia³alnoœci pañstwa œwiadczy za-

równo iloœæ podmiotów realizuj¹cych swoje ustawowe zadania, jak i stale poszerza-

nie ich zadañ z zakresu kszta³towania bezpieczeñstwa obywateli. Bez ¿adnego

uproszczenia mo¿na stwierdziæ, ¿e ka¿dy podmiot funkcjonuj¹cy w Rzeczypospoli-

tej Polskiej, niezale¿nie do jakiej grupy administracji publicznej zostanie zaliczony,

realizuje zadania z zakresu ró¿nych aspektów bezpieczeñstwa ludnoœci. Niektóre

podmioty maj¹ wprost okreœlone zadania ustawowe, natomiast zadania innych

w tym zakresie wynikaj¹ poœrednio z ich zadañ statutowych. Podmioty realizuj¹ce

zadania z zakresu kszta³towania bezpieczeñstwa funkcjonuj¹ autonomicznie, w opa-

rciu o przepisy ustawowe. Mo¿na je tak¿e pogrupowaæ w grupy podmiotów. Propo-

zycjê takiego pogrupowania przedstawi³ Andrzej Misiuk17. Wyró¿ni³ on nastêpuj¹ce

grupy podmiotów:

1. Organy pañstwowe o charakterze ogólnym:

• Prezydent RP,

• Rada Ministrów,

• Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji,

• terenowe organy administracji rz¹dowej: zespolonej i niezespolonej,

• organy samorz¹du terytorialnego.

2. Wyspecjalizowane organy podleg³e Prezesowi Rady Ministrów:

• Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,

• Centralne Biuro Antykorypcyjne,

• Agencja Wywiadu.
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3. Wyspecjalizowane organy podleg³e Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Admini-

stracji:

• Policja,

• Stra¿ Graniczna,

• Biuro Ochrony Rz¹du,

• Pañstwowa Stra¿ Po¿arna.

4. Wyspecjalizowane organy pañstwowe podleg³e innym centralnym organom ad-

ministracji rz¹dowej:

• S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego,

• S³u¿ba Wywiadu Wojskowego,

• ¯andarmeria Wojskowa,

• S³u¿ba celna,

• Inspekcja kontroli skarbowej,

• S³u¿ba wiêzienna,

• Stra¿ Ochrony Kolei,

• Stra¿ Leœna,

• Pañstwowa Stra¿ Rybacka,

• Pañstwowa Stra¿ £owiecka,

• Stra¿ Parków,

• S³u¿ba Ochrony Zabytków,

• Inspekcja Transportu Drogowego.

5. Organy kontroli i inspekcji:

• Inspekcja Ochrony Œrodowiska,

• Pañstwowa Inspekcja Sanitarna,

• Inspekcja Handlowa,

• Pañstwowa Inspekcja Farmaceutyczna,

• Pañstwowa Inspekcja Pracy,

• Inspekcja Weterynaryjna.

6. Podmioty prywatne mog¹ realizowaæ zadania z dziedziny bezpieczeñstwa

i porz¹dku publicznego w oparciu o nastêpuj¹ce akty normatywne:

• ustawê o ochronie osób i mienia,

• ustawê o us³ugach detektywistycznych.

Do tego obszernego wykazu podmiotów mo¿na dodaæ tak¿e organizacje

spo³eczne i instytucje pozarz¹dowe. Organizacje spo³eczne funkcjonuj¹ w formie

stowarzyszeñ, fundacji, zwi¹zków zawodowych, spó³dzielni, organizacji pracodaw-

ców, partii politycznych i zwi¹zków wyznaniowych i innych, stwarzaj¹c mo¿liwoœæ

spo³ecznego zaanga¿owania oraz aktywnego uczestnictwa w kszta³towaniu stosun-

ków spo³ecznych i wykonywaniu zadañ publicznych. Ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ nie

tylko okreœlon¹ pozycj¹ w stosunku do pañstwa, ale tak¿e ró¿nym zasiêgiem od-

dzia³ywania i wykonywaniem ró¿nych zadañ w zale¿noœci od charakteru organiza-
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cji. Wiele z nich ma status organizacji pozarz¹dowych, okreœlony ustaw¹ o dzia³al-

noœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie18.

Organizacje spo³eczne, przy przyjêciu kryterium wykonywanych przez nie za-

dañ i celu ich dzia³ania, mo¿na sklasyfikowaæ nastêpuj¹co:

• stowarzyszenia wyspecjalizowane w zakresie ochrony bezpieczeñstwa i po-

rz¹dku publicznego – OSP;

• stowarzyszenia, dla których ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego

nie stanowi podstawowego celu dzia³alnoœci, jednak¿e poprzez sw¹ dzia³al-

noœæ statutow¹ przyczyniaj¹ siê do poprawy stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku

publicznego – WOPR, GOPR, PCK, TPD, LOK PZM, ZHP;

• organy, komisje i inspekcje spo³eczne o charakterze opiniodawczym i dorad-

czym (komisje spo³eczne ds. walki z alkoholizmem, spo³eczna inspekcja

pracy).

Podmioty te tworz¹ system bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, czyli sko-

ordynowany wewnêtrznie zbiór elementów organizacyjnych, ludzkich i mate-

ria³owych, wzajemnie powi¹zanych oraz odpowiednio do tych zadañ zorganizowa-

nych, utrzymywanych i przygotowywanych, realizuj¹cych zadania maj¹ce na celu

ochronê ¿ycia, zdrowia, mienia i innych wartoœci przed bezprawnymi dzia³aniami

oraz ochronê zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i stosunków regulowanych normami

prawnymi i zwyczajami.

W dzia³aniach pañstwa maj¹cych s³u¿yæ kszta³towaniu porz¹dku publicznego

i bezpieczeñstwa publicznego, istotne miejsce zajmuj¹ dzia³ania z zakresu za-

rz¹dzania kryzysowego. Spowodowane jest to pojawianiem siê coraz to nowych za-

gro¿eñ, przed jakimi staj¹ grupy spo³eczne, ca³a spo³ecznoœæ i pañstwo. Stale zmie-

nia siê tak¿e ich charakter, zasiêg czy skala wystêpowania. Coraz dotkliwsze

w skutkach s¹ katastrofy naturalne, awarie techniczne, niepokoje spo³eczne czy zja-

wiska o charakterze terrorystycznym.

Klasycznie dot¹d postrzegane kryzysy, wyra¿aj¹ce siê w postaci powodzi, po¿a-

rów czy awarii technicznych ustêpuj¹ miejsca nowym zagro¿eniom, takim jak

m.in.: zak³ócenia w funkcjonowaniu systemów informatycznych czy energetycz-

nych. Zatem koniecznoœci¹ staje siê wiêc stopniowa zmiana charakteru narodowego

systemy bezpieczeñstwa w kierunku tworzenia kompleksowych i zintegrowanych

narzêdzi szeroko pojêtego zarz¹dzania kryzysowego, które by³oby realizowane

przede wszystkim przez organy administracji publicznej, ale tak¿e i przez wiele in-

nych podmiotów prawnych. Tak okreœlone wymogi powoduj¹, ¿e zarz¹dzanie kry-

zysowe staje siê przedsiêwziêciem zarówno koniecznym, jak i bardzo z³o¿onym.

Jak zauwa¿y³ E. Nowak, zarz¹dzanie kryzysowe jest integraln¹ czêœci¹ za-

rz¹dzania organizacj¹ (systemem); dziedzin¹ zarz¹dzania bezpieczeñstwem w ogóle,
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w tym bezpieczeñstwem narodowym; zarz¹dzaniem organizacj¹ pod presj¹, w sta-

nie ryzyka; rozwi¹zywaniem napiêtych sytuacji; przeciwdzia³aniem eskalacji k³opo-

tliwych zjawisk. Polega ono na: obni¿aniu napiêæ i przeciwdzia³anie konfliktom lub

sytuacjom trudnym o charakterze niekonfliktowym oraz przywracaniu stanu norma-

lnego lub utrzymaniu tego stanu mimo wyst¹pienia symptomów sytuacji kryzyso-

wej19.

Koniecznoœæ budowy nowoczesnego systemu zarz¹dzania kryzysowego w Polsce,

pozwalaj¹cego na koordynacjê dzia³añ wszystkich organów administracji publicznej

oraz innych podmiotów wchodz¹cych w sk³ad struktur ratowniczych pañstwa zosta³a

dostrze¿ona w trakcie powodzi z lipca 1997 roku. To zdarzenie obna¿y³o s³aboœæ za-

równo struktur ratowniczych, jak i ca³ego systemu zarz¹dzania. Stare struktury sta³y

siê niewydolne w nowych rozwi¹zaniach organizacyjnych i samorz¹dowych oraz

w nowej rzeczywistoœci ekonomicznej. Nasze starania do cz³onkostwa w NATO

i w Unii Europejskiej tak¿e wymog³y przyjêcie nowych rozwi¹zañ w tym zakresie.

Wszystkie te okolicznoœci sta³y siê impulsem do podjêcia prac nad stworzeniem no-

woczesnych uregulowañ prawnych, umo¿liwiaj¹cych realizacjê zadañ pañstwa w za-

kresie zapewnienia porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego oraz zarz¹dzania kryzy-

sowego.

Ogólnie, problematyka mieszcz¹ca siê w pojêciu zarz¹dzania kryzysowego, re-

gulowana jest zapisami wielu aktów prawnych ró¿nej rangi. Do tych aktów nale¿y

zaliczyæ Konstytucjê Rzeczypospolitej Polskiej, ustawê o dzia³ach administracji

rz¹dowej20, ustawê o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie21, trzy

ustawy o szczeblach samorz¹du terytorialnego22, ustawê o stanie klêski ¿y-

wio³owej23, ustawê o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej24

i wiele innych, które w ró¿nym zakresie okreœlaj¹ zadania podmiotów w zakresie

zarz¹dzania kryzysowego.

Jednak¿e podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym tê problematykê w spo-

sób kompleksowy, jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarz¹dzaniu kryzyso-

wym, znowelizowana w szerokim zakresie w dniu 17 lipca 2009 roku25. Okreœla
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23 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2202 roku o stanie klêski ¿ywio³owej, Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558.
24 Ustawa z dnia 22 listopada 1967 roku o powszechnym obowi¹zku obrony RP, Dz.U. z 2002 r., Nr 21,

poz. 205 ze zm.
25 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarz¹dzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590,

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2009 r., Nr 131,

poz. 1076.



ona organy w³aœciwe w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na poszczególnych

szczeblach administracji publicznej oraz ich zadania. Istotnym rozwi¹zaniem jest

zdefiniowanie w ustawie podstawowych pojêæ w zakresie tego zarz¹dzania.

Podstawowa definicja zosta³a sformu³owana w art. 2 i brzmi nastêpuj¹co:

Zarz¹dzanie kryzysowe to dzia³alnoœæ organów administracji publicznej bêd¹ca ele-

mentem kierowania bezpieczeñstwem narodowym, która polega na zapobieganiu sy-

tuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze

zaplanowanych dzia³añ, reagowaniu w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzyso-

wych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Szczególne znaczenie dla prawid³owego funkcjonowania zarz¹dzania kryzyso-

wego ma okreœlenie istoty takich problemów jak: siatka bezpieczeñstwa; infrastruk-

tura krytyczna i ochrona infrastruktury krytycznej; Narodowy Program Ochrony In-

frastruktury Krytycznej; planowanie cywilne; Krajowy Plan Zarz¹dzania Kryzysowe-

go; Raport o zagro¿eniach bezpieczeñstwa narodowego; proces zarz¹dzania kryzyso-

wego.

O znaczeniu tej problematyki w dzia³alnoœci pañstwa œwiadczy nie tylko przyjê-

cie stosownej ustawy, lecz przede wszystkim kompleksowy sposób przedstawienia

tej problematyki. Z zapisów ustawowych jasno wynika, jaka jest istota zjawisk i ja-

ki zakres dzia³añ jest wymagany w przypadku ich wyst¹pienia. Cienia w¹tpliwoœci

nie budzi zapis art. 7.1, ¿e zarz¹dzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej sprawuje Rada Ministrów.

Organizacja systemu zarz¹dzania kryzysowego, oparta zosta³a na zasadach gwa-

rantuj¹cych zapewnienie kompetencji jego szczebli organizacyjnych oraz przejrzy-

ste zasady odpowiedzialnoœci. I tak:

• prymat uk³adu terytorialnego, w którym uk³ad resortowy pe³ni jedynie rolê

pomocnicz¹,

• jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialnoœci za utrzymanie gotowoœci

systemu, w której cia³a kolegialne pe³ni¹ rolê doradczo – opiniodawcz¹ i ich

zadaniem jest wspomaganie decydenta w podejmowaniu decyzji; oznacza to

tak¿e, ¿e wójt, starosta, wojewoda, minister, premier ponosz¹ odpowiedzial-

noœæ za efekty swoich dzia³añ,

• adekwatnoœæ dzia³añ do rozmiaru zagro¿enia, co oznacza, i¿ odpowiedni

szczebel administracji publicznej reaguje na zagro¿enia,

• powszechnoœæ reagowania kryzysowego oparta na w³¹czeniu wszystkich pod-

miotów dzia³aj¹cych na danym terenie: obywateli, organizacji pozarz¹do-

wych, s³u¿b, inspekcji, stra¿y.

Tak sformu³owane zasady sta³y siê podstaw¹ do opracowania struktury

zarz¹dzania kryzysowego. Zdecydowano, ¿e jednoosobowi szefowie zarz¹dzania

kryzysowego, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, wojewodowie, starostowie,

wójtowie, (burmistrzowie, prezydenci miast) bêd¹ realizowaæ zadania poprzez sta³e

zespo³y, Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego, odpowiedzialne za ca³okszta³t dzia³añ
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w zakresie zarz¹dzania kryzysowego. Spe³niaj¹ one funkcjê punktu koordynacyjne-

go i oœrodka ³¹cznoœci, scalaj¹cego w codziennej dzia³alnoœci s³u¿by ratownicze

i komunalne, integruj¹ dzia³alnoœæ podmiotów bior¹cych bezpoœredni i poœredni

udzia³ w akcjach ratowniczych. Zosta³y one tak zorganizowane, aby mo¿liwe by³o

kierowanie dzia³aniami wszystkich s³u¿b ratowniczych.

Wsparcie merytoryczne dzia³añ powierzono Zespo³om Zarz¹dzania Kryzysowe-

go, organami kolegialnymi o charakterze opiniodawczo – doradczym. Sk³adaj¹ siê

one z grup roboczych o charakterze sta³ym, orz grup roboczych o charakterze cza-

sowym. Powo³uj¹ je odpowiedni decydent w drodze zarz¹dzeñ wewnêtrznych.

W zwi¹zku z tak zakreœlon¹ ide¹, w strukturze zarz¹dzania kryzysowego w pañ-

stwie funkcjonuj¹:

• Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa26, centra zarz¹dzania kryzysowego przy

ministerstwach i centralnych organach administracji rz¹dowej, do których za-

kresu dzia³ania nale¿¹ sprawy zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa zew-

nêtrznego, wewnêtrznego, w tym ochrony ludnoœci, lub gospodarczych pod-

staw bezpieczeñstwa pañstwa oraz odpowiednio wojewódzkie i powiatowe

centra zarz¹dzania kryzysowego, a je¿eli jest taka wola decydenta to i gminne.

• Rz¹dowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego27, zespo³y zarz¹dzania kryzyso-

wego przy ministrach kieruj¹cych dzia³ami administracji rz¹dowej oraz kiero-

wnikach urzêdów centralnych oraz odpowiednio wojewódzkie, powiatowe

i gminne zespo³y zarz¹dzania kryzysowego.

Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa jest instytucj¹ „spinaj¹c¹" dzia³ania w sytua-

cjach kryzysowych na poziomie rz¹dowym. Jest kluczowym elementem komple-

ksowego systemu zarz¹dzania kryzysowego, którego istot¹, z jednej strony, jest

stworzenie warunków skuteczniejszego radzenia sobie przez w³aœciwe s³u¿by i or-

gany administracji publicznej z trudnymi sytuacjami, z drugiej zaœ, stworzenie spra-

wnego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych, kiedy normalne zasoby

i procedury dzia³ania okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce.

Stworzenie organów zarz¹dzania kryzysowego i wyodrêbnienie ich z organów

w³aœciwych w zakresie kszta³towania porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa pub-

licznego sta³o siê niezbêdne nie tylko ze wzglêdów merytorycznych, ale tak¿e ze

wzglêdu na ukazanie jej jednolitej struktury. Oczywiste jest, ¿e w praktyce dnia co-

dziennego, nie mo¿na mówiæ o zadaniach tych struktur w oderwaniu od dzia³ania

organów administracji publicznej. Równoczeœnie podkreœliæ nale¿y, ¿e zarz¹dzanie

kryzysowe jest œciœle powi¹zane z kszta³towaniem porz¹dku publicznego i bezpie-

czeñstwa publicznego, dzia³aniami na rzecz promocji obronnoœci, upowszechniania

111

Znaczenie bezpieczeñstwa publicznego i zarz¹dzania kryzysowego w dzia³alnoœci pañstwa

26 Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie organizacji i trybu

dzia³ania Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa, Dz.U. z 2008 r., Nr 128, poz. 821.
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systemu ratownictwa, itp., gdy¿ wszystkie one s¹ elementem sk³adowym systemu

bezpieczeñstwa narodowego.

Zatem kszta³towanie bezpieczeñstwa publicznego obejmuje w szerszym zakre-

sie czas teraŸniejszy, bezpieczeñstwo ludzi na co dzieñ, natomiast zarz¹dzanie kry-

zysowe, obok bie¿¹cej analizy sytuacji w zakresie bezpieczeñstwa, przygotowane

jest do dzia³ania w fazie kryzysu, katastrofy naturalnej czy awarii technicznej.

O znaczeniu bezpieczeñstwa publicznego i zarz¹dzania kryzysowego w funkcjo-

nowaniu pañstwa œwiadczy fakt, ¿e funkcjonuj¹ce organy otrzymuj¹ wci¹¿ nowe,

bardziej adekwatne do rozwoju wydarzeñ zadania w tym zakresie, oraz stale dosko-

nali siê ich struktury, by mog³y sprostaæ nowym zagro¿eniom i nowym wyzwa-

niom.
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Znaczenie bezpieczeñstwa publicznego i zarz¹dzania kryzysowego

w dzia³alnoœci pañstwa

Streszczenie

W artykule przedstawiono znaczenie problematyki bezpieczeñstwa publicznego i zarz¹dzania

kryzysowego jako obszaru zainteresowania i dzia³ania pañstwa. Maj¹ one na celu ochronê podsta-

wowych wartoœci tj. ¿ycia, zdrowia i mienia. W artykule skupiono uwagê na okreœleniu istoty bez-

pieczeñstwa publicznego oraz zarz¹dzania kryzysowego, ukazuj¹c ich znaczenie poprzez wskazanie

zakresu ich kszta³towania przez ró¿ne podmioty oraz realizacjê tych zadañ przez wyodrêbnion¹

strukturê, bêd¹c¹ równoczeœnie tylko elementem systemu bezpieczeñstwa narodowego.

Importance of Public Security and Crisis Management in Poland

Summary

The article introduces some questions of the importance of public security and crisis manage-

ment as integral parts of interests and operations of the Polish government.

I have focused on the nature of public security and crisis management and described the com-

petence of respective institutions, how they have been shaped and what their tasks are in frame of

the national security system.
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Edukacja dla bezpieczeñstwa (nie)zbêdnym

obszarem dzia³alnoœci dydaktyczno-wychowawczej

wspó³czesnej szko³y

Education for security – (in)dispensable didactic area

in modern schools

W œwiadomoœci wielu wspó³czesnych obywateli pojêcie edukacja dla bezpiecze-

ñstwa kojarzy siê g³ównie z problemem istnienia i funkcjonowania armii, korpusu

oficerskiego, podoficerskiego i ¿o³nierzy wojska polskiego. Co niektórzy mog¹

wspomnieæ o potrzebie wychowania patriotycznego i przysposobienia obronnego

m³odego pokolenia.

Pierwsze lata XXI wieku przynios³y zasadnicz¹ zmianê szerokiej panoramy

ogl¹du zjawiska bezpieczeñstwa jak i jego precyzowania. Mówi¹c dziœ o bezpiecze-

ñstwie naszego pañstwa i narodu, mamy na uwadze nie tylko obronê przed zagro¿e-

niami militarnymi, ale tak¿e – i chyba najpilniejsz¹ – walkê z przestêpczoœci¹ po-

spolit¹ oraz zorganizowan¹. Prze³om XX i XXI wieku ukaza³ z ca³¹ wyrazistoœci¹,

i¿ z miêdzynarodow¹ przestêpczoœci¹ zorganizowan¹ wi¹¿¹ siê zjawiska zagro¿eñ

interesów ekonomicznych pañstwa, w tym rozszerzaj¹c¹ siê korupcj¹ wewn¹trz pa-

ñstwa na wszystkich szczeblach w³adzy.

Zmiany jakie nast¹pi³y w œwiecie po 11 wrzeœnia 2001 roku, zagro¿enie miêdzy-

narodowym terroryzmem, przenikanie siê miêdzynarodowych grup przestêpczych

i terrorystycznych, to kolejne wyzwanie do pañstwa w zakresie przygotowania

spo³eczeñstwa do potencjalnych, niespodziewanych ataków. Poznanie mechaniz-

mów, uwarunkowañ i miejsc konfliktów œwiatowych, to wa¿ne zadanie procesu

dydaktyczno-wychowawczego1.

Kieruj¹c siê powy¿szymi przes³ankami nale¿y stwierdziæ, i¿ istnieje pilna po-

trzeba uruchomienia powszechnego programu i systemu edukacji dla bezpieczeñ-

stwa. Na ca³ym œwiecie na wskutek nieustannego rozwoju cywilizacyjnego oraz
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procesów industrializacji i urbanizacji, gwa³townie wzrasta liczba czynników po-

woduj¹cych bezpoœrednie zagro¿enia ¿ycia i zdrowia ludzkiego, a tak¿e dla otacza-

j¹cego cz³owieka œrodowiska spo³ecznego, kulturowego i przyrodniczego.

Priorytetowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na istnienie i rozwój spo³eczeñstwa

jest zagwarantowanie mu bezpieczeñstwa, a najbardziej oczywistym, efektywnym

i celowym sposobem przygotowania na wypadek wyst¹pienia ró¿norodnych zagro-

¿eñ jest prowadzona w tym zakresie edukacja szkolna dzieci i m³odzie¿y.

W ostatniej dekadzie XX wieku uleg³ rozpadowi miêdzynarodowy system totali-

tarny, który swoim zasiêgiem obejmowa³ znaczn¹ czêœæ kontynentu europejskiego

i azjatyckiego. G³ówn¹ przes³ank¹ rozpadu tzw. obozu sowieckiego by³a jego kon-

cepcyjna i praktyczna patologicznoœæ spo³eczno-ustrojowa. Odradzaj¹ce siê i wal-

cz¹ce o wolnoœæ spo³eczeñstwa, w tym tak¿e naród polski, na prze³omie roku 1989

i 1990 zanegowa³y i odrzuci³y wszelkie zasady dyktatury politycznej, spo³ecznej,

gospodarczej, kulturalnej, wojskowej czy œwiatopogl¹dowej. Panuje powszechna

zgoda co do faktu, i¿ symbolicznym atrybutem koñca tego panuj¹cego przez blisko

pó³wiecze uk³adu polityczno-wojskowego, by³o obalenie „muru berliñskiego”. Dla

wielu wspó³czesnych analityków ¿ycia politycznego fakt ten zapocz¹tkowa³ now¹

historiê œwiata2.

Lata 1939-1945 ukaza³y ludzkoœci niewymowne pod wzglêdem zakresu jak

i skali zagro¿enia, jakie przynios³y dwa totalitaryzmy: hitlerowski i stalinowski.

Obserwacja ¿ycia codziennego pokazuje jednak, i¿ nie wszyscy wyci¹gnêli wnioski

ze straszliwej lekcji, jak¹ by³a druga wojna œwiatowa i polityka zwyciêskich mo-

carstw wobec swoich i innych narodów. Dziœ mamy do czynienia ze zjawiskami nie

mniej groŸnymi, choæ o innej treœci, które stanowi¹ zagro¿enia dla ludzi w wymia-

rze lokalnym, regionalnym czy globalnym.

Pojawia siê za tym pytanie, w jaki sposób nale¿y interpretowaæ wspó³czesne za-

gro¿enia spo³eczne i co po prostu nale¿y przez nie rozumieæ?

Stosuj¹c du¿e uogólnienie mo¿na przyj¹æ, i¿ przez zagro¿enie spo³eczne bêdzie-

my uwa¿aæ te zjawiska, które prowadz¹ do wszelkiej dysfunkcyjnoœci w ¿yciu

spo³ecznym, uderzaj¹ w relacje interpersonalne, utrudniaj¹ je lub te¿ podwa¿aj¹

przyjête w danej spo³ecznoœci normy prawne, moralne, kulturowe, œwiatopogl¹dowe

itp.3.

W ostatnich latach podejmowano wiele prób analizy i podzia³u wspó³czesnych

zagro¿eñ. Ich zakres tematyczny ulega³ zmianom i wraz z ka¿d¹ dekad¹ dochodzi³y

nowe. Nie wdaj¹c siê w szerok¹ kwerendê zastosowanych typologii zagro¿eñ, na

potrzeby niniejszego opracowania przyjmiemy nieco uproszczon¹ ich klasyfikacjê.

Ukazuje to poni¿szy rysunek.
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O ile zagro¿enia militarne zarówno w postaci konfliktu zbrojnego jak i aktu

terrorystycznego s¹ dla wiêkszoœci spo³ecznoœci europejskich jednoznaczne, to ist-

nieje potrzeba uœciœlenia zagro¿eñ niemilitarnych.

Ich interpretacjê rozpoczniemy w kolejnoœci przedstawionej na rysunku, czyli

od zagro¿eñ politycznych. Dla obywateli naszego pañstwa zagro¿eniem w sferze

przemian politycznych bêdzie brak wizji polityki miêdzynarodowej z perspektywy

polskiej racji stanu, kryzys przywództwa politycznego w³adzy wykonawczej, upa-

dek autorytetu i skutecznoœci w³adzy ustawodawczej, brak politycznej wizji rozwo-

ju pañstwa, rozproszenie systemu partyjnego prowadz¹cego do zaniku zintegrowa-

nej partii rz¹dz¹cej i konstruktywnej opozycji, wadliwy system wyborczy, populizm

partyjny itp.4
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Rys. 1. Typologia zagro¿eñ wspó³czesnego œwiata

Chart 1. Types of Dangers in the Modern World

�ród³o: opracowanie w³asne

4 Podobnie: J. Borkowski: Zagro¿enia spo³eczne towarzysz¹ce procesom transformacji ustrojowej, [w]:

red. E. Solarczyk-Ambrozik, A. Zduniak: Edukacyjne wyzwania..., op. cit., s. 165.



Wskazanie zagro¿eñ w sferze spo³ecznej jest du¿o trudniejsze, ze wzglêdu na jej

du¿¹ pojemnoœæ szczegó³owych kwestii. Pos³uguj¹c siê kategori¹ charakterystyczn¹

dla teorii nauki o polityce spo³ecznej, mo¿emy powiedzieæ, i¿ ca³e nasze bezpiecze-

ñstwo narodowe (wewnêtrzne) ma swoj¹ kwestiê spo³eczn¹, przez któr¹ zazwyczaj

rozumie siê:

• problem b³êdnych dzia³añ i b³êdnego rozwoju ³adu spo³ecznego wzglêdem

postawionego przed spo³eczeñstwem zadania realizacji dobra wspólnego;

• uœwiadomion¹ sprzecznoœæ rozwoju gospodarczego wynikaj¹c¹ z ideowo uza-

sadnionej i realizowanej w ¿yciu politycznym zasady równoœci i wolnoœci;

• efekt niezgodnoœci idei spo³ecznej z zastan¹ rzeczywistoœci¹;

• problem o najwy¿szym stopniu dotkliwoœci generuj¹cy sytuacje kryzysowe

w ¿yciu jednostek i zbiorowoœci, powoduj¹cy zarazem trwa³e zak³ócenia

w funkcjonowaniu spo³eczeñstwa5.

Kieruj¹c siê powy¿szymi przes³ankami oraz d¹¿¹c do pewnych uogólnieñ

mówi¹c o zagro¿eniach spo³ecznych bêdziemy mieli na uwadze kwestie w sferze

publicznej, socjalnej, edukacyjnej, ideologicznej, demograficznej oraz zdrowotnej.

Do g³ównych zagro¿eñ natury ekonomicznej spo³eczeñstwa polskiego zaliczyæ

mo¿emy wszystkie te zjawiska, które prowadziæ bêd¹ do stagnacji gospodarczej,

postêpuj¹cego zad³u¿ania siê pañstwa wobec spo³eczeñstwa, rozchwiania wskaŸni-

ka bezrobocia, nadmierny fiskalizm pañstwa oraz nieskutecznoœæ w zwalczaniu sza-

rej strefy gospodarczej, utraty kontroli przez pañstwo nad narodowym systemem

bankowym czy brak jasno sprecyzowanych i realizowanych procesów prywatyza-

cyjnych itp.6.

Przez zagro¿enia dla bezpieczeñstwa w sferze ekologicznej bêdziemy rozumieæ

wszelkie nastêpstwa dzia³añ, które przez zmiany naturalnego stosunku cz³owieka

do biocenoz i biotopów mog¹ doprowadziæ populacje do unicestwienia. Mo¿e to

nast¹piæ w wyniku za³amania równowagi przyrodniczej w nastêpstwie nadmiernej

eksploatacji zasobów œrodowiska naturalnego, zanieczyszczenia powietrza, wody i gle-

by przez substancje pochodzenia przemys³owego, transportowego i komunalnego,

postêpuj¹cej degradacji ekosystemów przez ska¿enia i zanieczyszczenia. Uprasz-

czaj¹c, mo¿emy powiedzieæ, i¿ Ÿród³em zagro¿eñ œrodowiska naturalnego s¹ zdarze-

nia powodowane si³ami przyrody, dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ oraz w toku dzia³alnoœci

cz³owieka7.

Zagro¿enia dla bezpieczeñstwa w sferze kulturowej s¹ w du¿ej mierze skutkiem

zachodz¹cej globalizacji, zw³aszcza gdy otwarcie kraju na wp³ywy globalnej kultury

masowej jest niekontrolowane i bezrefleksyjne. Nie bez znaczenia na kszta³towanie
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siê takich zagro¿eñ ma tak¿e sama polityka kulturalna pañstwa. Katalog zagro¿eñ

jest w tej materii obszerny i ci¹gle otwarty. Patrz¹c z perspektywy teraŸniejszoœci

mo¿na przyj¹æ, i¿ do najbardziej prawdopodobnych zagro¿eñ nale¿y: spadek œrod-

ków finansowych przeznaczanych na kulturê i politykê kulturaln¹, pog³êbiaj¹cy siê

kryzys to¿samoœci narodowej, spadek poczucia wiêzi kulturowej wœród Polaków,

wzrost ekspansji kultury masowej, wzrost zale¿noœci kulturowej i powielania wzo-

rów zachodnich, zw³aszcza amerykañskich oraz nadmierne epatowanie przez media

treœci patologicznych, zw³aszcza telewizjê i Internet8.

Okreœlaj¹c ró¿ne wspó³czesne zagro¿enia dla cz³owieka, spo³eczeñstwa oraz

œrodowiska nale¿y wskazaæ na mo¿liwe œrodki zapobiegawcze. Wydaje siê, i¿ jedn¹

z wielu dróg jest w³aœciwie ukierunkowana edukacja, czyli edukacja dla bezpiecze-

ñstwa (podkr. –AK). U¿ycie w tej nazwie cz³onu bezpieczeñstwo oznacza szersze

podejœcie do przyjmowanego dot¹d terminu obronnoœæ. Akceptuj¹c termin bezpie-

czeñstwo, zwracamy siê ku sytuacji bez zagro¿eñ, kiedy poziom wewnêtrznego

spokoju w wieku sferach ¿ycia jest wysoki, lub co najmniej zadawalaj¹cy.

Edukacja zaœ, rozumiana jako ogó³ procesów podejmowanych w celu ukszta³to-

wania w jednostce zmian w sferze dyspozycji instrumentalnych oraz kierunkowych,

po¿¹danych w danym spo³eczeñstwie, musi zatem obj¹æ szerokie spektrum proce-

sów oœwiatowo-wychowawczych, czyli nauczanie-uczenie siê, wychowanie, samo-

kszta³towanie oraz szeroko pojmowan¹ oœwiatê.

Na bazie przedstawionych interpretacji terminu edukacja i bezpieczeñstwo mo¿-

na przyj¹æ, i¿ przez edukacjê dla bezpieczeñstwa rozumieæ nale¿y ca³okszta³t proce-

sów dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuñczych, zmierzaj¹cych do

ukszta³towania u dzieci, m³odzie¿y i doros³ych takich kompetencji, które pozwol¹ im

na efektywne dzia³anie w ró¿nych sytuacjach zagro¿enia zdrowia i ¿ycia cz³owieka,

istnienia spo³eczeñstwa i funkcjonowania pañstwa.

Przy tak pojêtej edukacji dla bezpieczeñstwa warto wskazaæ jej wybrane szcze-

gó³owe obszary treœciowe. Ukazuje to poni¿szy rysunek.

W tak przyjêtej typologii niezbêdne jest przyjêcie okreœlonych definicji projek-

tuj¹cych.

1. Edukacja dla bezpieczeñstwa militarnego to ca³okszta³t dzia³añ oœwiato-

wych podejmowanych przez pañstwo wœród ludzi doros³ych oraz edukacjê szkoln¹

dzieci i m³odzie¿y maj¹c¹ na celu wychowanie obronne ca³ego spo³eczeñstwa

zmierzaj¹cego do zachowania niepodleg³oœci narodu i pañstwa oraz ochrony ¿ycia

i ludzi w stanach zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa i stanu wojny.

2. Edukacja dla bezpieczeñstwa politycznego to ca³okszta³t oddzia³ywañ oœwia-

towych oraz proces nauczania-uczenia siê maj¹cy na celu podniesienie kultury poli-
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tycznej ca³ego spo³eczeñstwa, wykszta³cenia elit politycznych oraz ukszta³towania

w³aœciwych postaw spo³ecznych wobec zagro¿eñ politycznych.

3. Edukacja dla bezpieczeñstwa ekonomicznego to ca³okszta³t oddzia³ywañ

oœwiatowych oraz proces nauczania-uczenia siê maj¹cy na celu rozwijanie œwiado-

moœci ekonomicznej ca³ego spo³eczeñstwa oraz ukszta³towanie w³aœciwych postaw

spo³ecznych, intrapersonalnych i ideowych wobec zagro¿eñ gospodarczych.

4. Edukacja dla bezpieczeñstwa spo³ecznego to ca³okszta³t oddzia³ywañ pañ-

stwa w sferze polityki spo³ecznej maj¹cych na celu zapewnienie nie tylko przetrwa-

nie narodu, ale i jego rozwój, kreowania przeobra¿eñ spo³ecznych w pañstwie oraz

edukacjê szkoln¹ dzieci i m³odzie¿y zmierzaj¹cych do ukszta³towania w³aœciwych

postaw moralnych, spo³ecznych i interpersonalnych wobec wszelkich zagro¿eñ psy-

chospo³ecznych.

5. Edukacja dla bezpieczeñstwa wewnêtrznego to ogó³ oddzia³ywañ oœwia-

towo-wychowawczych pañstwa oraz .jego agend maj¹cych na celu spe³nianie przez

pañstwo funkcji wewnêtrznych przejawiaj¹cych siê ochron¹ porz¹dku konstytucy-

jnego, ¿ycia i zdrowia obywateli, maj¹tku narodowego oraz likwidacji skutków

klêsk ¿ywio³owych i katastrof technicznych, a tak¿e kszta³towania w³aœciwych po-

staw i zachowañ w sytuacjach zagro¿eñ publicznych.

6. Edukacja dla bezpieczeñstwa ekologicznego (bioekometeorologicznego) to

trwa³y i ci¹g³y proces oddzia³ywañ oœwiatowych i dydaktyczno-wychowawczych

zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia po¿¹danego stanu ekologicznego, zabezpieczaj¹cy
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Rys. 2. Dziedziny edukacji dla bezpieczeñstwa

Chart 2 Branches of the Education for Security
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spokojn¹ i zdrow¹ egzystencjê wszystkich elementów ekosystemu oraz ukszta³to-

wania trwa³ych i po¿¹danych postaw wobec przyrody.

7. Edukacja dla bezpieczeñstwa kulturowego to ogó³ oddzia³ywañ oœwiatowo-

wychowawczych maj¹cych na celu ochronê to¿samoœci kulturowej, dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego w warunkach otwarcia na œwiat, internalizacjê wartoœci

niesprzecznych z w³asn¹ to¿samoœci¹ oraz ukszta³towania w³aœciwych postaw wo-

bec kultury.

8. Edukacja dla bezpieczeñstwa w œrodowisku szkolnym to ogó³ oddzia³ywañ

dydaktyczno-wychowawczych placówek szkolnych, organizacji m³odzie¿owych,

stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w szkole i jej otoczeniu, zmierzaj¹cy do wyposa¿enia

m³odego pokolenia w okreœlone kompetencje pozwalaj¹ce na w³aœciwe dzia³anie

w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia i zdrowia, jak równie¿ innych nadzwyczajnych za-

gro¿eñ.

Wœród wielu zadañ stawianych przed dzisiejsz¹ szko³¹, a mówi¹c dok³adniej,

przed ca³ym systemem edukacji szkolnej, nale¿y zauwa¿yæ tak¿e przygotowanie

dzieci i m³odzie¿y do nabycia kompetencji w zakresie postêpowania na wypadek

wyst¹pienia przeró¿nych zagro¿eñ bezpieczeñstwa. Zdolnoœæ narodu do obrony

w³asnej niepodleg³oœci, suwerennoœci i to¿samoœci oraz do zapewnienia wszystkim

obywatelom bezpieczeñstwa osobistego, jest swoist¹ sum¹ œwiadomoœci obronnej

oraz indywidualnym kompetencjom ka¿dego cz³owieka.

Dokonuj¹cy siê prze³om transformacyjny nie zwalnia centralnych w³adz oœwia-

towych kraju o myœleniu i dzia³aniu w kierunku programowania i realizowania za-

dañ edukacji dla bezpieczeñstwa.

Realizowana od roku szkolnego 1999/2000 reforma ma za zadanie generalnie

i ca³oœciowo dokonaæ zmiany koncepcji kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y. Wychodz¹c

naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym w zakresie edukacji dla bezpieczeñstwa

MEN zatwierdzi³o stosowne programy nauczania i podrêczniki do nauczania pier-

wszej pomocy i edukacji dla bezpieczeñstwa w ka¿dym etapie edukacyjnym. Pe³ne

dane na ten temat zawiera poni¿sza tabela.

Tabela 1. Programy nauczania i podrêczniki w zakresie edukacji dla bezpieczeñstwa

Table 1. Programmes and Manuals on Education for Security

Etap edukacyjny Program nauczania Podrêczniki

ETAP I

Klasy 1-3 szko³y

podstawowej

Elementy

kszta³cenia

zintegro-wanego

Program nauczania dla szkó³

podstawowych

Elementy bezpieczeñstwa

i ratownictwa

DKW-4014-30/99

Stebelski M.:

Ma³y ratowniczek. Klasy I-III,

ELIPSA (269/99)
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ETAP II

Klasy 4-6 szko³y

podstawowej

Œcie¿ka

edukacyjna:

Edukacja

prozdrowotna

Program nauczania dla szkó³

podstawowych

Edukacja prozdrowotna

DKW-4014-40/99

Edukacja dla bezpieczeñstwa.

Elementy ratownictwa i obrony

cywilnej w blokach i œcie¿kach

edukacyjnych

DKW-4014-30/99

Adamczyk G., Breitkopf B., Worwa

Z.: Edukacja prozdrowotna.

Podrêcznik do œcie¿ki edukacyjnej

w klasach IV-VI,

WSiP S.A., (174/99)

Siuda T., Stebelski M., Zaczyñski

Zaczek K.:

Ma³y ratownik. Podrêcznik dla klasy

IV-VI szko³y podstawowej

ELIPSA (296/00)

ETAP III

Klasy I-III

gimnazjum

Œcie¿ka

edukacyjna:

Obrona cywilna

(Edukacja

obronna)

Program nauczania dla

gimnazjum

Obrona cywilna

DKW-4014-81

Obrona cywilna program

nauczania dla klas

gimnazjalnych

DKW-4014-121/99

Edukacja dla bezpieczeñstwa

DKW-4014-164/00

Adamczyk G., Breitkopf B.,

Worwa Z.:

Obrona cywilna. Podrêcznik do

œcie¿ki edukacyjnej w klasach I-III

gimnazjum,

WSiP S.A. (171/99)

Siuda T., Stebelski M., Zaczyñski

Zaczek K.:

Ratownik junior. Klasa I-III

ELIPSA (217/00)

ETAP IV

Klasy I-III szko³y

ponadgimna-

zjalnej

Przysposobienie

obronne

Program nauczania dla szkó³

ponadgimnazjalnych

Przysposobienie obronne

DKW-4015-2/01

Przysposobienie obronne

Edukacja dla bezpieczeñstwa

DKW-4015-36/01

Przysposobienie obronne

Edukacja dla bezpieczeñstwa

DKOS-4015-34/02

i inne

Borowiecki M., Pytasz Z., Ryga³a E.:

B¹dŸmy bezpieczni. Przysposobie-nie

obronne. Czêœæ 1 i 2

Wyd. Szkolne PWN (21/05) i (3/06)

Goniewicz M., Nowak A.W.,

Smutek Z.:

Przysposobienie obronne. Czêœæ I.

Podrêcznik dla liceum

ogólnokszta³c¹cego, liceum

profilowanego i technikum

OPERON, (112/04)

Siuda T., Zaczek Zaczyñski K.M.,

Ziemiñska U.:

I ty mo¿esz ¿yæ bezpiecznie. Ratownik.

Podrêcznik do przysposobienia

obronnego dla uczniów szkó³

ponadgimnazjalnych

ADAM (24/03)

i inne

�ród³o: opracowanie w³asne

Jak wynika z powy¿szej tabeli, programy nauczania do kolejnych etapów

kszta³cenia zawieraj¹ spiralny uk³ad treœci. W kolejnych etapach edukacyjnych na-

stêpuje powtórzenie, rozszerzenie i dope³nienie treœci nauczania, co prowadzi do

powstania ugruntowanej i operatywnej wiedzy w zakresie bezpiecznego zachowa-

nia siê i udzielania pierwszej pomocy.
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Nie wdaj¹c siê w szerok¹ analizê treœci w zakresie edukacji dla bezpieczeñstwa

na I i II etapie kszta³cenia, nasz¹ uwagê skupimy na przedmiocie bezpoœrednio

zwi¹zanym z zagadnieniem dla bezpieczeñstwa, czyli „Edukacj¹ dla bezpieczeñ-

stwa”, który to przedmiot wywodzi siê z dawnego „Przysposobienia Obronnego”.

Realizowany jest on na III i IV etapie edukacyjnym.

Podstawa programowa przedmiotu Edukacja dla bezpieczeñstwa na poziomie

gimnazjalnym stawia przed nauczycielem nastêpuj¹ce cele kszta³cenia i ogólne wy-

magania:

1. Znajomoœæ powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Uczeñ rozumie

znaczenie powszechneh samoobrony i ochrony cywilnej.

2. Przygotowanie do dzia³ania ratowniczego. Uczeñ zna zasady prawid³owego

dzia³ania w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia ¿ycia i zdrowia.

3. Nabycie umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy. Uczeñ umie udzielaæ

pierwszej pomocy w nag³ych wypadkach.

Treœci programowe na III etapie edukacyjnym zosta³y sprowadzone do szeœciu

nastêpuj¹cych obszarów:

1. G³ówne zadania ochrony ludnoœci i obrony cywilnej.

2. Ochrona przed skutkami ró¿norodnych zagro¿eñ.

3. �ród³a promieniowania j¹drowego i jego skutki.

4. Oznakowanie substancji toksycznych na œrodkach transportowych i magazy-

nach.

5. Ostrzeganie ludnoœci o zagro¿eniach, alarmowanie.

6. Bezpieczeñstwo i pierwsza pomoc9.

Cele kszta³cenia i ogólne wymagania Edukacji dla bezpieczeñstwa na poziomie

licealnym (tylko w zakresie podstawowym) zosta³y ukierunkowane na:

1. Znajomoœæ struktury obronnoœci pañstwa. Uczeñ rozró¿nia struktury obron-

noœci pañstwa, rozumie ich rolê oraz zna formy spe³niania powinnoœci ob-

ronnych przez organy administracji i obywateli.

2. Przygotowanie do sytuacji zagro¿eñ. Uczeñ zna zasady postêpowania w przy-

padku wystêpowania zagro¿enia ¿ycia, zdrowia lub mienia, zna zasady pla-

nowania i organizowania dzia³añ.

3. Opanowanie zasad pierwszej pomocy. Uczeñ umie udzieliæ pierwszej pomocy

poszkodowanym w ró¿nych stanach zagra¿aj¹cych ¿yciu i zdrowiu.

Treœci nauczania na IV etapie edukacyjnym tego przedmiotu obejmuj¹ szeœæ za-

kresów tematycznych:

1. System obronnoœci Rzeczypospolitej Polskiej. Powinnoœci obronne w³adz sa-

morz¹dowych, instytucji i obywateli.

2. Si³y zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
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3. Ochrona ludnoœci i obrona cywilna.

4. Zagro¿enia czasu pokoju, ich Ÿród³a, przeciwdzia³anie ich powstawaniu, za-

sady postêpowania w przpadku ich wyst¹pienia i po ich ust¹pieniu.

5. Zagro¿enia wystêpuj¹ce podczas wojny.

6. Pierwsza pomoc w nag³ych wypadkach (zachowania ratownika)10.

Problematykê bezpieczeñstwa zawiera tak¿e program nauczania przedmiotu Wy-

chowanie do ¿ycia w rodzinie. Na III etapie edukacyjnym znajdujemy rozszerzenie

materii programowej zwi¹zan¹ z bezpieczeñstwem w zakresie kszta³towania w³aœ-

ciwych postaw spo³ecznych, g³ównie wobec cz³onków rodziny, a tak¿e postaw oby-

watelskich. Mowa jest o zagro¿eniach okresu dojrzewania, które mog¹ wp³ywaæ na

niew³aœciwe ukszta³towanie sylwetki psychologicznej w stadium dorastania, plano-

wanie rodziny i wp³yw sposobu spêdzania czasu wolnego na kszta³towanie osobo-

woœci jednostki. Szczególnie wa¿ne jest rozwijanie umiejêtnoœci korzystania ze œro-

dków masowego przekazu (telewizja, Internet, prasa itp.) w aspekcie po¿¹danego

spo³ecznie systemu wartoœci jednostki.

Na IV etapie edukacyjnym powy¿szy przedmiot wprowadza ucznia w obszary

tolerancji, funkcji rodziny, zw³aszcza w zakresie wychowania dzieci, sposobów roz-

wi¹zywania konfliktów w rodzinie oraz wszelkich, wspó³czesnych zagro¿eñ ¿ycia

spo³ecznego (alkoholizm, narkomania, sekty, subkultury, pornografia itp.).

Konstatuj¹c, nowa reforma programowa niesie w sobie pozytywny potencja³

w kwestii wdra¿ania w ¿ycie edukacji dla bezpieczeñstwa, jednak jej ostateczny su-

kces prakseologiczno-aksjologiczny zale¿eæ bêdzie od stopnia zaanga¿owania kadr

pedagogicznych, ca³ego systemu administracji oœwiatowej i instytucji wspoma-

gaj¹cych pracê placówek oœwiatowo-wychowawczych.

W Polsce corocznie odnotowujemy dramatycznie wysok¹ liczbê wypadków,

urazów i innych nieszczêœliwych zdarzeñ maj¹cych miejsce w szkole, w gospodar-

stwie domowym, na drogach, podczas zajêæ pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz

w czasie wolnym. Urazy zabijaj¹, czyni¹ kalekami, wywo³uj¹ problemy zdrowotne,

a nawet staj¹ siê przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci na ca³e ¿ycie. Statystyki lekarskie

odnotowuj¹ ka¿dego roku prawie milion wypadków wœród dzieci i m³odzie¿y. To

w³aœnie one s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów dzieci w wieku do 18 lat. Miejscem wie-

lu nieszczêœliwych zdarzeñ jest tak¿e szko³a.

Postrzeganie edukacji bezpieczeñstwa przez pryzmat nieszczêœliwych zdarzeñ

zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu jednostki jest du¿ym uproszczeniem. Ka¿da szko³a w

ró¿nym stopniu boryka siê z problemem agresji i przemocy. Nie wdaj¹c siê w defi-

nicyjne rozwa¿ania nad pojêciem i istot¹ agresji i przemocy, dla potrzeb niniejszego

materia³u przyjmiemy, ¿e s¹ to zachowania skierowane œwiadomie przeciwko dru-
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giemu cz³owiekowi w celu zadania mu bólu lub innej przykroœci natury fizycznej

lub psychicznej.

Dziœ agresja zosta³a wpisana w nasze ¿ycie jako uboczny produkt wspó³czesnej

cywilizacji i jest zjawiskiem rozwijaj¹cym siê zarówno w skali iloœciowej jak i ja-

koœciowej. Dopiero tragiczne wydarzenia maj¹ce miejsce w ró¿nych szko³ach

w kraju zmusi³y w³adze resortowe do podjêcia konkretnych dzia³añ przeciwko agre-

sji i innym zjawiskom patologicznym w polskich szko³ach. WskaŸnikiem tych

dzia³añ s¹ pewne akty prawne, które maj¹ zwi¹zek z edukacj¹ dla bezpieczeñstwa.

Jednym z wielu dokumentów godnym szczególnej uwagi nauczycieli i wychowaw-

ców jest Uchwa³a Rady Ministrów nr 218/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie rz¹dowego programu ograniczenia przestêpczoœci i spo³ecznych zagro-

¿eñ „Razem bezpieczniej”.

Jeden z rozdzia³ów niniejszej Uchwa³y pt.: Bezpieczeñstwo w szkole bardzo

wyraŸnie formu³uje zadania wobec nie tylko wobec samej szko³y i jej pracowni-

ków, ale tak¿e wobec instytucji powo³anych ustawowo dla zabezpieczenia ³adu,

porz¹dku i bezpieczeñstwa spo³ecznego. Do podstawowych zadañ zaliczono:

• Rzeteln¹ analizê identyfikacji problemów bezpieczeñstwa szkolnego nie tylko

na poziomie ogólnym, ale tak¿e w odniesieniu do poszczególnych placówek

oœwiatowych i ich okolic.

• Ograniczenie liczby przestêpstw i wykroczeñ w szko³ach oraz w bezpoœred-

nim otoczeniu szkó³.

• Zbudowanie skutecznych i podlegaj¹cych ocenie mechanizmów wspó³pracy

dyrekcji (nauczycieli) – rodziców – uczniów i policji wraz ze stra¿ami miej-

skimi (gminnymi) w zakresie bezpieczeñstwa w szko³ach.

• Zwiêkszenie skutecznoœci ochrony szkó³ (patrole policyjne, patrole stra¿ni-

ków monitoring wizyjny itp.).

• Konsekwentne reagowanie na patologie.

• Ograniczenie dostêpu do alkoholu i narkotyków w œrodowisku szkolnym.

• Systematyczne kontrolowanie szkó³ i ich okolic pod wzglêdem szeroko rozu-

mianego bezpieczeñstwa.

• Edukacja dla bezpieczeñstwa (edukacja medyczna, udzielanie pierwszej po-

mocy).

• Podniesienie poziomu kompetencji personelu medycznego zatrudnionego

w szko³ach11.

Wszystkie akty prawne maj¹ce zwi¹zek z edukacj¹ dla bezpieczeñstwa wyraŸnie

akcentuj¹ rolê placówek oœwiatowych w kszta³towaniu wœród dzieci i m³odzie¿y

wiedzy o bezpieczeñstwie oraz kszta³towaniu w³aœciwych postaw wobec wszelkich

zagro¿eñ i sytuacji nadzwyczajnych. W realizacji tych zadañ istotn¹ pomoc winny

œwiadczyæ znajduj¹ce siê w najbli¿szym otoczeniu szko³y wyspecjalizowane insty-
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tucje, organizacje spo³eczne, stowarzyszenia, fundacje, a szczególnie jednostki

organizacyjne policji, ¿andarmerii wojskowej, stra¿y miejskiej (gminnej), pañstwo-

wej stra¿y po¿arnej, S³u¿by Leœnej, Pañstwowej Stra¿y Rybackiej, Wodnego Ochot-

niczego Pogotowia Ratunkowego itp.

Przed nawi¹zaniem bli¿szej wspó³pracy z powy¿szymi instytucjami i organiza-

cjami nale¿y precyzyjnie rozpoznaæ rzeczywiste potrzeby i mo¿liwoœci danej pla-

cówki szkolnej. To w³aœnie ona winna inicjowaæ i organizowaæ kontakty z dan¹ in-

stytucj¹ lub organizacj¹ kieruj¹c pod jej adresem swoje zamierzenia.

Praktycznie ka¿da szko³a ma w swoim otoczeniu jednostkê Policji oraz Stra¿y

Po¿arnej. Na przyk³adzie tych dwóch organizacji przyjrzyjmy siê, jakie zadania

mo¿liwe s¹ w ramach wspó³pracy.

Do g³ównych zadañ Policji nale¿y, obok ochrony bezpieczeñstwa ludzi i mienia,

utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, tak¿e inspirowanie i organizo-

wanie dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ

oraz zjawiskom kryminogennym12. Spo³ecznoœæ szkolna, czyli nauczyciele, ucznio-

wie oraz rodzice staj¹ siê zatem potencjalnym beneficjantem dzia³alnoœci prewencyj-

nej. Wœród zagadnieñ, które mog¹ byæ przedmiotem zainteresowañ poszczególnej

grupy spo³ecznoœci szkolnej, winny siê znaleŸæ: Rola i zadania policji, Zachowania

w sytuacjach zagro¿eñ, Zachowanie siê ucznia w przypadku kontaktu z osobami do-

ros³ymi, Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym, Odpowiedzialnoœæ prawna nieletnich,

Agresja i przemoc rówieœnicza, Uzale¿nienia, Wykroczenia przeciw mieniu (akty

wandalizmu), Wagarowanie i ucieczki z domu rodzinnego, Posiadanie broni, Subkul-

tury m³odzie¿owe, Sekty w Polsce itp.

W pobli¿u placówki szkolnej mo¿e znajdowaæ siê jednostka ochotniczej (OSP)

lub pañstwowej stra¿y po¿arnej (PSP). Podobnie jak Policja, tak¿e i Stra¿ Po¿arna

zobligowana jest do prowadzenia dzia³alnoœci prewencyjnej. Przybycie jednostki

stra¿y po¿arnej do szko³y zawsze stanowiæ bêdzie doskona³¹ lekcj¹ edukacji dla

bezpieczeñstwa. Obok prelekcji oraz prezentacji na takie tematy jak: Przyczyny

i miejsca powstawania po¿arów, Podrêczny sprzêt gaœniczy i zasady pos³ugiwania

siê nim w gaszeniu zarzewi ognia, Postêpowanie podczas po¿aru, Zjawisko wypala-

nia traw, Powodzie i ewakuacja ludnoœci, Bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe w domu,

Postêpowanie w czasie wypadku drogowego itp., jednostka stra¿y po¿arnej mo¿e za-

prezentowaæ profesjonalny sprzêt gaœniczy, zademonstrowaæ akcjê gaszenia po¿aru

czy nadzorowaæ æwiczebn¹ ewakuacjê z budynku szkolnego.

Inn¹ wa¿n¹ form¹ pomocy dla wszystkich typów szkó³ mo¿e byæ przygotowanie

dzieci i m³odzie¿y do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ za-

pobiega po¿arom”.
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W szko³ach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w celu spopularyzowania

problematyki edukacji dla bezpieczeñstwa mo¿liwe jest zorganizowanie szkolnego

festynu pod has³em „Moje bezpieczeñstwo”, podczas którego uczniowie prezen-

towaliby swoje umiejêtnoœci zachowania siê w sytuacjach zagro¿enia w tym tak¿e

udzielania pierwszej pomocy. Taka impreza zorganizowana przy wspó³pracy z ro-

dzicami, nauczycielami, samorz¹dem terytorialnym, jednostkami policji, stra¿y po-

¿arnej, stra¿y miejskiej/gminnej i innymi instytucjami i organizacjami, mog³aby

staæ siê wizytówk¹ danej placówki szkolnej w swym d¹¿eniu do poprawy bezpie-

czeñstwa dzieci i m³odzie¿y w najbli¿szym œrodowisku13.

Jedn¹ z podstawowych potrzeb oraz niezbywalnym prawem ka¿dego cz³owieka

jest potrzeba bezpieczeñstwa. Dziœ fakt ten nie wymaga dowodzenia. Porównuj¹c

potrzebê bezpieczeñstwa w czasie przesz³ym i teraŸniejszym ³atwo zauwa¿yæ zna-

cz¹c¹ przemianê. Siêgaj¹c pamiêci¹ wstecz, widzimy potrzebê bezpieczeñstwa uto-

¿samian¹ z posiadaniem wolnoœci politycznej, suwerennoœci granic pañstwowych

i bezpieczeñstwa militarnego.

Wspó³czeœnie uto¿samiamy bezpieczeñstwo z koniecznoœci¹ zdobycia w procesie

kszta³cenia okreœlonych kompetencji w zakresie radzenia sobie z wieloma zagro¿e-

niami, o których by³a mowa we wstêpnej czêœci artyku³u. Wszystkie te zagro¿enia nie

maj¹ ju¿ cech typowych zagro¿eñ zewnêtrznych, choæ syndrom „11 wrzeœnia” czy

huraganu „Katrina” mocno tkwi w œwiadomoœci nie tylko spo³eczeñstwa amerykañ-

skiego.

Zakres rozwoju cywilizacyjnego, ogromny postêp w zakresie nowoczesnych te-

chnologii – w tym informacyjnych, czy postêpuj¹ca degradacja naturalnego œrodo-

wiska, nios¹ za sob¹ tak¿e wiele zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia jednostki czy nawet

ca³ych spo³eczeñstw.

Kieruj¹c siê powy¿szymi przes³ankami nale¿y wnioskowaæ, i¿ niezbêdne jest

zintensyfikowanie pracy szeroko rozumianego œrodowiska edukacyjnego nad budo-

waniem nowej œwiadomoœci ka¿dego cz³owieka, nowej edukacji dla bezpieczeñ-

stwa jak i ca³ej filozofii bezpieczeñstwa.

Niech ten artyku³ bêdzie drobnym przyczynkiem do zmiany naszej indywidual-

nej, subiektywnej filozofii jak i budowania nowego, szeroko rozumianego paradyg-

matu bezpieczeñstwa

127

Edukacja dla bezpieczeñstwa (nie)zbêdnym obszarem dzia³alnoœci dydaktyczno-wychowawczej

13 Patrz: A. Kusztelak: Popularyzacja zagadnieñ Obrony Cywilnej w szkole podstawowej, „Przysposo-

bienie Obronne w Szkole”, 1982, Nr 2.



Literatura

Bibliography

Auleytner J., G³êbocka K.: Polskie kwestie socjalne na prze³omie wieków, Warsza-

wa 2001.

Bia³ka Z.: Problematyka bezpieczeñstwa w procesie kszta³cenia, [w]: red. D. Ko-

walski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak: Edukacja dla bezpieczeñstwa. Wybrane

perspektywy, Lublin-Warszawa 2004.

Bobrow, E. Hali¿ak, R. Ziêba: Bezpieczeñstwo narodowe i miêdzynarodowe u schy³ku

XX wieku, Warszawa 1997.

Borkowski J.: Zagro¿enia spo³eczne towarzysz¹ce procesom transformacji ustrojo-

wej, [w]: red. E. Solarczyk-Ambrozik, A. Zduniak: Edukacyjne wyzwania i za-

gro¿enia pocz¹tku XXI wieku, Warszawa-Poznañ 2003.

Fukuyama F.: Koniec historii, Poznañ 1996.

Jêdrzejko M.: Zagro¿enia spo³eczne pocz¹tku XXI wieku – Zasadnicze trendy

w si³ach zbrojnych RP, [w]: red. E. Solarczyk-Ambrozik, A. Zduniak: Eduka-

cyjne wyzwania i zagro¿enia pocz¹tku XXI wieku, Warszawa-Poznañ 2003.

Koœmicki E.: G³ówne zagadnienia ekologizacji spo³eczeñstwa i gospodarki,

Bia³ystok 2009.

Kusztelak A.: Popularyzacja zagadnieñ Obrony Cywilnej w szkole podstawowej,

„Przysposobienie obronne” 1982, Nr 2.

Micha³owska G.: Bezpieczeñstwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów

spo³ecznych, [w]: red. D. B. Bobrow, E. Hali¿ak, R. Ziêba: Bezpieczeñstwo

narodowe i miêdzynarodowe u schy³ku XX wieku, Uniwersytet Warszawski,

Instytut Spraw Miêdzynarodowych, Warszawa 1997.

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, Dz. U. Nr 30, poz.179.

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeñstwa, Podstawa programowa

w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, tom 8, MEN, Warszawa 2009.

www.razembezpieczniej,mswia,gov.pl

Edukacja dla bezpieczeñstwa (nie)zbêdnym obszarem dzia³alnoœci

dydaktyczno-wychowawczej wspó³czesnej szko³y

Streszczenie

Potrzebê bezpieczeñstwa traktuje siê dziœ jako jedn¹ z podstawowych potrzeb cz³owieka.

Niniejsze opracowanie jest prób¹ w³¹czenia siê w ogólnopolsk¹ dyskusjê na temat koniecznoœci

zintensyfikowania edukacji dla bezpieczeñstwa wœród m³odego pokolenia. Ukazane zosta³y ró¿no-

rodne zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia jednostki a tak¿e odpowiadaj¹ce im dziedziny edukacji.

Ukazano programowe aspekty szkolnej edukacji dla bezpieczeñstwa poprzez treœci realizowa-

ne na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym polskiego systemu oœwiaty.
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Education for security –

(in)dispensable didactic area in modern schools

Summary

Nowadays, the need for security is considered one of the basic human needs.

This paper contributes to a national discussion about how urgent it is to intensify education

for security among young generation. I introduced various dangers as far as health and life of in-

dividuals are concerned as well as respective areas in education.

I showed some aspects of the programme of the education for security at schools through con-

tents discussed at the 3rd and 4th stage of the Polish system of education.
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu

Wzrost aktywnoœci szarej strefy w okresie

nasilania siê zjawisk kryzysowych

The growth of the underground economy operations

in the face of crisis intensification

Uwagi wstêpne

Introductory remarks

Problem szarej strefy wystêpuje wspó³czeœnie w ka¿dej gospodarce. Wielkoœci

szarej strefy nie da siê dok³adnie okreœliæ, s¹ to tylko wielkoœci szacunkowe. Szara

strefa obejmuje zarówno produkcje dóbr i œwiadczenie us³ug, pracodawców i osoby

w niej pracuj¹ce. Zarówno jedna, jak i druga grupa nie odprowadzaj¹ odpowiednich

podatków i ró¿nego typu op³at socjalnych. Klienci szarej strefy stymuluj¹, a wiêc

wp³ywaj¹ na wzrost poda¿y tego rynku. Zjawiskiem nierozerwalnie zwi¹zanym

z szar¹ stref¹ jest rozliczanie gotówkowe, czyli wyp³ata do rêki nieopodatkowanych

dochodów. Szara strefa wystêpuje na ca³ym œwiecie, mo¿na wiêc mówiæ o jej cha-

rakterze globalnym. Zjawisko to nasila siê wraz z pogarszaniem siê koniunktury go-

spodarczej i pojawianiem siê kryzysów gospodarczych i finansowych. Nastêpuje

wtedy wzrost zainteresowania podmiotów gospodarczych i osób fizycznych szcze-

gólnie szar¹ stref¹, która daje wiêksze szanse na przetrwanie kryzysu ze wzglêdu na

brak obci¹¿eñ, które intensywnie wystêpuj¹ w tym czasie w sektorze gospodarki

oficjalnej.

1. Rozmiary szarej strefy w pañstwach Unii Europejskiej

The size of the undergroud economy in European Union countries

Szara strefa, bêd¹ca czêœci¹ gospodarki nieoficjalnej, nie podlega ¿adnym obo-

wi¹zkom sprawozdawczym i w zwi¹zku z tym jako gospodarka nierejestrowana

stwarza trudnoœci w okreœlaniu jej wielkoœci. Brak ci¹g³oœci badañ nad ni¹ tak¿e

uniemo¿liwia poznanie jej prawdziwych rozmiarów. Badania nad szar¹ stref¹ pro-

wadzone s¹ od 20-30 lat, w tym okresie jednak nie wyst¹pi³ tak powa¿ny kryzys go-

spodarczy jak obecny, a wiêc aktualnych wyników nie mo¿na zweryfikowaæ. Mimo
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tych trudnoœci mo¿na zauwa¿yæ pewne tendencje i okreœliæ rozmiary szarej strefy.

Na podstawie przeprowadzonych badañ1 dotycz¹cych udzia³u szarej strefy w PKB

widoczne s¹ pewne zachowania, mianowicie zauwa¿alny jest we wszystkich pañ-

stwach od 1989 r. do 1999 r. wzrost udzia³u szarej strefy w PKB i nastêpuj¹cy po

2000 r. spadek, szczególnie szybki po 2004 r. po wprowadzeniu prorynkowych re-

gulacji wynikaj¹cych z dobrej koniunktury gospodarczej. Prze³om lat 2008-2009 to

niestety wzrost udzia³u szarej strefy w PKB. Poni¿sze zestawienie obrazuje udzia³

szarej strefy w gospodarce wybranych pañstw w okresie 1989-2009.

Tabela1. Udzia³ szarej strefy w gospodarce pañstw (% w stosunku do PKB).

Table1. Share of the grey market within economy of selected countries (% with reference to GDP).

Kraj 1989/1990 1994/1995 1999/2000 2004 2007 2008 2009

Grecja 22,6 28,6 28,7 28,1 25,1 24,3 25,0

W³ochy 22,8 26,0 27,1 25,2 22,3 21,4 22,0

Hiszpania 16,1 22,4 22,7 21,9 19,3 18,7 19,5

Belgia 19,3 21,5 22,2 20,7 18,3 17,5 17,8

Niemcy 11,8 13,5 16,0 16,1 14,7 14,2 14,6

Dania 10,8 17,8 18,0 17,1 14,8 13,9 14,3

Austria 6,9 8,6 9,8 11,0 9,4 8,1 8,5

�ród³o: na podstawie, F. Schneider, Der Einfluss der Weltwirtschaftskrise auf die Schattenwirtschaft

in Deutschland: Ein (Wieder) Anstieg, Universität Linz, 03.2009, s. 10

Udzia³ procentowy szarej strefy w PKB w analizowanych pañstwach jest bardzo

zró¿nicowany. Jeœli œrednia wielkoœæ w badanym okresie waha siê miêdzy 12,7%

a 13,8%, to najwiêkszy udzia³ szarej strefy wynosi prawie ¼ PKB we W³oszech

i Grecji. Najmniejszy udzia³, który nie przekracza 10% wystêpuje w Austrii.

Oszacowanie rozmiarów szarej strefy w Europie Œrodkowej i Wschodniej jest

znacznie trudniejsze, ni¿ w pozosta³ej jej czêœci. Wynika to z braku prowadzonych

badañ i instytucji tym siê zajmuj¹cych. Œrednia wielkoœæ szarej strefy w tej czêœci

Europy to 29-31% PKB.2 Tak du¿y udzia³ jest efektem niskiej jakoœci instytucji

pañstwowych, du¿ego stopnia korupcji i ograniczonej wolnoœci ekonomicznej.

W Bu³garii, na £otwie i Estonii udzia³ wynosi³ 36-38%. Najmniejszy jest w Cze-

chach i S³owacji i wynosi 18-19% PKB.
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Institut der deutschen Wirtschaft, Köln, Heft 1/2007
2 D. H. Enste, Schattenwirtschaft und Korruption in Mittel- und Osteuropa, IW-trends 1/2004



2. Analiza rynku szarej strefy w Unii Europejskiej

Analysis of the underground economy in European Union

Struktura oferowanych produktów i œwiadczonych us³ug poprzez szar¹ strefê na

obszarze UE jest niejednolita. Dominuje jednak w czêœci zachodniej i œrodkowo-

wschodniej sprzeda¿ produktów bran¿y budowlanej i us³ugi o charakterze pomocy

domowej. W czêœci po³udniowej zainteresowanie bran¿¹ budowlan¹ jest znikome,

natomiast praca o charakterze gospodyni domowej jest bardzo popularna. Bran¿e,

w których najczêœciej nastêpuje zatrudnienie bez rejestracji, a wiêc bez ponoszenia

kosztów podatków i innych op³at to:3

a) bran¿a budowlana,

b) pomoc domowa,

c) bran¿a przemys³owa,

d) transport,

e) handel detaliczny,

f) us³ugi budowlano-remontowe,

g) hotelarstwo + restauracje,

h) rolnictwo + agroturystyka.

Towary i us³ugi w szarej strefie kupuje 6-9% mieszkañców UE, czêœciej mê¿-

czyŸni ni¿ kobiety. Wysoka jest pozycja spo³eczna klientów szarej strefy, s¹ to oso-

by zajmuj¹ce wysokie, kierownicze stanowiska, mened¿erowie i przedstawiciele

klasy œredniej.4 Najwiêksza iloœæ klientów szarej strefy UE pochodzi z Holandii,

Danii, £otwy i Szwecji. Preferowane s¹ zakupy towarów u detalicznych, prywat-

nych sprzedawców. Najni¿szym zaufaniem wœród klientów szarej strefy ciesz¹ siê

firmy i korporacje.

Tabela 2. Odbiorcy nielegalnej pracy w UE w % w 2007 r.

Table 2. Beneficiaries of illegal work in the EU in % in 2007

Kr¹g przyjació³, rodzina, s¹siedzi 55%

Praca na rzecz osób prywatnych w gospodarstwach domowych 20%

Nielegalne zatrudnienie w firmach za wynagrodzeniem 20%

Osoby nie chcia³y udzieliæ odpowiedzi 5%

�ród³o: Unterstützung für europäische Sozialpolitiker im Kamp gegen Schwarzarbeit. Eurofound

– Pressemitteilung, 02 July 2009

133

Wzrost aktywnoœci szarej strefy w okresie nasilania siê zjawisk kryzysowych

3 Badania zosta³y przeprowadzone przez TNS Opinion&Social na zlecenie Komisji Europejskiej (V-VI

2007 r.); Ÿród³o: TNS Opinion &Social: Special Eurobarometr: Undeclared Work in the European Union,

X.2007
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Wed³ug najnowszych analiz Eurofound spoœród wszystkich pracuj¹cych z 27

pañstw cz³onkowskich UE i Norwegii a¿ 5% zatrudnionych jest nielegalnie, wœród

których co 5-ta osoba pracuje w charakterze pomocy domowej.5 Zró¿nicowany jest

tak¿e obszar odbiorców nielegalnie œwiadczonej pracy i iloœæ godzin przepracowa-

nych „na czarno” w skali roku.

Tabela 3. Iloœæ godzin przepracowana nielegalnie w skali roku 2007

Table 3. Number of illegal working hours within the year 2007

Œrednia dla UE 200 godz.

Europa Pd 350 godz.

Europa Œr. i Wsch. 330 godz.

Europa Zach. 110 godz.

Skandynawia 60 godz.

�ród³o: Unterstützung für europäische Sozialpolitiker im Kamp gegen Schwarzarbeit. Eurofound

– Pressemitteilung, 02.07.2009

Najczêœciej praca nielegalna podejmowana jest w krêgu znajomych i rodziny,

ale w ró¿nych bran¿ach. Nielegalne zatrudnienie w firmach za wynagrodzeniem

stanowi 20%. Dla firm s¹ to ogromne oszczêdnoœci wynikaj¹ce ze zmniejszenia ko-

sztów pracy, gdy¿ nie s¹ p³acone podatki i inne op³aty typu ubezpieczenie zdrowot-

ne, emerytalne, sk³adki na ró¿nego rodzaju fundusze, w tym na bezrobotny. W okre-

sie kryzysu dla firm jest to metoda daj¹ca wiêksze mo¿liwoœci utrzymania siê na

rynku i przeczekania recesji.

3. Analiza atrakcyjnoœci rynku szarej strefy

Analysis of the underground economy attractiveness

W motywach podejmowania pracy na czarno zauwa¿alne s¹ przeobra¿enia. Kla-

syczny motyw, którym by³y wysokie podatki nie s¹ obecnie najwa¿niejsze. Podsta-

wowym powodem podejmowania pracy na czarno jest brak pracy lub jej sezono-

woœæ, co szczególnie mocno zauwa¿alne jest w dobie kryzysu. Kolejny czynnik to

korzyœci zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Te obustronne korzyœci

³¹cz¹ siê czêsto tak¿e z mo¿liwoœci¹ poprawy sytuacji finansowej, czyli dodatkowe-

go dorobienia pieniêdzy do dochodów otrzymywanych u innego pracodawcy za-

zwyczaj w wyniku pracy legalnej.
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Obni¿anie stóp podatkowych mo¿e prowadziæ do wzrostu wp³ywów podatko-

wych. Nie jest to jednak warunek bezwzglêdny, gdy¿ wzrost wp³ywów do bud¿etu

z tytu³u obni¿enia podatków uzale¿niony jest od sk³onnoœci pracowników do oszczê-

dzania i reakcji inwestorów na zmiany stóp procentowych. Zale¿noœæ miêdzy

wp³ywami podatkowymi do bud¿etu a wysokoœci¹ stóp procentowych przedstawia

krzywa Laffera. Oddzia³ywanie podatków na rynek i pracowników jest antymoty-

wacyjne, ca³kowite wp³ywy podatkowe, zgodnie z za³o¿eniami Laffera, s¹ funkcj¹

stóp opodatkowania. Po przekroczeniu okreœlonego punktu wzrost podatków jest

nieskuteczny i prowadzi do obni¿ania dochodów.

Niskie stopy opodatkowania (t1, t2, t3) powoduj¹ wzrost wp³ywów podatkowych

(TR1, TR2, TR3). Punkt C wyznacza poziom stopy opodatkowania, powy¿ej którego

malej¹ wp³ywy podatkowe. Zwiêkszanie stopy opodatkowania powy¿ej poziomu t3

powoduje zmniejszenie wp³ywów podatkowych z TR3 do TR2. Wzrost przychodów

podatkowych pañstwo mo¿e osi¹gn¹æ poprzez wzrost stóp podatkowych miêdzy

A i B i poprzez zmniejszenie stóp podatkowych z D do C. Wzrost stóp podatko-

wych powoduje spadek przychodów z tytu³u podatków, co zaznaczone jest odcin-
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Rysunek 1. Krzywa Laffera (zale¿noœæ wielkoœci wp³ywów podatkowych

od stopy opodatkowania)

Figure 1. Laffer curve (the amount of tax revenue raised for different rates

�ród³o: D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardelli, Ekonomia, Funda-

cja Gospodarcza NSZZ Solidarnoœæ, Gdañsk, 1991, s. 404



kiem w kierunku CD. Na tym obszarze nastêpuje wzrost zainteresowania szar¹

stref¹ zarówno inwestorów, jak i pracowników.

Szara strefa zatrudnia g³ównie mê¿czyzn, oprócz W³och, gdzie w szarej strefie

wiêcej zatrudnionych jest kobiet ni¿ mê¿czyzn (dominuje we W³oszech praca go-

spodyñ i opiekunek w gospodarstwach domowych), Hiszpania i Francja charakte-

ryzuje siê jednakowym udzia³em kobiet i mê¿czyzn w nielegalnym zatrudnieniu.

Wynagrodzenie w szarej strefie UE jest bardzo zró¿nicowane. Œrednia godzinowa

stawka unijna szarej strefy wynosi 16,6 euro, przy czym w czêœci zachodniej Unii

pracownik pracuj¹cy na czarno otrzymuje 20 euro, natomiast w czêœci wschodniej

10 euro za 1 godzinê pracy na czarno.

Wyp³aty w szarej strefie dokonywane s¹ gotówkowo, s¹ to tzw. wp³aty do rêki.

Wyp³aty te wystêpuj¹ w dwóch wersjach:

a) mocniejsza: wyp³ata do rêki ca³oœci lub czêœci pensji

b) s³absza: wyp³ata do rêki wynagrodzenia za nadgodziny.

Wersja mocniejsza i s³absza zapewnia korzyœci dla pracodawcy i pracownika

i zataja wysokoœæ prawdziwych dochodów przed odpowiednimi urzêdami, w tym

skarbowym. Z tzw. „wyp³at w kopercie” korzysta w UE 5% zatrudnionych. Uk³ad

geograficzny „wyp³at w kopercie” jest bardzo zró¿nicowany.

Tabela 4. Wyp³aty w kopercie w UE (% osób przyznaj¹cych siê - rok 2007)

Table 4. Cash payments in the EU (% of the people admitting to it - 2007)

Rumunia 23

£otwa 17

Bu³garia 14

Polska 11

W³ochy 7

S³owacja 7

Austria 4

Czechy 3

Francja 1

Wielka Brytania 1

EU 5

�ród³o: Undecleared Work In the European Union, Report. Special Eurobarometer, European

Commission, October 2007., s. 30

Najwiêksza iloœæ p³atnoœci w kopercie ma miejsce w Rumunii, gdzie przy-

znaje siê 23% osób pracuj¹cych. Francja i Wielka Brytania to pañstwa, gdzie
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udzia³ osób przyznaj¹cych siê do pobierania p³atnoœci na rêkê jest najmniejszy

i wynosi 1%.

4. Zakoñczenie

Conclusion

Szara strefa jest kategori¹ ekonomiczn¹, której nie mo¿na bezpoœrednio oszaco-

waæ. Wielkoœæ jej jest efektem funkcjonuj¹cych m.in. obci¹¿eñ podatkowych, sku-

tecznoœci regulacji prawnych, obci¹¿eñ socjalnych, czasu pracy, mo¿liwoœci znale-

zienia zatrudnienia, a tak¿e funkcji popytu na pieni¹dz gotówkowy. Czym bardziej

restrykcyjne i mniej przyjazne s¹ wszelkiego typu obci¹¿enia, co jest typowe dla

kryzysu, tym wiêksza staje siê pokusa funkcjonowania w szarej strefie, gdzie wszel-

kie p³atnoœci dokonywane s¹ poprzez bezpoœrednie rozliczenia gotówkowe.

Wp³yw wzrostu bezrobocia na szar¹ strefê oznacza wzrost gotowoœci podjêcia

pracy nielegalnie, zarówno przez bezrobotnych, jak i pracuj¹cych w skróconym wy-

miarze, aby móc osi¹gn¹æ dochody zapewniaj¹ce przetrwanie w okresie kryzysu,

pojawia siê wiêc popyt na pieni¹dz gotówkowy. W czasie wzrostu bezrobocia nale-

¿y podj¹æ przez pañstwo doœæ skuteczne œrodki hamuj¹ce ucieczkê bezrobotnych do

szarej strefy, a przez to ograniczaæ jej wzrost. Swoist¹ zachêt¹ jest obni¿enie wszel-

kich op³at i sk³adek m.in. sk³adek ubezpieczeñ zdrowotnych, emerytalnych i zwiê-

kszenie kwoty dochodów wolnej od podatku.

Dzia³ania pañstwa zniechêcaj¹ce do aktywnoœci w szarej strefie nie wyeliminuj¹

jej, mog¹ tylko wyhamowaæ tempo jej wzrostu.

Doœæ czêsto mo¿na jednak spotkaæ siê z opini¹, ¿e szara strefa jest miejscem na

przetrwanie kryzysu, a zarobione œrodki finansowe daj¹ mo¿liwoœæ przetrwania

bezrobotnym i s¹ tak¿e czynnikiem aktywizuj¹cym rynek, czyli przyczyniaj¹ siê do

szybszego wyjœcia gospodarki z kryzysu. Jest to doœæ uproszczone stanowisko. Ist-

nienie szarej strefy oznacza zmniejszenie wp³ywów do bud¿etu, zmniejszenie

konkurencyjnoœci legalnego biznesu. Firmy dzia³aj¹ce na szarym rynku maj¹ mniej-

sze koszty wytwarzania i oferuj¹ produkty po cenach ni¿szych ni¿ legalne firmy.6

Dzia³ania na rzecz ograniczania szarej strefy prowadzone s¹ zarówno na pozio-

mach narodowych, jak i miêdzynarodowym. Bardziej skuteczne s¹ dzia³ania do-

tycz¹ce przyczyn, a nie skutków istnienia szarej strefy. Wskazuje siê na kilka pod-

stawowych obszarów dzia³ania na rzecz ograniczania szarej strefy. S¹ to:

a) ograniczenie i zmniejszenie obci¹¿eñ podatkowych,

b) poprawa moralnoœci podatkowej. Moralnoœæ podatkowa przejawia siê jako

stopieñ akceptacji, swoistego przyzwolenia w stosunku do oszustw podatkowych,7

c) ograniczenie nadmiaru regulacji i biurokracji pañstwowej.
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Dzia³ania te maj¹ charakter prezencyjny w stosunku do rozwoju szarej strefy.

Funkcjonowanie szarej strefy mo¿e mieæ aspekty pozytywne – uzyskiwanie œro-

dków pieniê¿nych przez bezrobotnych i zwiêkszania ich u osób czêœciowo pra-

cuj¹cych jako szansa na przetrwanie w kryzysie, jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest to

zjawisko negatywne i szkodliwe dla ca³ej gospodarki, a koszty jej funkcjonowania

ponosi ca³e spo³eczeñstwo.
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Wzrost aktywnoœci szarej strefy w okresie nasilania siê zjawisk

kryzysowych

Streszczenie

Funkcjonowanie szarej strefy wywiera ujemny wp³yw na ca³¹ gospodarkê, szczególnie nega-

tywne jest obni¿anie dochodów bud¿etowych. Zmniejsza siê konkurencyjnoœæ gospodarki rejes-

trowanej, która poprzez obowi¹zek podatkowy i œwiadczenie innych op³at osi¹ga wy¿sze koszty

funkcjonowania ni¿ szara strefa. Obni¿anie obci¹¿eñ podatkowych, stawek ubezpieczeniowych,

tworzenie ulg i zachêt finansowych mo¿e sprawiæ na nowo wzrost zainteresowania gospodark¹

oficjaln¹, a tym samym ograniczyæ szar¹ strefê. Szara strefa wystêpuje we wszystkich sektorach

gospodarki, jednak w najwiêkszym stopniu w budownictwie, hotelarstwie, gastronomii i prowa-

dzeniu gospodarstw domowych. Wystêpuje tu zarówno strona poda¿owa i popytowa. Cecha cha-
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rakterystyczn¹ dla szarej strefy jest dokonywanie p³atnoœci gotówkowych tzw. p³atnoœci w koper-

cie, które s¹ nieopodatkowane i korzystne dla obu stron.

The growth of the underground economy operations in the face

of crisis intensification

Summary

Functioning of the grey market exerts a negative influence on the entire economy, especially,

it negatively decrease the number of budgetary incomes. The competitiveness of the registered

economy decreases, which, by means of taxation obligations and paying other duties reaches gre-

ater costs of functioning than the grey market. The decrease of tax burdens, insurance premiums,

creating relieves and financial encouragement may cause the redevelopment of the official econo-

my and reduce the grey market. The grey market is observable in all sectors of the economy, ho-

wever the most significant is in construction, hotels, gastronomy and house keeping. There is both

demand and supply. This characteristic feature for the grey market relies on cash payments that

are not taxed and beneficial for both parties.
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Bezpoœrednie inwestycje zagraniczne na œwiecie

w dobie globalnego kryzysu finansowego

Foreign Direct Investment in the face

of global financial crisis

1. Wprowadzenie

Introduction

Przep³ywy bezpoœrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) stanowi¹ istotn¹ ce-

chê globalizuj¹cej siê gospodarki œwiatowej. Poziom BIZ jest finalnym efektem

ekspansywnoœci firm, jakoœci i wielkoœci ich zasobów, ale tak¿e warunków pa-

nuj¹cych w gospodarce œwiatowej i stanu gospodarki kraju bêd¹cego obiektem

zainteresowania inwestorów. Wed³ug definicji OECD przez BIZ rozumie siê inwes-

tycje wywo³uj¹ce d³ugotrwa³y zwi¹zek, przejawiaj¹cy trwa³e zainteresowanie jed-

nostki osiad³ej w okreœlonym obszarze gospodarczym (inwestora bezpoœredniego)

jednostk¹ osiad³¹ w gospodarce innej ni¿ gospodarka inwestora1. BIZ oznaczaj¹ lo-

kowanie kapita³u w formie œrodków pieniê¿nych, dóbr inwestycyjnych, czy techno-

logii w przedsiêbiorstwie zagranicznym, po³¹czone z kontrol¹ tego przedsiêbior-

stwa w celu osi¹gania korzyœci ekonomicznych. Celem inwestora bezpoœredniego

jest wywarcie znacznego wp³ywu na sferê zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, które

funkcjonuje w innej gospodarce narodowej. BIZ stanowi¹ miêdzynarodowe prze-

p³ywy kapita³u w ramach, których przedsiêbiorstwo z jednego kraju tworzy lub roz-

szerza swe filie w innych krajach. Inwestycja bezpoœrednia obejmuje jednoczeœnie

transakcjê wstêpn¹ miêdzy obiema jednostkami, jak i wszystkie póŸniejsze inter-

akcje zachodz¹ce miêdzy nimi oraz miêdzy afiliowanymi przedsiêbiorstwami, nie-

zale¿nie od tego, czy posiadaj¹ one status spó³ek. Podstawowymi metodami inter-

nacjonalizacji opartej na BIZ s¹ inwestycje maj¹ce na celu uruchomienie pe³nej

infrastruktury biznesowej, w tym produkcyjnej w innym kraju od podstaw (tzw.

141

1 M.K. Nowakowski, Biznes miêdzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Text,

Warszawa, 2000, s. 109



greenfield investments) oraz przejêcie w czêœci albo w ca³oœci zagranicznego przed-

siêbiorstwa (tzw. brownfield investments)2.

Globalny kryzys finansowy, którego symbolicznym pocz¹tkiem by³o bankruc-

two banku Lehman Brothers we wrzeœniu 2008 roku uderzy³ w pierwszej kolejnoœci

w kraje wysoko rozwiniête, lecz bardzo szybko obj¹³ pozosta³¹ czêœæ œwiata, powo-

duj¹c zachwianie jego fundamentów, takich jak m.in. zaufanie do sprawnie funkcjo-

nuj¹cych instytucji. Najœwie¿sze dane statystyczne odnosz¹ce siê do kondycji go-

spodarki œwiatowej opublikowane przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy daj¹

podstawy do ostro¿nego optymizmu. Mimo i¿ miêdzynarodowy rynek finansowy

wci¹¿ nie jest ustabilizowany, prognozuje siê, ¿e najwiêksze za³amanie gospodarcze

od czasu “Wielkiej Depresji” lat 30-tych XX wieku stopniowo zbli¿a siê ku koñco-

wi. Niemniej dane za ostatni okres obrazuj¹ skalê bie¿¹cego kryzysu. O ile w 2007

roku tempo œwiatowego wzrostu gospodarczego wynosi³o 5,1%, zaœ w 2008 roku

3,1%, to w 2009 osi¹gnie ono najprawdopodobniej wartoœci ujemne (-1,4%), zaœ na

2010 roku przewiduje siê wzrost globalnego PKB jedynie o 2,5%.3

W czasie ka¿dego kryzysu, recesji czy nawet spowolnienia gospodarczego

przedsiêbiorstwa ograniczaj¹ inwestycje obawiaj¹c siê o przysz³oœæ. Równie¿

obecnie korporacje transnarodowe, które s¹ g³ównym noœnikiem BIZ wstrzy-

muj¹, ograniczaj¹ lub w najlepszym przypadku przenosz¹ inwestycje do krajów,

w których oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji bêdzie najwy¿sza, lub ni¿szy

bêdzie poziom ryzyka. Celem artyku³u jest zaprezentowanie oraz analiza prze-

p³ywów BIZ w skali œwiata w dobie kryzysu na miêdzynarodowych rynkach fi-

nansowych.

2. Œwiatowe przep³ywy BIZ

Global FDI flows

Globalny kryzys finansowy negatywnie odbi³ siê na wielkoœci œwiatowych

przep³ywów BIZ. Po dynamicznym wzroœcie dzia³alnoœci inwestycyjnej w formie

BIZ w latach 2003-2007, w 2008 roku globalne nap³ywy BIZ spad³y w porównaniu

z rokiem 2007 o 14%, z 1,979 bln USD do 1,697 bln USD. Spadek ten kontynuo-

wany jest w 2009 roku. Szacuje siê, ¿e w bie¿¹cym roku przewidywany poziom

nap³ywu BIZ na œwiecie ukszta³tuje siê na poziomie 1,2 biliona USD. Wzrost BIZ

na œwiecie spodziewany jest w 2010 roku, jednak o¿ywienie nie bêdzie wysokie.

Wed³ug prognoz UNCTAD w przysz³ym roku globalny nap³yw BIZ wyniesie 1,4

biliona USD, natomiast w 2011 roku zbli¿y siê do 1,8 biliona USD, przy za³o¿eniu,

¿e gospodarka œwiatowa powróci do wzrostu gospodarczego, a kraje przyjmuj¹ce
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BIZ powstrzymaj¹ siê od protekcjonizmu inwestycyjnego.4 Struktura oraz dynami-

ka przep³ywów BIZ w podziale na kraje rozwiniête i kraje rozwijaj¹ce siê w latach

2003-2008 zaprezentowane zosta³y w tabeli 1.

Kryzys zmieni³ nieco globalny obraz BIZ. Zarówno nap³ywy, jak i odp³ywy BIZ

z krajów rozwiniêtych w 2008 roku ukszta³towa³y siê na poziomie ni¿szym w stosun-

ku do roku poprzedzaj¹cego, odpowiednio o 29% i 17%. Najbardziej dramatyczny

spadek BIZ odnotowano we wrzeœniu 2008, kiedy w wyniku bankructwa banku Leh-

man Brothers miêdzynarodowe rynki finansowe pogr¹¿y³y siê w kryzysie, a gospo-

darki najwiêkszych krajów rozwiniêtych dotknê³a recesja. Szacuje siê, ¿e w pierwszej

po³owie 2009 roku nap³yw BIZ do wysoko uprzemys³owionej czêœci œwiata zmniej-

szy³ siê o oko³o 30-50% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.

Tabela 1. Struktura oraz dynamika przep³ywów BIZ w podziale na kraje rozwiniête i kraje rozwi-

jaj¹ce siê w latach 2003-2008 (w mln USD)a

Table 1. (Structure and dynamic of FDI flows by developed and developing countries, 2003-2008

(millions of dollars)a

Kraje rozwiniête Kraje rozwijaj¹ce siê Œwiat

Rok Nap³yw

BIZ

Odp³yw

BIZ

Nap³yw

BIZ

Odp³yw

BIZ

Nap³yw

BIZ

Odp³yw

BIZ

2003 358 539 514 806 199 330 46 298 557 869 561 104

Dynamika

2004/2003 (%)
110,49 133,30 157,83 273,89 127,41 144,91

2004 396 145 686 262 314 609 126 806 710 754 813 068

Dynamika

2005/2004 (%)
137,00 94,16 118,87 104,51 128,92 95,78

2005 542 312 646 206 373 965 132 519 916 277 778 725

Dynamika

2006/2005 (%)
179,37 179,19 130,58 180,36 159,46 179,39

2006 972 762 1 157 910 488 312 239 006 1 461 074 1 396 916

Dynamika

2007/2006 (%)
139,67 156,28 127,01 141,00 135,44 153,66

2007 1 358 628 1 809 531 620 210 336 991 1 978 838 2 146 522

Dynamika

2008/2007 (%)
70,83 83,26 118,52 104,22 85,78 86,55

2008 962 259 1 506 528 735 094 351 206 1 697 353 1 857 734

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie World Investment Report 2009, UCTAD oraz World

Investment Report 2006, UNCTAD

a Za kraje rozwiniête wg UNCTAD uznaje siê: kraje Unii Europejskiej, Gibraltar, Islandiê, Nor-

wegiê, Szwajcariê, Kanadê, USA, Australiê, Bermudy, Izrael, Japoniê oraz Now¹ Zelandiê. Pozo-

sta³e kraje œwiata okreœlane s¹ jako kraje rozwijaj¹ce siê.

a According to UNCTAD definition developed countries are: European Union member countries,

Gibraltar, Iceland, Norway, Switzerland, Canada, United States, Australia, Bermuda, Israel, Japan

and New Zealand. Remaining countries are consider as developing countries.
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W odró¿nieniu od sytuacji w krajach rozwiniêtych, w roku 2008 BIZ w krajach

rozwijaj¹cych siê wzros³y osi¹gaj¹c rekordowy poziom. W rezultacie udzia³ gospo-

darek w fazie wzrostowej w globalnych nap³ywach BIZ wzrós³ do bezprecedenso-

wych 43%5. St¹d, podczas gdy w 2007 roku poœród piêciu najwiêkszych odbiorców

BIZ znajdowa³y siê jedynie kraje rozwiniête, w 2008 wœród tej pi¹tki pojawi³y siê

Chiny i Rosja, odpowiednio na trzecim i pi¹tym miejscu. W ostatnich miesi¹cach

2008 roku kryzys na miêdzynarodowych rynkach finansowych przybra³ na sile i swym

zasiêgiem obj¹³ równie¿ mniej uprzemys³owion¹ czêœæ œwiata, co poci¹gnê³o za

sob¹ spadek BIZ tak¿e w tych krajach. Dane za pierwszy kwarta³ 2009 roku wska-

zuj¹ na obni¿enie siê wielkoœci przep³ywów BIZ we wszystkich regionach œwiata.

Redukcji uleg³y wszystkie trzy komponenty nap³ywu BIZ, a wiêc transfer kapita³u

w postaci reinwestowanych zysków, zakup udzia³ów i akcji przez zagranicznych in-

westorów oraz pozosta³e przep³ywy kapita³u, g³ównie w formie dop³ywu netto

kredytów pochodz¹cych od jednostek wywodz¹cych siê z innych gospodarek naro-

dowych.

Wartoœæ œrodków przeznaczonych w 2008 roku i w pierwszym kwartale 2009

roku przez nierezydentów na zakup akcji i udzia³ów oraz na dop³aty do kapita³ów

zmala³a wraz ze spadkiem liczby miêdzynarodowych fuzji i przejêæ. Z kolei ni¿szy

poziom zysków wygenerowanych przez zagraniczne filie korporacji transnarodo-

wych znalaz³ negatywne odzwierciedlenie w wielkoœci transferowanego kapita³u

w formie reinwestowanych zysków. Restrukturyzacja dzia³alnoœci jednostek macie-

rzystych wielu przedsiêbiorstw wielonarodowych w odpowiedzi na œwiatowy kryzys

finansowy niejednokrotnie powoduje, ¿e zagraniczne filie korporacji transnarodo-

wych sp³acaj¹ kredyty pozyskane od spó³ek macierzystych. W efekcie, wewn¹trzko-

rporacyjne przep³ywy kapita³u skierowane przez centralê do jednostek zale¿nych

ulokowanych za granic¹ ulegaj¹ znacznej redukcji, co negatywnie przek³ada siê na

wielkoœæ transferu BIZ.

Globalne nap³ywy inwestycji w aspekcie komponentów BIZ przedstawia wykres

1. Struktura spadku globalnych przep³ywów inwestycyjnych w dobie aktualnego

œwiatowego kryzysu finansowego jest podobna do struktury, któr¹ odnotowano

podczas os³abienia miêdzynarodowego zaanga¿owania przedsiêbiorstw w formie

BIZ w roku 2001. Niemniej, proporcje miêdzy wielkoœci¹ redukcji omawianych

komponentów BIZ s¹ wiêksze obecnie ni¿ podczas spadku miêdzynarodowej

dzia³alnoœci inwestycyjnej w latach 2000-2003. Bie¿¹ca sytuacja jest jednak du¿o

bardziej zatrwa¿aj¹ca, poniewa¿ im wiêksza jest proporcja miêdzy wielkoœci¹ spad-

ku transferu BIZ a wartoœci¹ zakupu udzia³ów i akcji przez nierezydentów, tym

d³u¿szy jest okres potrzebny na odwrócenie niekorzystnego trendu. Inwestycje w for-

mie bezpoœredniego zaanga¿owania kapita³owego wi¹¿¹ siê bowiem z d³ugim hory-
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zontem czasu, gdy¿ realizowane s¹ w celu finansowania oraz rozszerzania zakresu

dzia³alnoœci produkcyjnej. Co wiêcej, wymagaj¹ one od centrali firm miêdzynaro-

dowych podejmowania wywa¿onych decyzji w oparciu o przeprowadzone dog³êbne

i szczegó³owe analizy.

Transfer kapita³u w postaci reinwestowanych zysków oraz dop³ywu netto kredy-

tów pochodz¹cych od inwestorów zagranicznych s¹ z kolei zdeterminowane przez

krótkoterminow¹ p³ynnoœæ finansow¹ oraz uwarunkowania podatkowe funkcjono-

wania korporacji transnarodowych. Oznacza to, ¿e komponenty te s¹ w stanie w bar-

dzo krótkim okresie czasu przejœæ w fazê wzrostow¹. Wystarczaj¹cy bodziec mog¹

stanowiæ nawet tymczasowe œrodki zaradcze stosowane przez instytucje rz¹dowe,

przyk³adowo w postaci zachêt podatkowych.

Mimo spadku miêdzynarodowej dzia³alnoœci inwestycyjnej, w której stron¹ s¹

kraje rozwijaj¹ce siê, wielkoœæ transferu BIZ do tych gospodarek by³a na prze³omie
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Wykres 1. Globalne nap³ywy inwestycji w aspekcie komponentów BIZ w latach 2000-2009a

(w bln USD)

Figure 1. Global FDI inflows by component, 2000-2009a (billions of dollars)

�ród³o: World Investment Report 2009, s. 5

a Dla roku 2009 dane dotycz¹ okresu od stycznia do marca w³¹cznie i bazuj¹ na wynikach

osi¹gniêtych przez 46 krajów bêd¹cych miejscem docelowym dla oko³o dwóch trzecich global-

nych nap³ywów BIZ

a For 2009, January-March only, based on 46 countries that account for roughly two thirds of glo-

bal FDI inflows



roku 2008 i 2009 bardziej dynamiczna ni¿ rozmiary nap³ywu innych form kapita³u,

takich jak inwestycje portfelowe, czy kapita³ po¿yczkowy. Zasadnicz¹ przyczyn¹

wiêkszej dynamiki przep³ywów BIZ jest ich d³ugoterminowy charakter oraz zaan-

ga¿owanie inwestora w bezpoœredni¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Dodatni, a w przy-

padku niektórych krajów rozwijaj¹cych siê, relatywnie wysoki poziom wzrostu

gospodarczego stanowi si³ê równowa¿¹c¹ dla niskiego pu³apu popytu zagraniczne-

go (eksportu netto) oraz spadku cen towarów krajowych. Co wiêcej, redukuje on

negatywny wp³yw owych czynników na wielkoœæ przep³ywów BIZ. Prognozuje siê,

¿e nap³yw kapita³u w formie BIZ do gospodarek rozwijaj¹cych siê bêdzie w 2009

roku mniejszy ni¿ w roku poprzednim, niemniej utrzyma siê na relatywnie wysokim

poziomie osi¹gaj¹c wartoœæ oko³o 400 bln USD6. Przewiduje siê jednak, ¿e w odró¿-

nieniu od BIZ, rozmiary kapita³u lokowanego w krajach wzrostowych w postaci in-

westycji portfelowych i kapita³u po¿yczkowego bêd¹ maleæ.

3. Kana³y transmisji miêdzynarodowego kryzysu finansowego

The transmission channels of the international financial crisis

Spadek przep³ywów inwestycyjnych w formie BIZ w latach 2008-2009 jest od-

zwierciedleniem globalnego kryzysu finansowego. W niektórych gospodarkach,

zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê, destabilizacja na œwiatowych rynkach finan-

sowych odczuwana jest z opóŸnieniem. Kryzys, którego sygna³y zauwa¿alne zaczy-

na³y byæ w drugiej po³owie 2007 roku, znacznie przybra³ na sile w ostatnim kwartale

2008 roku, powoduj¹c globaln¹ recesjê gospodarcz¹. Spadek poziomu aktywnoœci

gospodarczej szczególnie widoczny jest w najbardziej rozwiniêtych gospodarczo

krajach œwiata. Zaprezentowane w poprzednim rozdziale dane statystyczne nie do-

starczaj¹ odpowiedzi odnoœnie przyczyn tak silnego spowolnienia gospodarczego

w skali globalnej. W literaturze ekonomicznej zidentyfikowano jednak kilka

kana³ów transmisyjnych, za poœrednictwem których obecny globalny kryzys finan-

sowy negatywnie wp³ywa na wielkoœæ œwiatowych przep³ywów BIZ. Kluczowe

znaczenie maj¹ bariery w dostêpie do zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania, powsta³e

w wyniku œwiatowej recesji gospodarczej, które ograniczy³y mo¿liwoœci inwestycyj-

ne przedsiêbiorstw, podczas gdy sk³onnoœæ firm do lokowania kapita³u za granic¹

zosta³a zmniejszona w efekcie niekorzystnych prognoz gospodarczych oraz œwiado-

moœci podwy¿szonego ryzyka dzia³alnoœci w skali ponadnarodowej.

Czynniki finansowe niekorzystnie wp³ynê³y na zdolnoœæ korporacji transnarodo-

wych do podejmowania inwestycji zarówno w wymiarze krajowym, jak i miêdzy-

narodowym. Bardziej restrykcyjna polityka kredytowa instytucji finansowych oraz

zmniejszenie siê wielkoœci zysków korporacyjnych uszczupli³y zasoby finansowe
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firm miêdzynarodowych. W efekcie redukcji uleg³y nak³ady na projekty inwes-

tycyjne realizowane w skali kraju, jak i za granic¹. Ograniczeniom w mo¿liwoœci

pozyskania zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania towarzyszy wzrost kosztów kredytu.

Oprocentowanie kredytów nie jest bezpoœrednio uzale¿nione od wysokoœci stóp

procentowych, ale od ceny pieni¹dza na rynku miêdzybankowym. Kryzys na rynku

finansowym spowodowa³, ¿e banki maj¹ problem z pozyskaniem œrodków pieniê¿-

nych na rynku miêdzybankowym, poniewa¿ brakuje podmiotów, które sk³onne

by³yby do po¿yczania gotówki. Wzajemny brak zaufania banków stanowi si³ê

pog³êbiaj¹c¹ kryzys oraz powoduje wzrost oprocentowania zaci¹gniêtych kredytów.

Spó³ki emituj¹ce obligacje i ich najbli¿sze otoczenie ekonomiczne s¹ oceniane

przez inwestorów w kontekœcie spreadu obligacji korporacyjnej, czyli ró¿nicy miê-

dzy jej oprocentowaniem a oprocentowaniem obligacji emitowanej przez rz¹d7.

W warunkach stabilnoœci rynków finansowych ró¿nica w oprocentowaniu obligacji

rz¹dowych i korporacyjnych jest stosunkowo niewielka. W czasach kryzysu gwa³tow-

nie wzrasta. Œrednie spready amerykañskich obligacji korporacyjnych utrzymuj¹ siê

obecnie na pu³apie zbli¿onym do tego z pocz¹tku pierwszego pó³rocza ubieg³ego

roku. Od rekordowo wysokich poziomów z czwartego kwarta³u 2008 roku spad³y

one co prawda o oko³o 25%, lecz wci¹¿ rozpiêtoœæ miêdzy oprocentowaniem obli-

gacji korporacyjnych a oprocentowaniem obligacji emitowanych przez rz¹d jest

zbyt du¿a. W efekcie, wycena obligacji jest bardzo niska, co odzwierciedla pesymi-

styczne nastroje inwestorów odnoœnie kondycji finansowej przedsiêbiorstw miêdzy-

narodowych oraz perspektyw o¿ywienia gospodarczego. Co wiêcej, koszty kredy-

tów konsorcjalnych, a wiêc kredytów udzielanych wspólnie przez kilka banków

w celu pozyskania przez klienta oczekiwanej kwoty finansowania w ramach jednej

transakcji, podobnie jak koszty nabycia ze wspomaganiem finansowym (ang. Leve-

raged Buyouts, LBO) równie¿ dramatycznie wzros³y. Kwota udzielonych w 2008

roku kredytów konsorcjalnych w skali globu spad³a o po³owê w stosunku do roku

2007, natomiast skala spadku funduszy przekazanych w celu dokonania nabyæ ze

wspomaganiem finansowym siêgnê³a ponad 60% w porównaniu do roku poprze-

dniego. Niekorzystna sytuacja w zakresie zewnêtrznego finansowania dzia³alnoœci

przedsiêbiorstw pog³êbia trudnoœci jednostek gospodarczych zwi¹zane z inwesto-

waniem na rynkach zagranicznych oraz dokonywaniem miêdzynarodowych fuzji

i przejêæ.

Mniejsze zyski generowane w 2008 roku przez korporacje transnarodowe po-

chodz¹ce z krajów europejskich, Japonii i Stanów Zjednoczonych stworzy³y bariery

w mo¿liwoœci samofinansowania swojej dzia³alnoœci przez owe podmioty. W ubie-

g³ym roku drastycznie wzros³a presja finansowa w sektorze przedsiêbiorstw. P³yn-

noœæ finansowa na etapie realizowania BIZ zmniejszy³a siê wraz ze spadkiem po-

ziomu zysków wygenerowanych przez korporacje transnarodowe w 2008 roku.
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Jednoczeœnie, oko³o 50% spadki obserwowane na wszystkich gie³dach œwiata po-

cz¹wszy od stycznia 2007 roku, zredukowa³y skalê w jakiej firmy miêdzynarodowe

uczestnicz¹ w rynkach kapita³owych w celu pozyskania œrodków na finansowanie

swojej dzia³alnoœci zagranicznej oraz wspierania operacji fuzji i przejêæ za pomoc¹

papierów wartoœciowych.

Spadek zysków generowanych przez korporacje transnarodowe przek³ada siê na

kondycjê zagranicznych filii, które nie s¹ w stanie utrzymaæ dotychczasowego poziomu

reinwestycji korzystaj¹c jedynie ze œrodków wypracowanych we w³asnym zakresie.

Globalna wielkoœæ reinwestowanych zysków wypracowanych przez filie firm wielona-

rodowych ros³a dynamicznie pocz¹wszy od 2002 roku. W 2008 roku odnotowano rela-

tywnie nieznaczny wzrost w stosunku do roku 2007, z 468 bln USD do 487 bln USD.

W pierwszym kwartale 2009 roku ca³kowita wielkoœæ zysków reinwestowanych przez

spó³ki córki spad³a jednak o oko³o 40% w stosunku do tego samego okresu w roku

poprzednim, powoduj¹c odwrócenie wzrostowego trendu oraz pog³êbiaj¹c globalny

spadek nap³ywu kapita³u w formie BIZ. Podobnie jak w dotychczas obserwowanych

okresach œwiatowego spowolnienia wzrostu gospodarczego, prognozuje siê, ¿e rów-

nie¿ w kontekœcie obecnego globalnego kryzysu wartoœæ reinwestowanych zysków,

jako czêœæ sk³adowa nap³ywu BIZ bêdzie ulegaæ dalszej redukcji.

Jedn¹ z konsekwencji globalnego kryzysu finansowego jest gwa³towne zahamo-

wanie tempa wzrostu gospodarcza w wiêkszoœci krajów œwiata. Kryzys wp³yn¹³

szczególnie negatywnie na koniunkturê gospodarcz¹ w krajach rozwiniêtych, które

doœwiadczaj¹ najbardziej dotkliwej recesji od czasów II wojny œwiatowej. Pogor-

szenie stanu gospodarek narodowych hamuje sk³onnoœæ przedsiêbiorstw do podej-

mowania inwestycji w celu dalszej ekspansji kompetencji wytwórczych, zarówno w

skali krajowej, jak i miêdzynarodowej. Najnowsze prognozy Miêdzynarodowego

Funduszu Walutowego zak³adaj¹, po raz pierwszy od szeœædziesiêciu lat, spadek

globalnego PKB w 2009 roku. Szacuje siê, ze suma PKB wygenerowanego przez

kraje rozwiniête zmniejszy siê w 2009 roku o 2,0% w stosunku do ubieg³ego roku.

Pocz¹wszy od zakoñczenia II wojny œwiatowej jest to dotychczas najwiêksza skala

spadku PKB wypracowanego przez najbardziej rozwiniêta czêœæ œwiata. Z kolei go-

spodarki krajów rozwijaj¹cych siê bêd¹ ros³y wolniej ni¿ ubieg³ych latach, niemniej

prognozuje siê, ¿e w 2009 roku odnotuj¹ 3,3% wzrost PKB w stosunku do roku

20088. Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)9, ONZ10 oraz

Bank Œwiatowy11 w aktualnych prognozach potwierdzaj¹ skalê negatywnych tren-

dów. Perspektywy wzrostu œwiatowej gospodarki przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Œwiatowy wzrost gospodarczy oraz perspektywy wzrostu (2008-2010)

Table 2. World economic growth and growth prospects, 2008-2010

�ród³o Region/Kraj
a

Globalne PKB (%)

2008 2009 2010

Miêdzynarodowy

Fundusz Walutowy

Œwiat, w tym:

• kraje rozwiniête

• kraje rozwijaj¹ce siê

3,4

1,0

6,3

0,5

- 2,0

3,3

3,0

1,1

5,0

Bank Œwiatowy Œwiat, w tym:

• kraje o wysokich dochodach

• kraje rozwijaj¹ce siê

2,5

1,3

6,3

0,9

-0,1

4,5

3,0

2,0

6,1

ONZ Œwiat, w tym:

• kraje rozwiniête

• kraje rozwijaj¹ce siê

• kraje w okresie transformacji

2,5

1,2

5,9

6,9

1,0

- 0,5

4,6

4,8

...

…

…

...

OECD Kraje OECD 0,8 -4,1 0,7

�ród³o: International Monetary Fund, World Economic Outlook Update, OECD, OECD Econo-

mic Outlook, United Nations, Word Economic Situation and Prospects 2009, World Bank, Global

Economic Prospects 2009

a Powy¿sze instytucje posiadaj¹ zró¿nicowane klasyfikacje regionów i krajów w kontekœcie po-

ziomu rozwoju gospodarczego

Skala planów inwestycyjnych przedsiêbiorstw zosta³a zredukowana równie¿

w efekcie zwiêkszenia siê postrzeganego poziomu ryzyka oraz niepewnoœci w kon-

tekœcie dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej w aspekcie ponadnarodowym. Tym-

czasowa rezygnacja z projektów inwestycyjnych realizowanych w skali miêdzy-

narodowej pozwala zachowaæ elastycznoœæ w reagowaniu na trendy i procesy

finansowe i ekonomiczne, które mog¹ mieæ negatywny wp³yw na przedsiêbiorstwo.

Wysokoœæ wielu wskaŸników zaufania (ang. confidence indicators), przyk³adowo

globalnego wskaŸnika klimatu gospodarczego, wskaŸnika rozwoju gospodarczego

i wskaŸnika zaufania wœród inwestorów do rynków finansowych, kszta³tuje siê na

poziomie najni¿szym w historii.

Globalny wskaŸnik klimatu gospodarczego (Ifo World Economic Climate In-

dex), który publikowany jest kwartalnie przez niemiecki instytut badañ nad gospo-

dark¹ - Ifo Institut für Wirtschaftsforschung pocz¹wszy od 1987 roku, odzwiercied-

la nastroje gospodarcze poœród niemieckich przedsiêbiorstw. Niemniej, indeks ten

stanowi dobry miernik sytuacji gospodarczej nie tylko na obszarze Niemiec, ale ta-

k¿e w pozosta³ych krajach Unii Europejskiej. Przy kalkulacji wielkoœci wskaŸnika

podstawê stanowi œrednia z 2000 roku, przy czym spadek indeksu poni¿ej 85 ozna-

cza recesjê gospodarcz¹. Najwy¿szy poziom indeksu klimatu gospodarczego odno-

towano w grudniu 2006 roku, kiedy wynosi³ on 109,1. Pocz¹wszy od kwietnia 2008

roku rozpocz¹³ siê jednak gwa³towny trend spadkowy, a w marcu 2009 roku wskaŸ-
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nik osi¹gn¹³ najni¿sz¹ w historii wartoœæ na poziomie 82,1.12 Wielkoœæ ta odzwie-

rciedli³a odczucia przedsiêbiorstw odnoœnie bie¿¹cej sytuacji gospodarczej oraz kli-

matu inwestycyjnego na rynkach œwiatowych. Dodatkowo ankietowane podmioty

pesymistycznie postrzega³y kolejne szeœæ miesiêcy. W konsekwencji wiele firm,

w szczególnoœci prowadz¹cych dzia³alnoœæ eksportow¹, zadeklarowa³o redukcjê za-

trudnienia.

WskaŸnik rozwoju gospodarczego (Leading Economic Index – LEI), który publi-

kowany jest w okresach miesiêcznych przez amerykañsk¹ organizacjê pozarz¹dow¹

Conference Board, pozwala diagnozowaæ bie¿¹c¹ kondycjê amerykañskiej gospodar-

ki oraz prognozowaæ przysz³e trendy. Analogiczne indeksy opracowywane s¹ rów-

nie¿ w strefie euro oraz w kilku innych gospodarkach. Bazê dla indeksu stanowi¹

dane dotycz¹ce dziesiêciu wskaŸników opisuj¹cych amerykañsk¹ gospodarkê. Na

wskaŸniki te sk³adaj¹ siê: œrednia tygodniowa iloœæ godzin pracy w sektorze produk-

cyjnym, œrednia tygodniowa iloœæ z³o¿onych wniosków o zasi³ek dla bezrobotnych,

nowe zamówienia na dobra konsumpcyjne, czas realizacji dostawy zamówieñ

przedsiêbiorstw, nowe zamówienia na dobra kapita³owe (bez zamówieñ przemys³u

zbrojeniowego), iloœæ wydanych pozwoleñ na budowê prywatnych domów, wartoœæ

indeksu S&P500 gie³dy papierów wartoœciowych w Nowym Jorku, poda¿ pieni¹dza

M2, skorygowana inflacj¹, spread stóp procentowych 10-letnich obligacji i Fed oraz

indeks nastrojów konsumentów publikowany przez Uniwersytet w Michigan.

Pocz¹wszy od lat 60-tych XX wieku indeks rozwoju gospodarczego znajdowa³ siê

w d³ugoterminowym trendzie wzrostowym. Niemniej, w 2007 roku nast¹pi³o odwró-

cenie tendencji rosn¹cej wskaŸnika LEI w efekcie pojawienia siê pierwszych obja-

wów pogorszenia siê koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. W pierw-

szym kwartale 2008 roku indeks obni¿y³ siê do poziomu odnotowanego w 2004

roku, a od po³owy ubieg³ego roku zaczê³a rosn¹æ dynamika spadków. Na prze³omie

roku 2008 i 2009 roku dosz³o do zahamowania spadków, jednak w lutym bie¿¹cego

roku wielkoœæ wskaŸnika rozwoju gospodarczego ponownie ukszta³towa³a siê na ni-

¿szym poziomie. Spadek indeksu jest efektem pogarszaj¹cych siê nastrojów wœród

amerykañskiego spo³eczeñstwa z powodu gwa³townie rosn¹cej stopy bezrobocia

oraz obni¿enia siê w lutym indeksu S&P500 o 11%.13 Kszta³towanie siê indeksu

wskazuje na utrzymanie siê recesji co najmniej do koñca 2009 roku, lecz mo¿liwe

jest os³abienie negatywnego trendu.

WskaŸnik zaufania wœród inwestorów do rynków finansowych (Crash Confi-

dence Index) odzwierciedla nastroje inwestorów odnoœnie funkcjonowania miê-

dzynarodowych rynków kapita³owych oraz prawdopodobieñstwa wyst¹pienia kry-

zysu gospodarczego. Indeks ten, publikowany przez Miêdzynarodowe Centrum

Finansów przy Szkole Zarz¹dzania w Yale (International Center For Finance at the
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Yale School of Management), okreœla procent inwestorów, którzy oceniaj¹

prawdopodobieñstwo zaistnienia krachu na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych

w ci¹gu najbli¿szych szeœciu miesiêcy na mniej ni¿ 10%. W kwietniu 2006 roku

i lutym 2007 roku Crash Confidence Index osi¹gn¹³ dwa szczyty na poziomie 58%.

Niemniej, w kolejnych miesi¹cach optymizm odnotowa³ gwa³towne spadki for-

muj¹c siê na poziomie oko³o 30%. Crash Confidence Index ju¿ w po³owie 2007

roku wskaza³ na zmianê korzystnie kszta³tuj¹cego siê trendu oraz za³amanie siê ryn-

ków finansowych, co dowodzi jego wartoœci poznawczej i prognostycznej. Pocz¹w-

szy od wrzeœnia 2008 roku, kiedy uzewnêtrzni³y siê problemy rynku finansowego

w Stanach Zjednoczonych, co w konsekwencji doprowadzi³o do dramatycznych

spadków notowañ gie³dowych akcji nast¹pi³y kolejne spadki wartoœci indeksu. Naj-

ni¿szy w historii poziom wskaŸnik osi¹gn¹³ w lutym 2009 roku, kiedy odsetek

optymistycznych nastrojów inwestorów nie przekroczy³ 18,02%14.

Bazuj¹c na analizie kszta³towania siê wskaŸników zaufania, istotny odsetek

przedsiêbiorstw sk³ania siê do wdra¿ania programów redukcji kosztów, obej-

muj¹cych sprzeda¿ firmy, za³o¿eniu nowej firmy w wyniku podzia³u istniej¹cej lub

jej likwidacjê, zmniejszenie zatrudnienia, czy te¿ rezygnacjê z planowanych projek-

tów inwestycyjnych. Badanie przeprowadzone przez UNCTAD poœród najwiêk-

szych korporacji transnarodowych wskazuje, i¿ dzia³alnoœæ inwestycyjna owych

podmiotów zosta³a istotnie zmniejszona w efekcie globalnego kryzysu finansowe-

go. Wœród ankietowanych przedsiêbiorstw a¿ 85% potwierdza negatywny lub istot-

nie negatywny wp³yw œwiatowej recesji gospodarczej na planowane inwestycje15.

4. Podsumowanie

Conclusion

Konsekwencj¹ jednej z najdotkliwszych globalnej recesji gospodarczej w histo-

rii jest spadek wielkoœci przep³ywów BIZ. Tendencja ta bêdzie siê utrzymywaæ

w krótkim horyzoncie czasu. Korporacje transnarodowe niejednokrotnie nie s¹

w stanie utrzymaæ wydatków na projekty inwestycyjne realizowane w skali miêdzy-

narodowej na dotychczasowym poziomie. Redukcja nak³adów na dzia³alnoœæ in-

westycyjn¹ znajduje odzwierciedlenie w obni¿eniu siê wielkoœci zysków wyge-

nerowanych przez firmy wielonarodowe. W efekcie nasilaj¹ siê negatywne nastroje

wœród inwestorów. Atmosferê t¹ dodatkowo kszta³tuje zwiêkszenie siê poziomu ryzy-

ka prowadzenia operacji w skali miêdzynarodowej, które postrzegane jest w aspekcie

zagro¿enia pog³êbienia siê globalnego kryzysu gospodarczego, wzrostu niestabilno-

œci na œwiatowych rynkach finansowych oraz wzrostu protekcjonizmu uwzglêd-

niaj¹cego zmiany w przepisach dotycz¹cych inwestycji zagranicznych. Niemniej,
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silne zaanga¿owanie najwiêkszych korporacji transnarodowych w operacje prowa-

dzone w skali miêdzynarodowej oraz wzglêdnie optymistyczne nastroje odnoœnie

œrednioterminowego rozwoju otoczenia rynkowego wci¹¿ stwarzaj¹ szansê na od-

wrócenie siê w 2011 roku negatywnego trendu zwi¹zanego z przep³ywami BIZ.

Literatura

Bibiography

Bagiñski P., Œwiatowy kryzys gospodarczy i jego wp³yw na kraje rozwijaj¹ce siê,

Global Development Research Group Policy Paper 1/2009, 2009.

icf.som.yale.edu.

International Monetary Fund, World Economic Outlook Update. An update of the

key WEO projections, IMF, Washington D.C. 2009.

International Monetary Fund, World Economic Outlook: Financial Stress, Downturns,

and Recoveries, World Economic and financial Surveys, Washington D.C.

2008.

Mazurek J., Barometry kryzysu – Conference Board Leading Economic Index,

www.gazetafinansowa.pl.

Misala J., Wymiana miêdzynarodowa i gospodarka œwiatowa. Teoria i mechanizmy

funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.

Nowakowski M.K., Biznes miêdzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, Wy-

dawnictwo Key Text, Warszawa 2000.

OECD, OECD Economic Outlook, OECD, Paris 2009, No 85.

United Nations, Word Economic Situation and Prospects 2009, United Nations,

New York and Geneva 2009.

World Bank, Global Economic Prospects 2009: Commodities at the Crossroads,

World Bank, Washington D.C. 2009.

World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Produc-

tion and Development, United Nations, New York and Genewa 2009.

www.cesifo-group.de.

www.paiz.gov.pl.

www.stockwatch.pl.

152

Agnieszka Kochel



Bezpoœrednie inwestycje zagraniczne na œwiecie

w dobie globalnego kryzysu finansowego

Streszczenie

Globalny kryzys finansowy i ekonomiczny wp³yn¹³ negatywnie na œwiatowe przep³ywy bez-

poœrednich inwestycji zagranicznych. Transfer kapita³u realizowany w skali miêdzynarodowej

zmniejszy³ siê znacz¹co w 2008 roku po okresie piêcioletniego wzrostu. Kryzys zmieni³ pejza¿

BIZ – wielkoœæ nap³ywu inwestycji do krajów rozwijaj¹cych siê wzros³a, co po czêœci jest efek-

tem istotnego spadku BIZ lokowanych w gospodarkach rozwiniêtych. Niemniej, kryzys na miê-

dzynarodowych rynkach finansowych, który pocz¹tkowo odczuwalny by³ jedynie w krajach roz-

winiêtych, w 2009 roku swym zasiêgiem obj¹³ równie¿ mniej uprzemys³owion¹ czêœæ œwiata, co

poci¹gnê³o za sob¹ spadek BIZ tak¿e w tych krajach. Zmniejszenie siê wielkoœci globalnych

przep³ywów BIZ jest efektem dwóch zasadniczych czynników. Mo¿liwoœci inwestycyjne firm

uleg³y redukcji w wyniku ograniczenia dostêpu do rynków finansowych, a sk³onnoœæ do po-

dejmowania inwestycji hamowana jest przez niesprzyjaj¹ce warunki rynkowe. Wp³yw owych

czynników pog³êbia wysoki wskaŸnik percepcji ryzyka, który sk³ania przedsiêbiorstwa do reduk-

cji kosztów oraz rezygnacji z planów inwestycyjnych

Foreign Direct Investment in the face of global financial crisis

Summary

Global foreign direct investment flows have been severely affected worldwide by the econo-

mic and financial crisis. Global transfer of a capital fell moderately in 2008 after a five-year pe-

riod of uninterrupted growth. The crisis has changed the FDI landscape: investments to develo-

ping economies surged, which was partly due to a concurrent large decline in FDI flows to

developed countries. However, while developed economies were initially those most affected, the

decline has now spread to developing countries, with inward investment in most countries falling

in 2009 too. The fall in global FDI is the result of two major factors. The capability of firms to

invest has been reduced by a fall in access to financial resources, and the propensity to invest has

been affected negatively by economic prospects. The impact of both factors is compounded by

the fact that a very high level of risk perception is leading companies to extensively curtail their

costs and investment programmes.
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Wstêp

Introduction

Miêdzynarodowe przep³ywy ludnoœci stanowi¹ jedno z istotnych, globalnych

zagadnieñ. W zwi¹zku z tym w ramach analiz wp³ywu globalnego kryzysu na ró¿ne

obszary ¿ycia spo³eczno-gospodarczego obserwacjom i badaniom poddawane s¹ ta-

k¿e miêdzynarodowe migracje. Zauwa¿ane zmiany na rynkach pracy, generuj¹ce

szereg implikacji, sk³aniaj¹ migrantów do podejmowania decyzji o dalszym ¿yciu

w kraju goszcz¹cym, b¹dŸ do powrotu do ojczyzny. Badanie zagadnieñ zwi¹zanych

z migracjami, szczególnie w aspekcie kryzysu, nie jest zadaniem prostym. Trudno

jest bowiem przewidzieæ reakcje na ró¿ne wydarzenia, procesy zarówno podmiotów

gospodarki œwiatowej jak i samych migrantów. Mo¿na jednak dokonaæ próby

przybli¿enia wystêpuj¹cych przejawów, traktuj¹c je jako wstêp do dalszych badañ

i analiz.

Z³o¿ony charakter problematyki wp³ywu globalnego kryzysu

na miêdzynarodowe przep³ywy ludnoœci

The complex nature of issues of impact of the global crisis

on international population movements

Implikacje globalnego kryzysu gospodarczego odczuwane s¹ zarówno przez

kraje pochodzenia, jak i kraje przeznaczenia migrantów. Obserwuje siê bowiem po-

garszaj¹ce siê warunki na rynkach pracy (z punktu widzenia krajów przeznaczenia

migrantów), a tak¿e spowolnienie gospodarcze (z perspektywy krajów pochodzenia

migrantów). Skutki te mog¹ byæ odczuwane przez ró¿ne regiony œwiata w ró¿nym

stopniu. Szczególnie dotkliwy jest wzrost bezrobocia, wskazuje siê bowiem, i¿ licz-

ba bezrobotnych mo¿e wzrosn¹æ z szacowanych 34 milionów w 2008 r. nawet do
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56 milionów w 2010 r.1 Redukcje zatrudnienia maj¹ miejsce g³ównie w sektorach

wra¿liwych na zmiany koniunkturalne (m.in. budownictwo, produkcja), a zatem

podlegaj¹ nim tak¿e zatrudnieni imigranci (choæ wskazuje siê tak¿e na ich szcze-

góln¹ mobilnoœæ, zdolnoœæ do poszukiwania pracy i adaptacji do nowych warun-

ków).2 Nale¿y w tym miejscu jednoznacznie podkreœliæ, i¿ brak jest wystarcza-

j¹cych danych, by przedstawiæ pe³en zakres wp³ywu kryzysu na globalne migracje,

a zatem analiza zagadnieñ zwi¹zanych z t¹ tematyk¹ nie jest zadaniem prostym.

Trudnoœci wynikaj¹ m.in. z faktu, i¿ obserwowane przejawy wymagaæ bêd¹ dal-

szych badañ, uwzglêdniaj¹cych aspekt gospodarczy, spo³eczny, czy polityczny, krót-

ko – i d³ugoterminowy, jak równie¿ z podstawowej przeszkody, jak¹ s¹ niekomplet-

ne i niepe³ne dane odnoœnie wielkoœci przep³ywów ludnoœci (te luki informacyjne

stanowi¹ istotn¹ przeszkodê w przygotowaniu skutecznych dzia³añ przeciwdzia³a-

j¹cym negatywnym skutkom kryzysu). Barierê stanowi tak¿e nieprzewidywalnoœæ

kryzysu (czasu jego trwania, przejawów, itp.), niepewnoœæ i z³o¿onoœæ zachowañ

podmiotów gospodarki œwiatowej (m.in. rz¹dów, gospodarek narodowych, organi-

zacji miêdzynarodowych, korporacji transnarodowych), a tak¿e samych migrantów,

bêd¹cych reakcj¹ na zachodz¹ce zmiany. Gruntowna analiza wp³ywu kryzysu na ró-

¿ne obszary migracji wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ posiadania wiarygodnych danych na

temat skali migracji, liczby migrantów, którzy utracili pracê, b¹dŸ te¿ j¹ podejmuj¹,

mimo ¿e ma charakter tzw. pracy „niepewnej” (niebezpiecznej, bez ochrony socjal-

nej, zabezpieczenia spo³ecznego, gwarancji zatrudnienia, czêsto ze zredukowan¹

p³ac¹). W szczególnie niekorzystnej sytuacji mog¹ znajdowaæ siê bowiem ci imi-

granci, którzy nie s¹ zwi¹zani z pracodawcami trwa³ymi umowami o pracê, a zatem

s¹ szczególnie nara¿eni na utratê pracy.3 Z drugiej jednak strony imigranci nielegal-

ni, zatrudniani „na czarno” s¹ chêtniej zatrzymywani, ze wzglêdu na fakt, i¿ stano-

wi¹, w porównaniu z pracownikami rodzimymi i migrantami leganie pracuj¹cymi,

tañsz¹ si³ê robocz¹, preferowan¹ przez pracodawców (np. w sektorach niepopular-

nych wœród rodzimych pracowników).4

Analizy globalnego kryzysu ekonomicznego z punktu widzenia implikacji dla

miêdzynarodowych migracji stanowiæ zatem mog¹ jedynie próbê poznania tego

wp³ywu w ró¿nych aspektach ¿ycia spo³eczno-ekonomicznego, z pe³n¹ œwiadomo-

œci¹, i¿ jest to jedynie czêœæ (aczkolwiek bardzo istotna) rzeczywistoœci.

W ramach badañ do tej pory zidentyfikowano kilka czynników, które mog¹ ge-

nerowaæ ró¿ny zakres skutków kryzysu dla migracji miêdzynarodowych, w szcze-
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gólnoœci s¹ to: region, sektor zatrudnienia imigrantów, wiek i umiejêtnoœci migran-

tów, status prawny i p³eæ, charakter zatrudnienia (sta³y, tymczasowy – na okres

realizacji okreœlonego projektu), obecnoœæ i rola instytucji rynku pracy.

Wskazuje siê, i¿ obecny kryzys w ró¿nym stopniu dotyka œwiatowe regiony.

Podczas gdy Stany Zjednoczone i kraje Unii Europejskiej doœwiadczaj¹ spowolnie-

nia gospodarczego i wzrostu bezrobocia, Azja (z paroma wyj¹tkami, np. Tajwanem)

wydaje siê byæ mniej doœwiadczana, ni¿ to by³o w okresie kryzysu lat 90-tych. Rozwój

gospodarczy w 2009 r. w krajach europejskich (w Centralnej i Po³udniowo-Wschodniej

Europie, krajach Unii Europejskiej), w krajach WNP i innych krajach rozwiniêtych

obni¿y siê od ok. 3,6% do 5%, a bezrobocie w tych krajach mo¿e osi¹gn¹æ poziom

7,8% do ok. 10,5%. Bezrobocie dotyka w szczególnoœci te regiony, gdzie kryzys

rozpocz¹³ siê stosunkowo najwczeœniej (m.in. USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Ir-

landia). Porównuj¹c zakres bezrobocia wœród imigrantów do ogólnej skali mo¿na

mówiæ o 17% bezrobotnych imigrantów wobec 13,4% bezrobotnych ogó³em w Hi-

szpanii (w trzecim kwartale 2008 r.) oraz odpowiednio 9,5% i 7,4% w Irlandii

(w czwartym kwartale 2008 r.).5 Najwiêksze spadki zatrudnienia zanotowano w sek-

torach produkcyjnych, turystyce i hotelarstwie, a zatem w bran¿ach charaktery-

zuj¹cych siê du¿¹ koncentracj¹ imigrantów.6

Z kolei kraje Œrodkowego Wschodu, Afryki Pó³nocnej oraz Afryki Sub-

saharyjskiej to obszary, w których odnotowuje siê wci¹¿, mimo ¿e wolniejszy, po-

zytywny wzrost ekonomiczny, choæ i tam spodziewane bezrobocie mo¿e osi¹gn¹æ

poziom odpowiednio 9,3%, 10,9% oraz 8,4%. Subsaharyjska Afryka to region,

gdzie migracja pracownicza ma charakter g³ównie wewn¹trzkontynentalny, z g³ów-

nymi regionami przeznaczenia w rejonach Wybrze¿a Koœci S³oniowej i RPA. Afry-

ka nie jest zbyt œciœle zwi¹zane z globalnym systemem pieniê¿nym, dziêki czemu

nie odczuwa wyraŸnie skutków globalnego kryzysu finansowego, przy czym ta sy-

tuacja mo¿e mieæ jedynie krótkotrwa³y charakter. Szczególne implikacje mog¹ byæ

nastêpstwem zmian na rynku energetycznym.7

Swoist¹ izolacj¹ od globalnego systemu pieniê¿nego charakteryzuj¹ siê te¿ kraje

Zatoki Perskiej, które ponadto dysponuj¹ znacznymi rezerwami finansowymi, co

uchroni³o w znacznej mierze region ten przed dotychczasowym negatywnym

wp³ywem kryzysu. Mimo to w pewnych czêœciach regionu dosz³o do redukcji za-

trudnienia (Dubaj, Jordania), a dotyczy³o to g³ównie przemys³ów, których rozwój

uzale¿niony jest od eksportu do USA (np. tekstylia).
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Do obszarów spadku aktywnoœci gospodarczej nale¿¹ tak¿e regiony Ameryki

£aciñskiej i Karaibów, gdzie szacunki dotycz¹ce bezrobocia wskazuj¹ na jego wzrost

do poziomu 9,2%.

Z kolei kraje Po³udniowo-Wschodniej Azji odnotowuj¹ gospodarczy wzrost

(oko³o 4%), przy czym w porównaniu z latami poprzednimi zauwa¿ane jest zdecy-

dowane spowolnienie. 8

Analizuj¹c relacje miêdzy stop¹ bezrobocia wœród cudzoziemców (wiêksza)

a stop¹ bezrobocia wœród obywateli krajów (mniejsza) nale¿y wskazaæ, i¿ w przy-

padku kilku krajów Europy Zachodniej (Francja, Belgia, Niemcy) nie jest to prze-

jaw nowy, natomiast w USA Hiszpanii i Wielkiej Brytanii historycznie stopy bezro-

bocia wœród migrantów by³y porównywalne z pracownikami miejscowymi.

Zasiêg i stopieñ odczuwania skutków recesji dla imigrantów uzale¿niony jest tak-

¿e od sektora zatrudnienia. Sektorami szczególnie wra¿liwymi na zmiany koniunktu-

ralne, a tym samym w których redukcje zatrudnienia s¹ wyj¹tkowo dotkliwe s¹ m.in.

sektor budowlany, wytwórczy, hotelarski. Jednoczeœnie w bran¿ach tych udzia³ pra-

cowników - imigrantów w zatrudnieniu ogó³em jest znaczny, a zatem ograniczenia

zatrudnienia dotycz¹ tak¿e pracowników z zagranicy.9

Wra¿liwoœæ na zmiany koniunkturalne okreœla te¿ stopieñ wyposa¿enia w kwali-

fikacje. Wskazuje siê bowiem, i¿ na zwolnienia bardziej nara¿eni s¹ pracownicy

o ni¿szych kwalifikacjach, jako ci, których mo¿na ³atwiej zast¹piæ. Z kolei na kwalifi-

kacje posiadane przez specjalistów zwykle istnieje popyt niezale¿nie od koniunktury.

Zmniejszenie mo¿liwoœci zatrudnienia implikuje zwiêkszenie zatrudnienia tym-

czasowego i nielegalnego (nierejestrowanego, a tym samym trudnego do weryfika-

cji). W wielu przypadkach imigranci maj¹c do wyboru bezrobocie b¹dŸ nielegalne

zatrudnienie lub zatrudnienie na niekorzystnych dla nich warunkach, wybieraj¹

ostatnie rozwi¹zania, mimo ponoszonych kosztów i ryzyka (tym samym oficjalne

wskaŸniki nie mog¹ w pe³ni odzwierciedliæ rzeczywistych rozmiarów zjawiska bez-

robocia).10

Skutki recesji obserwowane by³y dotychczas przede wszystkim w krajach roz-

winiêtych, a te stanowi¹ g³ówne miejsca przeznaczenia migrantów. Analizy wska-

zuj¹ na nieco inny charakter wp³ywu obecnego kryzysu na przep³ywy ludnoœci

w porównaniu z poprzednimi, co stanowi dowód na nieprzewidzialnoœæ tych skut-

ków.

Kryzys lat 70-tych zwi¹zany by³ z ogromnymi konsekwencjami dla migracji

(choæ nie brano pod uwagê takiego scenariusza). Okres ten to zakoñczenie sprzy-

jaj¹cej migracjom polityki „otwartych drzwi” w Europie, a rozpoczêcie procesu
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³¹czenia rodzin, który w konsekwencji doprowadzi³ do powstania wielu mniejszoœci

narodowych w krajach goszcz¹cych imigrantów. W tym okresie korporacje rozwi-

nê³y strategie eksportu kapita³u oraz „nowego podzia³u pracy”, co sprzyja³o powsta-

niu nowych oœrodków przemys³owych w Azji i Ameryce £aciñskiej, a w d³u¿szym

okresie – nowym falom nap³ywów migrantów (w kilku przypadkach doprowadzi³o

to do rozwoju m.in. krajów Zatoki Perskiej stanowi¹cych atrakcyjne miejsca dla

imigrantów).

Kryzys azjatycki koñca lat 90-tych przyniós³ skutki znacznie skromniejsze

w obszarze przep³ywów pracowników. Ówczeœnie kraje sk³ania³y siê w swych

dzia³aniach ku politykom opartym na preferowaniu w³asnej si³y roboczej, co skutko-

wa³o wzrostem bezrobocia wœród migrantów, szerzeniem siê epidemii, przestêpczoœci.

Pracodawcy jednak szybko zorientowali siê, i¿ rodzima si³a robocza niechêtnie podej-

muje prace typowe dla migrantów (w niepopularnych zawodach) nawet w czasie rece-

sji. W konsekwencji po 1999 r. ponownie migracja w Azji zwiêkszy³a sw¹ dynamikê.11

Zachodz¹ce zmiany w gospodarkach, w szczególnoœci na rynkach pracy rodz¹

przypuszczenia o mo¿liwoœci masowych powrotów migrantów do krajów ich pocho-

dzenia. Okazuje siê jednak, i¿ nie notuje siê znacz¹cych powrotów przede wszystkim

z krajów rozwiniêtych, a ju¿ na pewno nie w zakresie, jaki przewidywano (jeœli ju¿,

to dotyczy to g³ównie pracowników tymczasowych). Jest to wynik podejmowania

przez imigrantów decyzji o próbie „przetrzymania” ciê¿kiego okresu w krajach roz-

winiêtych (Unia Europejska, Stany Zjednoczone, inne kraje Pó³nocy), zamiast po-

wrotu do krajów macierzystych, w których gospodarcze konsekwencje recesji s¹

daleko bardziej dotkliwsze. Maj¹ oni poza tym czêsto mo¿liwoœæ podjêcia pracy

tymczasowej, mog¹ te¿ skorzystaæ ze œrodków finansowych, które zgromadzili pod-

czas pobytu. Nie zmienia to jednak faktu niekorzystnej ich sytuacji, która tak¿e czê-

sto zmusza bezrobotnych imigrantów do podjêcia pracy bez zawierania legalnej

umowy z pracodawc¹, bez ubezpieczenia, z brakiem gwarancji na otrzymanie

zap³aty za prace w nadgodzinach (takie sytuacje udokumentowano m.in. w Malezji,

Singapurze, Rosji).12 Z drugiej strony wielu potencjalnych emigrantów woli prze-

czekaæ kryzys w ojczyŸnie, ni¿ wyje¿d¿aæ i naraziæ siê na bezrobocie zagranic¹, a

zatem mo¿na raczej mówiæ o spadku wyjazdów, ni¿ o powrotach (np. miêdzy sierp-

niem 2007 a sierpniem 2008 r. nast¹pi³ spadek emigracji Meksykanów o 50 %).13

Mo¿na w tym miejscu pokusiæ siê o próbê identyfikacji czynników, które

mog³yby sprzyjaæ powrotom. W szczególnoœci nale¿y wzi¹æ pod uwagê prawo do

ponownego wyjazdu do kraju przeznaczenia (ilustracj¹ s¹ wewn¹trzeuropejskie

ruchy migracyjne Wielka Brytania – Polska w aspekcie gwarantowanej swobody
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przep³ywu osób), warunki i perspektywy w krajach pochodzenia14, a tak¿e mo¿li-

woœci obrotu aktywami (np. kupno-sprzeda¿ nieruchomoœci w kraju pochodzenia

lub w kraju macierzystym)15

Bez wzglêdu na wystêpuj¹ce wœród imigrantów tendencje do powrotów w obliczu

spadku zapotrzebowania na ich pracê, kraje zdecydowa³y siê na dzia³ania zachêcaj¹ce

bezrobotnych imigrantów do powrotów do swoich ojczyzn (np. finansowo m.in. w Hi-

szpanii, gdzie dotyczy to imigrantów spoza UE, w przypadku Czech – sektora budow-

lanego). Inne przedsiêwziêcia obejmuj¹ np. polityki przyspieszaj¹ce deportacje nielega-

lnych imigrantów (np. w Malezji).16 Wydawaæ by siê mog³o, i¿ te uwarunkowania

mog¹ generowaæ zasadnicze zmiany w miêdzynarodowych przep³ywach ludnoœci.

Okazuje siê jednak, i¿ jeœli takowe mia³y by miejsce, to dotycz¹ przep³ywów krótko,

b¹dŸ œrednioterminowych. Zbyt du¿e bowiem wystêpuj¹ ró¿nice w warunkach pracy

(zarobki) miêdzy krajami, poza tym, w obliczu zmian demograficznych, zg³aszane jest

przez gospodarki ci¹g³e zapotrzebowanie na pracowników okreœlonych kwalifikacji.17

Wiele krajów decyduje siê te¿ na wprowadzenie ograniczeñ w dostêpie do ich

rynków (dotyczy nowych imigrantów), b¹dŸ te¿ na nieprzed³u¿anie wczeœniejszych

pozwoleñ na pracê. W 2009 r. Korea Po³udniowa zaprzesta³a wydawaæ wizy dla

pracowników tymczasowych, z kolei W³ochy, Rosja i Wielka Brytania podnios³y

m.in. wymagania odnoœnie posiadanych kwalifikacji.18

Wiele krajów, które do tej pory cieszy³y siê powodzeniem, jako kraje przezna-

czenia (np. USA, Wielka Brytania, Japonia, Hiszpania i Australia) wprowadzi³y

dodatkowe obostrzenia imigracyjne oraz przygotowa³y dobrowolne programy powro-

tów. Programy te skierowane s¹ zarówno do pracowników nisko, jak i wysoko wykwa-

lifikowanych. Przyk³adowo programy Wielkiej Brytanii skutkowaæ maj¹ zmniejsze-

niem liczby pracowników wysoko wykwalifikowanych spoza UE o po³owê.

Wyj¹tkowo negatywn¹ implikacj¹ kryzysu s¹ przejawy niechêci (a czasem

wrêcz dyskryminacji) w stosunku do imigrantów. W warunkach kryzysu zwiêksza

siê bowiem przekonanie o „zabieraniu” miejsc pracy rodzimym pracownikom. Symp-

tomem takich postaw s¹ m.in. protesty. W Wielkiej Brytanii w styczniu 2009 r. szkoc-

cy pracownicy sektora energetycznego protestowali przeciwko zaanga¿owaniu w pra-

ce w sektorze rafineryjnym w³oskich i portugalskich kontrahentów, podobnie

pracownicy hiszpañscy sprzeciwiali siê zatrudnianiu Portugalczyków i Rumunów,

a Polacy – Ukraiñców i Bia³orusinów. Postawy tego typu mo¿na zaobserwowaæ
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14 motywacja i wybór momentu powrotu uzale¿nione bêdzie od stopnia wykszta³cenia, a zatem bêdzie

ró¿ny dla wysoko- i nisko wykwalifikowanych; czêsto wysoko wykwalifikowani maj¹ trudnoœci ze znalezie-

niem pracy w swoich krajach pochodzenia; jednoczeœnie kryzys to okazja do zweryfikowania polityk i przy-

gotowania bardziej adekwatnych do warunków sprzyjaj¹cych pracownikom wysoko wykwalifikowanym
15 Summary Report: Migration and Development Series 2009, Seminar on Migration and the Economic Crisis,

IOM, UNFPA, MacArthur Foundation, United National Institute for Training and Research, New York 2009 s. 1-7
16 The impact of the Global Economic Crisis on the Migrants and Migration, wyd. cyt., s. 3
17 Tam¿e, s 2.
18 Tam¿e, s. 3



przy okazji analizy poparcia obywateli krajów UE dla programów sk³aniaj¹cych do

powrotów bezrobotnych imigrantów do ich ojczyzn (poparcie to wœród W³ochów

wynosi 79%, Hiszpanów – 71%, a Niemców – 67%). Ciekawym jest fakt, i¿ ponad

50% Brytyjczyków opowiada siê za wprowadzeniem ograniczeñ w dostêpie do ich

rynku dla obywateli innych krajów cz³onkowskich UE.19

Wp³yw zmian koniunkturalnych nie omija te¿ uchodŸców, wskazuje siê bo-

wiem, i¿ pod wp³ywem zmieniaj¹cych siê si³ ekonomicznych ich liczba mo¿e siê

zwiêkszaæ. Jednym z najistotniejszych czynników sprawczych jest zmniejszenia in-

westycji zagranicznych oraz zmniejszenia pomocy dla krajów najbiedniejszych, co

mo¿e generowaæ konflikty, pogarszanie spo³ecznych i politycznych nastrojów,

szczególnie w przypadku powiêkszania siê ró¿niæ miêdzy najbogatszymi, a tymi,

którzy ¿yj¹ na granicy egzystencji.20

Przedstawione przejawy to tylko niewielka czêœæ skutków generowanych kryzy-

sem ekonomicznym. Mo¿liwoœci empirycznego potwierdzenia wielu tych zjawisk

s¹ doœæ mocno ograniczone ze wzglêdu na brak dok³adnych danych dotycz¹cych

stanu obecnego oraz niepewnoœæ co do przysz³ego obrazu zjawiska, którego konse-

kwencje odczuwane bêd¹ jeszcze przez d³ugi okres, a zatem próba ich wiarygod-

nych ocen bêdzie mo¿liwa dopiero za kilka lat.

Zarys transferów pieniê¿nych od emigrantów w warunkach globalnego

kryzysu ekonomicznego

Scope of money transfers from migrants under conditions of the global

economic crisis

Istotne miejsce wœród analiz wp³ywu globalnego kryzysu na migracje miêdzynaro-

dowe zajmuje zagadnienie zmian w obszarze przep³ywów pieniê¿nych od emigrantów

(ang. remittances) do ich krajów pochodzenia. Intensyfikacji miêdzynarodowych

przep³ywów ludnoœci – g³ównie o charakterze zarobkowym – towarzyszy obserwowa-

ny wzrost transferów pieniê¿nych, które dokonywane s¹ przez pracuj¹cych poza grani-

cami.21 O znaczeniu tych transferów œwiadcz¹ szacunki dotycz¹ce relacji miêdzy
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19 I. Awad, The global economic crisis and migrant workers: Impact and response, International Migra-

tion Program, ILO, Geneva 2009, s. 37-39
20 S. Castles, S. Vezzoli, wyd. cyt., s. 69-74
21 International Transactions In Remittances: Guide For Compilers And Users, Statistics Department In-

ternational Monetary Fund, Washington 10.2008, s.105; Analizy transferów pieniê¿nych dokonywane na pod-

stawie oficjalnych statystyk (bilansu p³atniczego), które obejmuj¹ jedynie œrodki przekazywane drog¹ ofi-

cjaln¹ (np. za poœrednictwem banków). Rejestrowane transfery nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistej wielkoœci

przep³ywów, gdy¿ znaczna czêœæ œrodków przep³ywa nieformalnymi kana³ami. Obok zatem transferów for-

malnych, dokonywanych za poœrednictwem banków, urzêdów pocztowych oraz innych instytucji finansowych

(np. Western Union) wyró¿nia siê transfery nieformalne, zwi¹zane ze œrodkami pieniê¿nymi przekazywanymi

osobiœcie przez przyjació³, znajomych, cz³onków rodziny, samych imigrantów, b¹dŸ za poœrednictwem firm

kurierskich (nie wi¹¿¹ siê z zawieraniem umów o transfer, st¹d nie s¹ rejestrowane), za: C. Freund, N. Spata-

fora: Remittances: Transaction Cost, Determinants and Informal Flows, World Bank Policy Research, Wor-

king Paper No 3704, 10.2005, s. 2-3



tempem wzrostu ich wartoœci a tempem wzrostu miêdzynarodowych migracji w ostat-

nim okresie: podczas gdy w latach 1990-2005 wartoœæ transferów pieniê¿nych

wzros³a z 68 miliardów USD do 266 miliardów USD, w tym samym okresie liczba

emigrantów wzros³a o ok. 23 % - ze 155 milionów do oko³o 190 milionów.22

Transfery pieniê¿ne, które przekazywane s¹ przez emigrantów do ich krajów ma-

cierzystych identyfikowane s¹ we wszystkich rozwijaj¹cych siê regionach œwiata.

Stanowi¹ istotny strumieñ wp³ywu walut obcych dla wiêkszoœci krajów. Wp³aty te

(czêsto maj¹ce postaæ „ma³ych”, stu, dwustu czy trzystu dolarowych transakcji) do-

konywane s¹ przez indywidualnie zaanga¿owane jednostki, które tym samym staj¹

siê istotnym podmiotem w walce ze œwiatowym ubóstwem. Kraje rozwijaj¹ce siê

dziêki remittances uzyskuj¹ dwa razy wiêcej œrodków ni¿ z oficjalnej pomocy (ODA

– Official Development Aid). Wp³aty te stanowi¹ równowartoœæ prawie 2/3 œrodków

uzyskiwanych przez te kraje w ramach bezpoœrednich inwestycji zagranicznych.23

Dane na temat wzrostu oficjalnych transferów pieniê¿nych w latach 1990-2007,

ze szczególnym uwzglêdnieniem krajów rozwijaj¹cych siê zawiera tabela 1. Przed-

stawiony wzrost wartoœci remittances jest efektem m.in. deprecjacji dolara, wzrostu

osi¹ganych przez emigrantów dochodów, weryfikacji danych o przep³ywach, rozbu-

dowania sieci oraz zmniejszenia kosztów przesy³ania œrodków finansowych.24

Tabela 1. Przep³ywy remittances do krajów rozwijaj¹cych siê w latach 1990-2007

(w miliardach USD)

Table 1.Remittances flows to developing countries in the 1990-2007 (in billion of U.S. dollars)

Przep³ywy remittances 1990 1995 2000 2005 2006 2007

Œwiat 68,9 101,9 128,8 266 309 380

Do krajów rozwijaj¹cych siê,

w tym do krajów:
31,4 57,4 82,3 194 228 285

- Ameryki £aciñskiej i Karaibów 5,8 13,4 20,2 48 59 63

- Azji Po³udniowej 5,6 10 16 33 40 55

- Azji Wschodniej i Pacyfiku 3,3 9,7 16,7 47 53 65

- Afryki Œrodkowo-Wschodniej i Pó³nocnej 11,7 13 13,5 24 26 32

- Europy i Azji Centralnej 3,2 8,1 11 32 37 51

- Subsaharyjskiej Afryki 1,9 3,2 4,9 10 13 19

�ród³o: D. Ratha, S. Mohapatra, K. M. Vijayalakshmi, Z. Xu: Revision to Remittance Trends

2007 in: Migration and Development Brief 5, 10.07.2008; J. Page, S. Plaza, Migration Remittan-

ces and Development: A Review of Global Evidence, Journal of African Economies, Volume 00,

AERC Supplement 2, 2005 s.262; D. Ratha, S. Mohapatra and Z. Xu, Outlook for Remit-

tance Flows 2008-2010 in: Migration and Development Brief 8, 11.11.2008, s.2
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Appreciation, Economic Review, Vol. 94, No.1, 2009, Federal Reserve Bank of Atlanta, Atlanta 2009, s.1.
24 D. Ratha, S. Mohapatra and Z. Xu, Outlook for Remittance Flows 2008-2010 in: Migration and
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O dynamice wzrostu globalnych transferów w latach 1990-2007 œwiadczy fakt,

i¿ wg szacunków w tym okresie wzros³y one o 450% (z 68,9 mld USD w 1990 do

380 mld USD w 2007 r.). Najwiêkszy wzrost tych przep³ywów obserwowany jest

w krajach rozwijaj¹cych siê – z 31,4 mld USD w 1990 r. do 285 mld USD w 2007

(jest to wzrost dziewiêciokrotny).

Najwiêkszymi odbiorcami s¹ kraje Azji Wschodniej i Pacyfiku oraz Ameryki

£aciñskiej i Karaiby (63 mld USD), chocia¿ w 2007 r. tempo przep³ywów do tych

ostatnich zmniejszy³o siê (m.in. za spraw¹ spowolnienia gospodarczego oraz za-

ostrzenia prawa imigracyjnego w USA). Jednoczeœnie nastêpuje znaczne zwiêkszenie

transferów do krajów Europy i Azji Centralnej (w porównaniu z 2002 rokiem, kiedy

to wynios³y 14 mld USD rok 2007 przyniós³ 51 mld USD – jest to najwiêkszy wzrost

wœród wszystkich odbiorców). W odniesieniu do konkretnych krajów najwiêkszymi

odbiorcami s¹ Indie, Chiny, Meksyk – ³¹cznie przep³ywy te obejmuj¹ jedn¹ trzeci¹

transferów otrzymywanych przez kraje rozwijaj¹ce siê. Jednoczeœnie nale¿y podkre-

œliæ, i¿ w dziesi¹tce najwiêkszych odbiorców znajduj¹ siê te¿ gospodarki krajów o

wysokich dochodach, tj. Francja, Hiszpania, czy Wielka Brytania, a Ÿród³em

przep³ywów s¹ w tym przypadku inne wysoko dochodowe kraje europejskie.25

Po kilku latach doœæ silnego wzrostu nap³ywu transferów oficjalnych do krajów

rozwijaj¹cych siê druga po³owa roku 2008 przynios³a lekkie spowolnienie dynamiki

tych przep³ywów (tabela 2.), na co wp³yw bez w¹tpienia ma m.in. globalny, finan-

sowy kryzys. Niemniej jednak szacuje siê, i¿ wp³aty do krajów rozwijaj¹cych siê

mog³y osi¹gn¹æ 2008 r. wartoœæ 327 mld USD26, z zatem w porównaniu z rokiem

2007 (285 mld USD) nast¹pi³ wzrost o ok. 14%. Indie, Chiny i Meksyk pozostaj¹

g³ównymi odbiorcami remittances wœród krajów rozwijaj¹cych siê. Wœród nich znaj-

duj¹ siê tak¿e Filipiny, Polska, Nigeria, Rumunia, Egipt, Bangladesz i Pakistan.27

Tabela 2. Szacunki i prognozy wartoœci przep³ywów remittances do krajów rozwijaj¹cych siê

w latach 2008-2010 (w miliardach USD)

Table 2. Estimates and projections of remittances flows to developing countries in the 2008-2010

(in billion of U.S. dollars)

Przep³ywy remittances
2008

Prognoza

pesymistyczna

Prognoza

optymistyczna

(szacunki) 2009 2010 2009 2010

Œwiat 433 - - - -

Do krajów rozwijaj¹cych siê,

w tym do krajów :
327 304 313 295 294
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25 D. Ratha, S. Mohaparta, K. M. Vijayalakshmi, Z. Xu: Remittance Trends 2007 in: Migration and De-

velopment Brief 3,World Bank, 29.11.2007; D. Ratha, S. Mohaparta, K. M. Vijayalakshimi, Z. Xu: Revision

to Remittance Trends 2007, wyd. cyt.
26 D. Ratha, S. Mohapatra, A. Silwal, Outlook for Remittance Flows 2009 – 2011: Remittances ex-

pected to fall by 7-10 percent in 2009 in: Migration and Development Brief 10, World Bank 13.07.2009, s.10
27 D. Ratha, S. Mohapatra and Z. Xu, Outlook for Remittance Flows 2008 - 2010, wyd. cyt., s. 1



- Ameryki £aciñskiej i Karaibów 64 60 61 58 57

- Azji Po³udniowej 74 71 74 69 69

- Azji Wschodniej i Pacyfiku 78 74 76 71 71

- Afryki Œrodkowo-Wschodniej i Pó³nocnej 34 32 33 31 31

- Europy i Azji Centralnej 57 49 50 47 48

- Subsaharyjskiej Afryki 20 18 19 18 18

�ród³o: D. Ratha, S. Mohapatra, A. Silwal, Outlook for Remittance Flows 2009 – 2011: Re-

mittances expected to fall by 7-10 percent in 2009 in: Migration and Development Brief 10,

World Bank 13.07.2009, s.10

Rzeczywisty poziom remittances w 2009 roku zapewne ró¿niæ siê bêdzie od

prognozowanego. Wynika to z faktu braku pewnoœci, co do czasu trwania, rozmia-

rów i konsekwencji kryzysu ekonomicznego, kszta³towania siê kursu walutowego

oraz mo¿liwych dzia³añ pañstw (krajów przeznaczenia) w zakresie ochrony swoich

rynków pracy przed nap³ywem imigrantów.28 Nale¿y mieæ wiêc na uwadze warunki

ekonomiczne w krajach goszcz¹cych emigrantów, przede wszystkim w aspekcie sy-

tuacji na rynku pracy. Szacuje siê, i¿ poprawy w gospodarce œwiatowej nale¿y ocze-

kiwaæ od 2010 roku (tym samym mo¿na spodziewaæ siê wzrostu remittances).

2009 r. ma przynieœæ spadek transferów w krajach rozwijaj¹cych siê o oko³o 7%

(zak³adaj¹c przep³ywy na poziomie 304 mld USD) do 10 % (dla wartoœci 295 mld

USD) w porównaniu z rokiem 2008.29 Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ pomimo prze-

widywalnego obni¿enia wartoœci oficjalnych transferów pieniê¿nych od emigran-

tów pozostaj¹ one istotn¹ kategori¹, a ewentualny spadek dynamiki wzrostu nie po-

winien byæ tak du¿y, jak innych przep³ywów kapita³owych (np. bezpoœrednich

inwestycji zagranicznych czy Oficjalnej Pomocy Rozwojowej ODA – które stano-

wi¹ g³ówne Ÿród³a zewnêtrznego finansowania dla krajów rozwijaj¹cych siê30). Po-

wodów takiego stanu rzeczy dopatrywaæ siê nale¿y m.in. w Ÿródle tych transferów.

Remittances s¹ wysy³ane nie tylko przez emigrantów, którzy wyemigrowali w ostat-

nim czasie. Zatem drastycznego spadku poziomu remittances mo¿na by siê spodzie-

waæ w przypadku, gdyby zwi¹zane by³y jedynie z nowymi falami emigracji, a w ra-

mach powy¿szych dosz³o by do zmniejszenia ich dynamiki. Dodatkowo zaostrzanie

kontroli granicznych (np. w USA i Europie) mo¿e generowaæ przed³u¿anie czasu

pobytu poza granicami swojego kraju, tym samym zapewnia ci¹g³oœæ w dokonywa-

niu transferów pieniê¿nych. Poza tym w zdecydowanej wiêkszoœci przypadków
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29 Najwiêksze spadki - o ok. 15% dotyczyæ maj¹ krajów Europy i Azji Œrodkowej (za spraw¹ miêdzy in-
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skiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej – 6%, Afryki Subsaharyjskiej - 8%, a w przypadku Azji Po³udniowej – 4%

za: D. Ratha, S. Mohapatra, A. Silwal, Outlook for Remittance Flows 2009 – 2011: Remittances expected to

fall by 7-10 percent in 2009 in: Migration and Development Brief 10, World Bank 13.07.2009, s. 4 - 6
30 I. Awad, The global economic crisis nad migrant workers: Impact and response, International Migra-

tion Program, ILO, Geneva 2009, s. 31



transfery stanowi¹ nieznaczn¹ czêœæ dochodów imigrantów, dlatego s¹ oni sk³onni

je przesy³aæ nawet w warunkach zmniejszenia swych dochodów.31

Nale¿y mieæ na uwadze tak¿e niekompletnoœæ statystyk, które zawieraj¹ infor-

macje tylko o transferach pieniê¿nych przekazywanych kana³ami oficjalnymi.

Wskazuj¹c zatem na zmiany w wielkoœci tych transferów trzeba uwzglêdniæ tak¿e

mo¿liwoœæ zmiany kana³u transferów na mniej oficjalne, a tym samym poddaj¹ce

siê rejestracji w mniejszym (b¹dŸ ¿adnym) zakresie. Tendencje te mo¿na traktowaæ

jako odpowiedŸ na spadek zaufania do instytucji bankowych. Nie przes¹dza to

oczywiœcie faktu, i¿ rzeczywiœcie dochodzi do spadków wartoœci tych transferów.

Nale¿y jednak¿e pamiêtaæ, i¿ migracje – tak¿e pracownicze - rozpatrywaæ siê win-

no nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale równie¿ spo³ecznego, a pewne

zachowania migrantów nie zawsze bêd¹ zgodne z ekonomicznym racjonalizmem.

Zatem nawet w obliczu kryzysu (i pogorszenia siê sytuacji ekonomicznej), maj¹c na

uwadze znaczenie œrodków finansowych dla rodzin pozosta³ych w kraju (a tak¿e

dla gospodarki macierzystej) bêd¹ siê migranci staraæ je finansowo wspieraæ, ró¿ny-

mi sposobami i kana³ami. To wsparcie gospodarki ilustruje przyk³ad zachowania

po³udniowokoreañskiej diaspory, która powiêksza koreañskie transfery i inwestycje

kampani¹ „kupuj koreañskie”. Dzia³ania takie by³y zauwa¿one ju¿ podczas kryzysu

azjatyckiego koñca lat 90-tych, kiedy to nast¹pi³a mobilizacja koreañskiej diaspory,

która nabywa³a koreañskie towary oraz lokowa³a kapita³ w koreañskich bankach,

wspieraj¹c w ten sposób koreañsk¹ gospodarkê.32

Nie ma mo¿liwoœci dok³adnego przewidywania wielkoœci transferów. Niedosko-

na³ym jakoœciowo danym na temat rzeczywistej wielkoœci transferów towarzyszy

brak pewnoœci co do rozwoju sytuacji gospodarczej na œwiecie, w szczególnoœci

w aspekcie czasu trwania kryzysu oraz jego uci¹¿liwoœci dla poszczególnych gospo-

darek. Wielk¹ niewiadom¹ stanowi¹ przysz³e zmiany w kursach walut, jak równie¿

reakcja krajów (stanowi¹cych dotychczasowe miejsca przeznaczenia imigrantów)

w obszarze wprowadzania ograniczeñ w dostêpie swoich rynków dla imigrantów.33

Pañstwa wobec wyzwañ wp³ywu kryzysu gospodarczego

na miêdzynarodowe migracje

Nations in the face of the challenges related to the impact of economic

crisis on international migration

Mobilnoœæ miêdzynarodowa sprzyja zwiêkszaniu efektywnoœci i dynamiki go-

spodarek. Przemieszczanie siê ludnoœci mo¿e generowaæ pozytywne zjawiska, które

mog¹ minimalizowaæ negatywne konsekwencje kryzysu. Mimo jednak œwiadomo-
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œci tych mo¿liwoœci odpowiedzi¹ krajów na kryzys s¹ przede wszystkim ogranicze-

nia w dostêpie do ich rynków. Takie dzia³ania wydaj¹ siê byæ uzasadnionymi, jed-

noczeœnie jednak nale¿y spojrzeæ na to zjawisko z szerszej perspektywy. Migracja

bowiem, a w szczególnoœci migracja pracownicza jest integralnym elementem glo-

balnego, ekonomiczno-politycznego, ale tak¿e spo³ecznego ¿ycia. Potrzebne jest tu

zatem spójne, elastyczne, wszechstronne podejœcie do problemu migracji w dobie

kryzysu. Mo¿e on staæ siê bowiem przyczynkiem do sformu³owania polityk migra-

cyjnych w wielu krajach, które do tej pory potrzeby takiej nie widzia³y, co wiêcej,

z uwzglêdnieniem specyfiki poszczególnych rynków z punktu widzenia reakcji na

przejawy kryzysu. Polityki imigracyjne wra¿liwe na potrzeby rynku z zachowaniem

œrodków ochrony migrantów maj¹ szanse przynieœæ korzyœci zarówno krajom po-

chodzenia, jak i krajom goszcz¹cym.

Tradycyjne kraje przeznaczenia skupiaj¹ swoj¹ uwagê przede wszystkim na

dzia³aniach ograniczaj¹cych nap³yw imigrantów, w tym tak¿e na polityce powrotów

oraz przeciwdzia³aniu nielegalnej migracji. Wobec takiej postawy wysuwane s¹ za-

rzuty o wykorzystania okolicznoœci kryzysu do wprowadzenia tych ograniczeñ.34

Z kolei tradycyjne kraje pochodzenia imigrantów podejmuj¹ siê przygotowania pro-

gramów s³u¿¹cych ponownej reintegracji powracaj¹cych (np. na Filipinach przygo-

towano projekty oferuj¹ce po¿yczki dla powracaj¹cych na rozpoczêcie dzia³alnoœci

gospodarczej), zapewnieniu ochrony ich praw, a tak¿e poszukiwanie informacji

o innych gospodarkach, które kryzys dotkn¹³ w mniejszym stopniu, a które mo-

g³yby staæ siê nowym miejscem pracy. Wobec problemu powrotów warto zwróciæ

uwagê na wagê projektów realizowanych przy tej okazji, które s¹ istotne nie tylko

w warunkach kryzysu (szczególnie w aspekcie znaczenia pracowników wysoko

wykwalifikowanych).35 Wa¿na jest tu wspó³praca miêdzy krajami, w szczególnoœci

kraje pochodzenia skupiæ siê winny na dzia³aniach wspieraj¹cych ochronê ich oby-

wateli zagranic¹, a tak¿e pomocy w ponownej integracji ze spo³eczeñstwem i rodzi-

mym rynkiem pracy; kraje goszcz¹ce z kolei na programach powrotów,

odci¹¿aj¹cych rynki pracy i system spo³eczny krajów goszcz¹cych.36

Istotnym problemem jest tak¿e rozpowszechnianie informacji s³u¿¹cej podnie-

sieniu œwiadomoœci w krajach goszcz¹cych o roli pracy imigrantów w rozwoju go-

spodarczym i spo³ecznym, co s³u¿yæ ma przeciwdzia³aniu dyskryminacji. Zapobie-

ganie przeœladowaniom jest o tyle wa¿ne, i¿ zagra¿aj¹ one spo³ecznej spójnoœci.37

W wielu przypadkach imigranci podejmuj¹ prace w zawodach, które nie s¹ chêtnie

wykonywane przez rodzim¹ si³ê robocz¹, a s¹ niezbêdne dla prawid³owego funkcjo-

nowania gospodarki. Nale¿y mieæ na uwadze prognozy demograficzne wskazuj¹ce

na ju¿ zauwa¿ane starzenie siê spo³eczeñstw przede wszystkim krajów rozwiniêtych,
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które wobec powy¿szego stan¹ przed koniecznoœci¹ sprowadzania pracowników

z krajów trzecich. Globalna nierównoœæ i demograficzny brak równowagi miêdzy

starzej¹cym siê spo³eczeñstwem a wielk¹ generacj¹ ludzi pracuj¹cych na Po³udniu

bêd¹ wa¿nymi czynnikami w generowaniu migracji. Starzej¹ce siê spo³eczeñstwo

Pó³nocy bêdzie wymaga³o powiêkszania ludzi œwiadcz¹cych us³ugi pracowników

opieki. Recesja zatem mo¿e nauczyæ twórców polityki, i¿ nowe formy globalnego

zarz¹dzania migracjami winny byæ oparte na miêdzynarodowej wspó³pracy oraz

prognozach o zapotrzebowaniu na si³ê robocz¹ w okreœlonych sektorach i bran-

¿ach.38 Wtedy bowiem istnieje szansa, i¿ zaspokojenie tego popytu bêdzie nastêpo-

wa³o w wiêkszym zakresie w ramach legalnej migracji. Szczególna rola mo¿e przy-

paœæ tu mobilnoœci pracowników o charakterze cyrkulacyjnym Wzajemna korzyœæ

i komplementarnoœæ miêdzy ró¿nymi regionami geograficznymi mo¿e opieraæ siê

m.in. na wspó³pracy miêdzy krajami europejskimi i Pó³nocn¹ Afryk¹ – (np. zaanga-

¿owanie Europy w inwestycje w naukê w krajach afrykañskich w celu przygotowa-

nia si³y roboczej na potrzeby rynku europejskiego).39

Kolejnym obszarem zainteresowañ jest, jak¿e wa¿na, walka z nielegaln¹ migra-

cj¹. Powinna ona uwzglêdniaæ zachowanie praw cz³owieka. Te dzia³ania z kolei

winny byæ prowadzone zarówno na poziomie krajów, jaki i we wspó³pracy miêdzy-

narodowej (np. w ramach upowszechniania Miêdzynarodowych Standardów Pracy).

W odniesieniu do praw pracowników – imigrantów legalnych winy byæ one chro-

nione zarówno w aspekcie warunków pracy, warunków ¿ycia, a tak¿e w przypadku

utraty zatrudnienia.

W obszarze transferów pieniê¿nych istotne jest z kolei tworzenie warunków

sprzyjaj¹cych wp³atom g³ównie przez obni¿enie kosztów transakcyjnych. Tak jak

ju¿ wskazano obserwowane spadki dynamiki przep³ywów mog¹ byæ efektem wyko-

rzystania w wiêkszym zakresie kana³ów nieformalnych, ze wzglêdu na spadek zaufa-

nia do kana³ów systemu bankowego. Takie tendencje nie bêd¹ sprzyjaæ efektywnemu

wykorzystaniu tych œrodków finansowych, co szczególnie w warunkach kryzysu

jest zjawiskiem niepo¿¹danym. Wa¿ne jest rozpowszechnianie informacji tym za-

kresie zarówno w krajach pochodzenia jak i przeznaczenia. Efektywne i przemyœla-

ne wykorzystywanie tych œrodków finansowych jest niezwykle istotne. Wskazuje

siê bowiem, i¿ ze wzglêdu na to, i¿ przyczyniaæ siê mog¹ do zmniejszenia aktywno-

œci zawodowej, trac¹ one czêsto swój potencja³ mog¹cy przys³u¿yæ siê wzrostowi

gospodarczemu.40 St¹d istotne jest d¹¿enie do odpowiedniego zagospodarowania

tych œrodków, by nie dopuszczaæ do upowszechniania siê biernych pod wzglêdem

spo³ecznym i zawodowym postaw, tak niepo¿¹danych w dobie globalnego eko-

nomicznego kryzysu.
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Pewne dzia³ania w tym zakresie podejmowane s¹ tak¿e przez organizacje miê-

dzynarodowe. D¹¿¹c do zmniejszenia negatywnych konsekwencji, jakie mo¿e nieœæ

ze sob¹ spadek w przep³ywie transferów dla gospodarek (np. w Mo³dawii i Tad¿y-

kistanie stanowi¹ one ok. 40% PKB, w Lesoto, Hondurasie - 30%) Bank Œwiatowy

proponuje wykorzystanie obligacji przez kraje wysy³aj¹ce (ang. diaspora bonds).

Mia³y by byæ one wykupione przez diasporê hindusk¹ oraz izraelsk¹. Sprzyja³o by

to nap³ywowi gotówki, przede wszystkim ze wzglêdu na fakt, i¿ diaspory, w prze-

ciwieñstwie do inwestorów zagranicznych, kieruj¹ siê w swym zachowaniu wzglê-

dami sentymentalnymi, specyficznym postrzeganiem ryzyka, a tak¿e maj¹ œwiado-

moœæ zapotrzebowania na lokaln¹ walutê.41

Obecny kryzys generuje obawy o erozjê praw migrantów, w szczególnoœci pra-

wa do równego traktowania. Ograniczanie mo¿liwoœci legalnego zatrudnienia rodzi

okazje do rozwoju podziemia gospodarczego, które trudni siê handlem ludŸmi i nie-

legalnymi przerzutami. Szczególne obawy rodz¹ siê w aspekcie pobierania ogro-

mnych op³at za rzekomo za³atwienie miejsca pracy, które w rzeczywistoœci nie ist-

nieje.

Kryzys, obok wyzwañ, sk³ania do twórczego myœlenia na temat tworzenia no-

wych rozwi¹zañ odnoœnie wspó³pracy miêdzy krajem pochodzenia a diaspor¹.

Rz¹dy powinny wspieraæ inwestycje diaspor i ich oszczêdnoœci przez upowszech-

nianie ró¿nych forma oszczêdzania i transferu œrodków do kraju pochodzenia.

Zakoñczenie

Conclusion

Skutki globalnego kryzysu ekonomicznego stanowi¹ problematykê niezwykle

z³o¿on¹. Zakoñczenie Zimnej Wojny sprzyja³o otwarciu gospodarek, powi¹zaniom

miêdzy nimi, stworzeniu gospodarki globalnej, dlatego te¿ m.in. kryzys gospodar-

czy obj¹³ ca³y œwiat.

Nie ma obecnie mo¿liwoœci stworzenia pe³nego obrazu wp³ywu tego kryzysu na

ró¿ne obszary ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, w tym tak¿e na miêdzynarodowe

przep³ywy ludnoœci. Nie wiadomo, jak d³ugo kryzys bêdzie jeszcze trwa³ i jak

g³êboko dotknie uczestników ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. To, co mo¿na obser-

wowaæ dziœ bêdzie zapewne podlegaæ dalszym przeobra¿eniom. Kryzys bêdzie

wp³ywa³ na migracje miêdzynarodowe, szczególnie na sytuacjê migrantów, a ich re-

akcje na zjawiska i przejawy z nim zwi¹zane mog¹ byæ ró¿norodne, dlatego te¿

m.in. na pe³n¹ ocenê implikacji, zarówno w aspekcie krótko- jak i d³ugotermino-

wym trzeba poczekaæ jeszcze kilka lat.
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Miêdzynarodowe migracje w dobie globalnego kryzysu –

wybrane aspekty

Streszczenie

Globalny kryzys ekonomiczny generuje szereg zmian zachodz¹cych na ró¿nych poziomach

¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Bez w¹tpienia jego implikacje zauwa¿yæ mo¿na tak¿e w obsza-

rze miêdzynarodowych migracji. Obserwowane reakcje zaanga¿owanych migrantów (np. decyzje

odnoœnie dalszej emigracji, b¹dŸ powrotu do ojczyzny), instytucji (np. projekty sprzyjaj¹ce efek-

tywnemu wykorzystaniu transferów w warunkach kryzysu) i pañstw (m.in. ograniczenie w dostê-

pie do swych rynków pracy) rodzi przekonanie o z³o¿onoœci wp³ywu kryzysu na ten obszar, tym

samym zachêca do dalszych obserwacji i analiz.

International migration in the face of global crisis –

selected aspects

Summary

Global economic crisis generated a lot of changes at the different levels of socio-economic

area. Without a doubt, its implications can also be observed in the international migration. We can

observe reactions of migrants (e.g. they can decide to emigrate or return to country of origin), in-

stitutions (e.g. projects for efficient use of transfers in a crisis) and countries (including restriction

of access to their labor markets,) and it can be assumed, that influence of the crisis on internatio-

nal migration is complex, consequently it encourages to further observation and analysis.
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Miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ sektora

rolno-spo¿ywczego krajów Grupy Wyszehradzkiej

The international competitiveness in agriculture"

and food industry of the Vysehrad Group countries

Wstêp

Introduction

Procesy liberalizacji wymiany handlowej, wzrost miêdzynarodowej wspó³pracy

gospodarczej, procesy globalizacji i przyjêcie nowych zasad polityki handlowej

wp³ywaj¹ na zmianê warunków rozwoju handlu zagranicznego. Zgodnie z podsta-

wow¹ teori¹ handlu miêdzynarodowego wskazuj¹c¹ na korzyœci z miêdzynarodo-

wego podzia³u pracy, przejawiaj¹cego siê specjalizacj¹ gospodarek w produkcji

dóbr o relatywnie najni¿szych komparatywnych kosztach wytworzenia, kraje eks-

portuj¹ dobra o komparatywnej przewadze kosztowej, a krajow¹ produkcjê relatyw-

nie dro¿szych dóbr zastêpuj¹ importem.

Œrodkowoeuropejskie kraje od kilku lat uczestnicz¹ w swobodnej wymianie

handlowej na jednolitym rynku, d¹¿¹c do umocnienia swojej miêdzynarodowej po-

zycji, jako pe³noprawni cz³onkowie Unii Europejskiej.1 Procesy integracji i globali-

zacji wp³ywaj¹ na koniecznoœæ restrukturyzacji i poprawy konkurencyjnoœci sektora

rolno-spo¿ywczego w gospodarkach, w których udzia³ produkcji rolnej w tworzeniu

dochodu narodowego jest nadal wy¿szy ni¿ w pozosta³ych krajach europejskich.

Celem artyku³u jest dokonanie oceny ex post zdolnoœci sektora rolno-spo¿ywczego

do konkurowania na miêdzynarodowym rynku. Przedmiotem analizy jest porówna-

nie osi¹gniêtej miêdzynarodowej pozycji konkurencyjnej sektora w krajach Grupy

Wyszehradzkiej po wejœciu do Unii Europejskiej.

W artykule analizowano udzia³ bran¿y i wybranych produktów bran¿owych

w miêdzynarodowym handlu. Zestawiono dane wynikowe za lata 2004-2007 dla

podstawowych produktów tj. zbó¿, przetworów zbo¿owych, produkcji zwierzêcej
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i przetworów miêsnych.2 Analiza ma charakter wtórny, w badaniu sektora korzysta-

no g³ównie z dostêpnych danych statystycznych OECD. Analizowano wskaŸniki

wolumenu i dynamiki wymiany handlowej, zewnêtrznych przewag komparatyw-

nych, udzia³u w rynkach eksportowych oraz geograficznej koncentracji handlu za-

granicznego. W artykule wskazano jak dokonywaæ oceny miêdzynarodowej konku-

rencyjnoœci bran¿y, za pomoc¹ syntetycznych mierników. Przeprowadzona analiza

pozwala porównaæ rozwój pozycji konkurencyjnej pañstw œrodkowoeuropejskich

na miêdzynarodowych rynkach produktów oraz okreœliæ zmiany, jakie zasz³y w za-

kresie handlu rolno-spo¿ywczego.

Pomiar miêdzynarodowej konkurencyjnoœci na poziomie sektora

i produktu

The measurement of international competitiveness at the industry

and product level

Przez miêdzynarodow¹ konkurencyjnoœæ nale¿y rozumieæ zdolnoœæ do wytwa-

rzania i sprzedawania towarów, bardziej atrakcyjnych od odpowiednich towarów

oferowanych poza granicami kraju przez konkurentów zagranicznych. Kraj nie jest

konkurencyjny per se, lecz jest konkurencyjny w danym okresie wobec innych

krajów.3 Pojêcie konkurencyjnoœci w aspekcie miêdzynarodowym odnosi siê bezpo-

œrednio do eksportu danego produktu oraz zaanga¿owania eksportowego bran¿y, se-

ktora lub ca³ej gospodarki. Konkurencyjnoœæ okreœla aktualn¹ pozycjê konkuren-

cyjn¹ i uzyskane przewagi bêd¹ce skutkiem podejmowanych wczeœniej dzia³añ,

a jej pomiar jest d¹¿eniem do poznania rezultatów dzia³alnoœci gospodarczej zmie-

rzaj¹cej do jak najkorzystniejszej sprzeda¿y produktów. Analiza wynikowa okreœla

skutecznoœæ funkcjonowania i rezultaty ca³ego sektora lub danego kraju w miêdzy-

narodowej wymianie towarów i us³ug. Celem oceny ex post jest okreœlenie efektów

konkurowania, wskazanie udzia³u w rynku i ocena wyników finansowych okreœlo-

nej dzia³alnoœci.4

Jednym z podstawowych problemów oceny konkurencyjnoœci na poziomie se-

ktora jest delimitacja i przyjêcie okreœlonej metodologii badañ. W analizach teore-

tycznych wykorzystuje siê dostêpne opracowania statystyczne, które przyjmuj¹

okreœlon¹ definicjê sektora lub bran¿y. W statystykach OECD, podobnie zreszt¹,

jak i w Europejskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (EKD) wyró¿nia siê oddzielnie se-

ktor: rolnictwo, ³owiectwo i leœnictwo oraz przetwórstwo produktów ¿ywnoœcio-

wych i napojów. Z kolei w klasyfikacji produktowej wystêpuje znacznie bardziej

szczegó³owy podzia³ na grupy produktów. Kryterium decyduj¹ce o przynale¿noœci
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do bran¿y ma charakter produktowy, zgodnie z którym do bran¿y zalicza siê firmy

konkuruj¹ce ze sob¹.5

Do oceny konkurencyjnoœci wykorzystuje siê wiele ró¿nych mierników.6 Pod-

stawow¹ rolê w ocenie handlu zagranicznego odgrywaj¹ obroty i saldo handlowe.

Obroty handlu zagranicznego okreœlaj¹ wolumen wymiany i pozwalaj¹ zmierzyæ

udzia³ gospodarki w miêdzynarodowej wymianie handlowej. Podstawowym mierni-

kiem wyników w handlu zagranicznym jest saldo, czyli ró¿nica miêdzy wartoœci¹

eksportu i importu zrealizowanych w okreœlonym czasie. Saldo handlu zagraniczne-

go informuje o nadwy¿ce lub deficycie bilansu handlowego, szacowanej w cenach

bie¿¹cych lub sta³ych. W ujêciu bran¿owym, wynik bilansowy wskazuje na wiel-

koœæ i charakter handlu wewn¹trzga³êziowego.7 Nadwy¿kê eksportu nad importem

okreœla siê jako eksport netto, a importu nad eksportem jako import netto, wartoœci

okreœlaj¹ stopieñ otwartoœci i miêdzynarodow¹ pozycjê konkurencyjn¹ gospodarki.

Wolumen i udzia³ eksportu w produkcji sprzedanej, jak równie¿ wyznaczenie tren-

du oraz dynamiki zmian obrotów i salda handlowego umo¿liwiaj¹ ocenê zdolnoœci

do konkurowania w warunkach gospodarki globalnej. Eksport jest czynnikiem, któ-

ry ma wp³yw na zwiêkszenie produkcji, zatrudnienia, konsumpcji i inwestycji. Im

wy¿szy jest popyt zagranicy, tym wiêksza przewaga konkurencyjna.

W statystycznej ocenie miêdzynarodowej konkurencyjnoœci wykorzystuje siê

wskaŸniki przewag komparatywnych, intensywnoœci i struktury handlu. Okreœlaj¹

one znaczenie bran¿y w wymianie wewn¹trzga³êziowej i poziom specjalizacji miê-

dzyga³êziowej. Pierwszy z mierników – Revealed Comparative Advantage (RCA)

mierzy ujawnione przewagi komparatywne bran¿y lub produktu, okreœlaj¹c poziom

obrotów zagranicznych kraju w relacji do udzia³u wymiany miêdzynarodowej w re-

gionie i na œwiecie danego produktu lub w danej bran¿y.8

,

gdzie: xij – eksport grupy towarowej i kraju j, Xj – ca³kowity eksport kraju j, xiw –

eksport œwiatowy grupy towarowej i, Xw – globalny eksport œwiatowy.
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5 W statystykach OECD obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce klasyfikacje bran¿owe i produktowe: (ISIC) Internatio-

nal Standard Industrial Classification, (SITC) Standard International Trade Classification oraz (HS) Harmoni-

sed System.
6 Por. K.Pawlak, Wybrane metody pomiaru pozycji konkurencyjnej sektora rolno-spo¿ywczego w wymia-

nie miêdzynarodowej, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Tom 92, Zeszyt 1, Warszawa 2005.
7 M.Durand, C.Giorno, Indicators of international competitiveness: conceptual aspects and evaluation,

OECD Economic Studies, Vol. 9, OECD, 1987, s.154.
8 Wartoœæ mianownika w wiêkszoœci wskaŸników wskazuje na wielkoœci w stosunku do obszaru OECD.

W niektórych przypadkach wprowadzono w statystyce OECD dane w odniesieniu do rynku œwiatowego, ze

wzglêdu na rosn¹ce znaczenie krajów spoza OECD, por. OECD’s Trade Indicators Project (TIP), Methodolo-

gical improvements and extended coverage, Agenda Item 10b, STD/PASS/TAGS-Trade and Globalisation

Statistics, OECD, 2006.



Przewagi komparatywne bran¿y szacuje siê, jako udzia³ eksportu produktów

bran¿owych w ca³kowitej wartoœci eksportu towarowego kraju w relacji do analo-

gicznie oszacowanej wartoœci w regionie lub na œwiecie. Jeœli oszacowane wartoœci

s¹ wiêksze od jednoœci, to wskazuj¹ na przewagê komparatywn¹ kraju w handlu to-

warami nale¿¹cymi do badanej grupy towarowej. Na podstawie wyniku przyjmuje

siê w ocenie okreœlon¹ orientacjê eksportow¹ i specjalizacjê miêdzynarodow¹ dane-

go kraju. Jeœli wskaŸnik przyjmuje wartoœci w przedziale [0;1], to oznacza to, ¿e nie

uzyskuje przewag komparatywnych oraz interpretuje siê jako brak orientacji ekspo-

rtowej w analizowanej bran¿y i nisk¹ miêdzynarodow¹ specjalizacjê kraju w handlu

okreœlonymi produktami.9

Kolejny miernik w analizie konkurencyjnoœci wynikowej Export Performance

(EP) wskazuje na dynamikê zmian wielkoœci eksportowanych z kraju. W ocenie

wymiany miêdzyga³êziowej rosn¹ca wartoœæ wskaŸnika eksportu okreœlonych

produktów oznacza wzrost miêdzynarodowej specjalizacji kraju w danej bran¿y.

Do obliczenia relatywnego tempa zmian w eksporcie wykorzystuje siê relacjê ten-

dencji zmian krajowego eksportu towarowego, do dynamiki œwiatowego importu.

Jeœli tempo wzrostu eksportu jest wiêksze ni¿ zmiany œwiatowego importu, to wa-

rtoœæ wskaŸnika jest wiêksza od jednoœci. Oznacza to rozwój eksportu, czyli wy-

stêpowanie nadwy¿ek produktowych ponad wielkoœæ krajowego popytu, co z ko-

lei œwiadczy o istnieniu potencjalnych mo¿liwoœci zwiêkszenia produkcji

i eksportu, ró¿nic w kosztach produkcji i cenach towarów lub innych uwarunkowañ

rozwoju eksportu, m.in.: rozwój techniki wytwarzania, poprawa wyposa¿enia

w czynniki wytwórcze, redukcja kosztów skutkiem wzrostu produkcji i wystêpo-

wanie korzyœci skali produkcji i zbytu, zró¿nicowanie produktów lub zmiana pre-

ferencji konsumentów.

Nastêpny miernik Market Share (MS) okreœla procentowy udzia³ produktu lub

bran¿y w œwiatowym eksporcie. Jest to miernik udzia³u w rynku eksportowym, de-

finiowany jako relacja wartoœci eksportu produktów bran¿owych danego kraju lub

grupy pañstw do wartoœci œwiatowego eksportu wyra¿ona w procentach. Jeœli mie-

rzony jest udzia³ bran¿y lub produktu w wymianie miêdzynarodowej, to porówny-

wane s¹ wskaŸniki eksportu realizowanego w danej bran¿y lub produktu. Ostatni ze

wskaŸników okreœla stopieñ koncentracji geograficznej eksportu.

,

gdzie: n –liczba krajów do których realizowany jest eksport; f- udzia³ i-tego kraju

w eksporcie.

174

Joanna Wiœniewska

9 B.Balassa, Trade liberalization and “revealed” comparative advantage, The Manchester School of

Economics and Social Studies, 1965/33, s.99.



Udzia³ w rynku i koncentracja geograficzna liczone wed³ug formu³y Herfindahla

pozwalaj¹ okreœliæ liczebnoœæ partnerów handlowych. Oszacowana wartoœæ indeksu

bliska jednoœci oznacza wysok¹ koncentracjê geograficzn¹, im wy¿sza wartoœæ tym

wy¿sza koncentracja handlu zagranicznego i mniejsza liczba partnerów handlo-

wych.

Handel zagraniczny podstawowymi produktami rolno-spo¿ywczymi

Foreign trade in main products of agriculture and food industry

Konkurencyjnoœæ handlu zagranicznego sektora rolno-spo¿ywczego zbadano na

podstawie kryterium sektorowego i produktowego. Analizowane produkty wybrano

zgodnie ze stopniem ich przetworzenia. Na podstawie analizy mierników wymiany

handlowej zwierz¹t ¿ywych i zbó¿ podjêto próbê oceny konkurencyjnoœci w wy-

mianie surowców rolnych. Z kolei wskaŸniki wymiany handlowej produktów zbo-

¿owych i m³ynarskich oraz miêsa i podrobów pos³u¿y³y do oceny wymiany produk-

tów przetworzonych sektora spo¿ywczego.

WskaŸniki salda handlu zagranicznego wskazuj¹ na wzrost wartoœci wymiany

handlowej w pañstwach œrodkowoeuropejskich po wst¹pieniu do Unii Europejskiej.

Zmieni³a siê wielkoœæ obrotów i saldo wymiany produktów rolno-spo¿ywczych.

W latach 2004-2007 wœród czterech analizowanych krajów œrodkowoeuropejskich

eksporterem netto produktów rolnych by³y Wêgry. Saldo obrotów handlowych

w 2007 r. wzros³o prawie trzykrotnie w porównaniu z 2004 r. Pozosta³e pañstwa od-

notowa³y nadwy¿kê importu nad eksportem. Wêgry by³y równie¿ eksporterem netto

produktów spo¿ywczych, w tym sektorze odnotowa³y 20% spadek salda handlowe-

go w 2007 r. w stosunku do 2004 r. Znacz¹ce nadwy¿ki eksportowe w sektorze spo-

¿ywczym realizowa³a Polska, która z sukcesem prowadzi³a ekspansjê na rynkach

zagranicznych, zwiêkszaj¹c w tym czasie dwukrotnie wartoœæ salda handlowego sek-

tora spo¿ywczego.

Najwiêkszym importerem netto produktów rolnych by³a Polska. Od wst¹pienia

do Unii Europejskiej import netto wzrós³ ponad dwukrotnie. W analizowanym

okresie import netto wzrós³ 200%. W handlu podstawowymi produktami rolno-spo-

¿ywczymi Polska mia³a ujemne saldo handlu zbo¿ami i przetworami zbo¿owymi,

w tym g³ównie w handlu z krajami Unii Europejskiej. Pozosta³e pañstwa bêd¹ce

importerami produktów rolno-spo¿ywczych odnotowa³y ni¿sze tempo wzrostu im-

portu. Najni¿sz¹ wartoœæ importu netto odnotowa³a S³owacja (tabela 1).

Eksport przetworzonych produktów ¿ywnoœciowych rozwija³ siê w wolniej-

szym tempie ni¿ surowców. Wœród pañstw œrodkowoeuropejskich wa¿nymi eks-

porterami przetworów miêsnych by³a Polska i Wêgry. Wartoœæ eksportu netto

ogó³em wzros³a ponad dwukrotnie w 2007 r. w porównaniu z 2004 r., a w wymia-

nie z Uni¹ Europejsk¹ wzros³a ponad trzykrotnie. Wolniejsze tempo wzrostu eks-

portu produktów miêsnych wyst¹pi³o w obrotach handlowych Wêgier, gdzie war-

175

Miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ sektora rolno-spo¿ywczego krajów Grupy Wyszehradzkiej



toœæ eksportu netto ogó³em i do Unii Europejskiej zwiêkszy³a siê jednokrotnie.

Pozosta³e pañstwa œrodkowoeuropejskie by³y importerami omawianych produ-

któw. W analizowanym okresie wartoœæ importu netto wzros³a w Czechach pra-

wie ponad dwukrotnie, a w S³owacji prawie trzykrotnie, w tym w wymianie

z krajami Unii Europejskiej kolejno prawie trzykrotnie i ponad jednokrotnie (ta-

bela 2).

Kraje œrodkowoeuropejskie by³y eksporterami netto surowców rolniczych, wiê-

kszoœæ nadwy¿ek z eksportowych realizowana by³a na rynku europejskim. Wêgry,

Czechy i S³owacja zwiêkszy³y swój udzia³ w europejskim rynku wymiany produ-

któw zwierzêcych ponad pó³torakrotnie. W latach 2004-2007 kraje uzyskiwa³y nad-

wy¿kê w wymianie handlowej produkcji zwierzêcej. Wartoœæ eksportu netto

zwierz¹t ¿ywych wzros³a prawie dwukrotnie w S³owacji i Czechach, ni¿sze tempo

wzrostu dotyczy³o nadwy¿ek w wêgierskim eksporcie, z kolei w Polsce wartoœæ

eksportu netto zmala³a. Podobne zmiany zasz³y w wartoœci eksportu netto w produ-

kcji zbo¿owej, trzy z czterech analizowanych krajów realizowa³y wysokie tempo

wzrostu wartoœci eksportu netto. W Czechach wartoœæ eksportu netto ogó³em

wzros³a siedemnastokrotnie, w S³owacji szeœciokrotnie i nieco ponad czterokrotnie

na Wêgrzech. Krajem, który wiêcej importowa³ zbó¿ ni¿ eksportowa³ by³a Polska.

Nadwy¿ka importu zbó¿ nad ich eksportem ros³a z roku na rok, w 2007 r. by³a dwu-

krotnie wy¿sza ni¿ w 2004 r.
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Tabela 1. Saldo handlu zagranicznego sektora rolno-spo¿ywczego w pañstwach œrodkowoeuropej-

skich w latach 2004-2007

Table 1. The international trade balance in agriculture and food industry in Central European

countries in 2004-2007

Kraj/rok 2004 2005 2006 2007

mln USD % mln USD % mln USD % mln USD %

Sektor rolny*

Czechy -602 100 -434 72 -673 112 -465 77

Polska -755 100 -714 95 -952 126 -1524 202

S³owacja -105 100 29 128 -63 60 -202 192

Wêgry 618 100 610 99 794 128 1708 276

Sektor spo¿ywczy**

Czechy -676 100 -746 110 -943 139 -1 189 176

Polska 1482 100 2451 165 3110 210 3504 236

S³owacja -340 100 -459 135 -522 154 -732 215

Wêgry 785 100 640 82 539 69 628 80

Uwagi: wg klasyfikacji (ISIC) International Standard Industrial Classification:*Rolnictwo, ³owie-

ctwo i leœnictwo, **Przetwórstwo ¿ywnoœci i napojów.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: OECD.STAT, Micro Trade Indicators, 2009.



Tabela 2. Saldo handlu zagranicznego podstawowymi produktami rolno-spo¿ywczymi w pañ-

stwach œrodkowoeuropejskich w latach 2004-2007 (w mln USD)

Table 2. The international trade balance in main agricultural products in Central European coun-

tries in 2004-2007 (in mln USD)

Kraj/rok
2004 2005 2006 2007

Ogó³em z UE* Ogó³em z UE* Ogó³em z UE* Ogó³em z UE*

Zwierzêta ¿ywe**

Czechy 95,6 53,5 116,8 77,4 128,4 87,5 158,3 98,2

Polska 190,7 136,7 236,6 160,9 320,6 215,5 188,6 119,6

S³owacja 25,8 35,2 39,8 33,4 59,0 43,8 84,0 58,0

Wêgry 84,5 50,6 60,1 8,6 53,0 69,9 94,7 71,5

Zbo¿a**

Czechy 13,6 5,9 233,9 140,2 146,2 109,6 233,9 187,3

Polska -178,5 -85,1 54,6 63,1 -47,8 -23,6 -378,0 -193,5

S³owacja 18,2 9,4 63,8 29,9 151,1 59,6 100,0 58,1

Wêgry 363,6 190,0 528,0 343,8 724,7 390,9 1 518,8 900,6

Miêso i podroby**

Czechy -181,0 -121,4 -301,7 -234,5 -362,1 -261,2 -443,5 -348,4

Polska 479,5 244,9 798,5 393,3 1106,6 644,5 1245,6 760,9

S³owacja -55,6 -45,5 -113,0 -47,2 -122,3 -44,9 -155,7 -59,1

Wêgry 515,8 278,5 411,4 168,9 404,8 175,1 574,4 292,1

Produkty zbo¿owe i m³ynarskie**

Czechy 77,3 0,8 55,8 -3,0 62,9 1,5 64,8 -2,4

Polska -42,3 -40,6 -53,3 -40,6 -74,3 -57,3 -113,2 -73,2

S³owacja 61,4 4,4 75,9 9,0 74,4 7,8 110,5 6,9

Wêgry 35,8 -3,3 25,8 -1,8 -1,1 -6,8 52,8 -6,9

Uwagi:*UE-15,**wg klasyfikacji (HS) Harmonised System: 01- zwierzêta ¿ywe, 02- miêso i po-

droby, 10- zbo¿a, 11- produkty zbo¿owe i m³ynarskie (s³ód, skrobia, gluten pszeniczny).

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: OECD. STAT, Micro Trade Indicators, 2009.

Wymiana handlowa przetworami zbo¿owymi ogó³em i z Uni¹ Europejsk¹ da-

wa³a nadwy¿kê eksportu nad importem w Czechach, S³owacji i na Wêgrzech.

Znacz¹cy wzrost eksportu netto wyst¹pi³ w S³owacji – prawie jednokrotny w 2007 r.

W pozosta³ych pañstwach wyst¹pi³ niewielki wzrost lub spadek wartoœci nadwy¿ki

eksportowej. Z kolei Polska by³a krajem importuj¹cym przetwory zbo¿owe z pañstw

Unii Europejskiej, jak i z innych krajów. W latach 2004-2007 import przetworzo-

nych produktów zbo¿owych do Polski stale wzrasta³, wartoœæ importu netto zwiêk-

szy³a siê prawie dwukrotnie w handlu ze œwiatem i ponad jednokrotnie z pañstwami

Unii Europejskiej.

Najwy¿sze wyniki handlowe uzyskiwa³y dwa kraje Polska i Wêgry. Polska by³a

najwiêkszym eksporterem produktów miêsnych, saldo handlu zwierzêtami ¿ywymi
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by³o przeciêtnie prawie piêciokrotnie wy¿sze ni¿ na Wêgrzech i S³owacji oraz dwu-

krotnie wy¿sze ni¿ w Czechach. Z kolei eksport netto przetworami miêsnymi by³

w Polsce przeciêtnie dwukrotnie wy¿szy ni¿ na Wêgrzech, a pozosta³e kraje by³y

importerami netto tych produktów. Udzia³ Wêgier w wymianie handlowej charakte-

ryzowa³a siê wysokim dodatnim saldem handlowym w wymianie zbó¿, które by³o

przeciêtnie dziesiêciokrotnie wy¿sze ni¿ jego wartoœæ w Czechach i S³owacji, z ko-

lei Polska by³a importerem netto zbó¿.

Reasumuj¹c, po wst¹pieniu krajów œrodkowoeuropejskich do Unii Europejskiej

rozszerzy³ siê zakres wymiany handlowej w bran¿y rolno-spo¿ywczej miêdzy starymi

a nowymi pañstwami, o czym œwiadcz¹ rosn¹ce wartoœci salda handlowego wymia-

ny sektorowej i wybranych produktów. W Polsce i na Wêgrzech wzrasta³a wartoœæ

eksportu netto kolejno w sektorze spo¿ywczym i rolnym. Z kolei Czechy i S³owacja

zwiêksza³y swój udzia³ w miêdzynarodowym rynku po stronie popytu, zwiêkszaj¹c

systematycznie wartoœæ importu netto produktów w obu sektorach.

Przewagi komparatywne i specjalizacja w sektorze rolno-spo¿ywczym

The comparative advantages and specialization in agricultural

and food sector

Wymiana produktów rolno-spo¿ywczych zajmowa³a wa¿ne miejsce w handlu

zagranicznym krajów œrodkowoeuropejskich. Kraje w ró¿nym stopniu uczestniczy³y

w wymianie miêdzynarodowej sektora w regionie i na œwiecie. Przeciêtny udzia³

eksportu w ca³kowitej wartoœci eksportu towarowego regionu œrodkowoeuropej-

skiego w latach 2004-2007 by³ niski, tj. wartoœæ wskaŸnika przewag komparatyw-

nych, zarówno sektorze rolnym, jak i spo¿ywczym by³a ni¿sza od jednoœci - sektor

rolny: 0,7- sektor spo¿ywczy: 0,9. Zgodnie z przyjêt¹ formu³¹ uzyskane œrednie wy-

niki nale¿y interpretowaæ, jako brak orientacji eksportowej i nisk¹ specjalizacjê

miêdzynarodow¹ regionu w handlu zagranicznym w sektorze rolno-spo¿ywczym

(tabela 3).

Mimo s³abej orientacji eksportowej krajów Europy Œrodkowowschodniej, po

wejœciu do Unii Europejskiej wykazywa³y one wysokie tempo zmian w eksporcie,

które by³o wiêksze ni¿ zmiany œwiatowego importu, przeciêtna wartoœæ wskaŸnika

wzrostu eksportu dla regionu by³a wiêksza od jednoœci- w sektorze rolnym wyno-

si³a: 1,2 - w sektorze spo¿ywczym: 1,1. Zgodnie z przyjêt¹ formu³¹ uzyskane œred-

nie wyniki nale¿y interpretowaæ, jako rozwój eksportu rolno-spo¿ywczego w anali-

zowanym okresie w wybranej grupie krajów, choæ nale¿y zaznaczyæ, i¿ wskaŸnik

eksportu kszta³towa³ siê w sposób zró¿nicowany w poszczególnych pañstwach

œrodkowoeuropejskich.

Bior¹c pod uwagê wartoœci wskaŸnika przewag komparatywnych, Wêgry by³y

wœród analizowanych pañstw jednym krajem, który uzyskiwa³ przewagi komparaty-

wne w sektorze rolnym (przeciêtnie w analizowanych latach wartoœæ wskaŸnika
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wynosi³a: 1,1), a zatem mo¿na stwierdziæ, ¿e specjalizowa³y siê w eksporcie produk-

tów rolnych. Z kolei w Czechach orientacja eksportowa w analizowanej bran¿y

by³a najni¿sza. W sektorze spo¿ywczym przewagi komparatywne i orientacjê eks-

portow¹ osi¹gnê³a Polska, z przeciêtn¹ wartoœci¹ wskaŸnika przewag komparatyw-

nych wynosz¹c¹: 1,6. Najs³absz¹ orientacjê eksportow¹ w sektorze spo¿ywczym

uzyskiwa³y ponownie Czechy. Na podstawie danych mo¿na wywnioskowaæ, ¿e

mia³y najs³absz¹ pozycjê konkurencyjn¹ w sektorze rolno-spo¿ywczym wœród kra-

jów œrodkowoeuropejskich.

Kraje œrodkowoeuropejskie specjalizowa³y siê w eksporcie podstawowych pro-

duktów rolno-spo¿ywczych, w tym w najwiêkszym stopniu w eksporcie zwierz¹t

¿ywych, w którym najwy¿sze przewagi komparatywne osi¹ga³a Polska – przeciêtna

wartoœæ wskaŸnika ujawnionych przewag komparatywnych dla produktów zwierzê-

cych w latach 2004-2007 wynosi³a: 2,9. Z kolei dla przetworów miêsnych najwy-

¿sza wartoœæ wskaŸnika przewag wynosi³a: 2,2 i równie¿ najwy¿sz¹ konkurencyj-

noœæ w eksporcie miêsa i podrobów uzyska³a Polska. Z kolei Wêgry specjalizowa³y

siê w eksporcie zbó¿– przeciêtna wartoœæ analizowanego wskaŸnika w badanym

okresie wynosi³a: 2,4 i by³a wy¿sza od przeciêtnej wartoœci wskaŸnika dla grupy

krajów Wyszehradzkich. S³owacja mia³a najwy¿sze przewagi komparatywne w eks-
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Tabela 3. Miêdzynarodowa pozycja konkurencyjna sektora rolno-spo¿ywczego pañstwach

œrodkowoeuropejskich w latach 2004-2007

Table 3. The international competitive position of agriculture and food industry in Central Euro-

pean countries in 2004-2007

Kraj/rok
2004 2005 2006 2007 Œrednia

RCA* EP** RCA* EP** RCA* EP** RCA* EP** RCA* EP**

Sektor rolny***

Czechy 0,4 1,0 0,6 1,6 0,5 0,9 0,5 1,2 0,5 1,2

Polska 0,8 1,3 0,8 1,2 0,7 1,0 0,7 1,1 0,8 1,2

S³owacja 0,5 1,4 0,8 1,5 0,7 1,0 0,5 1,0 0,6 1,2

Wêgry 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,1 1,1

Œrednia 0,7 1,2 0,8 1,3 0,7 1,0 0,7 1,2 0,7 1,2

Sektor spo¿ywczy****

Czechy 0,6 1,2 0,6 1,1 0,6 1,0 0,6 1,1 0,6 1,1

Polska 1,4 1,3 1,7 1,3 1,7 1,1 1,6 1,1 1,6 1,2

S³owacja 0,6 1,3 0,7 1,3 0,7 1,0 0,6 1,1 0,7 1,2

Wêgry 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 1,1 0,9 1,0

Œrednia 0,9 1,2 1,0 1,2 1,0 1,0 0,9 1,1 0,9 1,1

Uwagi: wskaŸniki:*Revealed Comparative Advantage- zewnêtrzne przewagi komparatywne,**Ex-

port Performance- wskaŸnik wzrostu eksportu. Wg klasyfikacji (ISIC) International Standard Indu-

strial Classification:***Rolnictwo, ³owiectwo i leœnictwo, ****Przetwórstwo ¿ywnoœci i napojów.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: OECD. STAT, Micro Trade Indicators, 2009.



porcie produktów zbo¿owych i m³ynarskich– 2,8. Z kolei Czechy specjalizowa³y

siê w eksporcie produkcji zwierzêcej i przetworów zbo¿owych. Przeciêtna wartoœæ

wskaŸnika przewag komparatywnych w analizowanych czterech wybranych produ-

ktach by³a wy¿sza od jednoœci, a zatem by³y to produkty strategiczne w eksporcie

rolno-spo¿ywczym krajów œrodkowoeuropejskich (tabela 4).

Tabela 4. Miêdzynarodowa pozycja konkurencyjna podstawowych produktów rolno-spo¿ywczych

pañstw œrodkowoeuropejskich w latach 2004-2007

Table 4. The international competitive position of main agricultural and food industry products

in Central European countries in 2004-2007

Kraj/rok
2004 2005 2006 2007 Œrednia

RCA* EP** RCA* EP** RCA* EP** RCA* EP** RCA* EP**

Zwierzêta ¿ywe***

Czechy 1,4 2,0 1,6 1,1 1,5 1,0 1,4 1,1 1,5 1,3

Polska 3,0 1,4 3,1 1,0 3,2 1,1 2,1 1,0 2,9 1,1

S³owacja 1,7 1,8 2,1 1,2 1,8 1,0 1,5 1,0 1,8 1,3

Wêgry 2,3 1,1 2,3 1,0 2,2 1,0 2,1 1,1 2,2 1,1

Œrednia 2,1 1,6 2,3 1,1 2,2 1,0 1,8 1,1 2,1 1,2

Zbo¿a***

Czechy 0,2 0,4 0,8 5,0 0,6 0,8 0,5 1,1 0,5 1,8

Polska 0,1 0,5 0,5 4,3 0,4 1,0 0,3 0,8 0,3 1,7

S³owacja 0,4 1,1 0,8 2,1 1,2 1,8 0,7 0,8 0,8 1,5

Wêgry 1,6 1,0 2,2 1,3 2,5 1,2 3,1 1,5 2,4 1,3

Œrednia 0,6 0,8 1,1 3,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,5

Miêso i podroby***

Czechy 0,2 1,6 0,2 1,1 0,2 1,0 0,2 1,2 0,2 1,2

Polska 1,7 1,2 2,2 1,4 2,5 1,2 2,4 1,1 2,2 1,2

S³owacja 0,3 3,0 0,5 1,7 0,4 0,8 0,3 1,0 0,4 1,6

Wêgry 2,0 1,0 1,8 0,9 1,5 0,9 1,5 1,1 1,7 1,0

Œrednia 1,1 1,7 1,2 1,3 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3

Produkty zbo¿owe i m³ynarskie***

Czechy 1,7 1,2 1,3 0,8 1,3 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0

Polska 1,1 1,1 1,0 1,0 0,8 1,0 0,7 1,1 0,9 1,1

S³owacja 2,8 0,9 3,2 1,2 2,8 1,0 2,5 1,1 2,8 1,1

Wêgry 1,1 0,8 1,0 0,9 0,4 0,4 1,0 2,7 0,9 1,2

Œrednia 1,7 1,0 1,6 1,0 1,3 0,9 1,3 1,5 1,5 1,1

Uwagi: ***wg klasyfikacji (HS) Harmonisad System: 01- zwierzêta ¿ywe, 02- miêso i podroby,

10- zbo¿a, 11- produkty zbo¿owe i m³ynarskie (s³ód, skrobia, gluten pszeniczny). WskaŸniki:

*Revealed Comparative Advantage-zewnêtrzne przewagi komparatywne, **Export Perfor-

mance-wskaŸnik wzrostu eksportu.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: OECD. STAT, Micro Trade Indicators, 2009.
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Reasumuj¹c, mimo niskiej orientacji eksportowej w krajach œrodkowoeuropejskich

istnia³y potencjalne mo¿liwoœci zwiêkszenia produkcji i eksportu oraz wzrostu specjali-

zacji miêdzynarodowej w bran¿y rolno-¿ywnoœciowej. Bior¹c pod uwagê podstawowe

produkty rolno-spo¿ywcze kraje œrodkowoeuropejskie posiada³y zdecydowan¹ przewa-

gê komparatywn¹ w eksporcie produkcji zwierzêcej. Po wejœciu do Unii Europejskiej

wykazywa³y szybsze tempo wzrostu eksportu analizowanych podstawowych pro-

duktów rolno-¿ywnoœciowych. Przeciêtna wartoœæ wskaŸnika wzrostu eksportu dla

produktów w ca³ym regionie by³a wiêksza od jednoœci, co oznacza rozwój eksportu ba-

danych produktów rolno-¿ywnoœciowych w regionie w analizowanym okresie.

Koncentracja i udzia³ w rynku sektora rolno-spo¿ywczego

The concentration and market share of agricultural and food sector

Udzia³ eksportu bran¿y rolno-spo¿ywczej pañstw œrodkowoeuropejskich w ryn-

ku by³ niewielki – przeciêtnie w latach 2004-2007 stanowi³ 0,5% eksportu rolnego

i 0,7% eksportu spo¿ywczego pañstw OECD. Wœród analizowanych krajów najwiêk-

szy udzia³ w eksporcie mia³y Polska i Wêgry, dla których przeciêtna wartoœæ wska-

Ÿnika procentowego udzia³u w rynku rolnym wynosi³a w badanym okresie - 0,7

w rynku spo¿ywczym kolejno– 1,5 i 0,6. Z kolei najni¿szy udzia³ w eksporcie rol-

nym i spo¿ywczym mia³a S³owacja – 0,2 (tabela 5).

Tabela 5. Udzia³ sektora rolno-spo¿ywczego pañstw œrodkowoeuropejskich rynku OECD w latach

2004-2007 (w %)*

Table 5. The share of agriculture and food industry in Central European countries in the OECD

market in 2004-2007 (in %)

Kraj/rok 2004 2005 2006 2007 Œrednia

Sektor rolny**

Czechy 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4

Polska 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7

S³owacja 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

Wêgry 0,7 0,6 0,6 0,9 0,7

Œrednia 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5

Sektor spo¿ywczy***

Czechy 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Polska 1,2 1,5 1,6 1,7 1,5

S³owacja 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

Wêgry 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6

Œrednia 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7

Uwagi: WskaŸnik:*Market Share – udzia³ w rynku. Wg klasyfikacji (ISIC) International Standard

Industrial Classification:**Rolnictwo, ³owiectwo i leœnictwo,***Przetwórstwo ¿ywnoœci i napojów.

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: OECD. STAT, Micro Trade Indicators, 2009.
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Po wst¹pieniu do Unii Europejskiej kraje œrodkowoeuropejskie stopniowo zwiê-

ksza³y swój udzia³ w eksporcie rolnym do krajów UE i OECD. Przeciêtny udzia³ Eu-

ropy œrodkowowschodniej w rynku rolnym wzrós³ w 2007 r. o 33% w porównaniu do

2004 r. Wœród pañstw œrodkowoeuropejskich najwy¿sze tempo wzrostu udzia³u eks-

porcie na rynku rolnym mia³y Czechy, których udzia³ w 2007 r. wzrós³ o 67% w po-

równaniu do 2004 r.

Tabela 6. Koncentracja geograficzna handlu i udzia³ w rynku œwiatowym podstawowych produktów

rolno-spo¿ywczych pañstw œrodkowoeuropejskich w latach 2004-2007 (w %)

Table 6. The geographical concentration and world market share of main agricultural and food

products in Central European countries in 2004-2007 (in %)

Kraj/rok
2004 2005 2006 2007 Œrednia

MS* He** MS* He** MS* He** MS* MS* He**

Zwierzêta ¿ywe***

Czechy 1,1 0,1 1,2 0,1 1,2 0,1 1,3 1,2 0,1

Polska 2,5 0,3 2,8 0,2 3,0 0,2 2,2 2,6 0,2

S³owacja 0,5 0,2 0,7 0,2 0,7 0,1 0,7 0,7 0,2

Wêgry 1,5 0,2 1,4 0,2 1,4 0,1 1,5 1,5 0,2

Œrednia 1,4 0,2 1,5 0,2 1,6 0,1 1,4 1,5 0,2

Zbo¿a***

Czechy 0,1 0,2 0,6 0,3 0,5 1,3 0,5 0,4 0,6

Polska 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2

S³owacja 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2

Wêgry 1,0 0,1 1,3 0,1 1,6 0,1 2,3 1,6 0,1

Œrednia 0,3 0,2 0,6 0,2 0,7 0,5 0,9 0,6 0,3

Miêso i podroby***

Czechy 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Polska 1,4 0,1 2,0 0,1 2,3 0,1 2,5 2,1 0,1

S³owacja 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2

Wêgry 1,3 0,2 1,1 0,1 1,0 0,1 1,1 1,1 0,1

Œrednia 0,8 0,2 0,9 0,2 0,9 0,2 1,0 0,9 0,2

Produkty zbo¿owe i m³ynarskie***

Czechy 1,2 0,2 1,0 0,2 1,0 1,2 1,0 1,1 0,5

Polska 0,9 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,8 0,1

S³owacja 0,9 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,1 1,0 0,1

Wêgry 0,7 0,2 0,6 0,1 0,3 0,2 0,7 0,6 0,2

Œrednia 0,9 0,2 0,9 0,1 0,8 0,4 0,9 0,9 0,2

Uwagi: WskaŸniki:*(MS) Market Share- udzia³ w rynku œwiatowym (w %); **(He) Herfindahl

index of geographical concentration- indeks Herfindahla. ***wg klasyfikacji (HS) Harmonisad

System: 01-zwierzêta ¿ywe, 02-miêso i podroby, 10-zbo¿a, 11-produkty zbo¿owe i m³ynarskie

(s³ód, skrobia, gluten pszeniczny).

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: OECD. STAT, Micro Trade Indicators, 2009.
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Najni¿sz¹ dynamikê wzrostu udzia³u w rolnym rynku eksportowym mia³y w

analizowanym okresie Wêgry, ale bior¹c pod uwagê wysok¹ specjalizacjê w handlu

produktami rolnymi i najwy¿sz¹ wœród pañstw œrodkowoeuropejskich wartoœæ eks-

portu netto w badanym okresie nale¿y uznaæ, ¿e kraj ten osi¹gn¹³ najlepsze wyniki

pod wzglêdem miêdzynarodowej konkurencyjnoœci sektora rolnego wœród pañstw

Grupy Wyszehradzkiej.

W latach 2004-2007 najwiêkszy udzia³ w sprzeda¿y na rynku miêdzynarodowym

kraje œrodkowoeuropejskie uzyska³y w produkcji zwierzêcej-1,5%. Polska mia³a naj-

wy¿szy wskaŸnik udzia³u w rynku œwiatowym w produktach zwierzêcych i prze-

tworach miêsnych, odpowiednio: 2,6% i 2,1%. Wêgry uzyska³y wysoki udzia³

w rynkach: produktów zwierzêcych – 1,5%; zbó¿ – 1,6% oraz przetworów miês-

nych – 1,1%. WskaŸnik koncentracji geograficznej mierzony dla poszczególnych

produktów wykazuje niskie wartoœci, co œwiadczy o rozproszeniu partnerów hand-

lowych. Oznacza to, i¿ pañstwa œrodkowoeuropejskie handluj¹ z wieloma partnera-

mi na œwiecie, co nale¿y oceniæ korzystnie z punktu widzenia mo¿liwoœci dalszego

rozwoju wymiany handlowej produktów rolno-¿ywnoœciowych (tabela 6).

Wnioski

Conclusions

Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na stwierdziæ, ¿e przyst¹pienie kra-

jów œrodkowoeuropejskich do rynku Unii Europejskiej stanowi³o znacz¹cy impuls

do rozwoju miêdzynarodowej wymiany handlowej produktów rolno-spo¿ywczych.

W analizowanym okresie wartoœæ salda wymiany handlowej pañstw œrodkowoeuro-

pejskich wzros³a przeciêtnie ponad dwukrotnie. Najwy¿sz¹ pozycjê konkurencyjn¹

i intensywnoœæ miêdzynarodowej wymiany handlowej w produktach rolnych osi¹g-

nê³y Wêgry, a w produktach spo¿ywczych Polska. Wymienione kraje od momentu

wst¹pienia do Unii Europejskiej odpowiednio potroi³y i podwoi³y wartoœæ eksportu

netto. Stworzy³o to wymierne szanse na ustabilizowanie pozycji miêdzynarodowej

Wêgier i Polski w handlu artyku³ami rolno-spo¿ywczymi i uczestnictwo w miêdzy-

ga³êziowej specjalizacji na œwiecie. Pozosta³e pañstwa œrodkowoeuropejskie zwiêk-

sza³y stopniowo import netto artyku³ów sektora rolnego, co œwiadczy o ich znacznie

s³abszej miêdzynarodowej konkurencyjnoœci i stanowi zagro¿enie dla umacniania

ich pozycji konkurencyjnej w przysz³oœci.

Udzia³ krajów œrodkowoeuropejskich w wymianie handlowej produktów rolno-

-spo¿ywczych ulega³ stopniowemu rozszerzeniu. Najwiêkszy udzia³ w wymianie

uzyska³y dwa pañstwa Polska i Wêgry, mimo i¿ przeciêtna wartoœæ udzia³u tych

pañstw stanowi³a - 1% miêdzynarodowego rynku produktów rolno-spo¿ywczych.

Pañstwa œrodkowoeuropejskie uzyskiwa³y najwiêkszy przeciêtny udzia³ w-rynku

produktów miêsnych. Produkcja zwierzêca i przetwory miêsne stanowi³y strate-

giczn¹ grupê produktów w miêdzynarodowym handlu artyku³ami rolno-spo¿yw-
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czymi. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e kraje œrodkowoeuropejskie realizowa³y ³¹cznie wy-

¿szy eksport surowców rolniczych ni¿ produktów przetworzonych. Surowcowa

struktura eksportu w nowych krajach Unii Europejskiej stawia³a je w s³abszej pozy-

cji na rynku miêdzynarodowym, przez co uzyskiwa³y ni¿sze korzyœci z wymiany

handlowej.

Mimo bardzo podobnych strukturalnych uwarunkowañ sektora rolnego kraje

œrodkowoeuropejskie realizowa³y zró¿nicowany poziom przewag komparatywnych

w handlu artyku³ami rolno-spo¿ywczymi, co ostatecznie wp³ynê³o na zajmowan¹

przez nie pozycjê konkurencyjn¹ na miêdzynarodowym rynku. Ró¿nice w poziomie

osi¹ganych przewag spowodowa³y okreœlon¹ specjalizacjê asortymentow¹ nowych

pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Analizowane wskaŸniki potwierdzaj¹ naj-

ni¿szy poziom przewag komparatywnych w handlu polskimi produktami zbo¿owy-

mi, a jednoczeœnie najwy¿szy poziom w handlu produktami zwierzêcymi. Polska

osi¹gnê³a najwy¿szy wœród pañstw œrodkowoeuropejskich poziom specjalizacji eks-

portowej w zakresie produkcji zwierzêcej i przetworów miêsnych. Nale¿y spodzie-

waæ siê dalszego umacniania siê miêdzynarodowej pozycji konkurencyjnej sektora

miêsnego.

Z punktu widzenia korzyœci w handlu zagranicznym kraju, wa¿na jest dywersy-

fikacja rynków zbytu. Nadmierna koncentracja geograficzna eksportu mo¿e spowo-

dowaæ du¿e trudnoœci w przypadku wprowadzenia np. drastycznych restrykcji na

import pewnych artyku³ów na rynku jednego czy kilku bardzo znacz¹cych importe-

rów. Dlatego w najkorzystniejszej sytuacji znajduj¹ siê kraje, które sprzedaj¹ swoje

produkty do wielu odbiorców. Oceniaj¹c handel z wieloma partnerami handlowymi

jako zjawisko pozytywne, zauwa¿a siê ¿e znaczna ich dywersyfikacja przeciwdzia³a

m.in. wyst¹pieniu skumulowanych, negatywnych skutków spadku koniunktury. Nie

mo¿na jednak pomin¹æ pewnych korzyœci, jakie staj¹ siê udzia³em krajów, ekspo-

rtuj¹cych produkty do jednego lub kilku partnerów. Koncentracja eksportu na kilku

rynkach sprzyja spadkowi kosztów transakcji i transportu.

Reasumuj¹c, przeprowadzona ocena konkurencyjnoœci pozwala stwierdziæ, i¿

kraje œrodkowoeuropejskie zwiêksza³y udzia³ w miêdzynarodowych rynkach rol-

nych. Poprawa wyników handlowych i wzrost eksportu w wiêkszoœci analizowa-

nych produktach i krajach wskazuje, i¿ sektor rolno-spo¿ywczy charakteryzuje siê

zdolnoœci¹ do dzia³añ tworz¹cych podstawy skutecznego konkurowania. Pozwala to

oczekiwaæ, i¿ tendencja do wzrostu udzia³u w miêdzynarodowych rynkach handlo-

wych przez wzrost konkurencyjnoœci jest mo¿liwa do utrzymania w przysz³oœci.

Podstawowym warunkiem jest analiza przewag komparatywnych i przyjêcie przez

rz¹dy pañstw adekwatnej strategii w celu dalszej poprawy miêdzynarodowej konku-

rencyjnoœci sektora rolno-spo¿ywczego.
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Miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ sektora rolno-spo¿ywczego krajów

Grupy Wyszehradzkiej

Streszczenie

W artykule poddano ocenie skutecznoœæ funkcjonowania krajów œrodkowoeuropejskich

w miêdzynarodowej wymianie sektora rolno-spo¿ywczego w latach 2004-2007. Analizowano

podstawowe mierniki wielkoœci eksportu i importu, zewnêtrznych przewag komparatywnych,

specjalizacji, udzia³u i koncentracji handlu zagranicznego. Przeprowadzone badanie dotyczy

bran¿y i handlu zbo¿ami, produkcj¹ zwierzêc¹ oraz ich przetworzonymi produktami. Po

przyst¹pieniu krajów œrodkowoeuropejskich do Unii Europejskiej wzros³o znaczenie handlu za-

granicznego produktami rolnymi i spo¿ywczymi, nast¹pi³a intensyfikacja handlu

wewn¹trzga³êziowego oraz zmieni³a siê jego struktura. Ukszta³towa³a siê pozycja konkurencyjna

pañstw w handlu podstawowymi artyku³ami rolnymi przez wzrost przewag komparatywnych, jed-

nych produktów i obni¿enie innych.
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The international competitiveness in agriculture and food industry

of the Vysehrad Group countries

Summary

In the article international exchange performance of Central European countries in agro-food

sector in 2004-2007 has been evaluated. The main export and import measures, comparative ad-

vantages, specialization as well as market share and concentration have been analyzed. The car-

ried out research focus on sector and trade of cereals, animal production and processed products

of thereof. After entering of Central European countries into the European Union the importance

of international trade of agricultural and food products has increased, intra-branch trade has been

intensified and its structure has changed. The countries comparative position in the trade of agri-

cultural primary commodities has been created by rising comparative advantages of some pro-

ducts and lowering the others.
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MICHA£ TRZÊSOWSKI

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Hurtowe rynki produktów rolno-ogrodniczych

i spo¿ywczych w warunkach postêpuj¹cej

globalizacji

Wholesale markets of agri-horticultural products

and foodstuffs in conditions of progressing globalization

Wprowadzenie

Introduction

Najbardziej dynamiczny okres rozwoju instytucjonalnej formy handlu jakim s¹

rynki hurtowe przypada na drug¹ po³owê dwudziestego i pocz¹tek dwudziestego

pierwszego wieku. W Europie Zachodniej najszybszy ich rozwój odnotowano w latach

szeœædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. W krajach

Europy Œrodkowo-Wschodniej apogeum rozwoju tego procesu przypada na ostatnie

dwadzieœcia lat, po przejœciu tych krajów do gospodarki rynkowej. Jest wiêc on

w tym regionie nieco opóŸniony w czasie.

Patrz¹c z perspektywy d³u¿szego czasu nale¿y stwierdziæ, ¿e znaczenie nowo-

czesnych rynków hurtowych w kana³ach dystrybucji poszczególnych krajów by³o

ró¿ne i w bardzo du¿ym stopniu determinowane przez konkretnie wystêpuj¹ce wa-

runki rolnictwa i handlu oraz powi¹zania rynku krajowego z rynkami zewnêtrzny-

mi. Na przyk³ad ze wzglêdu na siln¹ pozycjê du¿ych dystrybutorów znaczenie ryn-

ków hurtowych w Wielkiej Brytanii by³o znacznie mniejsze ni¿ w Holandii

i Niemczech. Z kolei bliskoœæ du¿ego ch³onnego i atrakcyjnego rynku niemieckiego

przyczyni³a siê do rozwoju systemu aukcyjnego w Holandii

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje rola rynków hurtowych w krajach Europy

Œrodkowo-Wschodniej w okresie przejœcia do gospodarki rynkowej. W okresie transfo-

rmacji systemowej i rozpadu starych struktur organizacyjnych ogniwa hurtu, rynki hur-

towe sta³y siê jednym z najwa¿niejszych elementów infrastruktury rynkowej, zapew-

niaj¹cych pe³nienie przez rynek jego funkcji a jednoczeœnie stanowi¹cych oparcie dla

drobnego i œredniego handlu, Tym samym prawid³owo usytuowane, w specyficznych

dla ka¿dego kraju realnych warunkach rolnictwa i handlu, nowoczesne rynki hurtowe
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tworz¹ podstawy gospodarki rynkowej i przes¹dzaj¹ o sprawnoœci ca³ego systemu

gospodarki ¿ywnoœciowej oraz przebiegu procesów dostosowawczych do zmian na

globalnych i lokalnych rynkach1.

Dotychczasowe doœwiadczenia wielu krajów o rozwiniêtej gospodarce rynkowej

potwierdzaj¹ kluczowe znaczenie nowoczesnych rynków hurtowych dla ukszta³to-

wania w³aœciwych relacji miêdzy rolnictwem a jego otoczeniem. Rynki hurtowe

dziêki du¿ej koncentracji poda¿y i popytu przyczynia³y siê do obiektywizacji pod-

stawowych parametrów rynkowych pe³ni¹c bardzo wa¿ne funkcje informacyj-

no-edukacyjne. Obok aspektu ekonomicznego w funkcjonowaniu nowoczesnych

rynków hurtowych mo¿na dostrzec równie¿ szerszy aspekt spo³eczny. W tym kon-

tekœcie nowoczesne rynki hurtowe postrzegane s¹ jako swoistego rodzaju dobro pu-

bliczne, czyli przynosz¹ce korzyœci szerszej spo³ecznoœci w tym spo³ecznoœci lokal-

nej. Takimi wartoœciami s¹: równy dostêp do Ÿróde³ zaopatrzenia oraz tworzenie

niezbêdnych warunków zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo zdrowotne oferowanych

produktów, likwidacja szarej strefy, uporz¹dkowanie handlu w mieœcie i zwi¹zana

z tym popraw¹ jego estetyki, ograniczenie negatywnego wp³ywu na œrodowisko

a przede wszystkim zapewnienie równego dostêpu do informacji wszystkim uczest-

nikom rynku2. Obserwowane w ostatnich dekadach ubieg³ego i w pierwszej obecne-

go wieku szybko postêpuj¹ce procesy globalizacji, przejawiaj¹ce siê zmian¹ po-

trzeb klientów i ekspansj¹ du¿ych sieci handlowych w ogniwie detalicznym handlu,

maj¹ istotny wp³yw na zmianê roli i miejsca rynków hurtowych w kana³ach dystry-

bucji.

Dynamiczny rozwój sieci handlowych odpowiedzi¹ na zmiany potrzeb

konsumentów

Dynamic development of market chains as a response to changes in

consumers’ needs

Du¿a koncentracja po stronie si³y nabywczej wp³ynê³a na zasadnicze zmiany

dotychczasowych stosunków produkcji i dystrybucji3. Wzros³a konkurencja, konsu-

menci stali siê bardziej wymagaj¹cy, rozwój technologii oraz systemów informaty-

cznych sprawi³, ¿e produkcja, transport i przechowywanie sta³y siê bardziej wydaj-

ne, a handel detaliczny uleg³ jeszcze wiêkszej koncentracji. Dynamiczny rozwój
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du¿ych sieci handlowych wyraŸnie zmieni³ mentalnoœæ klienta i wprowadzi³ nowe

komercyjne postawy w zakresie ceny, sposobu zakupu i jakoœci œwiadczonych us³ug

oraz zachowañ konsumenckich, co zmusza do uruchomienia odpowiednich proce-

sów dostosowawczych w sektorach produkcji i handlu4. Znacz¹cy wzrost standardu

¿ycia, rosn¹ca dostêpnoœæ tañszej ¿ywnoœci o dobrej jakoœci, oraz zwiêkszaj¹ce siê

znaczenie aktywnego wypoczynku przynios³y znacz¹ce zmiany w zachowaniach

i przyzwyczajeniach konsumentów5. Na wspó³czesnym globalnym rynku klienci s¹

coraz bardziej wymagaj¹cy oraz coraz mniej lojalni. Oczekuj¹ zapewnienia ci¹g³o-

œci poda¿y w coraz szerszym asortymencie œwie¿ych produktów przez ca³y rok,

przy realnie spadaj¹cych cenach6.

Obok sta³ej dostêpnoœci produktów, coraz wiêkszego znaczenia nabiera problem

ich jakoœci i bezpieczeñstwa dla zdrowia konsumentów. Wspó³czesny klient chce

wiedzieæ sk¹d pochodzi ¿ywnoœæ któr¹ kupuje, by wyeliminowaæ ryzyko dla zdro-

wia i mieæ pewnoœæ korzystania z dobrodziejstw zdrowej ¿ywnoœci.

Na rynku roœnie zapotrzebowanie na informacje o produktach, których jakoœæ

jest kontrolowana w poszczególnych etapach ich produkcji i dystrybucji oraz po-

twierdzona zosta³a okreœlonymi certyfikatami, a w œlad za tym roœnie znaczenie

wiarygodnoœci producentów i dystrybutorów7.

Trwa³a tendencja do skracania czasu przygotowania posi³ków sprawia, ¿e towar

musi byæ coraz lepiej przygotowany do sprzeda¿y i w³aœciwie zapakowany oraz

oznakowany. Roœnie znaczenie zabiegów zwiêkszaj¹cych wartoœæ dla konsumenta

i wartoœæ dodan¹ uzyskiwan¹ przez dostawcê, co znajduje wyraz w spadku udzia³u

kosztu surowca w cenie detalicznej produktów8.

Wzrost liczebnoœci jednoosobowych gospodarstw domowych (tzw. singli) oraz

rosn¹ca zamo¿noœci ludnoœci doprowadzi³y w ostatnich piêtnastu latach do gwa³to-

wnego wzrostu liczby ludzi spo¿ywaj¹cych posi³ki poza domem, w restauracjach,

klubach i miejscach aktywnego wypoczynku. Podobnie niedroga, a nawet stosunko-

wo tania i wygodna konsumpcja lunchu poza miejscem pracy przez pracowników

biur i zak³adów przemys³owych zwiêkszy³a gwa³town¹ ekspansjê placówek fast-fo-

odów i barów sa³atkowych. Rdzenni obywatele bogatych krajów konsumuj¹ coraz

wiêcej ¿ywnoœci przetworzonej z supermarketów nazywanej przez niektórych obia-

dami telewizyjnymi lub wygodn¹ ¿ywnoœci¹9.
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Z roku na rok roœnie zainteresowanie ciekawostkami w zakresie smaku, kuch-

niami regionalnymi i narodowymi oraz produktami ekologicznymi. Sprzyja temu

w ostatnich latach intensyfikacja ruchu turystycznego i rozwój technik przekazu,

pozwalaj¹ce na zapoznanie siê z wyszukanymi gustami w zakresie smaku, oraz aso-

rtymentu konsumowanej ¿ywnoœci.

Du¿e sieci handlowe jako pierwsze bardzo szybko dostrzeg³y wystêpuj¹ce tren-

dy w zachowaniach klientów i by³y pierwszymi w pionierskich rozwi¹zaniach i wy-

korzystaniu tej szansy.

W ostatnich dwudziestu latach du¿e sieci handlowe sta³y siê dominuj¹c¹ si³¹

w Europie Zachodniej i USA, a silne trendy wzrostowe utrzymuj¹ siê w innych czê-

œciach œwiata w tym równie¿ w Rosji i krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej10.

Przebieg, charakter, dynamika i skala zaawansowania ekspansji du¿ych sieci jest

ze wzglêdu na specyfikê poszczególnych krajów bardzo zró¿nicowana11. Nawet po-

mimo dostrzegania w niektórych krajach zjawiska niewielkiego wyhamowania dy-

namiki ich rozwoju, g³ównie poprzez ekspansjê innych systemów sprzeda¿y, daje

siê jednak wyraŸnie zauwa¿yæ trend do wzrostu ich udzia³u w rynku. Na przyk³ad

wed³ug danych OECD w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku udzia³ ten

w krajach najbardziej rozwiniêtych waha³ siê zale¿noœci od kraju i regionu od kil-

kudziesiêciu do ponad 80%12. Wszystko wskazuje na to, ¿e pomimo wystêpuj¹cych

w ostatnich latach pewnych administracyjnych ograniczeñ w niektórych krajach

proces koncentracji w detalicznym ogniwie handlu uleg³ dalszemu pog³êbieniu.

Wed³ug danych FAO równie¿ w Polsce i innych krajach Europy Œrodkowo-Wschod-

niej procesy koncentracji w handlu detalicznym w ostatnim okresie charakteryzo-

wa³y siê du¿¹ dynamik¹ wzrostu13. Wed³ug danych IPSOS (Belgia) w 2008r. w wiêk-

szoœci krajów Unii Europejskiej udzia³ obrotów artyku³ami ¿ywnoœciowymi w sieci

supermarketów w obrotach ogó³em tymi produktami waha³ siê miêdzy 72% a 84%.

Tylko w Polsce i na £otwie wskaŸnik ten by³ ni¿szy i waha³ siê w przedziale

30-40%. Wed³ug tego samego Ÿród³a analogiczny wskaŸnik tak¿e w dystrybucji

œwie¿ych owoców i warzyw w Polsce jest obecnie najni¿szy w ca³ej UE-27 i wyno-

si 35%14. Cech¹ charakterystyczn¹ ostatnich lat w sektorze produktów ¿ywnoœcio-

wych jest zauwa¿alny znacz¹cy wzrost dynamiki rozwoju sieci dyskontowych sku-

piaj¹cych siê na ograniczonym asortymencie towarów i uzyskuj¹cych wysokie

obroty dziêki atrakcyjnym niskim cenom.
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Konsekwencje procesów koncentracji w ogniwie detalicznym

dla kana³ów dystrybucji ¿ywnoœci

Consequences of concentration processes in retail trade link

for food distribution channels

Wysokie udzia³y w rynku daj¹ supermarketom ogromn¹ przewagê pod wzglê-

dem si³y nabywczej, co ma istotny wp³yw na ich ³añcuch dostaw i pozwala na dy-

ktowanie cen oraz w³asnych warunków zaopatrzenia. Tradycyjni hurtownicy i deta-

liœci po prostu nie s¹ w stanie z nimi konkurowaæ, mog¹ siê jedynie do nowej

sytuacji dostosowaæ pod groŸb¹ eliminacji z rynku15.

Wed³ug opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego szczególnie

silnie na zmiany w tradycyjnych kana³ach dystrybucji produktów ¿ywnoœciowych

oddzia³uje agresywna polityka niskich cen stosowana przez du¿e sieci handlowe.

W przeci¹gu ostatnich dziesiêciu lat najwiêksi detaliœci w bran¿y spo¿ywczej rekla-

mowali siê sloganami w rodzaju: profesjonalnie tniemy ceny, codziennie niskie

ceny, dobre jedzenie kosztuje mniej, pomagamy ci redukowaæ codzienne wydatki,

wiêcej za twoje pieni¹dze itp. Tradycyjne sieci detaliczne prowadzi³y najbardziej

agresywne czêsto poni¿ej kosztów promocje cenowe na podstawowe produkty ¿yw-

noœciowe, traktuj¹c je jako generatory handlu przyci¹gaj¹ce klientów, jednoczeœnie

podwy¿szaj¹c mar¿e na innych towarach, czego konsumenci nie s¹ najczêœciej

œwiadomi. Sieci handlowe d¹¿¹c do oferowania klientom produktów po najni¿szych

cenach wywieraj¹ presje na dostawców, aby obni¿ali ceny. Sprzyja temu prowadzo-

na przez nie tzw. strategia listowa. Sieci handlowe nieustannie gro¿¹c dostawcom

usuniêciem ich produktu z listy wymuszaj¹ na nich korzystniejsze ceny i warunki

dostaw. W szczególnie trudnej sytuacji w razie usuniêcia z listy s¹ mali dostawcy,

którzy zainwestowali znaczne œrodki finansowe w dostawê konkretnej linii produ-

któw do jednej wielkiej sieci. Jeœli si³a nabywcza wielkich sieci handlowych prowa-

dzi do zmniejszenia cen dla ich dostawców i jeœli ceny te przejd¹ na konsumentów,

wówczas procent mar¿y przeznaczony dla rolników niekoniecznie musi spaœæ, jed-

nak faktyczna cena zbytu u rolnika jako najs³abszego ogniwa ³añcucha bêdzie ni¿-

sza i w ten sposób rolnik mo¿e mieæ ni¿sze zyski lub nie mieæ ich w ogóle. Innym

wyraŸnym przejawem presji wywieranej przez sieci na dostawcach a wynikaj¹cej

z przewagi si³y nabywczej jest wymuszanie ró¿nych dodatkowych op³at za pozycjo-

nowanie, promocjê, urodziny sieci, zni¿ek dzia³aj¹cych wstecz na towary ju¿ sprze-

dane, naleganie na wy³¹cznoœæ dostaw, partycypacje w kosztach dystrybucji itp.

Kolejnym przejawem wykorzystywania przez sieci handlowe du¿ej si³y nabywczej

jest polityka w³asnych marek wyraŸnie zwiêkszaj¹ca ich przewagê w relacji z do-

stawcami. Szczególnie niekorzystne dla mniejszych dostawców s¹ opóŸnienia

w p³atnoœciach za dostawy. Wiele ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP) bran¿y
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rolno-spo¿ywczej jest szczególnie nara¿onych na ryzyko, zw³aszcza je¿eli w znacz-

nym stopniu zale¿¹ od jednego z du¿ych detalistów. Sieci handlowe mog¹ ¿¹daæ 2%

zni¿ki rocznie przez kolejne trzy lata. W przypadku, gdy nie uda siê zrealizowaæ ta-

kiego celu, sieæ handlowa zmienia dostawcê. Aby utrzymaæ siê na rynku, takie MŒP

musz¹ obni¿aæ koszty i mar¿e, co przek³ada siê na zmniejszenie cen p³aconych rol-

nikom oraz gorsz¹ jakoœæ produktów oferowanych konsumentom16. Wed³ug opinii

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego najnowsza tendencja w sekto-

rze owocowo-warzywnym odchodzi od podejœcia marketingu towarowego. Sieci

handlowe pragn¹ skoncentrowaæ swoje zakupy na kilku wybranych du¿ych global-

nych dostawcach, którzy mog¹ wspó³pracowaæ z nimi przez ca³y rok, co skutkuje

eliminacj¹ z dostaw do sieci mniejszych dostawców. Jednoczeœnie daje siê zauwa-

¿yæ w niektórych krajach tendencjê do integracji zaopatrzenia mniejszych sklepów

detalicznych przez du¿ych hurtowników, którzy tworz¹ w³asne sieci handlowe, co

w istotny sposób wp³ywa na zmniejszenie liczby tradycyjnych klientów rynków

hurtowych.

Koncentracja poda¿y w ogniwie hurtu odpowiedzi¹ na wzrost si³y sieci

handlowych

Supply concentration in wholesale trade link as a response to market

chains growth in power

Zmiany w warunkach rynkowych spowodowane dynamicznym rozwojem po

stronie popytu du¿ych sieci handlowych i zwi¹zana z tym globalizacja ekonomii

i towarzysz¹ce ekonomii skali zmiany w logistyce i marketingu zrodzi³y potrzebê

uruchomienia odpowiednich procesów dostosowawczych po stronie poda¿y, równo-

wa¿¹cych si³ê rynkow¹ sieci i ich destrukcyjne oddzia³ywanie na dotychczasowy

stosunkowo dobrze dzia³aj¹cy uk³ad stosunków rynkowych w sferze hurtu, co jest

szczególnie widoczne w Holandii17. Zorganizowany w perfekcyjny sposób aukcyj-

ny system sprzeda¿y i codziennego ustalania cen okaza³ siê powa¿nym utrudnie-

niem w prowadzeniu przez du¿e jednostki handlowe akcji promocyjnych w d³u¿-

szym okresie czasu. Spowodowa³o to koniecznoœæ poszukiwania, w obawie przed

utrat¹ bardzo du¿ego segmentu rynku, nowych rozwi¹zañ organizacyjnych i przej-

œcia na system umów kontraktowych. Pod presj¹ du¿ych organizacji handlowych

w 1996 r aukcje i kooperatywy powo³a³y wspóln¹ organizacjê „The Greenery,” któ-

ra zajmuje siê marketingiem i sprzeda¿¹, w tym miêdzy innymi; promocj¹ wspólnej

marki, negocjowaniem cen i iloœci sprzedawanych towarów. Rolê aukcji w du¿ej

mierze przejê³y spó³dzielcze firmy logistyczne oraz centra dystrybucyjne oferuj¹ce
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us³ugi sieciom hipermarketów. Powo³anie do ¿ycia nowej, du¿ej organizacji pozwo-

li³o na lepsze szacowanie poda¿y i ocenê sytuacji rynkowej, obni¿enie kosztów pro-

dukcji i logistyki, poprawê warunków pakowania towarów, marketingu i bezpiecze-

ñstwa zdrowotnego oferowanej ¿ywnoœci18. Obecnie ceny ustalane s¹ podczas

negocjacji przedstawicieli organizacji producentów z centrami dystrybucyjnymi

œwiadcz¹cymi us³ugi dla sieci supermarketów19.

Uk³ad stosunków rynkowych, wynikaj¹cy z dominacji du¿ych sieci handlowych

oraz przyjêtych przez nie strategii utrzymania d³ugoterminowych relacji z klienta-

mi, zmusza ich dostawców do zapewnienia ci¹g³oœci dostaw du¿ych, jednorodnych

partii produktów w okreœlonym miejscu i czasie po okreœlonej z góry cenie. W wie-

lu przypadkach wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ przezwyciê¿enia skutków zjawiska se-

zonowoœci poda¿y niektórych produktów. W praktyce firmy dostarczaj¹ce produkty

ogrodnicze stosuj¹ dwa sposoby rozwi¹zywania tego problemu. Pierwszy polega na

wyd³u¿aniu okresów poda¿y oraz lepszym jej roz³o¿eniu w czasie, dziêki wykorzy-

staniu nowoczesnych technologii z zakresu przechowywania i dystrybucji, drugi na

tworzeniu du¿ych, miêdzynarodowych organizacji (np. kooperatyw) zajmuj¹cych

siê organizowaniem produkcji polowej i pod os³onami w regionach o najbardziej

korzystnych warunkach dla danej uprawy, tak zlokalizowanych, aby do minimum

ograniczyæ istniej¹c¹ sezonowoœæ i zapewniæ ci¹g³oœæ sprzeda¿y produktów tej sa-

mej strefy klimatycznej.

Odpowiedzi¹ na rosn¹cy stopieñ koncentracji w ogniwie detalicznym handlu

jest rozwój koncentracji funkcjonalno-przestrzennej w handlu hurtowym. W warun-

kach szybko postêpuj¹cych procesów koncentracji w handlu detalicznym oferta tra-

dycyjnych poœredników nie by³a w stanie sprostaæ zapotrzebowaniu na rozszerzenie

zakresu i podniesienie standardu œwiadczonych us³ug przez ogniwo hurtu. Doprowa-

dzi³o to do powstania du¿ych organizacji zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ i marketingiem,

czego przejawem s¹ miêdzy innymi oœrodki magazynowe, centra logistyczno-dy-

strybucyjne lub centra us³ug logistycznych uruchomiane przez wyspecjalizowanych

operatorów do obs³ugi ró¿nych uczestników okreœlonego kana³u dystrybucji.20

W strukturze organizacji producenckich i rynków hurtowych widoczny jest wyraŸ-

ny trend do ³¹czenia siê w wiêksze organizacje, zwiêkszaj¹ce obszar i zasiêg klima-

tyczny produkcji, umo¿liwiaj¹ce obrót œwie¿ymi owocami w ci¹gu ca³ego roku oraz

postêpuj¹c¹ specjalizacjê, ukierunkowan¹ na zaopatrzenie rynków lokalnych i eks-

portowych.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje nasilaj¹cy siê trend w kierunku ³¹czenia siê

rynków w stowarzyszenia rynków hurtowych, np. w Niemczech GFI Deutsche

Großmärkte , w Holandii kooperatyw i rynków np. „The Greenery” oraz w Polsce –

Polskie Stowarzyszenie Rynków Hurtowych w wiêksze organizacje w celu wspól-
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nej promocji i ochrony interesów oraz wypracowania wspólnych marek produktów.

Niektóre organizacje ³¹cz¹ przedstawicieli ró¿nych pañstw, a nawet kontynentów,

co wskazuje na postêpuj¹c¹ ich globalizacjê 21. Innym przejawem procesów integra-

cji poda¿y jest tendencja do upraszczania struktur organizacyjnych, specjalizacji

i zmniejszania iloœci podmiotów w ramach „organizacji matki”, zrzeszaj¹cej po kil-

ka, kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t i wiêcej podmiotów, co ma zapobiegaæ konkurencji

wewn¹trz struktury, przyczyniaæ siê do wiêkszej stabilizacji poda¿y i innych para-

metrów rynkowych oraz umo¿liwiaæ prowadzenie d³ugofalowej polityki i strategii

rozwoju. W prezentowanych ofertach du¿e firmy produkcyjno-dystrybucyjne za-

mieszczaj¹ szczegó³owe kalendarze okresów poda¿y dla krajów i regionów z uwz-

glêdnieniem gatunków, konkretnych odmian, sposobu pakowania, itp. Niektóre fir-

my dla lepszego uwiarygodnienia swojej oferty prezentuj¹ z minutow¹

dok³adnoœci¹ ca³¹ logistykê organizacji dostaw i przebiegu produktów oraz stoso-

wane systemy zapewnienia jakoœci od pola do koñcowego odbiorcy22.

Procesy dostosowawcze rynków hurtowych w warunkach postêpuj¹cej

globalizacji rynku

Wholesale market adaptation processes in conditions of progressing

market globalization

Zmiany stosunków rynkowych spowodowane szybko przebiegaj¹cymi procesa-

mi globalizacji w ogniwie detalicznym handlu przyczyni³y siê w ostatnich latach do

istotnego ograniczenia roli rynków hurtowych w kana³ach dystrybucji œwie¿ych

owoców i warzyw i wymusi³y na nich okreœlone dzia³ania dostosowawcze. Sytuacja

w poszczególnych krajach jest jednak bardzo zró¿nicowana i w znacznym stopniu

uzale¿niona od specyfiki ka¿dego kraju i stanu rozwoju stosunków rynkowych.

Przyjête przez zarz¹dy rynków hurtowych w poszczególnych krajach ró¿norodne

dzia³ania dostosowawcze maj¹ wiele cech wspólnych i koncentruj¹ siê na nastê-

puj¹cych zagadnieniach.

Po pierwsze, rozszerzeniu zakresu bran¿owego oferowanych towarów i zwiêksze-

niu bezpieczeñstwa dla zdrowia konsumentów oferowanych produktów. Wiêkszoœæ

rynków hurtowych rozszerza asortyment oferowanych produktów i modernizuje swoj¹

infrastrukturê dostosowuj¹c j¹ do obowi¹zuj¹cych standardów w zakresie bezpie-

czeñstwa zdrowotnego. Wprowadza w³asne bardziej rygorystyczne od ogólnie obo-

wi¹zuj¹cych standardy jakoœciowe maj¹ce na celu wypracowanie w³asnej marki,

pozwalaj¹cej na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Sta³e rozszerzenie oferty ryn-

ków hurtowych o nowe bran¿e i produkty niszowe ma na celu przede wszystkim

wsparcie drobnego i œredniego handlu i gastronomii w ich walce o przetrwanie na
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rynku z du¿ymi sieciami handlowymi. Drobne jednostki handlowe walcz¹c o utrzy-

manie siê na rynku, zmuszone s¹ do ci¹g³ej uniwersalizacji swojej oferty i poszuki-

wania pewnych miejsc zaopatrzenia, pozwalaj¹cych za jednym wjazdem zaopatrzyæ

siê pe³en asortyment potrzebnych produktów.

Po drugie, coraz wiêkszym atutem rynków hurtowych staje siê rozwój tzw. sfery

towarzysz¹cej rynku i œwiadczonych na rzecz operatorów us³ug towarzysz¹cych

sprzeda¿y, zwi¹zanych pakowaniem produktów, obrotem opakowaniami, bezpie-

czeñstwem zdrowotnym, z zagospodarowaniem odpadów, logistyk¹ oraz dowozem

zamówionych drog¹ elektroniczn¹ produktów do odbiorcy itp.

Po trzecie, wielk¹ szans¹ dla rynków hurtowych jest dba³oœæ o rozwój sektora

zaopatruj¹cego firmy cateringowe. Dynamiczny rozwój w ostatnich latach tej nowej

grupy klientów stymuluje nap³yw na rynki firm zajmuj¹cych siê dostawami dla ca-

teringu (ang. catering supplies), które dostarczaj¹ wartoœæ dodan¹ do produktu,

przez jego przygotowanie do szybkiego wykorzystania przez zak³ady gastronomicz-

ne. Ró¿norodnoœæ po³¹czona z niskim stopniem koncentracji dzia³alnoœci tych firm

czyni je naturalnymi klientami rynków hurtowych.

Po czwarte, wa¿nym atutem w walce o utrzymanie pozycji na rynku jest rozwój

sektora produktów dostarczaj¹cych produkty ekologiczne oraz wykorzystywane

w kuchniach regionalnych i narodowych. Przemawia za tym moda na kuchnie naro-

dowe, rosn¹ca migracja ludnoœci oraz zwiêkszaj¹ca siê liczebnoœæ oraz si³a ekono-

miczna populacji mniejszoœci etnicznych, w szczególnoœci w du¿ych miastach

Po pi¹te, nowa sytuacja wymaga zmiany dotychczasowych relacji miêdzy

zarz¹dami rynków i operatorami (dzier¿awcami powierzchni) polegaj¹cej na wiêk-

szym ni¿ dotychczas wzajemnym zbli¿eniu oraz podjêciu wspó³dzia³ania i odpo-

wiedzialnoœci w zakresie marketingu i reklamy oferowanych produktów. Ze wzglêdu

na ograniczone mo¿liwoœci ekonomiczne, techniczne i organizacyjne operatorów

rynku zarz¹dy rynków musz¹ przej¹æ w tym zakresie rolê animatora i koordynatora

dzia³añ promocyjnych.

Podsumowanie

Conclusion

W nadchodz¹cym okresie nale¿y siê liczyæ z dalszym wzrostem znaczenia

i udzia³ów du¿ych sieci handlowych w kana³ach dystrybucji produktów ¿ywnoœcio-

wych, co wp³ywaæ bêdzie na pozycje i funkcje rynków hurtowych. Rynki hurtowe

w dalszym ci¹gu stanowiæ bêd¹ wa¿ne miejsce zaopatrzenia i zbytu produktów ¿y-

wnoœciowych szczególnie dla ma³ych i œrednich podmiotów gospodarczych. Ewolu-

cjê ich dzia³alnoœci w nadchodz¹cych latach charakteryzowaæ powinien swoistego

rodzaju dualizm, obok rozwijania tradycyjnych funkcji w zakresie tworzenia nowo-

czesnych miejsc sprzeda¿y, coraz wiêkszego znaczenia nabieraæ powinno stopnio-

we ich przekszta³canie siê w nowoczesne centra logistyczno-dystrybucyjne.
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Hurtowe rynki produktów rolno-ogrodniczych i spo¿ywczych

w warunkach postêpuj¹cej globalizacji

Streszczenie

Rynki hurtowe produktów rolno-ogrodniczych i spo¿ywczych pod wp³ywem szybko przebie-

gaj¹cych procesów globalizacji w ogniwie detalicznym handlu, przejawiaj¹cych siê ekspansj¹ du-

¿ych sieci handlowych zmuszone s¹ do podejmowania okreœlonych procesów dostosowawczych.

Zmiany te polegaj¹ na rozwijaniu strefy towarzysz¹cej rynku, zwiêkszeniu zakresu przedmioto-

wego oferowanych towarów i us³ug, rozbudowie nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz

wdro¿eniu rygorystycznych systemów zapewnienia jakoœci. Wa¿nym obszarem aktywnoœci s¹

dzia³ania podejmowane na rzecz integracji ich dzia³alnoœci.

Wholesale markets of agri-horticultural products and foodstuffs

in conditions of progressing globalization

Summary

Wholesale markets of agri-horticultural products and foodstuffs under the influence of quickly

progressing globalization processes in retail link of trade, manifesting in expansion of large mar-

ket chains, are compelled to undertake certain adaptation processes. These consist in developing

of accompanying zone of the market, increasing the range of offered products and services, buil-

ding-up modern technical infrastructure and implementation of strict quality assuring systems.

Important field of wholesale markets actions are operations taken towards integration of their acti-

vities.
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Porównanie poziomu cen ekologicznych

i konwencjonalnych produktów przetworzonych

The Comparison of Price Level of Organic

and Conventional Processed Products

Wprowadzenie

Introduction

Rolnictwo ekologiczne jest jednym z kluczowych elementów zrównowa¿onego

rozwoju. W odró¿nieniu od rolnictwa intensywnego opartego g³ównie na celach

ekonomicznych najwa¿niejsze znaczenie przypisuje ono krótko- i d³ugookresowym

celom ekologicznym. Jego cech¹ charakterystyczn¹ jest równie¿ to, ¿e w sposób

harmonijny ³¹czy cele œrodowiskowe z celami o gospodarczymi i spo³ecznymi, dla-

tego jest uznawane za jeden z podstawowych czynników wielofunkcyjnego rozwoju

obszarów wiejskich.

W Polsce istniej¹ korzystne warunki dla rozwoju ekologicznych metod produk-

cji z uwagi na stosunkowo niewielki stopieñ chemizacji rolnictwa. System ten mo¿e

staæ siê jednym z elementów sk³adowych zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiej-

skich, z uwagi na korzyœci œrodowiskowe i ekonomiczno-spo³eczne. Warunkiem

dynamicznego rozwoju rolnictwa ekologicznego jest jednak efektywnie funkcjo-

nuj¹cy rynek jego produktów. W Polsce rynek ten jest w pocz¹tkowej fazie rozwo-

ju, a podstawow¹ jego s³aboœci¹ jest ma³a przejrzystoœæ. Brak jest informacji o wie-

lkoœci poda¿y, miejscach jej wystêpowania, a zw³aszcza o poziomie cen produktów

ekologicznych. W zwi¹zku z tym w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Przyrodni-

czego w Poznaniu podjête zosta³y regularne notowania cen ¿ywnoœci ekologicznej

w poznañskich sklepach detalicznych.

199



Relacje cenowe ekologicznych i konwencjonalnych produktów

przetworzonych

The Price Premiums of Processed Organic Products

W celu poprawy przejrzystoœci rynku ¿ywnoœci ekologicznej przeprowadzone

zosta³y badania cen produktów ekologicznych. Badania te zmierza³y przede wszyst-

kim do okreœlenia relacji cenowych ¿ywnoœci ekologicznej i ¿ywnoœci konwencjo-

nalnej (tzw. premii cenowych). Ich znajomoœæ w du¿ym stopniu u³atwia identyfika-

cjê charakteru relacji poda¿owo-popytowych na rynku ¿ywnoœci ekologicznej,

dziêki czemu mo¿liwe jest okreœlenie podstawowych wyznaczników tego rynku.

W artykule przedstawione zosta³y œredniomiesiêczne wyniki uzyskane z cotygo-

dniowych rejestrów cen notowanych w 10 poznañskich sklepach z ¿ywnoœci¹ eko-

logiczn¹ i w 10 sklepach z ¿ywnoœci¹ konwencjonaln¹. Notowaniom podlega³y 72

produkty spo¿ywcze w siedmiu grupach asortymentowych, takich jak: przetwory

zbo¿owe, owoce, warzywa, przetwory owocowe, przetwory warzywne, nabia³ i jaja.

Badania trwa³y 20 miesiêcy (od paŸdziernika 2005 r. do maja 2007 r.).

Przeprowadzone badania wskazuj¹ na to, ¿e produkty przetworzone charaktery-

zuj¹ siê mniejszymi wahaniami cen detalicznych ni¿ produkty œwie¿e i na przestrze-

ni badanego okresu ich ceny waha³y siê doœæ rzadko. Wynika to z tego, ¿e hurtow-

nie sporadycznie i w niewielkim stopniu podnosz¹ ceny produktów trwa³ych.

Dodatkowo mar¿e sklepów specjalistycznych, szczególnie o dobrej lokalizacji, s¹

na tyle wysokie, ¿e przy niewielkiej zmianie ceny hurtowej, detaliœci nie decyduj¹

siê na podniesienie cen.

Z badañ wynika równie¿, ¿e im wiêcej producentów krajowych wytwarza³o w da-

nej grupie asortymentowej, tym ni¿sza by³a cena (np. przetwory zbo¿owe), a im

wiêkszy udzia³ mia³y produkty importowane, tym ta cena by³a wy¿sza (oleje). W re-

zultacie relacje cenowe by³y zró¿nicowane i z regu³y zale¿a³y od wielkoœci poda¿y.

W produktach zbo¿owych najwy¿sz¹ ró¿nicê zanotowano w m¹ce pszennej, któ-

ra do sierpnia 2006 r. nie wystêpowa³a na poznañskim rynku (rys. 1). Natomiast

m¹kê pszenn¹ razow¹ mo¿na by³o nabyæ w ka¿dym ze sklepów specjalistycznych

objêtych badaniami, ale nie mia³a odpowiednika w sklepach konwencjonalnych.

Cena ekologicznej m¹ki pszennej by³a doœæ wysoka (4,8 z³/kg-5,2 z³/kg), co

prze³o¿y³o siê na wysokie premie.

Na uwagê zas³uguje spadek ceny i premii cenowej makaronu pszennego, który

by³ spowodowany wzrostem importu produktów doœæ konkurencyjnych cenowo.

Natomiast w makaronie pszennym razowym zanotowano ujemn¹ ró¿nicê z uwagi

na to, ¿e produkt konwencjonalny jest uznawany za wysoce zdrowotny i wyró¿nia

siê wysok¹ cen¹.

Generalnie ceny przetworów zbo¿owych charakteryzowa³y siê stosunkowo nis-

kimi premiami, g³ównie ze wzglêdu na du¿¹ liczbê producentów krajowych, którzy

oferuj¹ produkty po niskich cenach.
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W przetworach warzywnych i owocowych ró¿nice cenowe zale¿a³y przede

wszystkim od stopnia przetworzenia i dostêpnoœci produktów œwie¿ych (rys. 2).

Najwy¿sze premie notowano w powid³ach œliwkowych, których poda¿ by³a uzu-

pe³niana produktami importowanymi g³ównie z Niemiec i Francji. Doœæ wyso-

kie premie zanotowano równie¿ w sokach wieloowocowych (116,4%-134,8%),

co wynika³o z koniecznoœci importu niektórych sk³adników (np. bananów).

W pozosta³ych sokach wytwarzanych z krajowych produktów notowano mniej-

sze ró¿nice (25%-78%). Natomiast d¿emy niskos³odzone charakteryzowa³y siê

premiami oko³o 100%. Œrednio ich ceny kszta³towa³y siê na poziomie blisko

6 z³, ale by³y doœæ zró¿nicowane w poszczególnych placówkach handlowych (od

5,4 z³ do 7,8 z³/0,25 kg).

Przetwory warzywne cechowa³y siê ni¿szymi ró¿nicami w przedziale od 9% do

63%. Du¿e premie wynika³y z niewielkiej poda¿y surowca (np. papryka konserwo-

wa), co z kolei przek³ada³o siê na relatywnie wysok¹ cenê. W paŸdzierniku 2006 r.

ceny wszystkich badanych ekologicznych przetworów warzywnych i owocowych

wzros³y œrednio o oko³o 15%, przy wzglêdnej stabilnoœci cen produktów konwencjo-

nalnych, w rezultacie czego zwiêkszy³y siê premie cenowe wiêkszoœci produktów.

Wœród pozosta³ych artyku³ów najwy¿sze ró¿nice zanotowano w olejach, których

cena na pocz¹tku okresu by³a stosunkowo wysoka z uwagi na niewielk¹ poda¿
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Rysunek 1. Œrednie ró¿nice cenowe przetworów zbo¿owych w okresie od 10.05 do 05.07 (%)

Figure 1. The average price premiums of cereal products between 10.05 and 05.07 (%)

*dostêpna na poznañskim rynku od wrzeœnia 2006 r.
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(rys. 3). W po³owie 2006 r. na rynek wprowadzone zosta³y oleje roœlinne producen-

ta brytyjskiego charakteryzuj¹ce siê doœæ konkurencyjn¹ cen¹, co przyczyni³o siê do

ogólnego spadku cen i tym samym ró¿nic cenowych.

Relatywnie du¿e ró¿nice zanotowano równie¿ w herbacie, której cena nie

zmieni³a siê przez ca³y badany okres. Natomiast w kawie wyst¹pi³a podobna sytu-

acja jak w olejach, tj. jej dostêpnoœæ na rynku poprawi³a siê, co prze³o¿y³o siê na

spadek cen.

Doœæ du¿e zró¿nicowanie obserwowano w nabiale, gdzie najwy¿sze premie

wyst¹pi³y w jogurcie (blisko 158%), natomiast nieco ni¿sze w maœle i twarogach.

W koñcu 2006 r. ceny przetworów mleczarskich nieznacznie wzros³y, w zwi¹zku

z czym podobnym zmianom uleg³y premie cenowe, które przeciêtnie wynios³y nie-

co ponad 100%.

W analizowanym okresie zaobserwowano doœæ du¿e ró¿nice w cenach produ-

któw ekologicznych i konwencjonalnych. Z badañ zarówno zagranicznych, jak

i krajowych wynika, ¿e wysokie ceny ¿ywnoœci ekologicznej stanowi¹ jedn¹ z wa¿-

niejszych barier rozwoju tego rynku. Zdaniem £uczki-Baku³y na wysokoœæ cen ¿y-
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Figure 2. The average price premiums of the processed fruit and vegetable products between

�ród³o: badania w³asne.



wnoœci ekologicznej w porównaniu do produktów konwencjonalnych, poza koszta-

mi produkcji, wp³ywaj¹ takie czynniki, jak1:

• dojrza³oœæ rynku – najmniejsze ró¿nice wystêpuj¹ w krajach o wysokim po-

ziomie rozwoju, natomiast najwy¿sze w krajach znajduj¹cych siê w pocz¹tko-

wej fazie rozwoju rynku,

• relacje popytowo-poda¿owe – ceny s¹ stosunkowo ni¿sze w krajach, w któ-

rych wystêpuj¹ nadwy¿ki niektórych produktów, zaœ na rynkach charaktery-

zuj¹cych siê niedoborami s¹ one stosunkowo wysokie,

• formy dystrybucji – najni¿sze ceny wystêpuj¹ w sieciach sprzeda¿y detalicz-

nej, co zwi¹zane jest z niskim poziomem mar¿ wynikaj¹cych z mniejszych

jednostkowych kosztów logistycznych.

Wysoki poziom cen ¿ywnoœci ekologicznej w Polsce wynika w pewnym stopniu

ze wszystkich wy¿ej wymienionych elementów i jest pochodn¹ wielu czynników

o charakterze rynkowym. Precyzyjne okreœlenie tych czynników pozwala na podjê-
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1 £uczka-Baku³a W., Rynek ¿ywnoœci ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, PWE, War-

szawa 2007, s. 96.



cie dzia³añ u³atwiaj¹cych zmniejszenie znaczenia s³aboœci rynku ¿ywnoœci ekologicz-

nej i tym samym umo¿liwiaj¹cych obni¿enie cen ekoproduktów.

Czynniki determinuj¹ce wysoki poziom cen ¿ywnoœci ekologicznej

The factors influencing high price level of organic food

Wysoki poziom cen jest przede wszystkim wyrazem niedoskona³oœci rynku ¿y-

wnoœci ekologicznej. Jedn¹ z nich jest niska poda¿. Cecha charakterystyczn¹ pol-

skich gospodarstw ekologicznych jest niskotowarowoœæ, z kolei poœrednicy i prze-

twórnie preferuj¹ wiêksze i regularne dostawy produktów. Dlatego podstawowym

kana³em zbytu jest sprzeda¿ bezpoœrednia, która umo¿liwia osi¹ganie relatywnie

wysokich cen przy minimalizacji kosztów sprzeda¿y. Sprzeda¿ bezpoœrednia nie za-

pewnia jednak dostaw do wszystkich konsumentów zainteresowanym nabyciem ¿y-

wnoœci ekologicznej z uwagi na to, ¿e wystêpuje g³ównie na terenach wiejskich.

Ogranicza to dostêpnoœæ eko¿ywnoœci w kana³ach poœrednich, co w du¿ym stopniu

determinuje wysokoœæ cen.

Poziom cen jest równie¿ zwi¹zany z niewielk¹ dywersyfikacj¹ produkcji, która

skutkuje ma³o zró¿nicowanym asortymentem. Tylko nieliczni rolnicy prowadz¹

przetwórstwo, które zwiêksza mo¿liwoœci poprawy asortymentu gospodarstwa. Do-

datkowym utrudnieniem jest to, ¿e w Polsce funkcjonuje zbyt ma³a liczba przetwór-

ni ¿ywnoœci ekologicznej, aby zapewniæ zró¿nicowan¹ ofertê na rynku. W zwi¹zku

z tym du¿e znaczenie ma import produktów przetworzonych, który z kolei wp³ywa

na wzrost cen.

Kolejnym wa¿nym czynnikiem determinuj¹cym ceny produktów ekologicznych

jest nieregularnoœæ poda¿y, która wynika przede wszystkim z s³abo rozwiniêtego

zaplecza logistycznego (np. brak odpowiednich magazynów, ch³odni czy œrodków

transportu). Na brak ci¹g³oœci dostaw wp³ywa równie¿ niski poziom integracji rol-

ników ekologicznych, poniewa¿ pojedynczy rolnik nie jest w stanie zapewniæ

ci¹g³ych dostaw na przestrzeni ca³ego roku.

Ma³a gêstoœæ sieci dystrybucji tak¿e rzutuje negatywnie na poziom cen ¿ywno-

œci ekologicznej. Niedostatecznie rozwiniêty handel detaliczny ogranicza mo¿liwo-

œci konkurencji cenowej. Dodatkowo sytuacjê tê pog³êbia niewielka liczba hurtow-

ni, co wywo³uje koniecznoœæ ponoszenia dodatkowych kosztów transakcyjnych

zwi¹zanych z poszukiwaniem alternatywnych dostawców.

Istotnym czynnikiem cenotwórczym jest te¿ poziom mar¿y. Umo¿liwia ona po-

krycie kosztów (zakupu i operacyjnych) oraz wygenerowanie zysku. Funkcjonowa-

nie systemu mar¿ handlowych w sklepie specjalistycznym uzale¿nione jest g³ównie

od swobody w kszta³towaniu stawek mar¿owych oraz strategii sprzeda¿y przyjêtej

przez jednostkê2. Wy¿sze mar¿e stosowane s¹ w wiêkszych miastach i centrach
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handlowych, gdzie koszty operacyjne jednostki s¹ relatywnie du¿e, a ni¿sze w skle-

pach osiedlowych i mniejszych miejscowoœciach. Ni¿sze mar¿e nak³adaj¹ równie¿

du¿e sieci sklepów detalicznych z uwagi na wysoki obrót i zwi¹zane z nim efekty

skali.

Sklepy specjalistyczne s¹ z regu³y zlokalizowane w œródmieœciu lub centrach hand-

lowych, gdzie popyt jest stosunkowo du¿y. Taka lokalizacja podwy¿sza koszty opera-

cyjne, a w rezultacie mar¿e i ceny. Dodatkowo sklepy te charakteryzuj¹ siê niskim ob-

rotem w porównaniu do supermarketów, co równie¿ przek³ada siê na wy¿sze mar¿e.

Z badañ przeprowadzonych w sklepach specjalistycznych zlokalizowanych na

terenie ca³ego kraju wynika, ¿e dystrybutorzy specjalizuj¹cy siê w sprzeda¿y eko-

produktów nak³adali mar¿e na produkty ekologiczne na takim samym poziomie, jak

na produkty konwencjonalne sprzedawane w ich sklepach obok eko¿ywnoœci. Naj-

wiêcej detalistów (68,9%) stosowa³o mar¿e w przedziale od 21 do 40%, z kolei naj-

mniej od 41 do 60% (13,3%) (tab. 2).

Stosunkowo wysokie mar¿e s¹ uwarunkowane m.in. niskim rozwojem kana³ów

dystrybucji, g³ównie ³añcucha logistycznego. Na obecnym etapie rozwoju rynku

s³aby rozwój logistyki mo¿e byæ rekompensowany istnieniem krótkich i relatywnie

tanich kana³ów, niemniej jednak oferta produktów z gospodarstw ekologicznych

jest doœæ ograniczona, prawie wy³¹cznie do produktów nieprzetworzonych. Du¿ym

u³atwieniem rozwoju przetwórstwa i tym samym krótkich kana³ów dystrybucji

mo¿e byæ wsparcie w zakresie sprostania wymogom fitosanitarnym dotycz¹cym

przetwórstwa produktów w gospodarstwach. Przyczyni siê to do obni¿enia kosztów

dzia³alnoœci i jednoczeœnie zwiêkszania wartoœci dodanej przez rolnika. Kolejnym

pozytywnym efektem tych dzia³añ mo¿e byæ obni¿ka cen detalicznych.

Tabela 1. Œredni poziom mar¿y na produkty ekologiczne w sklepach specjalistycznych

Table 1. The average organic food margin level in specialist shops

Poziom mar¿y (%) Udzia³ sklepów detalicznych (%)

0-20 17,8

21-40 68,9

41-60 13,3

�ród³o: badania w³asne, n1=9, n2=45.

Jest wysoce prawdopodobne, ¿e wraz z rozwojem rynku, wœród czynników ce-

notwórczych coraz wiêksze znaczenie bêd¹ mieæ determinanty o charakterze popy-

towym. W odniesieniu do polskiego konsumenta cena nadal w najwiêkszym stopniu

kszta³tuje popyt na ¿ywnoœæ ekologiczn¹, w przeciwieñstwie od krajów europej-

skich, gdzie du¿¹ rolê pe³ni¹ motywy pozacenowe. Mo¿na jednak oczekiwaæ, ¿e

w przysz³oœci polski rynek bêdzie mia³ podobny charakter i wiêksze znaczenie bêd¹

odgrywaæ czynniki takie, jak jakoœæ czy unikatowoœæ produktu.
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Warto zauwa¿yæ, ¿e produkty ekologiczne nale¿¹ do dóbr wy¿szego rzêdu, dla-

tego te¿ wy¿sze ceny wywo³uj¹ okreœlone zachowania ró¿nych grup konsumentów.

Ceny te plasuj¹ ekoprodukty w segmencie nabywców o wysokich dochodach, pod

warunkiem, ¿e maj¹ oni wysok¹ œwiadomoœæ ekologiczn¹. Wy¿szy poziom cen bu-

duje pozytywny wizerunek tej ¿ywnoœci, a tym samym wywo³uje przewagê konku-

rencyjn¹ w docelowym segmencie3. Przynale¿noœæ ekoproduktów do grupy dóbr

luksusowych powoduje, ¿e wzrost ich ceny nie wywo³uje du¿ego spadku popytu,

natomiast obni¿ka ceny przyczynia siê do bardziej ni¿ proporcjonalnego wzrostu

zainteresowania ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹.

Ponadto produkty ekologiczne nale¿¹ do produktów innowacyjnych, znajduj¹cych

siê w fazie wzrostu, zatem mog¹ byæ oferowane po wysokich cenach. W tej fazie cy-

klu ¿ycia produktu cena nie jest dla konsumentów wy³¹cznym czynnikiem decyzji za-

kupowej, poniewa¿ wiêksze znacznie maj¹ czynniki pozacenowe. Wystêpuje wów-

czas efekt snobizmu nabywców, którzy gotowi s¹ zap³aciæ wiêcej za nowy produkt4.

Obecnie docelowa grupa konsumentów ¿ywnoœci ekologicznej w Polsce jest

niewielka z uwagi na poziom zamo¿noœci spo³eczeñstwa i nisk¹ œwiadomoœæ ekolo-

giczn¹. Jednak w miarê wzrostu dochodów ludnoœci, segment ten prawdopodobnie

bêdzie powiêksza³ siê, a zainteresowanie ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹ wzroœnie, równie¿

z uwagi na to, ¿e zwiêkszy siê te¿ znaczenie zdrowotnych i œrodowiskowych deter-

minant popytu5.

Podsumowanie

Summary

Z badañ cen przetworzonych produktów ekologicznych wynika, ¿e z regu³y

osi¹gaj¹ one poziom zdecydowanie wy¿szy ni¿ ceny produktów konwencjonalnych.

Relacje cenowe zale¿¹ g³ównie od wielkoœci poda¿y surowca, stopnia przetworze-

nia oraz od tego, czy jest to produkt krajowy czy importowany. Najni¿sze ró¿nice

notowano w produktach zbo¿owych (z wyj¹tkiem m¹ki pszennej, œrednio oko³o kil-

kanaœcie procent). W przetworach owocowo-warzywnych ró¿nice te waha³y siê

w przedziale od 10% do 150%, natomiast w pozosta³ych produktach wynios³y od

oko³o 100% do prawie 600%.

Poprawie relacji cenowych ¿ywnoœci ekologicznej i konwencjonalnej mo¿e

sprzyjaæ stworzenie efektywnych kana³ów sprzeda¿y z dobrze zorganizowanymi

ogniwami poœrednicz¹cymi, jak równie¿ rozwój przetwórstwa ¿ywnoœci ekologicz-

nej. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e dzia³ania te dodatkowo wp³yn¹ na wzrost poda¿y i dostêp-
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noœci krajowych przetworzonych ekoproduktów, co z kolei przyczyni do spadku

cen w detalu. Jednoczeœnie na znaczeniu straciæ mo¿e import dro¿szych produktów

ekologicznych, w konsekwencji czego obni¿¹ siê ceny eko¿ywnoœci.
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Poziom cen ekologicznych i konwencjonalnych produktów

przetworzonych

Streszczenie

W artykule przedstawiono porównanie cen ekologicznych i konwencjonalnych produktów

przetworzonych. Z badañ przeprowadzonych w poznañskich sklepach specjalistycznych wynika,

¿e relacje cenowe s¹ bardzo zró¿nicowane (wynosz¹ od kilkudziesiêciu do kilkuset procent) i za-

le¿¹ od wielu czynników. Najwa¿niejsze z nich wi¹¿¹ siê z niedojrza³oœci¹ rynku, brakiem odpo-

wiedniej infrastruktury logistycznej, a zw³aszcza s³abym rozwojem kana³ów poœrednich. Obni¿e-

niu cen ¿ywnoœci ekologicznej mo¿e sprzyjaæ zwiêkszenie wspó³pracy podmiotów zwi¹zanych

z dystrybucj¹ ekoproduktów.

The Comparison of Price Level of Processed Organi

cand Conventional Products

Summary

The comparison of organic and conventional processed products price level was presented in

the article. The research conducted in Poznan specialist shops showed that price premiums were

very diverse (from 10 to even 500%) and depended from many factors. The most important ones

were related to the immaturity of the market, lack of sufficient logistic infrastructure and, most of

all low, level of indirect sales chains development. The solution to this problem may be improve-

ment of cooperation in distribution chain.
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Polityka ekologiczna przedsiêbiorstw mleczarskich

w Wielkopolsce w zakresie gospodarki odpadami

The ecological policy of dairy companies in Wielkopolska

with regard to waste management

Wprowadzenie

Introduction

W 1989 roku Polska wprowadzi³a pojêcie polityki ekologicznej pañstwa, które

jest jednym z warunków przeciwdzia³ania niekorzystnym dla œrodowiska nastêp-

stwom produkcji i konsumpcji. Mo¿na j¹ okreœliæ jako systematyczn¹ i œwiadom¹

dzia³alnoœæ w³adz publicznych zmierzaj¹c¹ m.in. do: tworzenia mechanizmów gro-

madzenia œrodków niezbêdnych do ochrony œrodowiska naturalnego, okreœlenia

skali korzystania z zasobów, zw³aszcza nieodnawialnych oraz okreœlenia optymal-

nych sposobów alokacji ograniczonych zasobów pomiêdzy alternatywne zastoso-

wania proekologiczne.

I Polityka Ekologiczna Pañstwa zosta³a opracowana, a nastêpnie przyjêta przez

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwa³¹ z 10 maja 1991 roku. W 2000 roku zosta³a

opracowana II Polityka Ekologiczna Pañstwa, która w 2001 r. zosta³a zaakceptowa-

na przez polski parlament. Dokument ten ustala cele ekologiczne, które powinny

byæ zrealizowane do 2010 i 2025 r. Polityka ta, oprócz podstawowej zasady zrów-

nowa¿onego rozwoju, kieruje siê tak¿e innymi zasadami, jak np.: zasad¹ zintegro-

wanego podejœcia do ochrony œrodowiska, zasad¹ likwidacji zanieczyszczaj¹cy

p³aci, zasad¹ „zanieczyszczaj¹cy p³aci” oraz zasad¹ stosowania najbardziej dostêp-

nej technologii.

Uaktualnion¹ wersj¹ II Polityki Ekologicznej Pañstwa jest obowi¹zuj¹ca obec-

nie Polityka Ekologiczna Pañstwa na lata 2003-2006, z uwzglêdnieniem perspekty-

wy na lata 2007-2010. Obecnie obowi¹zuje równie¿ Program wykonawczy do

II Polityki Ekologicznej Pañstwa na lata 2002-20101.
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W niniejszym artykule przedstawiona zostanie charakterystyka gospodarki od-

padami w przedsiêbiorstwach mleczarskich usytuowanych na terenie województwa

wielkopolskiego, jako istotnego elementu polityki ekologicznej kraju. Wp³yw przed-

siêbiorstw tego sektora na stan œrodowiska naturalnego jest bezsprzeczny z uwagi

na du¿e ich znaczenie w gospodarce narodowej. Du¿a produkcja przemys³u mleczar-

skiego w Polsce poci¹ga za sob¹ konsekwencje równie¿ dla œrodowiska naturalnego,

którego zanieczyszczenia s¹ miêdzy innymi spowodowane dzia³alnoœci¹ produkcyjn¹

przedsiêbiorstw tego sektora. Przemys³ mleczarski w Polsce jest dzia³em przetwór-

stwa ¿ywnoœci, którego udzia³ w produkcji sprzedanej wynosi 16%, a w zatrudnie-

niu 14%. Polska jest licz¹cym siê w œwiecie producentem mleka i jego przetworów,

a jej udzia³ w œwiatowej produkcji mleka krowiego wynosi 2,3%, a w UE-25 –

ok. 8,5%2.

Polityka ekologiczna w przedsiêbiorstwach produkcyjnych

Ecological policy in dairy companies

W procesie postêpuj¹cego umiêdzynarodowiania dzia³alnoœci gospodarczej ka¿-

de przedsiêbiorstwo, chc¹c zdobywaæ i umacniaæ swoj¹ pozycjê na rynku, musi do-

stosowywaæ sw¹ dzia³alnoœæ do zasad sformu³owanych w polityce ekologicznej pa-

ñstwa. Do podstawowych czynników konkurencyjnoœci, takich jak: cena, jakoœæ,

czy obs³uga klienta, w dobie wszechobecnego ekorozwoju, zalicza siê równie¿

dzia³ania proekologiczne. S¹ one z jednej strony wymuszane przez obowi¹zuj¹ce

przepisy prawne, ale tak¿e przez rosn¹ca œwiadomoœæ ekologiczn¹ konsumentów.

Strategia ekologicznego rozwoju firmy wynika coraz czêœciej z uwarunkowañ eko-

nomicznych, które przy sprzyjaj¹cych instrumentach ochrony œrodowiska, mog¹ da-

waæ konkretne korzyœci finansowe z podjêtych dzia³añ proœrodowiskowych. Przed-

siêbiorstwo, które chce funkcjonowaæ na rynku w perspektywie d³ugookresowej

i utrzymaæ na nim pozycjê konkurencyjn¹, nie mo¿e lekcewa¿yæ wdra¿ania proce-

sów ekologizacyjnych. Procesy te zwi¹zane musz¹ byæ z ochron¹ wszystkich kom-

ponentów œrodowiska, a nie tylko z ochron¹ atmosfery i ochron¹ wód, które zo-

sta³y uwzglêdnione w procesie transformacji ustrojowej Polski. Wed³ug danych

Inspekcji Ochrony Œrodowiska ponad 75 proc. naruszeñ prawa dotyczy z³ej go-

spodarki odpadami. Najczêœciej spotykanym rozwi¹zaniem w tej kwestii jest de-

ponowanie odpadów na sk³adowiskach, nieskuteczny jest system zbierania i recy-

kling odpadów, niezadawalaj¹ca jest iloœæ wdra¿anych technologii nisko-

i bezodpadowych3.
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W obrêbie polityki Unii Europejskiej istnieje wiele odniesieñ okreœlaj¹cych

funkcjonowanie przedsiêbiorstw w warunkach zrównowa¿onego rozwoju. Od 2001 r.

na obszarze Unii Europejskiej obowi¹zuje VI Program pod nazw¹ „Sixth Environ-

ment Action Programme. Environment 2010: Our future, our choice”, w którym

Dyrekcja Generalna ds. Œrodowiska zaproponowa³a piêæ tzw. strumieni posuniêæ

strategicznych.

Pierwszy z tych strumieni dotyczy poprawy istniej¹cych regulacji prawnych po-

przez np. publikowanie regularnych raportów dotycz¹cych wprowadzonych zmian

w prawodawstwie, przyjêcie nowej strategii wprowadzania prawa œrodowiskowego

name, shame and fame, czyli „wskazanie – zawstydzenie – s³awienie”, d¹¿enie do

poprawy systemów inspekcji, podejmowanie dzia³añ w zakresie walki z przestê-

pczoœci¹ œrodowiskow¹.

Nastêpna grupa posuniêæ strategicznych zwi¹zana jest z integracj¹ zagadnieñ

œrodowiskowych z polityk¹ formu³owan¹ dla innych sektorów gospodarki. Mo¿na

tego dokonaæ dziêki wprowadzeniu w ¿ycie wymagañ z Nicei, ustanowieniu dodat-

kowych nowych czynników i mechanizmów integruj¹cych oraz intensywny rozwój

instrumentów monitoruj¹cych proces integracji polityki ekologicznej z politykami

realizowanymi w innych sferach spo³eczno-gospodarczej rzeczywistoœci.

Trzeci strumieñ posuniêæ strategicznych dotyczy partnerskiej wspó³pracy z przed-

siêbiorstwami, która powinna polegaæ na wspieraniu procesów zarz¹dzania œrodowi-

skiem oraz auditów ekologicznych, a tak¿e zachêcaniu firm do upubliczniania swych

osi¹gniêæ w tej dziedzinie, promowaniu na szerok¹ skalê tzw. zielonych przedsiê-

biorstw i produktów, prowadzeniu polityki zintegrowanego produktu, a tak¿e rozsze-

rzaniu stosowania regulacji dotycz¹cych odpowiedzialnoœci ekologicznej.

W kolejnym strumieniu zwraca siê uwagê na koniecznoœæ pomocy w kreowaniu

zachowañ proekologicznych, a tak¿e umacnianie dzia³alnoœci organizacji po-

zarz¹dowych, ruchów obywatelskich w ramach wspólnej polityki unijnej.

Ostatnia grupa posuniêæ strategicznych jest zwi¹zana z potrzeb¹ uwzglêdniania

wymogów œrodowiska w planowaniu przestrzennym i zarz¹dzaniu. Aby osi¹gn¹æ

taki stan konieczne jest udostêpnianie i publikowanie informacji na temat znaczenia

uwzglêdniania wymogów œrodowiska w planowaniu przestrzennym, w³¹czanie za-

sady zrównowa¿onego rozwoju do polityk regionalnych, wymiana doœwiadczeñ do-

tycz¹cych proekologicznego rozwoju miast oraz wprowadzanie silnych akcentów

ekologicznych do agropolityki i rozwój partnerstwa w realizacji zadañ zrównowa-

¿onej turystyki4.

W ramach koncepcji zrównowa¿onego rozwoju okreœlono szereg zasad i metod

dzia³ania odnosz¹cych siê do sektora przedsiêbiorstw, a mianowicie5:
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1. Konsekwentna realizacja zasady likwidacji zanieczyszczeñ u Ÿród³a poprzez:

– zmiany noœników energii,

– upowszechnianie czystszych technologii,

– minimalizacjê zu¿ycia energii i surowców,

– powszechne normowanie emisji w przemyœle, energetyce i transporcie,

– wprowadzenie norm produktowych ograniczaj¹cych emisjê zanieczysz-

czeñ do œrodowiska w pe³nym cyklu ¿ycia produktów.

2. W³¹czanie kosztów œrodowiskowych do rachunku ekonomicznego, szczegól-

nie w odniesieniu do energo- i materia³och³onnych procesów produkcyjnych

i wyrobów oraz tych form transportu, które powoduj¹ znacz¹ce pogorszenie

jakoœci œrodowiska.

3. Rozwój i wdro¿enie nowych instrumentów ekonomicznych zarz¹dzania œro-

dowiskiem, w tym powszechnych ubezpieczeñ ekologicznych, rynków upra-

wnieñ i zrycza³towanych op³at ekologicznych dla gospodarstw domowych

i ma³ych firm rodzinnych.

4. Stworzenie spójnego i stabilnego systemu prawno-finansowego zgodnego

z zasad¹ „zanieczyszczaj¹cy p³aci”, zapewniaj¹cego efektywne finansowanie

ochrony œrodowiska.

5. Wdra¿anie rozwi¹zañ skierowanych na zapewnienie bezpieczeñstwa ekologi-

cznego, w tym biologicznego i chemicznego, w postaci procedur notyfiko-

wania lub licencjonowania dzia³alnoœci produkcyjnej, handlowej, opracowy-

wania planów ratowniczych i powiadamiania ludnoœci.

6. Dywersyfikacja Ÿróde³ energii w kierunku po¿¹danym ekologicznie, w tym

wzrost produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych.

7. Rozszerzenie zakresu systemu ocen oddzia³ywania na œrodowisko i wprowa-

dzenie procedur strategicznych ocen oddzia³ywania na œrodowisko.

8. Realizacja programów badawczych s³u¿¹cych zwiêkszeniu efektywnoœci wy-

korzystania zasobów œrodowiska w procesach produkcyjnych, zw³aszcza

rozwój technologii alternatywnych paliw, umo¿liwiaj¹cych zastêpowanie pa-

liw petrochemicznych paliwami opartymi na wêglowodanach.

9. Rozwój mechanizmu zbierania informacji, kontroli stanu œrodowiska i prze-

strzegania norm emisyjnych oraz objêcie systemem monitoringu i statystyki

procesów i zjawisk dotychczas nie objêtych systemowym zbieraniem infor-

macji.

10. Powszechne wdro¿enie systemu certyfikacji przedsiêbiorstw.

Istotn¹ rolê w kszta³towaniu zrównowa¿onego rozwoju przypisuje siê ma³ym

i œrednim przedsiêbiorstwom, cechuj¹cym siê elastycznoœci¹, kreatywnoœci¹ i zdol-

noœci¹ adaptacji do zmian na rynkach lokalnych, krajowych i œwiatowych. Za ko-

nieczne uznaje siê usuniêcie barier prawno-instytucjonalnych, utrudniaj¹cych funk-

cjonowanie sektora MSP, pobudzanie ich innowacyjnoœci oraz u³atwienie dostêpu

do technologii. Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê podmiotów w tym sektorze utrudniona
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jest kontrola i egzekucja przepisów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. Dlatego tym

wiêkszego znaczenia nabiera promowanie przyjaznych œrodowisku metod produkcji

i zarz¹dzania, które maj¹ na celu zapobieganie negatywnym skutkom œrodowisko-

wym ich dzia³alnoœci.

Najwa¿niejszym celem polityki ekologicznej jest zmniejszenie zasoboch³onno-

œci procesu produkcji, gdy¿ jest to jedyna droga realizacji zasady likwidacji zanie-

czyszczeñ, uci¹¿liwoœci i zagro¿eñ u Ÿród³a. Zmniejszenie zu¿ycia zasobów pozwala

ponadto na osi¹ganie korzyœci ekonomicznych w postaci zmniejszenia nak³adów na

produkcjê, a w konsekwencji zmniejszenia obci¹¿eñ z tytu³u wykorzystania zaso-

bów naturalnych œrodowiska. Strategia równowa¿enia produkcji w wyniku zmniej-

szenia zu¿ycia zasobów obejmuje zorganizowanie systemu kontroli zasoboch³onnoœci

produkcji przez wprowadzenie wskaŸników wodoch³onnoœci, materia³och³onnoœci

i odpadowoœci oraz energoch³onnoœci produkcji do systemu sprawozdawczoœci

i statystyki publicznej, do pañstwowego monitoringu œrodowiska, do systemu po-

wiatowych i wojewódzkich programów zrównowa¿onego rozwoju i ochrony œrodo-

wiska oraz do strategii sektorowych.

Kontynuacj¹ polityki ekologicznej pañstwa z roku 1991 jest II polityka ekologicz-

na, która sprowadza ogólnie zdefiniowan¹ w dokumentach wy¿szej rangi koncepcjê

zrównowa¿onego rozwoju do poziomu celów realizacyjnych, wytyczonych w po-

szczególnych dziedzinach gospodarki6. Wyznaczone przez ni¹ cele œredniookreso-

we (do realizacji w latach 2003-2010) bezpoœrednio odnosz¹ce siê do przedsiê-

biorstw dotycz¹:

• wprowadzenia normatywów zu¿ycia wody w najbardziej wodoch³onnych

dziedzinach produkcji na podstawie zasady stosowania najlepszych dostêp-

nych technik (BAT);

• eliminowania wykorzystywania wód podziemnych do celów przemys³owych;

• wprowadzania do praktyki dobrowolnych porozumieñ miêdzy organami

w³adzy a izbami gospodarczymi i innymi stowarzyszeniami przemys³u b¹dŸ

konkretnymi zak³adami w zakresie realizacji programów ograniczania mate-

ria³och³onnoœci i odpadowoœci produkcji;

• wycofania z produkcji i u¿ytkowania b¹dŸ te¿ ograniczenia u¿ytkowania sub-

stancji i materia³ów niebezpiecznych, okreœlonych przez dyrektywy Unii Eu-

ropejskiej i przepisy prawa miêdzynarodowego;

• upowszechnienia ekologicznych ocen cyklu ¿ycia produktu oraz wprowadze-

nia ustawowego obowi¹zku przeprowadzenia takich ocen dla produktów

o wysokiej materia³och³onnoœci i odpadowoœci oraz zawieraj¹cych substancje

niebezpieczne;

• podwojenia wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych w stosunku do

roku 2000.
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Metodyka badañ

Methodology of research

Prezentowane badania to czêœæ szerszego tematu badawczego, którego g³ówn¹

tezê stanowi twierdzenie o wp³ywie dzia³añ proœrodowiskowych wdra¿anych w

przedsiêbiorstwach mleczarskich na ich konkurencyjnoœæ. Jednak ze wzglêdu na

charakter niniejszej prezentacji charakterystyka badañ zostanie celowo ograniczona

wy³¹cznie do dzia³añ proœrodowiskowych w zakresie gospodarki odpadami.

Przedmiotem badañ prowadzonych w 2008 roku by³o ustalenie, jakie dzia³ania

proœrodowiskowe przeprowadzono w przedsiêbiorstwach mleczarskich, jakie by³y

powody podejmowania takich dzia³añ oraz jak przedstawia³a siê gospodarka odpa-

dami w tych jednostkach. Podmiotem badañ by³y przedsiêbiorstwa mleczarskie zlo-

kalizowane na terenie Wielkopolski, które zatrudniaj¹ powy¿ej 9 osób (przedsiêbio-

rstwa ma³e, œrednie i du¿e). Z danych uzyskanych w ostatnim kwartale 2007 z

G³ównego Urzêdu Statystycznego wynika³o, ¿e przedsiêbiorstw ma³ych by³o 21,

œrednich – 27, a du¿ych – 9, czyli w sumie wszystkich przedsiêbiorstw 57. W wyni-

ku podjêtych czynnoœci przygotowawczych do badañ uda³o siê ustaliæ, ¿e w rzeczy-

wistoœci przedsiêbiorstw mleczarskim w województwie wielkopolskim funkcjonuje

39, a 18 jednostek z listy danych statystycznych ju¿ nie istnieje, b¹dŸ nie prowadzi

dzia³alnoœci produkcyjnej zwi¹zanej z sektorem mleczarskim.

Materia³ pierwotny do badañ stanowi³y informacje uzyskane podczas wywiadu

bezpoœredniego, opartego na kwestionariuszu ankietowym, przeprowadzonego z cz³on-

kami zarz¹du oraz kierownictwem œredniego szczebla np. z kierownikami marketingu

lub dzia³u handlowego, kierownikami dzia³u technicznego lub dzia³u ds. ochrony œro-

dowiska, a tak¿e z pe³nomocnikami ds. jakoœci. Kwestionariusz ankietowy zosta³ po-

dzielony na 4 czêœci, przy czym czêœæ która odgrywa kluczow¹ rolê dla niniejszego

opracowania by³a zwi¹zana z dzia³aniami proœrodowiskowymi badanych jednostek.

Ankietowani odpowiadali na pytania zwi¹zane z ochron¹ atmosfery, gospodark¹

wodn¹ oraz gospodark¹ odpadami. W dalszym toku artyku³u zostanie przedstawiona

analiza zwi¹zana wy³¹cznie z dzia³aniami w zakresie gospodarki odpadami. Ostatnia

czêœæ ankiety dotyczy³a charakterystyki badanych przedsiêbiorstw pod k¹tem pozio-

mu zatrudnienia, formy organizacyjnej, rodzaju prowadzonego przetwórstwa, najwa¿-

niejszego rynku zbytu, rocznej wielkoœci sprzeda¿y oraz zmiany wyniku finansowego

i rentownoœci ze sprzeda¿y netto w ci¹gu ostatnich 5 lat.

Próbê generaln¹ badanej populacji stanowi³o 39 przedsiêbiorstw, z czego wœród

32 jednostek przeprowadzono wywiad bezpoœredni, a pozosta³e firmy odmówi³y

odpowiedzi zakrywaj¹c siê najczêœciej tajemnic¹ handlow¹ i koniecznoœci¹ ochrony

przedsiêbiorstwa przed konkurencj¹. W zwi¹zku z tym badane przedsiêbiorstwa

stanowi³y 82% tej populacji, co nale¿y uznaæ za reprezentatywn¹ jej próbê.

Prawie 75% badanych przedsiêbiorstw to jednostki, które powsta³y do 1989

roku, a nieca³e 10% – to przedsiêbiorstwa, które funkcjonuj¹ na rynku od 1996
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roku. 61,3% analizowanych przedsiêbiorstw to spó³dzielnie, a 25,8% to spó³ki z ogra-

niczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Tylko nieliczne przedsiêbiorstwa mleczarskie z bada-

nego terenu to osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz spó³ki cy-

wilne. Ponad po³owa ankietowanych jednostek to przedsiêbiorstwa œrednie, 19,3%

– to jednostki ma³e, a 22,6% badanych stanowi¹ przedsiêbiorstwa du¿e. Przedsiê-

biorstwa, które analizowano produkuj¹ mleko oraz napoje mleczne (74,2%), sery

bia³e (67,7%), mas³o (54,8%), mleko w proszku (22,6%), sery twarde oraz sery to-

pione (po 19,3%), a tak¿e sery miêkkie i lody (po 9,7%). Dla 80% badanych przed-

siêbiorstw g³ównym rynkiem zbytu jest rynek krajowy, natomiast rynek miêdzy-

narodowy stanowi miejsce zbytu jedynie dla 19% przedsiêbiorstw. U wiêkszoœci

ankietowanych brak jest zaanga¿owania kapita³u zagranicznego (nieca³e 11%). Pra-

wie po³owa badanych jednostek wykaza³a, ¿e w ci¹gu ostatnich 5 lat nieznacznie

zwiêkszy³ siê wynik finansowy, a wzrost dosyæ znacz¹cy odnotowano u 26% przed-

siêbiorstw. Tylko nieca³e 10% badanych to jednostki, u których wynik finansowy

w tym okresie zmniejszy³ siê.

Wyniki badañ

Research outcomes

Respondenci odpowiadali na pytania zwi¹zane z czynnikami motywuj¹cymi do

podejmowania dzia³añ proœrodowiskowych, a tak¿e priorytetami takich dzia³añ.

Oceniali zmianê iloœci odpadów powstaj¹cych w ci¹gu roku, a tak¿e iloœci opako-

wañ przeznaczonych do recyklingu. Analizowane przedsiêbiorstwa odpowiada³y na

pytania zwi¹zane z rodzajem odpadów powstaj¹cych w ich jednostce oraz prezento-

wa³y dzia³ania podejmowane w celu minimalizowania iloœci odpadów, a tak¿e spo-

soby ostatecznego zagospodarowania odpadów. Wszystkie odpowiedzi odnosi³y siê

zarówno do sytuacji bie¿¹cej, jak i do stanu sprzed 5 lat. Badane jednostki w przy-

padku wiêkszoœci pytañ podawa³y swoj¹ ocen¹, czyli przypisywa³y konkretnym pa-

rametrom cyfrê od 1 (najwiêksze znaczenie) do 5 (najmniejsze znaczenie).

Na poni¿szym wykresie zosta³o zaprezentowane ujêcie iloœciowe odpowiedzi na

pytanie o g³ówny powód podejmowania dzia³añ proœrodowiskowych z podzia³em

ankietowanych na przedsiêbiorstwa du¿e, œrednie i ma³e.

Przedsiêbiorstwa du¿e i œrednie na g³ówny powód podjêcia takich dzia³añ wska-

zywa³y koniecznoœæ dostosowania siê do wymogów prawnych. Wœród jednostek

du¿ych wa¿nym powodem by³o równie¿ mo¿liwoœæ zmniejszenia kosztów produ-

kcji, a dla jednostek œrednich – wzrost efektywnoœci dzia³ania. Dla przedsiêbiorstw

ma³ych w równym stopniu przy podjêciu decyzji o wdra¿aniu dzia³añ proekologicz-

nych wa¿ny by³ przymus prawny, spe³nienie wymagañ konsumentów oraz mo¿li-

woœæ zmniejszenia kosztów produkcji.

Przedmiotem badañ by³a równie¿ kwestia zwi¹zana z okreœleniem priorytetów

w dzia³aniach proœrodowiskowych (wyk. 2). Jedynie œrednie przedsiêbiorstwa
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wskaza³y w wiêkszoœci na redukcjê iloœci odpadów jako nadrzêdnego celu w poli-

tyce ekologicznej. Dla du¿ych jednostek najwiêksze znaczenie mia³o zmniejszenie

emisji do atmosfery, a ma³e przedsiêbiorstwa skoncentrowa³y siê na dzia³aniach

maj¹cych ograniczyæ iloœæ energii potrzebnej do ich funkcjonowania. Oko³o 50%

przedsiêbiorstw œrednich wskaza³o tak¿e na redukcjê zanieczyszczeñ gazowych, re-

dukcjê zanieczyszczeñ wód oraz zmniejszenie negatywnego oddzia³ywania na lud-

noœæ jako wa¿nego kroku w realizacji strategii œrodowiskowej.

W poni¿szej tabeli zestawiono dane dotycz¹ce zmiany iloœci odpadów w przed-

siêbiorstwach bran¿y mleczarskiej w ci¹gu 5 lat.
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Wykres 1. G³ówny powód podjêcia dzia³añ proœrodowiskowych

Figure 1. The main reason of taking environmental action

�ród³o: badania w³asne

Wykres 2. Priorytetowe dzia³ania proœrodowiskowe

Figure 2. The priority environmental action

�ród³o: badania w³asne



Tabela 1. Zmiany iloœci odpadów powstaj¹cych w du¿ych, œrednich i ma³ych przedsiêbiorstwach

Table 1. Changes in the amount of waste produced by large, medium-sized and small companies

Redukcja

zanieczyszczeñ

Du¿e przedsiêbiorstwa

[%]

Œrednie

przedsiêbiorstwa [%]

Ma³e przedsiêbiorstwa

[%]

wzrost
bez

zmian
spadek wzrost

bez

zmian
spadek wzrost

bez

zmian
spadek

Waga odpadów

(T/rok)
12,5 0 87,5 16,7 0 77,8 16,7 0 50,0

Waga odpadów

w przel. na pro-

dukt gotowy (T)

12,5 0 75 0,0 0 100,0 16,7 0 50,0

Iloœæ opakowañ

odzyskiwanych

w stosunku do

ca³kowitej iloœci

opakowañ (T)

87,5 0 0 55,6 5,6 16,7 50,0 0 16,7

Wielkoœæ

odrzutów

w stosunku do

produkcji dobrej

jakoœci (T)

0 0 75 5,6 0 94,4 0 0 50,0

Iloœæ surowców

odpadowych

przeznaczonych

do recyklingu (T)

75 0 0 72,2 0 22,2 33,3 0 16,7

Iloœæ surowców

odpadowych

aktualnie wyko-

rzystywanych

w stosunku do

przeznaczanego

do recyklingu (T)

75 0 0 44,4 0 5,6 0 0 16,7

�ród³o:badania w³asne

W 2008 roku, bez wzglêdu na wielkoœæ przedsiêbiorstwa, wykazano zarówno

spadek bezwzglêdnej wagi odpadów, jak i spadek wagi odpadów w przeliczeniu na

produkt gotowy w porównaniu z okresem sprzed 5 lat. Wzrós³ natomiast odsetek

przedsiêbiorstw wykazuj¹cych odzysk opakowañ w stosunku do ca³kowitej ich ilo-

œci, przy czym najbardziej wyraŸny przyrost odnotowano w du¿ych jednostkach.

Wiêkszoœæ respondentów zadeklarowa³a zwiêkszenie iloœci surowców odpadowych

przeznaczanych do recyklingu oraz surowców odpadowych aktualnie wykorzysty-

wanych w stosunku do przeznaczanych do recyklingu. Du¿a liczba jednostek

ma³ych nie potrafi³a odnieœæ siê do postawionych pytañ, co mo¿na t³umaczyæ g³ów-

nie brakiem prowadzonej ewidencji w tym wzglêdzie, ewentualnie znacznym jej

uproszczeniem.
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Na poni¿szych wykresach przedstawiona zostanie ocena przedsiêbiorstw w od-

niesieniu do rodzaju odpadów powstaj¹cych w zwi¹zku z ich dzia³alnoœci¹.

W badanych przedsiêbiorstwach powstaje 7 grup odpadów: organiczne poproce-

sowe, inne odpady organiczne lub gnij¹ce, osady œciekowe, nieorganiczne podpro-

cesowe, popió³ wêglowy, odpady opakowaniowe, odpady niebezpieczne. W roku

2008 tylko odpady organiczne oraz opakowaniowe uzyska³y ocenê œwiadcz¹c¹

otym, ¿e stanowi¹ najwiêksz¹ grupê odpadów. Do grupy odpadów, które maj¹ naj-

mniejsze znaczenie nale¿y zaliczyæ: inne odpady organiczne lub gnij¹ce, nieorgani-

czne odpady podprocesowe, popió³ wêglowy oraz odpady niebezpieczne. W 2003

roku grup¹ odpadów o najistotniejszym znaczeniu pod wzglêdem iloœci ich powsta-

wania by³y odpady opakowaniowe.

Nastêpny wykres (wykr.10) zwi¹zany jest z ocen¹ dotycz¹c¹ grupy odpadów,

które uleg³y redukcji w latach 2003-2008, przy czym cyfra 1 oznacza najwiêksz¹

redukcjê, a cyfra 5 – najmniejsz¹ redukcjê.
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Wykres 3. Ocena iloœci odpadów organicznych poprocesowych

Figure 3. Evaluation of organic post-industrial waste

�ród³o: badania w³asne
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Wykres 4. Ocena iloœci innych odpadów organicznych lub gnij¹cych

Figure 4. Evaluation of the volume of other organic and rotting waste

�ród³o: badania w³asne
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Wykres 5. Ocena iloœci osadów œciekowych

Figure 5. Evaluation of the volume of sewage sediments

�ród³o: badania w³asne
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Wykres 6. Ocena iloœci odpadów nieorganicznych podprocesowych

Figure 6. Evaluation of the volume of inorganic post-industrial waste
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Wykres 7. Ocena iloœci popio³u wêglowego

Figure 7. Evaluation of the volume of carbon ash

�ród³o: badania w³asne
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Wykres 8. Ocena iloœci odpadów opakowaniowych

Figure 8. Evaluation of the volume of package waste

�ród³o: badania w³asne
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Wykres 9. Ocena iloœci odpadów niebezpiecznych

Figure 9. Evaluation of the amount of dangerous waste

�ród³o: badania w³asne
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Wykres 10. Ocena stopnia redukcji odpadów

Figure 10. Evaluation of the degree of waste reduction

�ród³o: badania w³asne



Najwiêksz¹ redukcjê odnotowano w przypadku popio³u wêglowego oraz odpa-

dów opakowaniowych i organicznych poprocesowych. Grupa odpadów nieorgani-

cznych poprocesowych oraz innych odpadów organicznych lub gnij¹cych charakte-

ryzowa³a siê najmniejszym stopniem redukcji iloœciowej w ci¹gu 5 lat.

W badaniach analizowano równie¿ rodzaj dzia³añ podejmowanych w bran¿y

mleczarskiej maj¹cych na celu zminimalizowanie iloœci powstaj¹cych odpadów

(tab. 2). Najwa¿niejszym sposobem minimalizacji iloœci odpadów w 2008 roku by³o

stosowanie recyklingu oraz wprowadzanie modyfikacji technologii, a tak¿e uspraw-

nienie gospodarki wewn¹trzzak³adowej. Piêæ lat wczeœniej w badanych jednostkach

najczêœciej zmniejszanie iloœci odpadów odbywa³o siê poprzez modyfikacjê techno-

logii. W obydwu okresach najmniej popularnymi sposobami na minimalizacjê iloœci

odpadów by³o stosowanie opakowañ wielokrotnego u¿ytku oraz modyfikacja pro-

duktów. Lata 2003-2005 to znacz¹ce zmiany w postêpowaniu przedsiêbiorstw w za-

kresie minimalizacji odpadów. Zmniejszy³ siê odsetek przedsiêbiorstw, które nie

wprowadza³y ¿adnych dzia³añ w tym wzglêdzie. Przedsiêbiorstwa wykaza³y jedy-

nie mniejsze zaanga¿owanie w stosowaniu opakowañ wielokrotnego u¿ytku.

Tabela 2. Sposoby minimalizowania iloœci odpadów

Table 2. Ways of minimising waste volume.

Sposób minimalizacji

iloœci odpadów Œrednia ocena

dla roku 2008

Œrednia ocena

dla roku 2003

Odsetek przedsiêbiorstw nie

wprowadzaj¹cych minimalizacji

iloœci odpadów

w roku 2008 w roku 2003

stosowanie opakowañ

wielokrotnego u¿ytku
3,8 3,6 53,1 50

stosowanie recyklingu

odpadów
1,8 2,8 21,9 50

modyfikacja technologii 2,2 2,4 37,5 65,6

usprawnienia gospodarki

wewn¹trzzak³adowej
2,2 2,7 37,5 53,1

modyfikacja produktów 2,5 3,9 40,6 71,9

�ród³o: badania w³asne

Najczêœciej u¿ywan¹ metod¹ zagospodarowania odpadów w 2008 roku by³o

minimalizowanie ich iloœci oraz stosowanie recyklingu. Natomiast w roku 2003

przedsiêbiorstwa bran¿y mleczarskiej najchêtniej przeznacza³y odpady na paszê,

a dopiero w drugim rzêdzie minimalizowa³y ich iloœæ i deponowa³y na sk³adowis-

kach. W pojedynczych przypadkach odnotowano zakopywanie odpadów oraz pod-

dawanie procesowi spalania. Nie zmieni³ siê w przeci¹gu 5 lat odsetek przedsiê-

biorstw, które nie spalaj¹ odpadów oraz nie zakopuj¹ ich. W okresie tym uleg³

zmniejszeniu odsetek przedsiêbiorstw, które deklarowa³y, ¿e nie wdra¿aj¹ dzia³añ
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minimalizuj¹cych iloœæ odpadów, tych jednostek które nie przeznaczaj¹ odpadów

do recyklingu oraz na potrzeby rolnicze np. jako nawóz. Zwiêkszy³ siê natomiast

odsetek jednostek, które nie deponuj¹ odpadów na sk³adowiskach, nie przeznaczaj¹

ich na pasze oraz nie sprzedaj¹ odpadów np. do budowy dróg.

Oprócz priorytetowego dzia³ania, jakim jest minimalizowanie iloœci powsta-

j¹cych odpadów, badane jednostki oceni³y inne metody ostatecznego zagospodaro-

wania odpadów (tab. 3)

Tabela 3. Ocena sposobów zagospodarowania odpadów

Table 3. Evaluation of waste management

Metoda

zagospodarowania

odpadów

Œrednia ocena

dla roku 2008

Œrednia ocena

dla roku 2003

Odsetek przedsiêbiorstw nie

wprowadzaj¹cych gospodarki

odpadami okreœlon¹ metod¹

w roku 2008 w roku 2003

Minimalizowanie iloœci 1,9 2,6 28,1 31,2

Recykling 2,1 3,3 12,5 18,7

Deponowanie na

sk³adowiskach
2,9 2,6 46,9 43,7

Spalanie 4,7 4 75,0 75,0

Przeznaczenie na pasze 2,5 2,2 31,2 21,9

Wykorzystanie w

rolnictwie np. jako

nawozy

3 3,3 59,4 65,6

Sprzeda¿ np. do budowy

dróg
3,4 3,1 65,6 62,5

Zakopywanie 4 4 87,5 87,5

�ród³o: badania w³asne

Podsumowanie

Conclusion

Szczególn¹ ide¹ nowej dyrektywy unijnej, która wesz³a w ¿ycie 12 grudnia 2008

roku, jest tworzenie œrodków prawnych promuj¹cych postulat „spo³eczeñstwa recy-

klingu”, d¹¿¹cego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystania odpa-

dów jako zasobów. Realizacja tego za³o¿enia wymaga przede wszystkim zapewnie-

nia segregacji „u Ÿród³a” oraz zbierania i recyklingu priorytetowych strumieni

odpadów7. Dyrektywa ta wskazuj¹c na potrzebê konkretnych dzia³añ w gospodarce

odpadami wytycza kszta³t polityki ekologicznej pañstwa. W polityce tej oprócz

dzia³añ do tej pory nadrzêdnych, a zwi¹zanych z ochron¹ powietrza i ochron¹ wód,
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7 Górski M., Zasady postêpowania z odpadami, [w:] Przegl¹d komunalny 1; wyd. Abrys; Poznañ 2009;

s. 54-55.



musi znaleŸæ siê znacz¹ce miejsce dla gospodarki odpadami. Konkretne zmiany

w polityce ekologicznej pañstwa powinny poci¹gn¹æ za sob¹ zmiany legislacyjne

oraz zmiany promuj¹ce wdra¿anie w przedsiêbiorstwach dzia³añ prowadz¹cych do

bardziej efektywnej gospodarki odpadami.

Przedsiêbiorstwa sektora mleczarskiego, które poddano badaniom ankieto-

wym, wprowadzaj¹ dzia³ania maj¹ce poprawiæ jakoœæ gospodarki odpadami. Za

g³ówny jednak powód podejmowania takich dzia³añ podaj¹ koniecznoœæ dostoso-

wania siê do zmian legislacyjnych. Wydaje siê, ¿e jedyn¹ s³uszn¹ drog¹ pro-

wadz¹c¹ do wzglêdnie szybkiej poprawy gospodarki odpadami jest wprowadzenie

w³aœnie odpowiednich zmian w ustawodawstwie. Wœród wszystkich badanych

jednostek tylko przedsiêbiorstwa œrednie wskaza³y, i¿ gospodarka odpadami jest

priorytetem w dzia³alnoœci proœrodowiskowej. W³aœciwy jest kierunek iloœci

tworz¹cych siê odpadów. Wiêkszoœæ ankietowanych wykaza³a redukcjê ich iloœci

oraz zwiêkszenie iloœci odpadów przeznaczanych do recyklingu. Zarówno w roku

2008, jak i 2003 grup¹ odpadów o najwiêkszym znaczeniu by³y opakowania.

W okresie tym najwiêksza redukcja iloœci odpadów dotyczy³a popio³u wêglowego

oraz odpadów opakowaniowych, które pomimo tego nadal pozostaj¹ najlicz-

niejsz¹ grup¹ odpadow¹. Jest to kolejna wskazówka do wprowadzania zmian w

polityce ekologicznej, które stymulowaæ powinny dzia³ania zmniejszaj¹ce iloœæ

wprowadzanych na rynek opakowañ, a co za tym idzie iloœæ powstaj¹cych odpa-

dów opakowaniowych. W roku, w którym prowadzono badania najwa¿niejszym

sposobem minimalizacji iloœci odpadów by³o stosowanie recyklingu, a w okresie

poprzednim – modyfikacja technologii. Przedsiêbiorstwa w ci¹gu 5 lat wykaza³y

wzrost zainteresowania minimalizacj¹ iloœci powstaj¹cych odpadów, przy mniej-

szym zaanga¿owaniu w stosowanie opakowañ wielokrotnego u¿ytku. Po¿¹dany

równie¿ jest kierunek zmian w sposobach zagospodarowywania odpadów w bran-

¿y mleczarskiej. Coraz mniej przedsiêbiorstw deponuje odpady na sk³adowiskach,

a coraz wiêcej przeznacza je do recyklingu.
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Polityka ekologiczna przedsiêbiorstw mleczarskich w Wielkopolsce

w zakresie gospodarki odpadami

Streszczenie

Ustawodawstwo unijne oraz polityka ekologiczna pañstwa wymusza na polskich przedsiêbio-

rcach okreœlone dzia³ania proœrodowiskowe. Wiêkszoœæ przedsiêbiorstw bran¿y mleczarskiej fun-

kcjonuj¹cych na terenie województwa wielkopolskiego wdra¿a takie dzia³ania. Du¿e zaanga¿o-

wanie odnotowuje siê w minimalizacji iloœci powstaj¹cych odpadów, a coraz wiêcej

przedsiêbiorstw stosuje recykling odpadów. Ca³y czas problemem jest du¿a iloœæ tworz¹cych siê

odpadów opakowaniowych. Zmniejsza siê ona z roku na rok, ale nadal jest niezadowalaj¹ca. Aby

zmiany te dalej pod¹¿a³y w kierunku, który pozwoli na realizacjê zasad polityki ekologicznej opa-

rtych na idei zrównowa¿onego rozwoju, potrzebne jest w³aœciwe motywowanie przedsiêbiorstw

poparte efektywnym systemem finansowania.

The ecological policy of dairy companies in Wielkopolska

with regard to waste management

Summary

The definitive proecological actions are exacted through the legislation of the EU and ecolo-

gical politics of the state. The most of dairy companies functioning in Wielkopolska region imple-

ment these activities. On one hand the huge engagement is mainly noted in minimization of ri-

sing quantity of wastes and on the other more and more of companies use wastes’ recycling.

Nevertheless, a large quantity of packaging wastes is still one of the most significant problem. It

systematically decreases, but the rate of reduction is not satisfactory. It is necessary to undertake

the appropriate actions to make the changes go into the right direction for companies, which sho-

uld be supported by the efficient financial system. It allows to realize the ecological politics rules

based on sustainable development idea.
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Infrastruktura gospodarcza i jej zró¿nicowanie

na obszarach wiejskich województwa

wielkopolskiego

The economic infrastructure and its diversity in rural

areas of wielkopolskie voivodship

Wstêp

Introduction

Infrastruktura gospodarcza obszarów wiejskich, okreœlana równie czêsto infra-

struktur¹ wsi, czy te¿ infrastruktur¹ wiejsk¹, to ogó³ obiektów i urz¹dzeñ na danym

terenie, œciœle z nim zwi¹zanych i niezbêdnych do w³aœciwego funkcjonowania

przedsiêbiorstw i gospodarstw domowych. Waga problemu, jakim jest stan wyposa-

¿enia obszarów wiejskich w podstawowe urz¹dzenia infrastruktury gospodarczej

wynika przede wszystkim z tego, ¿e niedostatecznie rozwiniêta i Ÿle funkcjonuj¹ca

infrastruktura mo¿e stanowiæ jedn¹ z podstawowych barier aktywizacji gospodar-

czej obszarów wiejskich, a co za tym idzie atrakcyjnoœci inwestycyjnej i warunków

¿ycia na wsi.

W literaturze przedmiotu pisz¹c o roli i wp³ywie infrastruktury gospodarczej na

rozwój obszarów wiejskich podkreœla siê przede wszystkim koniecznoœæ dostoso-

wania elementów sk³adowych infrastruktury i ewentualnego ich modyfikowania do:

• stopnia rozwoju ca³ego systemu infrastrukturalnego,

• ogólnego po³o¿enia gospodarczego i fizjografii danej jednostki terytorialnej,

• mo¿liwoœci i warunków lokalnych oœrodków gospodarczych,

• wzajemnego powi¹zania obszarów gmin, czy powiatów z obszarami s¹sia-

duj¹cymi, a zw³aszcza miastami.

Rozwój inwestycji z zakresu infrastruktury jest œciœle zwi¹zany ze stanem go-

spodarki. W zale¿noœci od koniunktury gospodarczej wystêpuje bowiem zmienne

zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne, co wp³ywa na nierównomiernoœæ

jej wzrostu. Fazy recesji i stagnacji gospodarczej s¹ okresami intensywnych inwes-

tycji infrastrukturalnych, wp³ywaj¹ na zwiêkszanie zatrudnienia i równoczeœnie po-

225



woduj¹ zapocz¹tkowanie o¿ywienia. Rola infrastruktury zmienia siê zaœ diametral-

nie w fazie o¿ywienia gospodarczego, a nawet wtedy gdy obserwowany jest rozwój

tylko okreœlonej ga³êzi gospodarki. Musi ona wówczas pe³niæ rolê czynnika

wiod¹cego, gdy¿ mo¿liwoœci œwiadczenia przez ni¹ us³ug bêd¹ okreœlaæ granice

rozwoju preferowanej ga³êzi gospodarki1.

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wyposa¿enia obszarów wiejskich

woj. wielkopolskiego w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej w prze-

kroju powiatów i okreœlenie jego zró¿nicowania przestrzennego. Badaniami objêto

wszystkie powiaty ziemskie województwa wielkopolskiego, których powierzchniê

tworz¹ obszary wiejskie. Powiatów takich jest w woj. wielkopolskim 31. Podstaw¹

uzyskania liczbowych wartoœci wskaŸników opisuj¹cych dobrane do badania ele-

menty infrastruktury by³y dane statystyczne dotycz¹ce obszarów wiejskich woj.

wielkopolskiego w przekroju powiatów w 2007 r. udostêpnione przez G³ówny

Urz¹d Statystyczny w formie elektronicznej – Bank Danych Regionalnych.

Metoda pomiaru zagospodarowania infrastrukturalnego

The method of infrastructure level measurement

Metoda pomiaru poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej na obszarach

wiejskich w woj. wielkopolskim w przekroju powiatów zosta³a oparta na zasadach

konstruowania syntetycznego miernika rozwoju. Wyboru cech diagnostycznych do-

konano na podstawie przes³anek merytorycznych i analizie elementów diagonal-

nych macierzy odwrotnej do macierzy korelacji R. W pracy zastosowano normali-

zacjê (standaryzacjê) medianow¹. Do konstrukcji syntetycznego miernika wybrano

metodê wzorcow¹ Hellwiga w ujêciu pozycyjnym2. Wyznaczone wartoœci syntety-

cznego miernika pos³u¿y³y do liniowego porz¹dkowania, a nastêpnie do wyodrêb-

nienia klas typologicznych powiatów3.

Pomiaru poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej na obszarze wiejskim ka-

¿dego z analizowanych powiatów dokonano pos³uguj¹c siê dwoma zestawami cech

diagnostycznych. W podejœciu pierwszym infrastrukturê opisano za pomoc¹ wskaŸ-

ników natê¿enia, a w podejœciu drugim – wskaŸników struktury. W obu podejœciach

skonstruowano syntetyczny miernik rozwoju, a nastêpnie po³¹czono wyniki tych

podejœæ poprzez wyznaczenie ³¹cznego syntetycznego miernika rozwoju, co umo¿-

liwi³o uporz¹dkowanie powiatów pod k¹tem gêstoœci i dostêpnoœci infrastruktury

gospodarczej.
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W podejœciu pierwszym do pomiaru zagospodarowania obszarów wiejskich po-

wiatów woj. wielkopolskiego infrastruktur¹ gospodarcz¹ pod k¹tem jej gêstoœci za-

stosowano nastêpuj¹ce cechy diagnostyczne:

– d³ugoœæ sieci dróg publicznych gminnych w km na 100 km2 powierzchni po-

wiatu (drogi – natê¿enie),

– d³ugoœæ wiejskiej rozdzielczej sieci wodoci¹gowej w km na 100 km2 po-

wierzchni powiatu (wodoci¹gi – natê¿enie),

– d³ugoœæ wiejskiej rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w km na 100 km2 po-

wierzchni powiatu (kanalizacja – natê¿enie),

– d³ugoœæ wiejskiej rozdzielczej sieci gazowej w km na 100 km2 powierzchni

powiatu (gaz – natê¿enie),

– W podejœciu drugim do pomiaru zagospodarowania obszarów wiejskich po-

wiatów infrastruktur¹ gospodarcz¹ pod k¹tem jej dostêpnoœci dla ludnoœci

wiejskiej przyjêto nastêpuj¹ce cechy diagnostyczne:

– liczba ludnoœci korzystaj¹ca z sieci wodoci¹gowej w % ogó³u ludnoœci wiej-

skiej (wodoci¹gi – struktura),

– liczba ludnoœci korzystaj¹ca z sieci kanalizacyjnej w % ogó³u ludnoœci wiej-

skiej (kanalizacja – struktura),

– liczba ludnoœci korzystaj¹ca z sieci gazowej w % ogó³u ludnoœci wiejskiej

(gaz – struktura),

– liczba ludnoœci obs³ugiwana przez oczyszczalnie œcieków w % ogó³u ludno-

œci wiejskiej (oczyszczalnie – struktura).

Charakterystyka cech opisuj¹cych infrastrukturê gospodarcz¹

The characteristics of economic infrastructure

Stopieñ zró¿nicowania obszarów wiejskich woj. wielkopolskim pod wzglêdem

ich wyposa¿enia w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej nie jest taki

sam. Na zró¿nicowanie przestrzenne zagospodarowania infrastrukturalnego wska-

zuj¹ poziomy wartoœci podstawowych charakterystyk liczbowych obliczonych dla

wybranych do badania cech, tj.: wartoœæ minimalna i maksymalna, œrednia arytme-

tyczna, mediana brzegowa i wspó³czynnik zmiennoœci (tab. 1).

W woj. wielkopolskim stosunkowo du¿e zró¿nicowanie miêdzy powiatami wy-

stêpowa³o w zagospodarowaniu obszarów wiejskich sieci¹ dróg gminnych. Potwier-

dza to wartoœæ wspó³czynnika zmiennoœci, która ukszta³towa³a siê na poziomie

57,3%. Najwiêksze zagêszczenie sieci dróg publicznych gminnych, mierzone ich

d³ugoœci¹ przypadaj¹c¹ na 100 km2 powierzchni obszarów wiejskich, wystêpowa³o

w powiecie gostyñskim – 94,1 km /100 km2. Najni¿sz¹ wartoœæ omawiany wskaŸ-

nik przyjmowa³ w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim (8,1 km/100 km2), z³oto-

wskim (8,4 km/100 km2) i miêdzychodzkim (8,9 km/100 km2). Dla obszarów wiej-
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skich woj. wielkopolskiego i Polski analogiczne wielkoœci wykazywa³y niedu¿e

ró¿nice i wynosi³y – odpowiednio – 31,8 km/100 km2 i 33,5 km/100 km2.

W 2007 r. najmniej zró¿nicowanym elementem infrastruktury gospodarczej,

wœród badanych sk³adników, by³a rozdzielcza sieæ wodoci¹gowa analizowana pod

k¹tem dostêpnoœci (6,1% – poziom niski) i gêstoœci (33,5% – poziom œredni). Naj-

wy¿sz¹ wartoœci¹ wskaŸnika okreœlaj¹cego d³ugoœæ wiejskiej rozdzielczej sieci wodo-

ci¹gowej w km przypadaj¹c¹ na 100 km2 ogólnej powierzchni obszarów wiejskich

cechowa³y siê powiaty: koniñski (137,4 km/100 km2) i kolski (127,1 km/100 km2),

zaœ najni¿sz¹ legitymowa³y siê powiaty: czarnkowsko-trzcianecki (31,2 km/100 km2)

i z³otowski (31,9 km/100 km2). Analogiczne wielkoœci dla obszarów wiejskich woj.

wielkopolskiego i Polski charakteryzowa³y siê niedu¿¹ ró¿nic¹ w gêstoœci i wyno-

si³y odpowiednio: 80,9 km/100 km2 oraz 68,7 km/100 km2. Sieæ wodoci¹gowa cha-

rakteryzowa³a siê równie¿ najwiêksz¹ dostêpnoœci¹ do us³ug przez siebie œwiadczo-

nych. Wszystkie wielkopolskie powiaty odznacza³y siê doœæ wysokimi i ma³o

zró¿nicowanymi wartoœciami wskaŸników okreœlaj¹cych dostêpnoœæ ludnoœci wiej-

skiej do wody dostarczanej przez sieæ wodoci¹gow¹. Najkorzystniejsza sytuacja

w tej dziedzinie mia³a miejsce w powiecie gostyñskim, gdzie ponad 94% ogó³u lud-

noœci wiejskiej korzysta³o z us³ug sieci wodoci¹gowej. Powiatem, w którym udzia³

osób obs³ugiwanych przez sieæ wodoci¹gow¹ w ogólnej liczbie ludnoœci by³ naj-

mniejszy – 70,7%, by³ powiat czarnkowsko-trzcianecki. Powiat ten by³ równie¿ je-

dynym w woj. wielkopolskim, w którym omawiany wskaŸnik przyj¹³ wartoœæ

ni¿sz¹ ni¿ analogiczny wskaŸnik dla obszarów wiejskich Polski – 73,3%, przy po-

ziomie wskaŸnika dla obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego równej 86,3%.

Obszary wiejskie woj. wielkopolskiego odznacza³o du¿e zró¿nicowanie prze-

strzenne ich zagospodarowania rozdzielcz¹ sieci¹ kanalizacyjn¹, rozpatrywane za-

równo ze wzglêdu na jej gêstoœæ (67,0% – poziom wysoki) jak i dostêpnoœæ (38,8%

– poziom œredni). W 40% ogó³u powiatów gêstoœæ sieci kanalizacyjnej, mierzona

jej d³ugoœci¹ w km na 100 km2 powierzchni obszaru wiejskiego nie przekracza³a

10 km, przy czym najni¿sz¹ wartoœæ d³ugoœci tej sieci odnotowano w powiecie no-

wotomyskim – 2,3 km/100 km2, zaœ najwiêksze zagêszczenie sieci kanalizacyjnej

wystêpowa³o w powiecie jarociñskim – 51,1 km/100 km2. Z kolei d³ugoœci sieci na

terenach wiejskich woj. wielkopolskiego i ca³ego kraju by³y podobne i kszta³towa³y

siê odpowiednio: na poziomie 14,5 km/100 km2 i 14,9 km/100 km2. Obszary wiej-

skie woj. wielkopolskiego w zakresie poziomu wyposa¿enie w sieæ kanalizacyjn¹,

mierzonego liczb¹ ludnoœci korzystaj¹cej z sieci w ogóle ludnoœci wiejskiej, wyka-

zywa³y œrednie zró¿nicowanie. Zdecydowanie najlepsza sytuacja w omawianym za-

kresie mia³a miejsce w powiecie chodzieskim (46,5%) i jarociñskim (40,9%), zaœ

najwiêksze zaniedbania w dostêpie do sieci kanalizacyjnej wystêpowa³y w powiecie

nowotomyskim (6,9%) i wrzesiñskim (8,1%). Odsetek ludnoœci wiejskiej korzy-

staj¹cej z us³ug œwiadczonych przez rozdzielcz¹ sieæ kanalizacyjn¹ w woj. wielko-

polskim wynosi³ 25,3% i by³ wy¿szy o 4 punkty proc. ni¿ dla Polski.
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Tabela 1. Charakterystyki liczbowe cech opisuj¹cych infrastrukturê gospodarcz¹ powiatów woj.

wielkopolskiego (wed³ug stanu na koniec 2007 r.)

Table 1.The numbers characterizing economic infrastructure of rural areas in wielkopolskie voi-

vodship districts (end of 2007)

Charakte-

rystyki

Drogi

(natê-

¿enie)

Wodoci¹gi Kanalizacja Gaz Oczysz-

czalnie

(struk-

tura)
natê¿enie struktura natê¿enie struktura natê¿enie struktura

minimum 8,1 31,2 70,7 2,3 6,9 0,0 0,0 10,1

œrednia

arytmetyczna
31,8 80,8 86,1 14,4 24,9 25,7 10,3 25,4

mediana

brzegowa
31,8 80,9 87,2 12,2 24,7 21,6 4,8 24,5

maksimum 94,1 137,4 94,1 51,1 46,5 90,1 45,4 55,7

wspó³czynnik

zmiennoœci

(w %)

57,3 33,5 6,1 67,0 38,8 79,2 116,7 43,4

�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa 2009.

Najwiêksz¹ zmiennoœci¹, spoœród badanych elementów infrastruktury gospodar-

czej, cechowa³y siê wartoœci wskaŸników opisuj¹cych zagospodarowanie wielkopol-

skiej wsi rozdzielcz¹ sieci¹ gazow¹, zarówno ze wzglêdu na jej dostêpnoœæ (116,7%

– poziom bardzo wysoki), jak i gêstoœæ (79,2% – poziom wysoki). Powiatem zdecy-

dowanie najlepiej wyposa¿onym w sieæ by³ powiat s³upecki, w którym na 100 km2

powierzchni przypada³o 90,1 km d³ugoœci sieci. Na ogromne niedostatki w tej dzie-

dzinie wskazuje fakt, i¿ w 7 z 31 powiatów ziemskich woj. wielkopolskiego gêstoœæ

rozdzielczej sieci gazowej nie przekracza 10 km na 100 km2 ich powierzchni,

a w powiecie s³upeckim sieæ ta w ogóle nie wystêpowa³a. Gêstoœæ sieci gazowej na

obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego wynosi³a niewiele ponad 18 km/100

km2, zaœ na obszarze Polski – niewiele ponad 20 km/100 km2. Z kolei zró¿nicowa-

nia miêdzypowiatowe w wyposa¿eniu wsi woj. wielkopolskiego w dostêp do us³ug

rozdzielczej sieci gazowej by³y ogromne. Najwy¿szym nasyceniem sieci¹ w bada-

nym 2007 r. odznacza³y siê obszary wiejskie w powiecie poznañskim, gdzie gaz

sieciowy wykorzystywany by³ przez ponad 45% mieszkañców. W pozosta³ych po-

wiatach mo¿liwoœci korzystania z gazu przewodowego by³y znacznie mniejsze, co

potwierdza³ fakt, ¿e w 4 powiatach ten sposób dostarczania gazu nie by³ w ogóle

wykorzystywany, a w 16 powiatach udzia³ ludnoœci zaopatruj¹cej siê w gaz z sieci

w ogóle ludnoœci wiejskiej nie przekracza³ 10%. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na

to, ¿e niski poziom odsetka mieszkañców wsi korzystaj¹cych z gazu sieciowego by³

charakterystyczny nie tylko dla woj. wielkopolskiego, w którym wynosi³ on œrednio

oko³o 13%, ale i dla obszarów wiejskich ca³ej Polski – 18,5%.

Wyposa¿enie wsi woj. wielkopolskiego w oczyszczalnie œcieków w 2007 r.,

mierzone liczb¹ ludnoœci przez nie obs³ugiwanej w procencie ogó³u ludnoœci wiej-

skiej, charakteryzowa³o siê wiêkszym zró¿nicowaniem ani¿eli wyposa¿enie w sieæ
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wodoci¹gow¹ i sieæ kanalizacyjn¹. Wskazywa³a na to wartoœæ wspó³czynnika

zmiennoœci, która ukszta³towa³a siê na poziomie 43,4%. Najlepsza sytuacja w oma-

wianej dziedzinie mia³a miejsce w powiecie jarociñskim, w którym 55,7% ogó³u

ludnoœci wiejskiej korzysta³o z us³ug oczyszczalni œcieków, zaœ na drugim koñcu

znajdowa³ siê powiat nowotomyski, gdzie oczyszczalnie obs³ugiwa³y zaledwie 10%

ogó³u ludnoœci zamieszkuj¹cej obszary wiejskie. W woj. wielkopolskim us³ugi

œwiadczone przez oczyszczalnie œcieków wykorzystywa³o 26,5%, a w Polsce –

23,8% ogó³u ludnoœci wiejskiej.

Delimitacja obszarów wiejskich

Rural areas delimitation

Do pomiaru poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej na obszarach wiej-

skich woj. wielkopolskiego przyjêto cechy opisuj¹ce gêstoœæ gminnych dróg publi-

cznych, gêstoœæ rozdzielczych sieci: wodoci¹gowej, kanalizacyjnej i gazowej, a tak-

¿e dostêpnoœæ ludnoœci wiejskiej do us³ug œwiadczonych przez rozdzielcze sieci:

wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ i gazow¹ oraz oczyszczalnie œcieków. Dla znormalizo-

wanych cech wyznaczono wartoœæ syntetycznej miary opisuj¹cej poziom rozwoju

infrastruktury dla ka¿dego badanego powiatu. Po liniowym uporz¹dkowaniu powia-

tów wed³ug malej¹cych wartoœci miernika podjêto analizê ró¿nic w poziomie jego

wartoœci obliczonych dla s¹siaduj¹cych ze sob¹ powiatów, co pozwoli³o na wyodrêb-

nienie 4 klas powiatów. Wartoœci wskaŸników opisuj¹ce poziom rozwoju infrastruk-

tury wed³ug wyznaczonych klas oraz wartoœci wskaŸników opisuj¹cych ogó³em ob-

szary wiejskie woj. wielkopolskiego i ca³ego kraju zawarto w tab. 2.

Wyodrêbnione klasy typologiczne gromadz¹ w sobie powiaty pod k¹tem ich po-

dobieñstwa w rozwoju badanych elementów infrastruktury gospodarczej:

Klasa pierwsza – utworzy³y j¹ trzy powiaty: gostyñski, jarociñski oraz poznañ-

ski, charakteryzuj¹ce siê bardzo wysokim poziomem zainwestowania obszarów

wiejskich infrastruktur¹ gospodarcz¹. W klasie tej odnotowano wysokie wartoœci

wszystkich wskaŸników opisuj¹cych zagêszczenie sieci infrastrukturalnych, którym

towarzyszy³y równie wysokie wartoœci wskaŸników charakteryzuj¹cych dostêp lud-

noœci wiejskiej do us³ug przez nie œwiadczonych. Szczególn¹ uwagê w klasie pier-

wszej zwraca zjawisko znacznie lepszego wyposa¿enia wsi w sieæ kanalizacyjn¹,

sieæ gazow¹ oraz oczyszczalnie œcieków w porównaniu z wyposa¿eniem obszarów

zakwalifikowanych do klasach kolejnych – z us³ug sieci kanalizacyjnej korzysta³o

36,8% mieszkañców wsi w klasie pierwszej, a jej gêstoœæ kszta³towa³a siê na pozio-

mie 31,8 km na 100 km2 powierzchni, analogiczne wielkoœci wskaŸników opisuj¹ce

sieæ gazow¹, kszta³towa³y siê odpowiednio na poziomie – 36,8% i 76,6 km/100

km2. Natomiast z us³ug œwiadczonych przez oczyszczalnie œcieków korzysta³o nie-

spe³na 42% mieszkañców wsi powiatów tej klasy. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e

wszystkie wskaŸniki charakteryzuj¹ce zagospodarowanie infrastrukturalne w klasie
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pierwszej, tak ze wzglêdu na gêstoœæ, jak i dostêpnoœæ, ukszta³towa³y siê na pozio-

mie wy¿szym ani¿eli œrednie wielkoœci dla woj. wielkopolskiego i dla ca³ej Polski.

Klasa druga – zakwalifikowano do niej powiaty charakteryzuj¹ce siê wysokim

poziomem rozwoju infrastruktury gospodarczej na obszarach wiejskich woj. wiel-

kopolskiego, a utworzy³o j¹ siedem powiatów rozrzuconych po ca³ym terytorium

województwa. W klasie tej mia³ miejsce znaczny spadek dostêpu ludnoœci wiejskiej

do us³ug œwiadczonych przez sieæ gazow¹ (o 22,5 punktów proc., co by³o spowodo-

wane znacznym spadkiem zagêszczenia sieci – o 48,3 km/100 km2), sieæ kanaliza-

cyjn¹ (o 12,3 punktów proc., przy spadu zagêszczenia sieci o ponad 16 km/100 km2)

oraz oczyszczalnie œcieków (o 17 punktów proc.). Na niski poziom dostêpu miesz-

kañców obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego do us³ug sieci gazowej w klasie

drugiej, wskazuje równie¿ wartoœæ œredniej opisuj¹cej analizowane zjawisko dla ob-

szarów wiejskich ca³ej Polski, która ukszta³towa³a siê na poziomie wy¿szym o pra-

wie 5 punktów proc., tj. 18,5%.

Tabela 2. Miêdzyklasowe zró¿nicowanie infrastruktury gospodarczej na obszarach wiejskich woj.

wielkopolskiego w 2007 r. (wartoœci œrednich harmonicznych w klasach)

Table 2. Interclass diversification of economic infrastructure in rural areas of wielkopolskie voi-

vodship in 2007 (values of harmonic mean in classes)

Cechy
Klasa obszarów wiejskich Obszary wiejskie ogó³em

I II III IV woj. wielkopolskie Polska

d³ugoœæ wiejskiej rozdzielczej sieci w km na 100 km2

Drogi 50,6 38,8 34,2 15,8 31,8 33,5

Wodoci¹gi 91,7 91,5 90,5 55,5 80,9 68,7

Kanalizacja 31,8 15,6 14,1 7,3 14,5 14,9

Gaz 76,6 28,3 19,5 10,9 18,2 20,3

liczba ludnoœci obs³ugiwana w % ogó³u ludnoœci wiejskiej

Wodoci¹gi 90,1 87,0 86,4 82,0 86,3 73,3

Kanalizacja 36,8 24,5 23,2 19,6 25,3 21,3

Gaz 36,2 13,7 5,2 4,9 12,8 18,5

Oczyszczalnie 41,6 24,6 25,2 17,7 26,5 23,8

�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa 2009.

Klasa trzecia – w jej sk³ad wesz³o trzynaœcie powiatów, których obszary wiej-

skie charakteryzowa³y siê œrednim poziomie wyposa¿enia w infrastrukturê gospo-

darcz¹. Powiaty zakwalifikowane do tej klasy cechowa³o znaczne rozproszenie

przestrzenne, jednak¿e najwiêksze ich skupiska tworzy³y rozleg³e obszary w po³u-

dniowo-wschodniej czêœci województwa. W klasie tej nast¹pi³o dalsze zmniejszenie

dostêpnoœci ludnoœci wiejskiej do sieci gazowej (o 8,5 punktu proc., przy spadku

zagêszczenia sieci o 8,8 km/100 km2) i oczyszczalni œcieków (o ponad 12 punktów

proc.). Uwagê zwraca równie¿ zjawisko wiêkszej dostêpnoœci mieszkañców wsi do
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us³ug œwiadczonych przez oczyszczalnie œcieków ani¿eli w klasie o wysokim stop-

niu zagospodarowania infrastruktur¹ (o 0,6 punktu proc.).

Klasa czwarta – utworzy³o j¹ osiem powiatów odznaczaj¹cych siê niskim pozio-

mem zagospodarowania obszarów wiejskich infrastruktur¹ gospodarcz¹. Piêæ z nich

stworzy³o rozleg³e skupisko w pó³nocno-zachodniej czêœci województwa, a pozosta³e

le¿a³y pojedynczo po³o¿one w jego czêœci po³udniowej. Powiaty o niskim poziomie

rozwoju infrastruktury cechowa³o zjawisko wysokiego poziomu dostêpnoœci ludnoœci

do us³ug œwiadczonych przez sieæ wodoci¹gow¹ (82%) przy jednoczesnym gwa³tow-

nym spadku gêstoœci sieci w porównaniu z klas¹ powiatów o œrednim wyposa¿eniu

infrastrukturalnym (o 35 km/100 km2). Najwiêksze niedostatki w zainwestowaniu ob-
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z³otowski

pilski

czarnkowsko-

trzcianecki

chodzieski

obornicki

szamotulski

miêdzychodzki

bardzo wysoki

wysoki

œredni

niski

Stopieñ rozwoju infrastruktury gospodarczej:
kêpiñski

ostrzeszowski

kêpiñski

ostrowski

koniñski

gnieŸnieñski

w¹growiecki

poznañski

œredzki wrzesiñski

jarociñski

s³upecki

wolsztyñski
koœciañski

œremski

leszczyñski

Rysunek 1. Zró¿nicowanie przestrzenne obszarów wiejskich woj. Wielkopolskiego wed³ug

poziomu wyposa¿enia w infrastrukturê gospodarcz¹

Figure 1. Spatial diversification of rural areas in wielkopolskie voivodship according to the

economic infrastructure equipment level

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie tab. 2.



szarów wiejskich woj. wielkopolskiego, które wesz³y do klasy czwartej, widoczne

s¹ w bardzo niskim stopniu dostêpnoœci ludnoœci do us³ug œwiadczonych przez sieæ

gazow¹, oczyszczalnie œcieków i sieæ kanalizacyjn¹, z us³ug których korzysta³o od-

powiednio tylko: 4,9%, 17,7% i 19,6% ludnoœci tam zamieszkuj¹cej.

Identyfikacja i analiza wartoœci syntetycznego miernika rozwoju infrastruktury

gospodarczej wskaza³a na znaczne zró¿nicowanie przestrzenne obszarów wiejskich

powiatów woj. wielkopolskiego. W celu wyraŸniejszego ukazania tego zjawiska zi-

lustrowano je na rys. 1, gdzie najciemniejszym kolorem zaznaczono powiaty o naj-

wy¿szym poziomie rozwoju infrastrukturalnego, zaœ kolorem najjaœniejszym – po-

wiaty o najni¿szym poziomie rozwoju.

Typologiê obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego w przekroju powiatów

wed³ug poziomu rozwoju przyjêtych do badañ podstawowych elementów infrastru-

ktury gospodarczej przedstawiono w tab. 3.

Tabela 3. Typologia obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego wed³ug osi¹gniêtego poziomu roz-

woju elementów infrastruktury gospodarczej

Table 3. Typology of rural areas in wielkopolskie voivodship according to the development of

economic infrastructure elements

Klasa
Wartoœæ

miernika
Opis klasy Wystêpowanie

Liczba

powia-

tów

Powiaty

reprezentuj¹ce

klasê

I
0,823 –

0,976

Obszary o bardzo wysokim

stopniu zagospodarowania

infrastrukturalnego w zakresie

dostêpnoœci ludnoœci do sieci

wodoci¹gowej oraz wysokim

zagêszczeniu sieci

wodoci¹gowej i gazowej

Powiaty

po³o¿one

w œrodkowej

i po³udniowej

czêœci

województwa

3

gostyñski,

jarociñski,

poznañski

II
0,309 –

0,450

Obszary o wysokim stopniu

wyposa¿enia w zakresie

gêstoœci i dostêpnoœci do sieci

wodoci¹gowej oraz niskim

poziomie zagospodarowania

sieci¹ gazow¹

Przede wszyst-

kim powiaty

po³o¿one na

obszarze po³u-

dniowej czêœci

województwa

7

chodzieski,

gnieŸnieñski,

grodziski,

koniñski,

ostrowski,

œredzki,

wolsztyñski

III
0,101–

0,289

Obszary o wysokim stopniu

zagospodarowania zarówno w

dostêpie jak i gêstoœci sieci

wodoci¹gowej oraz o niskim

poziomie dostêpnoœci do sieci

gazowej

G³ównie

powiaty

po³o¿one w

po³udniowo-w

schodniej

czêœci

województwa
13

kaliski,

kêpiñski, kolski,

koœciañski,

krotoszyñski,

ostrzeszowski,

pilski,

pleszewski,

rawicki,

s³upecki,

szamotulski,

œremski,

w¹growiecki
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IV
-0,265 –

0,056

Obszary o bardzo niskim

poziomie dostêpnoœci do sieci

gazowej, kanalizacyjnej

i oczyszczalni œcieków oraz

o niskim poziomie zagêszczenia

sieci kanalizacyjnej i gazowej

Przede

wszystkim

powiaty le¿¹ce

w pó³nocno-

-zachodniej

czêœci

województwa

8

czarnkowsko-

-trzcianecki,

leszczyñski,

miêdzychodzki,

nowotomyski,

obornicki,

turecki,

wrzesiñski,

z³otowski

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie tab. 2.

Wnioski

Conclusions

Na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego, podobnie jak na obszarach wiej-

skich pozosta³ej czêœci kraju, od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku mia³

miejsce znaczny postêp w rozwoju wyposa¿enia infrastrukturalnego. Tendencja ta

na pocz¹tku XXI wieku zosta³a podtrzymana i zintensyfikowana poprzez uzyskanie

przez Polskê mo¿liwoœci finansowania inwestycji infrastrukturalnych z przedakce-

syjnych i poakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej. Poprawie uleg³o przede wszy-

stkim zagospodarowanie wsi w tak kluczowe elementy infrastruktury gospodarczej

jak: sieæ wodoci¹gowa, sieæ kanalizacyjna oraz oczyszczalnie œcieków, i to zarówno

pod wzglêdem ich zagêszczenia przestrzennego, jak i dostêpnoœci ludnoœci do us³ug

przez nie œwiadczonych. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e mimo tak pozytywnych

zmian nadal wystêpuj¹ znaczne niedostatki w zainwestowaniu obszarów wiejskich

infrastruktur¹ gospodarcz¹, które dodatkowo pog³êbia znaczne ich zró¿nicowanie

przestrzenne.

Badanie i analiza rozmieszczenia przestrzennego powiatów woj. wielkopolskie-

go ze wzglêdu na ich przynale¿noœæ do wyodrêbnionych klas typologicznych, sku-

piaj¹cych jednostki o podobnym stanie rozwoju infrastruktury, pozwoli³y zauwa-

¿yæ, ¿e bardzo wysokim i wysokim poziomem wyposa¿enia obszarów wiejskich

w infrastrukturê gospodarcz¹ charakteryzowa³y siê g³ównie powiaty po³o¿one

w bezpoœrednim s¹siedztwie miasta Poznania oraz powiaty w po³udniowej czêœci

województwa. Natomiast klasy skupiaj¹ce powiaty o niskim stopniu wyposa¿enia

infrastrukturalnego po³o¿one by³y przewa¿nie peryferyjnie w stosunku do g³ówne-

go centrum rozwoju, jakim jest stolica województwa i zajmowa³y g³ównie pó³noc-

no-zachodni¹ czêœæ woj. wielkopolskiego.
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Infrastruktura gospodarcza i jej zró¿nicowanie na obszarach

wiejskich województwa wielkopolskiego

Streszczenie

W pracy dokonano pomiaru stanu wyposa¿enia obszarów wiejskich woj. wielkopolskiego

w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej oraz pos³uguj¹c siê syntetycznym mierni-

kiem poziomu rozwoju infrastruktury ukazano stopieñ zró¿nicowania przestrzennego w zagos-

podarowaniu infrastrukturalnym województwa w przekroju powiatów. Rozwój infrastruktury

mierzony by³ zarówno pod k¹tem jej gêstoœci, jak i dostêpnoœci ludnoœci wiejskiej do us³ug przez

ni¹ œwiadczonych.

Obszary wiejskie wszystkich badanych powiatów podzielono na cztery klasy typologiczne

skupiaj¹ce w sobie powiaty pod k¹tem podobieñstwa w rozwoju badanych elementów infrastru-

ktury gospodarczej. Klasê pierwsz¹ i drug¹, które utworzy³o dziesiêæ powiatów po³o¿onych g³ów-

nie w œrodkowej i po³udniowej czêœci województwa, cechowa³ bardzo wysoki i wysoki poziom

rozwoju infrastruktury. Klasa trzecia zgromadzi³a zaœ trzynaœcie powiatów le¿¹cych przede wszy-

stkim w po³udniowo-wschodniej czêœci woj. wielkopolskiego i charakteryzuj¹cych siê œrednim

poziom rozwoju infrastrukturalnego, zaœ klasa czwarta skupi³a pozosta³e osiem powiatów zaj-

muj¹cych tereny pó³nocnej i zachodniej czêœci województwa i opisanych niskim poziomem roz-

woju infrastruktury gospodarczej.
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The economic infrastructure and its diversity in rural areas

of wielkopolskie voivodship

Summary

The measurement of economic infrastructure elements equipment state in wielkopolskie voi-

vodship rural areas was conducted in the elaboration and the degree of spatial diversification in

infrastructure of wielkopolskie voivodship districts was indicated with the use of the synthetic

measure of infrastructure development level. The development of infrastructure was measured

both in regard to its density and availability of the infrastructure services to the rural population.

Rural areas of all investigated districts were divided into four typological classes concentra-

ting districts according to the similarity of the investigated elements of economic infrastructure

development. The first and the second class, which were constituted by 10 districts mainly loca-

ted in central and southern part of the voivodship, was characterized by high and very high level

of infrastructure development. The third class contained 13 districts situated mostly in south-eastern

part of wielkopolskie voivodship, characterized by average level of infrastructure development,

whereas the fourth class concentrated the last 8 districts in northern and western part of the voi-

vodship, described by low level of economic infrastructure development.
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Z ¿ycia naukowego WSHiU

Scientific Life of WSHiU

Konferencja naukowa w Wy¿szej Szkole Handlu

i Us³ug w 90. rocznicê przejêcia przez

J. Pi³sudskiego w³adzy cywilnej i wojskowej

nad Wielkopolsk¹.

Sciencific conference in WSHiU on the 90th anniversary

of taking over civil and military power in Wielkopolska

by J. Pi³sudski

28 paŸdziernika 2009 r. w auli Wy¿szej Szko³y Handlu i Us³ug w Poznaniu

odby³a siê konferencja naukowa pt. „Rola Ziem Zachodnich w rozwoju integracji

i bezpieczeñstwa Polski na przestrzeni dziejów”. Okazj¹ do spotkania naukowców

by³a 90. rocznica przybycia do Poznania Józefa Pi³sudskiego i przejêcia przez niego

jako Naczelnika Pañstwa symbolicznej w³adzy nad wyzwolon¹ przez Powstanie

Wielkopolsk¹. Drugim powodem do spotkania jest uruchomienie w WSHiU od

1 paŸdziernika 2009 r. nowego kierunku studiów – bezpieczeñstwa narodowego.

Konferencja zgromadzi³a wybitnych historyków, politologów, a tak¿e badaczy

szeroko rozumianej problematyki bezpieczeñstwa narodowego, zajmuj¹cych siê za-

gadnieniami poruszanymi w tytule konferencji, zarówno w ujêciu historycznym, jak

i zjawiskami nam wspó³czesnymi. Organizatorów interesowa³o szczególnie ukaza-

nie wk³adu Ziem Zachodnich w ochronê narodu i terytorium Polski przed fizyczn¹

napaœci¹ oraz ochrona ¿ywotnych interesów ekonomicznych i politycznych, których

utrata zagra¿a³aby podstawowym interesom pañstwa. Kierownikiem naukowym

konferencji by³ prof. Marceli Kosman, kierownik Zak³adu Kultury Politycznej Wy-

dzia³u Nauk Politycznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Obrady konferencji otworzy³a i przyby³ych na ni¹ powita³a JM Rektor Wy¿szej

Szko³y Handlu i Us³ug, prof. Kamila Wilczyñska. Wyst¹pienia uczestników konfe-

rencji skoncentrowa³y siê na dwóch podstawowych problemach. Pierwszy dotyczy³

roli Ziem Zachodnich w systemie bezpieczeñstwa pañstwa polskiego. Drugi pro-

blem, zwi¹zany z rocznic¹ do której odwo³ywa³a siê konferencja, porusza³ kwestiê

relacji miêdzy Ziemiami Zachodnimi i ich mieszkañcami a Józefem Pi³sudskim.

Pierwsze z wyst¹pieñ w czasie obrad mia³o charakter wprowadzaj¹cy do proble-

matyki konferencji. W referacie „Wielkopolska w dziejach narodu i pañstwa X –

XX wieku” prof. Marceli Kosman przedstawi³ rolê jak¹ na przestrzeni dziejów ode-
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gra³y ziemie, nazwane w XIII w. przez Macieja z Lubinia (notariusza ksiêcia Bo-

les³awa Pobo¿nego), Polonia Maior. Wielkopolska stanowi³a centrum polityczne

kraju do 1031 roku, gdy region spustoszy³a reakcja pogañska oraz najazd Brze-

tys³awa I w 1038 roku, a nastêpnie by³a jedn¹ z najwa¿niejszych jego dzielnic, bez

której niemo¿liwe by³o funkcjonowanie niepodleg³ego pañstwa polskiego, a jej bez-

pieczeñstwo to¿same by³o z bezpieczeñstwem ca³ego kraju.

Prof. Zbigniew Dworecki (Instytut Historii UAM, Wy¿sza Szko³a Nauk Huma-

nistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu) w referacie „Polityczny i militarny

wysi³ek Wielkopolski w l. 1918 – 1922 w walce o integracjê ziem by³ego zaboru

pruskiego z pozosta³ymi obszarami odrodzonego pañstwa polskiego” odniós³ siê

m.in. do nastêpuj¹cych problemów: politycznego i militarnego wk³adu Wielkopolan

w procesie integracji Ziem Zachodnich z pozosta³ymi obszarami odrodzonego pañ-

stwa polskiego, wspó³udzia³u Wielkopolan w formowaniu centralnych w³adz pol-

skich w 1919 r., sprawy dzielnicowoœci Ziem Zachodnich w polityce wiod¹cych si³

politycznych w Wielkopolsce, relacji miedzy politykami i spo³eczeñstwem Wielko-

polski a J. Pi³sudskim i rz¹dem w Warszawie, wk³adu Wielkopolski w proces

kszta³towania bezpieczeñstwa i integracji Ziem Zachodnich w okresie zagro¿enia

bolszewickiego 1920 r.

Z tematem poruszonym przez prof. Dworeckiego korespondowa³o kolejne

wyst¹pienie. Mgr Piotr Dwornicki (Wy¿sza Szko³a Handlu i Us³ug) omówi³ w nim

„Przebieg i znaczeniu wizyty Józefa Pi³sudskiego w Poznaniu, w paŸdzierniku 1919

roku”. Jego zdaniem mo¿na j¹ uznaæ za bardzo udan¹, gdy¿ dziêki serdecznoœci

i urokowi osobistemu Pi³sudskiego, stosunek gospodarzy, mimo pocz¹tkowego

ch³odu, stawa³ siê w trakcie pobytu coraz ¿yczliwszy. Pomimo tego, ¿e zagorza³ych

przeciwników (zw³aszcza dzia³aczy endeckich) do siebie nie przekona³, to jednak

dziêki swojej koncyliacyjnej postawie zyska³ Naczelnik Pañstwa w Wielkopolsce

grupê nowych zwolenników, którzy z uznaniem zaczêli wyra¿aæ siê o jego dzia³al-

noœci propañstwowej.

Problemom „Wielkopolski w systemie bezpieczeñstwa II RP” poœwiêcony by³

referat prof. Janusza Karwata (Wy¿sza Szko³a Nauk Humanistycznych i Dziennika-

rstwa w Poznaniu). Autor zwróci³ uwagê, ¿e na obszarze Wielkopolski w okresie

dwudziestolecia miêdzywojennego szczególn¹ uwagê zwracano na przygotowanie

siê do konfliktu z Niemcami. Po³o¿enie geograficzne sprawi³o, ¿e w przypadku tego

zatargu zyskiwa³a Wielkopolska ogromne znaczenie. Z jednej strony region ten jako

zachodni bastion Polski stanowi³ du¿e zagro¿enie dla Niemiec, miêdzy innymi

z powodu bliskoœci Poznania do Berlina, z drugiej zaœ, si³y zbrojne znajduj¹ce siê

na obszarze Wielkopolski mog³y skutecznie broniæ dostêpu w g³¹b kraju, stanowi¹c

zagro¿enie dla skrzyde³ ofensywy niemieckiej id¹cej z zachodu lub pó³nocy. Za-

trzymanie natarcia nieprzyjaciela w Wielkopolsce do czasu pe³nej mobilizacji i za-

jêcia pozycji wyjœciowych umo¿liwia³o g³ównym si³om polskim przygotowanie siê

do dzia³añ i obrony centrum kraju.
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W wyst¹pieniu „Rola Wielkopolski w budowie przemys³u zbrojeniowego

II Rzeczpospolitej” dr Zbigniew Dziemianko (WSHiU, Wy¿sza Szko³a Bezpieczeñ-

stwa w Poznaniu) omówi³ wp³yw po³o¿enia geograficznego tego regionu na rozwój

dzia³u gospodarki zwi¹zanego z produkcj¹ broni i amunicji. (Podda³ analizie czyn-

niki jakie wp³ynê³y na tê ga³¹Ÿ). Bliskie po³o¿enie granicy niemieckiej powodo-

wa³o, ¿e pomimo rozwiniêtego przemys³u maszynowego i wykszta³conej kadry tech-

nicznej nie lokalizowano w Wielkopolsce w dwudziestoleciu miêdzywojennym in-

westycji zbrojeniowych. Istniej¹ce ju¿ tutaj zak³ady zbrojeniowe systematycznie

likwidowano na pocz¹tku lat trzydziestych, a wykwalifikowana kadra i kapita³

z Wielkopolski zaanga¿owa³ siê w tym czasie w rozwój Centralnego Okrêgu Prze-

mys³owego.

Dr Wies³aw Stach (WSHiU, Wy¿sza Szko³a Pedagogiki i Administracji w Po-

znaniu) w „Od obrony cywilnej do zarz¹dzania kryzysowego w Wielkopolsce”

podj¹³ próbê przedstawienia najwa¿niejszych aspektów (problematyki) ewolucji sy-

stemu ochrony ludnoœci i mienia na terenie Wielkopolski w okresie 1918 – 2009.

Ostatnim referatem konferencji by³a analiza prof. Artura Kijasa (Instytut Historii

UAM) „Marsza³ek Józef Pi³sudski w œwiadomoœci Wielkopolan (1989 – 2009)”

ukazuj¹ca zmiany jakie mia³y miejsce w percepcji tej postaci wœród mieszkañców

Poznañskiego w okresie III Rzeczpospolitej.

Wszystkie wyst¹pienia spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem ze strony uczest-

ników konferencji. Obrady zakoñczono wymian¹ pogl¹dów nt. relacji Józefa Pi³su-

dskiego z Wielkopolsk¹ oraz wk³adu Ziem Zachodnich w rozwój potencja³u obron-

nego II RP. Wziêli w niej udzia³: prof. Z. Dworecki, prof. A. Kijas, prof. J. Karwat,

dr Z. Dziemianko. Zweryfikowano podczas niej wiele mitów, które nadal funkcjo-

nuj¹ w œwiadomoœci mieszkañców Wielkopolski. W podsumowaniu podkreœlano

celowoœæ organizowania podobnych tego typy konferencji w przysz³oœci. Na pod-

stawie zaprezentowanych referatów organizatorzy konferencji przygotowuj¹ publi-

kacjê, która zapewne bêdzie inspiracj¹ do dalszej dyskusji i badañ nad rol¹ Ziem

Zachodnich w historii i bie¿¹cej polityce pañstwa polskiego.

Piotr Dwornicki
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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.
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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, rachunkowi

efektywnoœci inwestycji, przestêpczoœci gospodarczej, migracji, a tak¿e ubezpieczeñ.

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,

Poznañ 2008

monografia poœwiêcona przedstawieniu aktualnego stanu i struktury rozwoju us³ug

w Polsce, na tle procesów globalizacji i internacjonalizacji gospodarki

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.

Zeszyty Naukowe Nr 16, Poznañ 2009

poœwiêcone kryzysowi gospodarczemu, problemom turystyki i rekreacji oraz rynko-

wi ubezpieczeniowemu i ubezpieczeniom emerytalnym.

Zeszyty Naukowe Nr 17, Poznañ 2009

poœwiêcone ró¿nym aspektom dzia³alnoœci przedsiêbiorstw, skutkom kryzysu

finansowego i globalizacji oraz bezpieczeñstwu publicznemu.

244


	0a-pt
	0b-tyt
	0c-red
	0d-st
	0e-przedmowa
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19-dla_aut

