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SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POLSKI 
W KOŃCU 2005 R. 

 
 
 
Wyniki, jakie w ostatnich miesiącach uzyskuje nasza gospodarka, pozwalają na 

umiarkowany optymizm. Zwiększa się aktywność przedsiębiorstw i ich konkuren-
cyjność. Pomimo aprecjacji złotego czynnikiem napędowym gospodarki pozostaje 
eksport, a w następnych miesiącach prawdopodobnie staną się inwestycje. Umacnia 
się wiarygodność Polski jako miejsca do inwestowania. Inflacja utrzymuje się na po-
ziomie charakteryzującym stabilne gospodarki rynkowe. Pozytywne zmiany wystę-
pują na rynku pracy, a w warunkach dobrych wyników finansowych przedsię-
biorstw rośnie fundusz płac i realne wynagrodzenia załóg. 

Czynnikami podwyższonego ryzyka pozostają jednak przede wszystkim: nie-
pewność co do wzrostu cen paliw płynnych, kształtowanie się kursu walutowego 
oraz stan finansów publicznych. 

Skala poprawy koniunktury i ożywienia gospodarczego są mniejsze niż uprzed-
nio oczekiwano. Warto wspomnieć, że przy opracowywaniu ustawy budżetowej na 
ubiegły rok założono, że produkt krajowy brutto miał w porównaniu z 2004 r. 
wzrosnąć o 5%, w tym spożycie prywatne o 3,2%, a nakłady brutto na środki trwałe 
aż o 12,9%. Szacunki wskazują, że w 2005 roku PKB zwiększył się w tempie nieco 
przekraczającym 3%, spożycie prywatne było wyższe niż przed rokiem o 2%, a na-
kłady brutto na środki trwałe – o 4,5%. 

Na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej tempo rozwoju gospodarczego 
Polski jest stosunkowo wysokie. Szacuje się, że w krajach UE-25 wzrost PKB 
w ubiegłym roku wyniósł 1,5%. Gorzej natomiast wypadamy w porównaniu z no-
wymi krajami członkowskimi. Na Litwie, Łotwie i w Estonii PKB zwiększył się 
o 7-9%, a w Czechach i Słowacji o około 5%. Większy niż w Polsce wzrost miały 
także Węgry (4%) i Słowenia (3,8%). 

Tak więc rok ubiegły był szóstym kolejnym rokiem, w którym Polska rozwijała 
się wolniej od przeciętnej pozostałych krajów akcesyjnych. Oznacza to, że dystans 
do dawnych państw Unii także nadrabiała wolniej. Jest to godne uwagi ze względu 
na nadal bardzo dużą różnicę w poziomie rozwoju. W 2004 r. PKB (według siły na-
bywczej walut w przeliczeniu na 1 mieszkańca) wynosił w Polsce 10,4 tys. EUR, 
wobec 24,4 tys. EUR w UE–15 i 12 tys. EUR w UE-10. Pod tym względem wy-

                          
1 Mgr Tadeusz Chrościcki jest dyrektorem Departamentu Analiz i Monitorowania Rządowego 

Centrum Studiów Strategicznych. 
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przedzały nas wszystkie kraje z wyjątkiem Łotwy. PKB per capita w Polsce był 
o 40% niższy niż w Słowenii, o 33% – niż w Czechach, o 24% – niż na Węgrzech 
i o około 10% – niż w Estonii i na Słowacji. 

 
WYKRES 1 

Przewidywany wzrost PKB w krajach Unii Europejskiej w 2005 r. 
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Źródło: Eurostat, OECD. 

 
W naszym kraju pozytywnym symptomem jest coraz wyższa dynamika PKB 

z kwartału na kwartał. O ile w pierwszym kwartale 2005 r. wzrost gospodarczy wy-
niósł 2,1%, w drugim 2,8%, to w trzecim osiągnął 3,7%, a w czwartym prawdopo-
dobnie – 4,5%. Nie można jednak zapominać, że na ten trend wpływa w dużej mie-
rze baza statystyczna poprzedniego roku, a konkretnie – bardzo wysoki poziom 
produkcji i usług w okresie akcesyjnym. W następnych miesiącach aktywność 
przedsiębiorstw wyraźnie się obniżyła. Ma to istotne znaczenie przy ocenie ubiegło-
rocznej dynamiki przemysłu, handlu i transportu. 

O ile w okresie styczeń-wrzesień bieżącego roku o wzroście PKB decydował 
podobnie jak w 2004 r. eksport, to w następnych kwartałach można oczekiwać 
znaczniejszego wzrostu udziału popytu krajowego, przy czym kontrybucja eksportu 
netto pozostanie dodatnia. 

Popyt konsumpcyjny stymulowany będzie przyspieszonym wzrostem funduszu 
płac w sektorze przedsiębiorstw. W okresie styczeń-październik ubiegłego roku wy-
nagrodzenia realne były tam co prawda zaledwie o 0,6% wyższe niż rok temu i po-
mimo niższej od prognozowanej inflacji zdecydowanie odbiegały od założeń usta-
wy budżetowej, która w skali całego roku przewidywała realny wzrost płac o 2,2%, 
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ale można liczyć, że w 2006 r. wynagrodzenia w tym sektorze będą realnie o 1,6% 
większe niż w 2005 r., co w połączeniu z dalszym wzrostem zatrudnienia wpłynie 
na wyraźną poprawę dynamiki funduszu płac. Na wzrost konsumpcji oddziaływać 
także będzie założona na marzec waloryzacja świadczeń społecznych, w wyniku 
której realny wzrost przeciętnej emerytury i renty pracowniczej zwiększy się z zaled-
wie 0,6% w 2004 r. i 0,3% w 2005 r. – do 5,4%. 

 
WYKRES 2 

Tempo wzrostu PKB (analogiczny kwartał poprzedniego roku = 100) 
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Źródło: GUS. 
 
Coraz istotniejszą rolę w kreowaniu wydatków gospodarstw domowych odgrywają 

kredyty bankowe. Stan ich w końcu października 2005 r. przekroczył 137 mld zł, co 
w ciągu 12 miesięcy (od października 2005 r. do października 2004 r.) oznacza 
wzrost o 7,4%. Pokaźna ich część (36%) to kredyty mieszkaniowe, których opro-
centowanie zmalało do 6,2%. Konsumpcja będzie rosła mimo zwiększającej się 
skłonności do oszczędzania oraz wzrastającej aktywności inwestycyjnej gospo-
darstw domowych. W końcu października ogólne zasoby finansowe ludności obej-
mujące m.in. depozyty walutowe i gotówkowe, aktywa funduszy inwestycyjnych, 
ubezpieczenia na życie, obligacje i bony skarbowe osiągnęły kwotę 387 mld zł i były 
o 10,6% większe niż przed rokiem. Wymienione zasoby nie obejmują inwestycji 
poza granicami kraju, aktywów zgromadzonych w obowiązkowych otwartych fun-
duszach emerytalnych, środków przeznaczonych na sfinansowanie zakupu nieru-
chomości, czy też akcji na giełdzie. 

Nadal niespełnione pozostają oczekiwania na wyraźne przyspieszenie działalno-
ści prorozwojowej przedsiębiorstw. Co prawda jej dynamika – podobnie jak PKB – 
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jest coraz większa, ale tempo poprawy daleko odbiega od wcześniej formułowanych 
i następnie korygowanych prognoz. GUS informuje, że nakłady brutto na środki 
trwałe w pierwszym kwartale ubiegłego roku były o 1,2% wyższe niż w analogicz-
nym okresie 2004 r., w drugim o 3,8%, a w trzecim o 5,7%. Nawet jeśli w czwartym 
kwartale uda się przekroczyć 7%, tempo to w skali całego roku osiągnie zaledwie 
4,5%, wobec 5,3% uzyskanych w 2004 r. i, jak wspomniano, 12,9% wzrostu przyję-
tego w założeniach ustawy budżetowej na ubiegły rok. 

Słabsza dynamika inwestowania wynika głównie z ostrożnej oceny przez pod-
mioty gospodarcze możliwości znaczącego zwiększenia popytu na rynku krajowym. 
Według badań NBP obecnie inwestują głównie przedsiębiorstwa o nastawianiu 
proeksportowym, będące w dobrej kondycji i korzystające z własnych zasobów fi-
nansowych. W najbliższym okresie realizację nowych inwestycji zapowiedziało 34% 
ankietowanych firm. 

Oceniając dynamikę procesów inwestycyjnych, należy zwrócić uwagę, że duży od-
setek przedsiębiorstw zrealizował przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie przedakce-
syjnym, co pozwoliło na dostosowywanie się do norm i standardów obowiązujących 
w Unii Europejskiej oraz sprostanie zwiększonemu po akcesji popytowi. Dotyczy to 
przede wszystkim przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, które w latach 2003-
2004 rozszerzyły działalność prorozwojową o prawie 38% (w cenach stałych), 
a w okresie styczeń-wrzesień 2005 r. ograniczyły ją do poziomu poprzedniego roku. 
Takim spektakularnym przykładem bardzo dużych zmian w tempie inwestowania jest 
przemysł spożywczy. W poprzednich dwóch latach nakłady tam zrealizowane wzros-
ły prawie 2-krotnie, a przez dziewięć miesięcy 2005 r. zmniejszyły się o ponad 16%. 
Są jednak działy przemysłu (głównie o profilu proeksportowym, dokąd napłynął ka-
pitał zagraniczny), w których intensyfikacja procesów inwestycyjnych trzeci kolejny 
rok utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Do nich należy np. przemysł meblar-
ski, który w ciągu dwóch lat i dziewięciu miesięcy zwiększył nakłady inwestycyjne 
3-krotnie, przemysł hutniczy (wzrost 2,6-krotny), oraz przemysł wyrobów z metali 
(wzrost 2,2-krotny). Szybko rozwija się też przemysł chemiczny i gumowy (2-krotny 
wzrost inwestycji), a także koksowniczy i rafinacji ropy naftowej (wzrost 1,7-krotny). 

W najbliższych miesiącach można liczyć na umacnianie się wzrostowych tren-
dów inwestowania, o czym może świadczyć m.in. wysoki wzrost zezwoleń na roz-
poczęcie inwestycji, dynamiczne zwiększanie się wartości kosztorysowych nowo 
rozpoczynanych zadań oraz to, że produkcja w firmach wytwarzających dobra in-
westycyjne rośnie ponad 2-krotnie szybciej niż produkcja całego przemysłu, a pro-
dukcja przedsiębiorstw budowlano-montażowych przekracza poziom ubiegło-
roczny o około 7%. Korzystną bazę finansową do realizacji przedsięwzięć inwesty-
cyjnych stwarza duży zasób zgromadzonych przez przedsiębiorstwa środków wła-
snych wraz z coraz atrakcyjniejszą ofertą kredytową banków i środkami pomoco-
wymi UE. 

Wzrostowi nakładów inwestycyjnych sprzyjać powinien transfer kapitału zagrani-
cznego w formie inwestycji bezpośrednich. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Za-
granicznych informuje o pracach przy wielu projektach oraz wzroście zapytań o możli-
wości inwestowania w naszym kraju. Ocenia się, że inwestycje zagraniczne (o jednos-
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tkowej wartości przekraczającej 1 mln USD) w 2005 roku wyniosły około 10 mld USD, 
wobec 7,9 mld USD w 2004 r. i były zbliżone do pozyskanych w rekordowym okresie 
(lata 1998-2000). Pozytywnym symptomem jest także to, że podobnie jak w 2004 r. 
większość projektów stanowiły inwestycje od podstaw tzw. greenfield (udział ich 
w 2004 r. osiągnął 58%, wobec 51% w 2004 r. i tylko 37% w 2002 r.). 

Spółki z kapitałem zagranicznym stają się coraz bardziej znaczącym segmentem 
polskiej gospodarki. Ich udział w potencjale i aktywności ogółu podmiotów gospo-
darczych, o liczbie pracujących 10 i więcej osób (z wyłączeniem banków i instytucji 
ubezpieczeniowych), przekroczył w 2004 r. 40%, podczas gdy w 1994 r. wynosił 
zaledwie 13%. Spółki te są jednocześnie kreatorem postępu technicznego i techno-
logicznego. Szczególnie wysoki – przekraczający 62% – jest ich udział w ogólnych 
nakładach na zakup gotowej technologii i w nakładach inwestycyjnych na maszyny 
i urządzenia techniczne (51%). 

Łączna wartość inwestycji bezpośrednich ulokowanych w Polsce przez firmy 
zagraniczne od początku transformacji do końca 2005 r. zbliżyła się do 95 mld USD 
(uwzględniając również inwestycje poniżej 1 mln USD). Największym zainteresowa-
niem inwestorów cieszą się działalność produkcyjna (prawie 40% skumulowanej warto-
ści BIZ) i pośrednictwo finansowe (ponad 23%). Na dalszych miejscach znajduje się 
handel i naprawy (około 12%) oraz transport i łączność (prawie 10%). 

Podobnie jak w 2004 r. – w warunkach korzystnych relacji cenowych – wysokie 
są obroty handlu zagranicznego, przy czym dynamika eksportu wyraźnie wyprzedza 
dynamikę importu. Towarzyszy temu redukcja ujemnego salda tych obrotów. 
W okresie styczeń-październik 2005 r., w porównaniu z odpowiednim okresem po-
przedniego roku, eksport (w ujęciu rzeczowym, w euro) zwiększył się o 18,8%, 
podczas gdy import o 11,1%. Deficyt handlowy zmalał z 9,9 mld EUR przed ro-
kiem do 7,3 mld EUR, a jego relacja do obrotów zmniejszyła się z 9% do 6%. 

Na rynki zagraniczne dostarcza towary aktualnie 47% przedsiębiorstw, z których 
28% eksportuje ponad połowę produkcji, a około 15% – od 25 do 40% wytwarza-
nych towarów. 

Silny złoty nie stanowił dotychczas istotnej bariery dla eksporterów, którzy szu-
kają możliwości poprawy rentowności produkcji m.in. poprzez działania restruktu-
ryzacyjne i dalszą redukcję kosztów. 

Następują przy tym korzystne zmiany w strukturze towarowej eksportu, będące 
jednak w znacznej mierze skutkiem napływu kapitału zagranicznego. W 2004 r. 
udział wyrobów wysokiej i średniej techniki w ogólnym eksporcie spółek z kapita-
łem zagranicznym wyniósł prawie 56%, wobec 30% w 1995 r., podczas gdy w eks-
porcie przedsiębiorstw z kapitałem wyłącznie polskim nie zmienił się, stanowiąc 
około 22%. Aktywność tych spółek decyduje więc tym samym o ewolucji polskiego 
eksportu w kierunku zwiększenia w nim udziału wyrobów o wyższym stopniu za-
awansowania technologicznego. 
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WYKRES 3 
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce według NBP  

(narastająco, w mld USD) 
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Źródło: PAIiIZ, szacunek RCSS. 

 
Zjawiskiem wysoce pozytywnym w ostatnich latach jest radykalne zmniejszenie 

deficytu obrotów w grupie wyrobów elektromaszynowych (głównie w wyniku dy-
namicznie rosnącego eksportu samochodów i części samochodowych), a także silni-
ków wysokoprężnych oraz sprzętu gospodarstwa domowego. 

Na uwagę zasługuje również uzyskanie, trzeci kolejny rok, dodatniego salda ob-
rotów artykułami rolno-spożywczymi. Eksport ich w 2005 r. zwiększył się o około 
40%, a udział w ogólnym eksporcie wzrósł w ciągu roku z 8,5% do około 10%. 

W strukturze geograficznej handlu zagranicznego najkorzystniejszą sytuację ob-
serwuje się w wymianie z krajami Unii Europejskiej. W ciągu 2005 r. stale notowano 
dodatnie saldo tej wymiany. Po 10 miesiącach wyniosło ono 1,7 mld EUR, wobec 
deficytu 1,3 mld EUR przed rokiem, ale nadwyżka handlowa w obrotach z Niemca-
mi zmalała w tym czasie z około 0,5 mld EUR do 0,2 mld EUR. 

Najszybciej rosła wymiana towarowa z państwami rozwijającymi się (w okresie 
styczeń-październik o prawie 21%, w tym eksport o prawie 36%) oraz krajami Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej (odpowiednio o prawie 32% i 33%). Jednak wymianę 
tę cechuje najwyższy stopień niezrównoważenia. Ujemne saldo obrotów z tymi 
dwiema grupami krajów osiągnęło 7,7 mld EUR, wobec 7 mld EUR przed rokiem. 
Relacja salda do wartości obrotów, charakteryzująca stopień ich niezrównoważenia 
wyniosła dla krajów rozwijających się minus 45%, wobec minus 51% przed rokiem, 
a dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej odpowiednio minus 13% i minus 
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14%. Decydujący wpływ na sytuację w handlu z pierwszą grupą krajów ma wymiana 
z Chinami, a z drugą – z Rosją. Handel z Rosją odznaczał się największą dynamiką 
(wzrost eksportu wyniósł 41,7%, a importu 35,5%). Jednakże trzeba liczyć się 
z pogorszeniem tego wyniku w przypadku długotrwałego utrzymania blokady pol-
skiego eksportu artykułów spożywczych. 

Korzystny był układ cen. W okresie styczeń-wrzesień ubiegłego roku ceny tran-
sakcyjne towarów eksportowanych były o 4% niższe niż przed rokiem, a im-
portowanych o 5,5%. W rezultacie, wskaźnik terms of trade wyniósł 101,6, w tym 
w wymianie z krajami UE – 102. Natomiast wzrost cen paliw spowodował pogor-
szenie warunków wymiany handlowej z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. 
Wskaźnik terms of trade dla tych krajów ukształtował się na poziomie 86,2. 

Tendencje w wymianie towarowej znajdują potwierdzenie w danych bilansu 
płatniczego (w ujęciu transakcyjnym, w euro). W okresie styczeń-październik ubie-
głego roku, w porównaniu z odpowiednim okresem 2004 r., wzrost tak liczonego 
eksportu wyniósł 16,3%, importu – 11,4%, a ujemne saldo obrotów towarowych 
obniżyło się z 3,9 mld EUR przed rokiem do 1,7 mld EUR. Dynamicznie rosły 
wpływy za świadczone usługi (o 25,4%) przy wolniejszym wzroście wydatków 
z tego tytułu (o 9,7%), w wyniku czego saldo dodatnie usług wyniosło 436 mln 
EUR, wobec 126 mln EUR przed rokiem. 

Uzyskano również większą nadwyżkę transferów (4,2 mld EUR, wobec 3,4 mld 
EUR w 2004 r.). Nadal wysokie było ujemne saldo dochodów (7,3 mld EUR, wo-
bec 7,6 mld EUR przed rokiem), o czym zadecydowały przede wszystkim wypłaty 
dywidend zagranicznym inwestorom bezpośrednim oraz wypłaty odsetek z tytułu 
obligacji posiadanych przez nierezydentów. 

Rezultatem wszystkich tych zmian było zmniejszenie deficytu na rachunku bie-
żącym z 7,7 mld EUR w okresie styczeń-październik 2004 r. do 2,9 mld EUR w ubieg-
łym roku, a jego relacja do PKB (w horyzoncie 12-miesięcznym) wyniosła 1,5%, wobec 
4,3% przed rokiem i w następnych miesiącach może się jeszcze poprawić. 

Wskaźnik ten jest jednym z podstawowych wskaźników obrazujących stopień 
nierównowagi zewnętrznej kraju i w przypadku Polski kształtuje się znacznie ko-
rzystniej niż w wielu innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Tak np. 
w Estonii i Łotwie przekroczył on w 2005 r. 11%, na Węgrzech, Litwie i w Słowacji 
ukształtował się w granicach 6-8%, a w Czechach zbliżył się do 4%. 

Czynnikiem stymulującym wzrost eksportu w dużym stopniu jest znaczne zaan-
gażowanie dużych podmiotów z kapitałem zagranicznym w działalność eksportową 
(obecnie prawie 60% całego eksportu kreują te podmioty). Firmy z tym kapitałem 
wykazują z reguły znacznie niższą wrażliwość na niekorzystne zmiany uwarunko-
wań kursowych, a także na okresowe pogarszanie się koniunktury. Dysponują one 
zarazem szerszymi możliwościami finansowania działalności i pozyskiwania rynków 
zbytu. Według oceny Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, wzrost 
inwestycji zagranicznych o 10% wpływa z opóźnieniem trzech kwartałów na wzrost 
wolumenu eksportu o około 2%. 
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WYKRES 4 
Relacja salda rachunku bieżącego do PKB (w ujęciu 12-miesięcznym) 
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Dwucyfrowe tempo wymiany handlowej z zagranicą powinno utrzymywać się 

i w bieżącym roku. Wskazuje na to coraz większy odsetek firm o proeksportowym 
nastawieniu. Wzrośnie jednocześnie zapotrzebowanie ożywiającej się gospodarki na 
import dóbr inwestycyjno-zaopatrzeniowych. Oznacza to, że w latach 2000-2006 
eksport polskich towarów zwiększy się 3-krotnie, a jego udział w eksporcie ogólno-
światowym podwoi się (z 0,6% w 2000 r. do 1,2% w 2006 r.). Natomiast import 
wzrośnie w tym okresie 2-krotnie, stanowiąc w 2006 r. 1,1% importu globalnego 
(w 2000 r. 0,5%). 

Poprawa koniunktury oraz działania restrukturyzacyjne podjęte przez przedsię-
biorstwa w okresie akcesyjnym kolejny rok korzystnie wpływają na ich funkcjono-
wanie. Wyniki finansowe były jednak nieco gorsze. W okresie styczeń – wrzesień 
2004 roku wskaźnik poziomu kosztów wyniósł 94,7% wobec 93,7% w roku 2005. 
Wskaźnik rentowności brutto spadł z 6,4% do 5,4%, a rentowności obrotu netto – 
z 5,1% do 4,2%. Przedsiębiorstwa dysponowały natomiast większymi niż w latach 
poprzednich wolnymi środkami, co przy nadal ograniczonej działalności inwesty-
cyjnej znalazło odzwierciedlenie we wzroście poziomu depozytów i umiarkowanym 
zapotrzebowaniu na kredyty. W rezultacie, istotnie poprawiły się wskaźniki płynno-
ści oraz obciążenia firm obsługą zadłużenia. Wskaźnik płynności finansowej I stop-
nia (relacja pieniądza gotówkowego, znajdującego się w posiadaniu firm, do ich zo-
bowiązań krótkoterminowych) wzrósł z 28,7% do 32,1% wobec 20% uznawanych 
przez banki za poziom bezpieczny. W końcu września, podobnie jak rok wcześniej, 
zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstw przekraczały należności o 51%, 
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przy czym zobowiązania w związku z rozliczeniami za dostawy i usługi były o 9% 
niższe od należności z tego tytułu. 

Generalnie, prawie wszystkie wskaźniki efektywnościowe przedsiębiorstw eks-
portujących są lepsze niż nastawionych na produkcję krajową. 

Procesy na rynku rolnym kształtują się głównie pod wpływem niższych niż 
w 2004 r. plonów i zbiorów podstawowych ziemiopłodów oraz niekorzystnych dla 
rolników relacji cenowych, co wpływa ujemne na ich dochody. 

Według przedwynikowego szacunku GUS, przeprowadzonego na przełomie sierp-
nia i września ubiegłego roku, zbiory zbóż podstawowych wyniosły w 2005 r. 24,3 mln 
ton. Oznacza to spadek o 10,8% w porównaniu z 2004 r. i o 1,2% w porównaniu ze 
średnią zbiorów z lat 1996-2000. Niższe w 2005 r. były także zbiory rzepaku i rzepiku 
(o 12,2%), ziemniaków (o 21,4%), buraków cukrowych (o 13,8%), warzyw (o 1,8%), 
owoców z drzew (o 20,2%) i owoców jagodowych (o 4,4%). 

Pomimo spadku zbiorów zbóż podaż ich na rynku krajowym, dzięki dużym za-
pasom i stabilnemu zapotrzebowaniu na pasze, jest nieznacznie mniejsza niż przed 
rokiem. 

W celu stabilizacji rynku, tj. utrzymania cen zbóż na odpowiednim poziomie, 
Agencja Rynku Rolnego dokonuje w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 maja 
2006 r. interwencyjnych zakupów pszenicy, jęczmienia i kukurydzy. Cena interwen-
cyjna (jednakowa dla wszystkich zbóż – 101,31 EUR/t) powiększona jest o comie-
sięczny dodatek (0,46 EUR/t) i może być zróżnicowana w zależności od jakości 
ziarna. Minimalna ilość zboża oferowanego do zakupu interwencyjnego nie może 
być mniejsza niż 80 ton w przypadku dostawy do magazynu interwencyjnego i 500 
ton w przypadku zakupu w miejscu przechowania. 

Znaczny wzrost cen żywca wieprzowego w 2004 r. i obniżka cen zbóż po ubie-
głorocznych zbiorach zdecydowanie poprawiły opłacalność hodowli trzody chlew-
nej, prowadząc do szybkiego wzrostu jej pogłowia (ceny zbóż są istotnym kryte-
rium kosztowym dla produkcji zwierzęcej). Według danych GUS w lipcu ubiegłego 
roku pogłowie to liczyło 18,1 mln sztuk i było o 6,6% większe niż rok wcześniej. 
Zwiększenie udziału trzody przeznaczonej na chów oraz prosiąt w strukturze stada 
wskazuje, że tendencja wzrostowa pogłowia utrzyma się również w 2006 r. 

Po akcesji do UE poprawiła się także opłacalność chowu bydła, co w połącze-
niu z ograniczonym eksportem cieląt sprzyja powiększaniu się jego stada. W czerw-
cu ubiegłego roku pogłowie bydła liczyło 5,5 mln sztuk i było o 2,4% większe niż 
w analogicznym okresie 2004 r. Ze względu na przewagę popytu nad podażą woło-
winy oraz drożenie jej na rynku krajowym i zagranicznym wzrost pogłowia bydła 
w 2006 r. może być znacznie większy niż w roku ubiegłym. 

Relacje cenowe osiągane przed producentów rolnych były jednak generalnie 
gorsze od notowanych w poprzednim roku. O ile w 2004 r. skumulowany wskaźnik 
„nożyc cen” (liczony jako relacja przyrostu cen skupu do przyrostu cen środków do 
produkcji rolnej) wynosił 102,2, to w okresie styczeń-październik br. (październik 
2005 r. w porównaniu z grudniem 2004 r.) obniżył się do 94. 
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Znacznie spadły ceny skupu niektórych produktów rolnych. Ceny żyta były 
w październiku 2005 r. o 14% niższe od notowanych w październiku 2004 r., psze-
nicy i trzody chlewnej o 16%. 

Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że ubiegłoroczne podwyżki cen oleju 
napędowego oznaczają dla rolników około 1 mld zł dodatkowych wydatków, 
a spadek cen zbóż – uszczuplenie dochodów o ponad 0,5 mld zł. Natomiast coraz 
większa konkurencja wśród producentów maszyn i narzędzi rolniczych ogranicza 
wzrost ich cen i obciążenia budżetów gospodarstw rolnych tymi wydatkami. 

Utratę dochodów gospodarstw rolnych z tytułu pogorszenia cenowych uwarun-
kowań produkcji kompensują w dużej mierze dopłaty bezpośrednie. Z tego tytułu 
za 2004 r. rolnicy otrzymali 7,7 mld zł. Przeciętna dopłata do 1 ha gruntów osią-
gnęła 503 zł. Za 2005 r. wysokość stawki podstawowej i uzupełniającej do 1 ha zo-
stała ustalona w przeliczeniu na złote według notowania kursu walutowego z dnia 
30 września ubiegłego roku. Wyniosła ona 507 zł. Płatności są realizowane od 
1 grudnia 2005 r. do 30 kwietnia 2006 r. Dopłaty otrzyma prawie 1,5 mln rolników. 

Wzrost cen wciąż utrzymuje się w pobliżu dolnej granicy celu inflacyjnego, okre-
ślonego przez Radę Polityki Pieniężnej (1,5-3,5%). W październiku 2005 r. ceny towa-
rów i usług konsumpcyjnych były o 1,6% wyższe niż przed rokiem, przy czym żyw-
ność i napoje bezalkoholowe zdrożały o 0,8%, a paliwa do środków transportu 
o 12,8%. Inflacja netto, która nie uwzględnia wpływu tych czynników, wyniosła 1,2%. 

 
WYKRES 5 

Inflacja roczna na tle zmian cen produktów żywnościowych 
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Szacuje się, że w 2005 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych zwiększyły się 

średnio w roku o 2,2%, a w relacji grudzień/grudzień o 1,2%. 
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W tym roku – przy założeniu nieznacznego umacniania się złotego i stabilizacji 
sytuacji na rynkach paliwowych – średni roczny wzrost cen wynieść może 1,5%. 

Okres wyborów przyniósł znaczne wahania kursu polskiej waluty wywołane re-
akcją rynków finansowych na zawirowania polityczne. Po ukształtowaniu się no-
wego rządu i ogłoszeniu programu gospodarczego złoty umocnił się i w końcu 
października jego wartość w relacji do dolara była o 2,6% wyższa niż przed rokiem, 
a do euro o 7,9%. W następnych miesiącach skala umacniania się złotego zależeć 
będzie głównie od kształtu polityki fiskalnej, a przede wszystkim od realizacji za-
mierzeń ograniczających narastanie deficytu finansów publicznych oraz rozmiarów 
długu krajowego i zagranicznego. 

 
WYKRES 6 

Kursy walut (średnio w miesiącu) 
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Poprawa koniunktury wpływa pozytywnie na rynek pracy. Stopniowo rośnie 
liczba nowych miejsc pracy i zatrudnienie, systematycznie spada bezrobocie. 

Październik był jedenastym kolejnym miesiącem wzrostu zatrudnienia w sektorze 
przedsiębiorstw. Tym samym udało się odwrócić trwający od 1999 r. do listopada 
2004 r. spadkowy trend w zatrudnieniu. W okresie styczeń-październik 2005 r. było ono 
większe średnio o 87 tys. osób, tj. o 1,8% niż w analogicznym okresie 2004 r. Najwięk-
szy wzrost notowano w przemyśle motoryzacyjnym (o 12,4%), wyrobów z metali 
(o 8,5%) oraz meblarskim (o 5,3%). W handlu zatrudnienie zwiększyło się o 4,8%, 
a w działalności hotelarskiej i gastronomicznej o 4,3%. 
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W końcu października urzędy pracy rejestrowały 2,7 mln bezrobotnych, tj. o 226 
tys. mniej niż przed rokiem, a stopa bezrobocia obniżyła się do 17,3%, podczas gdy 
w październiku 2004 r. wynosiła 18,7%, a przed dwoma laty 19,3%. 

 
WYKRES 7 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (w końcu miesiąca, w %) 
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Umocnienie się pozytywnych tendencji w polskiej i światowej gospodarce wraz 
z realizacją zamierzeń ułatwiających rozwój przedsiębiorczości pozwala przewidy-
wać dalszą szybką poprawę sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia powinna 
zmaleć z 17,6% w końcu 2005 r. do 16,5% w 2006 r. i około 15% w 2007 r. 

Obecnie polska gospodarka weszła w fazę stopniowego ożywienia, jednak jego 
skala i trwałość zależeć będą głównie od polityki fiskalnej. W latach 2001-2004 defi-
cyt finansów publicznych w relacji do PKB oscylował w granicach 5-6%, co w po-
łączeniu z niskimi wpływami z prywatyzacji prowadziło do szybkiego narastania 
długu publicznego. Dług ten jeszcze w 2000 r. wynosił 290 mld zł, a w 2004 r. już 
441 mln zł, a więc w ciągu czterech lat zwiększył się o ponad połowę. W tym czasie 
PKB w cenach bieżących wzrósł o 23,9%, tj. w tempie 2,2-krotnie niższym od za-
dłużenia kraju. W ubiegłym roku obserwowano dalsze szybkie narastanie długu. 
Tylko w pierwszym półroczu powiększył się on o dalsze 33 mld zł. W przypadku 
utrzymania się tej tendencji w następnych miesiącach i ewentualnej nieznacznej 
tylko deprecjacji złotego można szacować, że w końcu 2006 r. państwowy dług 
publiczny, powiększony o przewidywane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, 
przekroczy 530 mld zł, co oznaczałoby, że w relacji do PKB zbliży się niebezpiecz-
nie do 55%, tj. drugiego progu ostrożnościowego, określonego przepisami ustawy 
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o finansach publicznych. Z przekroczenia tego progu wynikają dla gospodarki 
dalekosiężne konsekwencje, łączące się z koniecznością drastycznego ograniczenia 
wydatków budżetowych, którego skala może być zabójcza dla rozwoju kraju. 
Trzeba bowiem pamiętać, że aktualnie zdecydowaną większość (prawie 72%) 
wydatków stanowią wydatki sztywne i quasi-sztywne – prawnie zdeterminowane, 
których ograniczenie wymaga zmian ustawowych lub naruszenia praw nabytych (są 
to np. subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, obsługa długu publiczne-
go, wypłata rent i emerytur, zasiłków, niektórych dotacji, składki do budżetu UE). 
Gros tych wydatków to wydatki o charakterze socjalnym, oparte o automatyczne 
mechanizmy indeksacyjne. W przypadku konieczności ograniczeń budżetowych 
w pierwszym rzędzie redukowane więc będą wydatki elastyczne przeznaczane m.in. 
na rozwój, naukę, szkolnictwo, poprawę infrastruktury. Wielkość tych wydatków 
podlega bezpośredniej decyzji rządu i parlamentu, a zmiana wymaga jedynie noweli-
zacji ustawy budżetowej. 

 
WYKRES 8 

Państwowy dług publiczny po konsolidacji wliczając przewidywane wypłaty 
z tytułu poręczeń i gwarancji (stan na 31 XII, w relacji do PKB) 
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Źródło: Ministerstwo Finansów, GUS. 
 

Bardzo dużym, a przy tym rosnącym obciążeniem dla państwa są też wydatki 
przeznaczone na wspieranie nieefektywnych przedsiębiorstw. Z najnowszych da-
nych Komisji Europejskiej wynika, że Polska jest jednym z najbardziej hojnych pod 
tym względem krajów UE. W 2004 r. wartość pomocy publicznej w naszym kraju 
wzrosła do 2,9 mld euro, osiągając 1,47% PKB (w latach 2000-2003 wskaźnik ten 
wynosił 1,3%). Natomiast w krajach UE-10 pomoc ta stanowiła przeciętnie 1,09 
PKB, a w krajach UE-15 wynosiła tylko 0,57% PKB. Komisja Europejska nie za-
leca zmniejszania pomocy publicznej za wszelką cenę, ale właściwe jej kierowanie. 
Pieniądze podatników powinny wspierać inwestycje na tzw. cele horyzontalne, czyli 
finansować np. ochronę środowiska (technologie energooszczędne), badania i roz-
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wój, programy szkolne, funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Gorzej, 
gdy państwo podtrzymuje przy życiu nieefektywne zakłady czy całe branże (gór-
nictwo, przemysł stalowy), a tak dzieje się w Polsce. Ogromne kwoty wydawane są 
nieracjonalnie. Tylko 26% okazywanego przez budżet wsparcia służy u nas celom 
horyzontalnym, podczas gdy w Belgii, Szwecji, Luksemburgu, a także w Łotwie 
i Estonii – aż 100%. Powyżej poziomu 90% znalazły się: Wielka Brytania, Finlandia, 
Dania, Grecja, Holandia, Włochy i Austria. 

Nie ma praktycznie żadnego znaczenia, że metoda liczenia długu publicznego 
odbiega w Polsce od stosowanej w krajach UE (według niej relacja dług publiczny 
do PKB jest u nas faktycznie o około 6 pkt. proc. mniejsza), bowiem nie hamuje to 
tendencji szybkiego narastania długu, a jedynie odsuwa na rok lub dwa przekracza-
nie kolejnych progów ostrożnościowych. 

Nie do zaakceptowania są też argumenty, że w krajach UE-25 relacja długu pu-
blicznego jest wyższa niż w Polsce (w 2004 r. wynosiła średnio około 64% PKB). 
W zdecydowanej większości są to bowiem kraje o wyższej wiarygodności kredyto-
wej, a więc poziom długu uznawanego za bezpieczny jest tam znacznie wyższy. 

Wysoki dług publiczny to wysokie koszty jego obsługi, związane ze spłatą rat 
i odsetek. W ubiegłym roku sięgnęły one już 29 mld zł, stanowiąc prawie 14% ogó-
łu wydatków budżetu państwa, a jeszcze w 2000 r. nie przekraczały 12%. Finanso-
wanie potrzeb pożyczkowych państwa angażuje poza tym oszczędności prywatne, 
ograniczając absorbcję unijnych funduszy, a w rezultacie możliwości inwestowania 
w rozwój i modernizację gospodarki. Powoduje także napływ spekulacyjnego kapi-
tału zagranicznego zwabionego wysokimi stopami procentowymi. 

Ze względu na prawie trzydziestoprocentowy udział długu zagranicznego w dłu-
gu publicznym szczególnie groźna dla jego obsługi może być ewentualna deprecja-
cja złotego. Szacunki wskazują, że obniżenie wartości naszej waluty do euro o 10% 
(w euro nominowane jest około 68% długu zagranicznego) zwiększa koszty obsługi 
o 0,6 mld zł. 

Poprzedniej ekipie nie udało się uporządkować finansów państwa i dokonać ra-
dykalnych prorynkowych reform. Z programu obecnego rządu wynika wola prze-
prowadzenia szybkich zmian, umożliwiających przyspieszony wzrost gospodarczy. 
Zapowiedziane jest zniesienie koncesji i licencji, usprawnienie procedur administra-
cyjnych, skrócenie czasu potrzebnego na założenie firmy, a przede wszystkim obni-
żanie kosztów pracy. Szczególne znaczenie ma utworzenie kotwicy budżetowej, 
polegającej na zobowiązaniu do utrzymania w najbliższych czterech latach deficytu 
budżetowego na poziomie 30 mld zł, co przy wzroście gospodarczym przekraczają-
cym 4%, wolno, ale systematycznie zmniejszyłoby nierównowagę finansową kraju. 
Konsekwentna realizacja tego założenia w efekcie przynieść może obniżenie poni-
żej 3% relacji deficytu finansów publicznych do PKB, co obok zahamowania nara-
stania długu publicznego jest niezbędnym warunkiem wejścia naszego kraju do 
strefy euro. 

 
 



Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w końcu 2005 r. 17 

Tabela  1 - pozioma



Tadeusz Chrościcki 18 

Streszczenie 
 
Artykuł zawiera opis podstawowych uwarunkowań i tendencji rozwoju społecz-

no-gospodarczego Polski w roku 2005. Autor podkreśla istnienie w analizowanym 
okresie pozytywnych czynników rozwojowych, do których zalicza: wzrost aktyw-
ności i konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrost wiarygodności kraju jako miejsca 
inwestowania, wzrost eksportu oraz niski pozom inflacji sytuujący polską gospodar-
kę wśród stabilnych gospodarek rynkowych. Skala poprawy koniunktury i ożywienia 
gospodarczego jest jednak niższa, niż przewidywano, i niższa, niż w większości kra-
jów nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Głównymi zagrożeniami rozwoju są: 
stan finansów publicznych oraz wysoki poziom niepewności odnośnie cen paliw 
płynnych i kursu walutowego. 



 

 

TABELA 1 
Podstawowe  wskaźniki  sytuacji  gospodarczej  w  latach  1991-2005 

Wyszczególnienie 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Wykonanie Szacunek 
Dynamika, rok poprzedni = 100 

Produkt krajowy brutto (c. stałe)a) 93,0 102,6 103,8 105,2 107,0 106,2 107,1 105,0 104,5 104,2 101,1 101,4 103,8 105,3 103,3 
Prod. sprzedana przemysłu (c. stałe) 92,0 102,8 106,4 112,1 109,7 108,3 111,5 103,5 103,6 106,7 100,6 101,1 108,1 111,7 104,0 
Prod. budowlano-montażowa                
przeds. budowlanych (c. stałe) 111,4 106,6 108,0 100,5 108,1 104,6 117,1 111,0 109,4 101,4 88,3 95,9 101,6 99,5 109,0 
Globalna produkcja rolnicza (c. stałe) 98,4 87,3 106,8 90,7 110,7 100,7 99,8 105,9 94,8 94,4 105,8 98,1 99,2 107,3 101-102 
Eksport towarów (EUR)b) . . . . 125,2 113,6 123,6 106,5 97,5 138,3 119,3 106,0 109,1 122,3 116,0 
Import towarów (EUR)b) . . . . 129,4 134,8 129,0 112,6 104,9 123,6 105,2 103,5 103,3 119,5 111,5 
Nakłady inwestycyjne (c. stałe) 95,9 100,4 102,3 108,1 117,1 119,2 122,2 115,3 105,9 101,4 90,5 90,0 100,6 105,1 109,0 
Ceny towarów i usług                
konsumpcyjnych                
− średnie roczne 170,3 143,0 135,3 132,2 127,8 119,9 114,9 111,8 107,3 110,1 105,5 101,9 100,8 103,5 102,2 
− XII w relacji do XII 160,4 144,3 137,6 129,5 121,6 118,5 113,2 108,6 109,8 108,5 103,6 100,8 101,7 104,4 101,2 
Realna podaż pieniądza ogółem                
(31 XII)c) 90,1 109,1 98,8 106,8 110,9 109,0 113,0 114,8 109,4 103,1 105,4 97,3 103,9 104,3 111,5 
Przeciętne realne wynagrodzenie                 
brutto w sektorze przedsiębiorstwd) 103,1 96,4 101,4 105,3 103,2 105,8 105,5 103,7 103,0 101,3 101,6 101,5 102,0 100,8 100,8 
 w % 
Stopa bezrobocia (31 XII)e) 12,2 14,3 16,4 16,0 14,9 13,2 10,3 10,4 13,1 15,1 17,5 18,0 18,0   
           19,4 20,0 20,0 19,0 17,6 
Saldo rachunku bieżącego; % PKBab) . . . 1,0 0,6 -2,1 -3,7 -4,0 -7,4 -5,8 -2,8 -2,5 -2,1 -4,1 -1,6 
Wynik budżetu państwa; % PKBa) -4,0 -6,4 -3,3 -3,3 -3,0 -3,1 -2,4 -2,2 -1,9 -2,1 -4,2 -4,9 -4,4 -4,5 -3,3 
Państwowy dług publicznyf); % PKB . . . . . . . . 42,3 38,9 40,0 45,1 49,9 48,2 51,0 

Uwaga:  pionowa kreska oznacza brak pełnej porównywalności. 
a) uwzględniając wprowadzone zmiany w metodologii liczenia PKB; b) w ujęciu płatniczym w układzie transakcyjnym; c) do 1996 r. – M2, od 
1997 r. – M3; d) lata 1991-1992 – netto; e) bezrobotni w relacji do cywilnej ludności czynnej zawodowo; lata 2001-2003 – w liczniku wg Po-
wszechnego Spisu Rolnego 1996, w mianowniku wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002; f) po wyeliminowaniu prze-
pływów finansowych pomiędzy podmiotami sektora finansów publicznych oraz uwzględnieniu przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwa-
rancji; g)

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów oraz szacunki własne. 

 szacunek.  
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MODELE MIĘDZYREGIONALNYCH PRZEPŁYWÓW 
KAPITAŁOWYCH 

 
 

 
1. Wstęp 

 
W ostatnich swoich pracach [Rogowski 2003; 2004a; 2004b] przedstawiałem mode-

le przepływu oszczędności (inwestycji) między regionami, z których jeden był mniej 
rozwinięty. Oparte one były na założeniach Harroda-Domara [Allen 1975, s. 202 i n.], 
w których zakładano stałe krańcowe wydajności kapitału. Natomiast międzyregionalny 
przepływ kapitału tłumaczono przyciąganiem do regionu wyżej rozwiniętego (posiada-
jącego większy zasób kapitału). W rezultacie bez ingerencji z zewnątrz poza szczegól-
nymi przypadkami nie był możliwy rozwój obu regionów. Badania empiryczne nie dają 
jednoznacznych odpowiedzi na temat zbieżności rozwojowych [zob. Próchnik 2004]. 
Powstaje więc pytanie o możliwość jednoczesnego rozwoju dwóch regionów. Modele 
matematyczne odpowiadające na tak postawione pytanie można znaleźć w pracach na 
temat gospodarki przestrzennej [np. Fujita, Krugman, Venables 1999, s. 43 i n.; Fujita, 
Thisse 2002, rozdz. 11]. Pokazują one rozmieszczenie aktywności gospodarczej w prze-
strzeni w zależności m.in. od kosztów transportu. W sposób istotny wykorzystują funk-
cję preferencji Dixit-Stiglitz, która jest kombinacją funkcji typu Cobb-Douglass i CES 
[zob. Fujita, Krugman, Venables 1999, s. 46]. W modelach tam opisywanych bierze się 
pod uwagę tylko czynnik ludzki. 

W niniejszej pracy kontynuowane jest podejście badające tylko akumulację kapi-
tału w dwóch regionach. Co więcej, odrzucamy założenie z modeli typu Harroda-
Domara o stałości wydajności krańcowych czynników produkcji, jak również zało-
żenie klasyczne o malejących tych wielkościach. Natomiast zakładamy, że do pew-
nej wielkości zasobu kapitału2

                          
1 Dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB, jest pracownikiem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 

w Białymstoku. 

 jego produktywność krańcowa rośnie, a potem za-
chowuje się klasycznie, czyli maleje. Również zakładamy, że kapitał przepływa do 
regionu, gdzie występuje większa wydajność krańcowa. Przy tym założeniu rozpa-
trzone zostały trzy przypadki opisane w poszczególnych częściach pracy. W części 
pierwszej przyjmuje się, że nie ma inwestycji netto, czyli suma zasobów analizowa-
nego tu czynnika produkcji jest stała. W punkcie kolejnym zakłada się, że inwesty-
cje netto mają miejsce tylko w tym regionie, w którym produktywność krańcowa 

2 Podobnie jak w przywoływanych na wstępie pracach bierze się tu pod uwagę tylko kapitał. 
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jest większa. W części ostatniej analizowana jest sytuacja, w której międzyregionalny 
przepływ oszczędności/kapitału jest wprost proporcjonalny do różnicy w wydajno-
ściach krańcowych3

Dla wszystkich rozpatrywanych przypadków przyjmijmy następującą krańcową 
wydajność kapitału: 

. We wszystkich analizowanych przypadkach otrzymuje się po-
dobne wyniki, a mianowicie, że równy podział zasobu kapitału w regionach jest 
punktem równowagi, ale gdy w sumie kapitału jest za mało, to nie jest to równowa-
ga stabilna i przy odchyleniu od niej nierównowaga rośnie. Natomiast w sytuacji 
wystarczającego zasobu analizowanego tu czynnika produkcji równy podział jest 
punktem stabilnym, co oznacza, że w przypadku odchylenia się od niego następuje 
powrót do podziału początkowego. 
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a stąd otrzymujemy jednoczynnikową funkcję produkcji  
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gdzie α, β, 0K >0. 

Przyjmijmy, że dane są dwa regiony A i B, w których zasoby kapitału oznaczymy 
literą K z odpowiednim subskryptem, podobnie oznaczymy produkcję/dochód Y 
oraz inwestycje I. Ponieważ interesuje nas podział kapitału między regiony, to do-
datkowo wprowadźmy następujące oznaczenia: 

 
BKAK

AK

+
=λ , a zatem 

BKAK
BK
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. Ponadto zakładamy jednakową 

skłonność do oszczędności w obu regionach. 

 
2. Międzyregionalny przepływ kapitału przy zerowych inwestycjach netto 

 
Strumień kapitału zmierza do regionu z większą krańcową wydajnością. Stąd wyni-

ka, że zawsze równe rozłożenie tego czynnika produkcji, czyli K
2
1

BKAK == , 

                          
3 W swoich pracach [Rogowski 2003, 2004a i 2004b] przyjmuję, że ten przepływ jest wprost pro-

porcjonalny albo do wielkości kapitału w regionie, gdzie jest go więcej, albo do międzyregionalnej róż-
nicy w jego zasobach. 

4 W sposób oczywisty 0≤λ≤1. 
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gdzie BKAKK +=  lub równoważnie λ=0,5, powoduje zanik międzyregionalnego 

przepływu kapitału, a zatem taka sytuacja jest punktem równowagi. W celu znale-
zienia innych punktów równowagi oraz sprawdzenia ich stabilności należy rozpa-
trzyć kilka przypadków. 

 
 
2.1. Suma zasobów kapitału w obu regionach jest nie większa od 0K  

 
 Zatem zachodzi nierówność 0KK ≤ . Załóżmy, że z jakichś powodów nastą-

piło odchylenie od punktu równowagi K
2
1

BKAK ==  na korzyść regionu B, co 

oznacza, iż λ<0,5. Wówczas dla pewnej liczby dodatniej ∆>0, w regionach A i B 
mamy ∆−K  oraz ∆+K , odpowiednio. Z naszego założenia wynika, że oba za-
soby są nie większe od 0K  i wówczas krańcowe produktywności zasobów kapitału 

w obu regionach są dane górną częścią wyrażenia (1). W tej sytuacji otrzymujemy 

(3) ( ) ( ) ( ) ( )∆+=∆+<∆−=∆− KfKeKeKf αα , 
co oznacza wzrost różnicy między krańcowymi wydajnościami, czyli nastąpi dalszy 
przepływ kapitału z regionu A do regionu B. Proces zatrzyma się, gdy region 
pierwszy pozostanie bez zasobu, a cały kapitał będzie ulokowany w B. Oznacza to 
spadek λ do 0. Zauważmy, że otrzymamy sytuację symetryczną, gdy λ>0,5 i wów-
czas wartość tego parametru będzie rosła do 1. Co więcej, przy naszym założeniu 
sytuacja już się nie zmieni, czyli rozkład zasobów 0 do 2K lub 2K do 0 jest punk-
tem stabilnym. Zatem mamy trzy punkty równowagi, z czego dwa skrajne są stabil-
ne (λ=0 oraz λ=1), a równy podział nie jest stabilny. 

 
 

2.2. 02KK0K <<  

 
Należy zauważyć, że w takim przypadku istnieje możliwość, że w jednym regionie 

zasób kapitału będzie mniejszy od K0, a w drugim większy. Oznacza to, że w tym 
pierwszym mamy do czynienia z rosnącą krańcową produktywnością kapitału, 
a w drugim – z malejącą. W takiej sytuacji może istnieć jeszcze jeden punkt równowag 
zrównujący powyższe parametry. Ogólnie przyjmijmy, że pierwszym regionem jest A, 
czyli λ<0,5 i otrzymujemy następujące równanie5
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5 Jeżeli (1-λ)K≤ K0, to jedynym punktem równowagi jest λ=0,5. Zatem możemy założyć, że  

(1-λ)K> K0 . 
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którego rozwiązaniem jest 
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z tym że rozwiązanie to musi należeć do przedziału [0;0,5), a to jest spełnione, gdy 
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. W celu określenia stabilności tego rozwiąza-

nia należy sprawdzić zachowanie się funkcji  w otoczeniu λ0
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, czyli 

zbadać funkcję 
 w oto-

czeniu punktu λ0 αβ >, który jest jej miejscem zerowym. Ponieważ , to funkcja g 
zmienia znak z + na – przy przejściu przez λ0

(6)  

. Stąd wynika, iż 
( ) ( )( )
( ) ( )( )





>−<

<−>

0K1fKf
0K1fKf

λλλλ

λλλλ

dla  

dla  
, 

co oznacza, że przy odchyleniu od punktu równowagi λ0 wracamy do niego, czyli jest 
to punkt stabilny. Ponieważ rola obu regionów jest symetryczna, to otrzymujemy w tym 
przypadku trzy równowagi, z czego dwie są stabilne (λ0 i 1-λ0 oraz 1-λ0 i λ0

0KK0K
β
βα +

≤≤

), a jedna 

(równy podział kapitału) nie jest. Natomiast dla sytuacja jest ana-

logiczna, z tym że wówczas λ0

 
=0. 

 
2.3. 02KK > 7

 

 

W tej sytuacji dla λ=0,5 zasób kapitału w regionie A (równy zasobowi w B) jest 
większy od K0, a zatem w obu regionach mamy do czynienia z malejącą krańcową 
produktywnością tego czynnika. Wynika stąd, że małe odchylenie od równowagi 
powoduje przepływ kapitału skutkujący powrotem do λ=0,5. To oznacza, że równy 
podział stanowi równowagę stabilną. Należy sprawdzić, czy nie ma innych podzia-
łów kapitału dających równe krańcowe produktywności. To może mieć miejsce, 
gdy w jednym regionie mamy rosnącą krańcową wydajność kapitału, a w drugim 
malejącą, czyli λK<K0 oraz (1-λ)K>K0

                          
6 Przypadek β<α będzie rozpatrywany w punkcie następnym. 

. Otrzymujemy zatem równanie (4), którego 

7 Gdy K=2K0, to wówczas  α=β, każdy podział kapitału na dwa regiony jest punktem równowagi, bo 
krańcowe produktywności są jednakowe. Natomiast gdy α<β, to jedynym punktem równowagi i do tego 
stabilnym jest równy podział kapitału między regionami. W przypadku α>β równy podział nie stanowi 
równowagi stabilnej i pojawiają się dwie równowagi stabilne – cały kapitał znajduje się w jednym z regionów. 
Wyprowadzenie powyższych wniosków jest analogiczne jak droga uzyskania (6). 
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rozwiązaniem jest (5), z tym że rozwiązanie to musi należeć do przedziału [0; 0,5), 

a to jest spełnione gdy, αβ <  oraz 0K2K0K >≥
+
β
βα . Podobna analiza jak 

w 1.2. doprowadza nas do nierówności 

(7)  
( ) ( )( )
( ) ( )( )





>−>

<−<

0K1fKf
0K1fKf

λλλλ

λλλλ

dla  

dla  
, 

która oznacza, że odchylenie od λ0 powoduje przepływy kapitałowe oddalające nas od 
równowagi, a dążące do albo równego podziału, albo do alokacji kapitału tylko 
w jednym regionie. W tej sytuacji otrzymujemy 5 punktów równowagi, z czego trzy 
(równy podział oraz wszystko ma jeden z regionów) są stabilne, a dwa (λ0 oraz 1-λ0

0KK
β
βα +

>

) 

niestabilne. Natomiast w ostatnim przypadku, gdy  oraz αβ < , jedy-

nym punktem równowagi i do tego stabilnym jest równy podział kapitału między regio-
nami (λ=0,5). 

 
 

2.4. Podsumowanie 
 
Otrzymaliśmy zatem dwa przypadki: szybkość wzrostu krańcowej produktyw-

ności kapitału jest większa od szybkości jej zmniejszania się (β>α) oraz sytuację 
odwrotną (β<α)8

Zanim obydwie sytuacje przedstawione na rys. 1 i 2 zostaną omówione, przypo-
mnijmy nasze założenie o stałej sumie zasobów kapitału w obu regionach, innymi 
słowy brak jest inwestycji netto. Jak zatem można rozumieć zależności, o których 
mowa jest wyżej? Przyjrzyjmy się  granicznemu zasobowi kapitału K

. Poniżej zostanie przedstawiona interpretacja geometryczna wyni-
ków (rysunki 1 i 2), którą obrazuje schematycznie wykres zależności między sumą 
zasobów kapitałowych obu regionów a współczynnikiem podziału kapitału λ, gdzie 
parametr ten oznacza udział regionu A w ogólnym zasobie kapitału wyznaczającym 
równowagę, czyli brak przepływów międzyregionalnych. Linią ciągłą oznaczona jest 
równowaga stabilna (odchylenie od niej powoduje powrót do sytuacji początkowej), 
natomiast linia przerywana wskazuje na równowagę niestabilną (odchylenie od niej 
powoduje jego wzrost). 

0, który dzieli 
obszar rosnącej od malejącej krańcowej produktywności kapitału. Można przypusz-
czać, że wraz z występowaniem innowacji ten punkt przesuwa się w prawo, a zatem 
zasób kapitału wyrażony w jednostkach K0

 

 przesuwa się w lewo. Przy takim założe-
niu zinterpretowane zostaną obydwie sytuacje. 

                          
8 Przypadek α=β jest nieciekawy i mało prawdopodobny. 
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RYSUNEK 1 
Schematyczna zależność między zasobem kapitału a parametrem λ 

w równowadze, gdy β>α 
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RYSUNEK 2 
Schematyczna zależność między zasobem kapitału a parametrem λ 

w równowadze, gdy β<α 
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Na rys. 1 przedstawiona jest zależność między wielkością całkowitą zasobu ka-

pitału w obu regionach, w przypadku gdy krańcowa produktywność silniej reaguje 
na zmiany zasobu kapitału przy jej spadku niż przy jej wzroście (β>α). Widzimy, że 
gdy zasób K jest większy od 2K0, to jedynym podziałem w równowadze i do tego 
stabilnym jest podział równy. Każdy region ma po połowie całkowitego zasobu. Je-
żeli w wyniku postępu technicznego K będzie względnie maleć, to po przekroczeniu 
2K0 obserwujemy stabilny podział nierównomierny, z tym że większy lub mniejszy 
zasób w danym regionie jest dziełem przypadku. Wystarczy że nastąpi przypadkowe 
odchylenie od podziału równego, to nigdy się do niego nie wróci (λ = ½ jest rów-
nowagą niestabilną). Jeżeli dalej będą następowały innowacje, to nierówność po-
działu będzie się pogłębiać stopniowo aż do sytuacji, że wszystko ma jeden region9

                          
9 To ma miejsce dla K ≤ K0 (α+β)/β. 
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i to ten, który przypadkowo miał większy zasób, gdy K<2K0








 +
0K20K ;

β
βα

. Zauważmy, że w prze-

dziale region mniej zasobny ma dodatni zasób kapitału. Istnieje 

więc sytuacja, w której równowaga oznacza nierówny podział, ale bez sytuacji eks-
tremalnej. 

Inaczej przedstawia się sytuacja (zob. rys. 2), gdy produktywność krańcowa ka-
pitału reaguje gwałtowniej na wzrost kapitału w przypadku jej spadku niż wzrostu 
(β<α). Podobnie jak wyżej rozpoczynamy analizę od małej wartości K0

0KK
β
βα +

≥

, dla której 

zachodzi nierówność . Wówczas istnieje tylko jeden podział dający 

równowagę, a mianowicie po równo i jest on stabilny. Jakiekolwiek odchylenie od 
niego powoduje powrót do równości. Jeżeli w wyniku postępu technicznego K0








 +
∈ 0K0K2K

β
βα

;

 

wzrośnie tak, że , to mamy 5 podziałów zapewniających 

równowagę (brak przepływów międzyregionalnych), z czego równy oraz obydwa 
skrajne (jeden bierze wszystko) są stabilne, a pozostałe dwa nie są takie. Ponieważ 
weszliśmy w ten przedział będąc w równowadze stabilnej, to przy małych odchyle-
niach będziemy do takiego podziału wracać. Można zatem założyć, że obydwa re-
giony mają równe zasoby kapitału. Jeżeli K0 dalej wzrośnie, tak że K=2K0, to 
znikają dwa pośrednie podziały w równowadze (niestabilne), podział równy dalej 
jest punktem równowagi, ale traci swoją stabilność, natomiast dwa przypadki 
skrajne (λ=0 lub λ=1) stanowią dalej równowagę stabilną. To przejście zasobu 
kapitału z prawej na lewą stronę 2K0

Warto zauważyć, że jeżeli z jakichś powodów całkowity zasób kapitału będzie 
względem K

 oznacza, że przy przypadkowym odchyleniu 
od równego podziału następuje gwałtowny przepływ całego kapitału do regionu 
mającego chwilową przewagę. W ten nieciągły sposób przechodzimy z równego 
podziału do podziału ekstremalnego, gdzie wskazanie na region mający wszystko 
jest przypadkowe. Taką zmianę nazywa się katastrofą. Należy zauważyć, że w tym 
przypadku, inaczej niż w poprzednio analizowanym, nie ma równowagi przy 
nierównym, lecz nie skrajnym podziale. 

0

0K
β
βα +

 rosnąć, to nastąpi nieciągłe przejście (katastrofa) ze skrajnego po-
działu (jeden ma wszystko) do podziału równego, gdy zasób kapitału przejdzie z le-

wej na prawą stronę . 

 
3. Inwestycje netto tylko w regionie z wyższą produktywnością krańcową 
 
Ten przypadek jest bardzo prosty. Zauważmy, że w regionie o niższej krańcowej 

produktywności kapitału jego zasób nie zmienia się, natomiast w regionie drugim ro-
śnie. Łatwo można też pokazać, że równy podział zasobu daje w obu regionach te 
same inwestycje, a zatem ten stan się utrzyma, czyli równy podział stanowi punkt 
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równowagi. Przyjmijmy, że mamy do czynienia z rosnącą krańcową produktywnością 
kapitału i nastąpiło przypadkowe odchylenie od równowagi. Z naszego założenia wy-
nika, że inwestycje pojawią się w regionie o większym zasobie, a zatem nastąpi dalsze 
odchodzenie od równego podziału. Trwać to będzie do momentu, gdy region bogat-
szy wejdzie w malejącą krańcową produktywność, a zatem dojdzie do sytuacji, gdy te 
parametry w obu regionach się zrównają, a co za tym idzie pojawią się tam dodatnie 
inwestycje netto. Konsekwencją tego będzie wzrost zasobów kapitału w obu regio-
nach, ale w jednym nastąpi spadek, a w drugim wzrost krańcowej produktywności. 
Zatem w regionie bogatszym nastąpi zatrzymanie się akcji inwestycyjnej, a w regionie 
biedniejszym zwiększą się inwestycje netto. Taka sytuacja będzie trwać do zrównania 
się zasobów, czyli do równego podziału, z tym że teraz jesteśmy w części klasycznej 
funkcji produkcji, czyli obserwujemy malejącą krańcową produktywność. Należy 
w tym miejscu dodać, że odejście od tego punktu równowagi powoduje, że dodatnie 
inwestycje netto pojawią się tylko w regionie biedniejszym, czyli że wrócimy do rów-
nego podziału. Zatem przy powyższych założeniach jedynym punktem równowagi 
stabilnej jest podział równy, ale dochodzenie do niego polegać będzie na dodatnich 
inwestycjach netto raz w jednym, raz w drugim regionie. 

Jeżeli dodamy tu założenie, że w wyniku postępu technicznego całkowity zasób 
kapitału maleje względem K0, to możemy otrzymać w zależności od różnicy 
w tempie zmian K0 i inwestycji netto różne trajektorie podziału kapitału. Przyj-
mijmy, że rozpoczynamy analizę w punkcie niskiej wartości zasobu granicznego, 
w którym K>K0

Załóżmy, że tempo wzrostu K

. W tym momencie mamy równowagę w równym podziale i ta rów-
nowaga jest stabilna. 

0

Przyjmijmy, że tempo wzrostu K

 jest większe od tempa wzrostu łącznego zasobu 
kapitału. Zatem w pewnym momencie w obu regionach będziemy mieli do czynie-
nia z rosnącą krańcową produktywnością. Jednak w takiej sytuacji równy podział 
przestaje być stabilny. Przypadkowe odchylenie spowoduje, że region z mniejszym 
zasobem nie będzie go powiększał, a całe inwestycje pojawią się w regionie drugim. 
Przy naszym założeniu nigdy nie wrócimy do równowagi stabilnej, a co za tym idzie 
jeden region doświadczy stagnacji, a drugi rozwoju. λ będzie dążyło do 1 lub do 0., 
ale nigdy tych liczb nie osiągnie. 

0

Zauważyć można, że równy podział jest przy dużym postępie technicznym 
punktem równowagi niestabilnej i jeden region się rozwija, a drugi przeżywa stagna-
cję. Natomiast przy powolnym procesie innowacyjnym zawsze dojdziemy do sytu-
acji, w której oba regiony mając takie same zasoby kapitału rozwijają się też w tym 
samym tempie. 

 jest mniejsze od tempa wzrostu całkowitego za-
sobu kapitału. To założenie oznacza, że jeżeli w fazie początkowej byliśmy w sytuacji 
malejącej krańcowej produktywności kapitału, to po pewnym czasie znajdziemy się 
w sytuacji przeciwnej co najmniej dla jednego regionu. To oznacza, że jest tylko kwe-
stią czasu, by dojść do równego podziału kapitału, który to podział będzie stabilny. 
W takiej sytuacji tempo wzrostu w obu regionach będzie takie samo. 
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4. Przepływ oszczędności i kapitału proporcjonalny do różnicy 
w krańcowych produktywnościach tego czynnika 

 
W tym miejscu zakładamy, że produkcja w każdym z regionów jest równa do-

chodowi w tym regionie oraz że wydatki na konsumpcję równe są produkcji dóbr 
konsumpcyjnych. Przyjmujemy również, że oszczędności są wprost proporcjonalne 
do dochodu oraz współczynnik proporcjonalności jest jednakowy w obu regionach 
i równy s. Poza tym niech oba regiony stanowią w sumie gospodarkę zamkniętą, 
która jest w stanie równowagi, czyli oszczędności równają się inwestycjom. Ta rów-
ność zachodzi dla całej gospodarki, ale już nie musi być spełniona w poszczegól-
nych regionach. Zakładamy, że przepływ oszczędności jest wprost proporcjonalny 
do różnicy krańcowych wydajności kapitału, z tym że strumień ten kieruje się do 
regionu z przewagą pod tym względem. Podobnie jak wyżej wprowadźmy następu-
jące oznaczenia: BKAKK +=  oraz KAK λ= . W wyniku zastosowania powyż-
szych założeń otrzymujemy model: 

(8) 
( ) ( ) ( ) ( )( )( )K1fKfKsF
dt

Kd λλκλλ
−−+=  

(9) 
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )KfK1fK1sF

dt
K1d λλκλλ

−−+−=
−

, 

gdzie κ oznacza współczynnik proporcjonalności, gdzie wielkości przepływu 
oszczędności zależą od różnicy w krańcowej produktywności kapitału między regionem 
A i B oraz funkcje f i F są odpowiednio funkcją krańcowej wydajności zdefiniowanej 
formułą (1) oraz funkcją produkcji daną wzorem (2). Zauważmy, że po zsumowaniu (8) 

i (9) otrzymujemy znany warunek równowagi: ( ) ( )( )( )K1FKFs
dt
dK λλ −+= , co oz-

nacza równość oszczędności i inwestycji. 
 Podobnie jak w poprzednich analizowanych tu przykładach, gdy λ=0,5, czyli 

podział między regionami jest równy, otrzymujemy równowagę: brak jest przepły-
wów międzyregionalnych, a stąd λ nie zmienia swojej wartości. Należy sprawdzić, 
czy ta równowaga jest stabilna, czy nie. Innymi słowy, czy przypadkowe odchylenie 
od stanu równowagi będzie się zmniejszać i nastąpi powrót do stanu początkowego, 
czy też będzie się zwiększać i przejdziemy do nowego punktu równowagi. Podobnie 
jak w pkt.1, rozpatrzonych zostanie kilka przypadków, w zależności od względnych 
wartości K i K0

(10)  

. Zanim to nastąpi zapiszmy (8) i (9), rozpisując lewe strony: 

( ) ( ) ( )( )( )K1fKfKsF
dt
dKK

dt
d λλκλλλ

−−+=+  

(11) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )KfK1fK1sF
dt
dK1K

dt
d λλκλλλ

−−+−=−+− . 

Stąd po wyeliminowaniu 
dt
dK

otrzymujemy: 
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(12) ( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( )K1fKfK1FKF1s
dt
dK λλκλλλλλ

−−+−−−= , 

gdy λ∈(0;1)10

(13) 

. Zatem podział kapitału między regionami jest w stanie równowagi, 
jeżeli λ jest rozwiązaniem równania 

( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( ) 0K1fKfK1FKF1s =−−+−−− λλκλλλλ . 
Natomiast badanie stabilności rozwiązania równania (13) będzie polegało na ba-

daniu zachowania się pochodnej 
dt
dλ

wokół punktu równowagi. 

 
 

4.1. Suma zasobów kapitału w obu regionach jest mniejsza od 0K  
 
Rozpatrywanym przypadkiem jest teraz 0≤K<K0

(14)  

, więc zasoby obu regionów 
spełniają pierwsze warunki z funkcji (1) i (2). Zatem równanie (13) przyjmie postać: 

( )
( ) ( ) 0K1eKe1K1e1Ke1s =





 −−+













 −−
−

−
− λααλκ

α

λα
λ

α

αλ
λ . 

Zauważmy, że λ=0,5, co oznacza równy podział kapitału między regionami, jest 
rozwiązaniem (14). Ponadto zachodzą następujące implikacje: 

(15) ( )K1eKe1
2
10 λααλλλλ −<⇒−<⇒<≤ , 

(16) ( )K1eKe11
2
1 λααλλλλ −>⇒−>⇒≤< , 

z czego wynika, że drugi składnik sumy (14) jest ujemny dla λ<0,5 oraz dodatni dla 
λ>0,5. 

Oznaczmy pierwszy składnik sumy (14) jako g(K), K≥0: 

(17) ( ) ( )( ) ( ) 













 −−−−−= 1K1e1Ke1sKg λαλαλλ

α
. 

Można pokazać, że g(0)=0 oraz 

(18)  
( ) ( ) ( )







 −−−= K1eKe1s

dK
Kdg λααλλλ . 

Zatem na mocy (15) i (16) pochodna z (18) jest ujemna dla λ<0,5 oraz dodatnia 
dla λ>0,5, czyli funkcja g z (17) jest w pierwszym przypadku malejąca, a w drugim 
rosnąca. Stąd  z (15) i (16) dla K≥0 oba składniki sumy (14) mają te same znaki, 

czyli 0
dt
d

>
λ  dla 1≥λ>0,5 i 0

dt
d

<
λ  dla 0≤λ<0,5. Oznacza to, że λ=0,5 jest jedy-

nym rozwiązaniem (14) oraz że nie jest ono stabilne, a więc jakiekolwiek przypad-
kowe odchylenie od równego podziału powoduje przejście do sytuacji, w której 
                          

10 Przypadki, gdy jeden bierze wszystko, tzn. λ=0 lub λ=1, zostaną omówione niżej. 



Modele międzyregionalnych przepływów kapitałowych 29 

cały zasób kapitału znajduje się w jednym regionie. Co więcej, wszystko bierze jeden 
jest punktem stabilnym. 

W tym miejscu należy pamiętać, że łączny zasób kapitału w obu regionach 

w wyniku inwestycji rośnie według równania ( ) ( )( )( )K1FKFs
dt
dK λλ −+= , co mo-

że spowodować, że w pewnym momencie ten zasób przekroczy próg K0

 

 i w ten 
sposób przejdziemy do punktu następnego. 

 

4.2. 02KK0K <≤  
 
W tym przypadku przy równym podziale kapitału zasoby w każdym regionie są 

mniejsze od K0

0
dt
d

>
λ

, a zatem podobnie jak w punkcie 3.1. równy podział między regio-
nami jest niestabilnym punktem równowagi. Należy zatem postawić pytanie, do ja-
kiej równowagi dąży system, gdy nastąpi przypadkowe odchylenie od powyższego 

podziału. Zauważmy, że taki punkt będzie istniał, jeżeli dla λ=0 pochodna . 

Z (1), (2) oraz (12) otrzymujemy warunek 

(19) 0KK0K2
β
βα +

>≥  , 

co ma miejsce, gdy α<β. Wówczas wskaźnik podziału λ wzrośnie aż do wyrówna-
nia krańcowych produktywności w obu regionach. Pamiętać jednak w tym miejscu 
należy, że w wyniku procesu inwestycyjnego łączny zasób kapitału rośnie i gdy 
chwilowo nastąpi równowaga, to zasoby w obu regionach leżą po obu stronach K0 
i po ich wzroście natychmiast wzrośnie krańcowa produktywność w jednym regio-
nie w stosunku do drugiego. Innymi słowy, równowaga przy takim podziale będzie 
zależała od wzajemnego tempa wzrostu K0 i K. Istnieją takie tempa zmian, że po-
wyższy punkt równowagi będzie trwały. Natomiast, jeżeli zmiany K0 będą wystar-
czającą wolne, to inwestycje będą się przemieszczały do regionu mniej zasobnego 
i będzie on doganiał region drugi. W przypadku α>β, punktem równowagi stabilnej 
aż do przekroczenia przez łączny zasób kapitału 2K0 jest λ=0 lub 1. Jeżeli zmiany 
K0

 

 będą wystarczająco szybkie (ze względu na posęp techniczny), to możemy rozu-
mować analogicznie jak w pkt. 1.4. 

 
4.3. 02KK > 11

 

 

W tym przypadku przy równym podziale zasobu w każdym regionie obserwo-
wać można malejące krańcowe produktywności kapitału. Zatem stabilność czy nie-
stabilność tego podziału sprawdzić można po analizie zachowania się funkcji 

                          
11 Podobnie jak w części pierwszej przypadek K=2K0 jest mało prawdopodobny i mało ciekawy. 
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w otoczeniu λ=0,5, która w tym punkcie przyjmuje wartość 0 (czyli jest podział 
w równowadze). W podobny sposób jak w pkt. 3.1., z tym że należy wyjść od 
wartości funkcji pomocniczej g(K) analogicznej jak w (17) dla K=2K0
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Wyrażenie (21) pokazuje, że jeżeli nastąpi odchylenie od równego podziału, to 
nastąpi przepływ, który zwiększy udział regionu mniej zasobnego, a zmniejszy bar-
dziej zasobnego. W ten sposób nastąpi powrót do równego podziału. 

Podobnie jak w pkt. 3.2. można pokazać istnienie chwilowego punktu równo-

wagi, gdy α>β oraz dla 0KK0K2
β
βα +

≤< , którego charakter zależy od wza-

jemnych zmian łącznego zasobu kapitału K i wielkości granicznej K0

 
. 

 
4.4. Podsumowanie 

 
Gdy łączny zasób K jest wystarczająco mały12, to mamy trzy punkty równowagi: 

równy podział oraz jeden bierze wszystko, z tym że pierwszy nie jest stabilny, a pozos-
tałe są stabilne. Gdy α<β, to istnieje przedział13 z jednym punktem równowagi, ale 
niestabilnej, oraz dwie równowagi chwilowe. W tym przypadku brak jest punktów 
stabilnych. Przy jakimkolwiek odchyleniu od stanu równowagi nastąpi przepływ 
inwestycji do regionu słabiej wyposażonego i jego pościg za regionem skończy się, 
gdy zasób łączny będzie większy od 2K0

02K

. Od tego momentu podział równy staje się 
równowagą stabilną i w tym przypadku znikają inne punkty równowagi. Tę sytuację 
ilustruje rys. 3 Natomiast rys. 4 pokazuje punkty równowagi, gdy α>β. Wówczas 
przy zasobie łącznym kapitału mniejszym od  mamy również trzy punkty ró-

wnowagi: niestabilny równy podział i stabilne podziały, w których jeden z regionów 

                          
12 Mniejszy od 0K

β
βα +

, gdy α<β, w przeciwnym wypadku mniejszy od 2K0. 

13 Od 0K
β
βα +

 do 2K0. 
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ma wszystko. Oprócz tego, gdy zasób kapitały w obu regionach jest większy od 2K0

0K
β
βα +

 

i mniejszy od , to istnieją dwa dalsze chwilowe punkty równowagi, tak 

więc w tym przedziale mamy do czynienia z trzema podziałami stabilnymi: po równo, 
oraz dwa, w których jeden bierze wszystko. Zauważmy, że w obu przypadkach, gdy 
wzrost zasobu kapitału jest szybszy niż wzrost wartości granicznej, to musi nadejść 
moment, w którym oba regiony zbliżą się do siebie, czyli nastąpi konwergencja. 
Jeżeli natomiast postęp techniczny spowoduje sytuację odwrotną, to nastąpi odwrót 
od równego podziału. Co więcej, przejścia z jednej równowagi do drugiej są 
nieciągłe, czyli mamy do czynienia z katastrofami. 

 
RYSUNEK 3 

Schematyczna zależność między zasobem kapitału a parametrem λ 
w równowadze, gdy β>α 
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RYSUNEK 4 

Schematyczna zależność między zasobem kapitału a parametrem λ 
w równowadze, gdy β<α 
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Ciekawe są procesy zachodzące między regionami w przypadku, gdy łączny za-

sób kapitału znajduje się między 0K
β
βα +

, a 2K0 w przypadku α<β. Istnieją tam 

chwilowe podziały dające równowagę, która natychmiast takową przestaje być. Ten 
złożony proces trwa tak długo, aż wzajemne zmiany wyprowadzą zasób K 
z powyższego przedziału. Jeżeli K będzie większe od 2K0

 

, to osiągnięty zostanie po-
dział równy. Wyjście na drugą stronę oznaczać będzie otrzymanie równowagi typu 
jeden bierze wszystko. 

 
5. Wnioski 

 
Zauważmy, że przy założeniu, że krańcowa produktywność kapitału nie musi być 

malejąca oraz że kapitał dąży tam, gdzie ten parametr jest większy, otrzymujemy cie-
kawe modele przepływów kapitałowych między dwoma regionami. Okazuje się, że są 
możliwe sytuacje, w których regiony dążą do równego podziału. Mamy więc do czy-
nienia z konwergencją typu σ [Próchnik 2004, s. 28]. Ma to miejsce, gdy powiększanie 
się łącznego zasobu jest silniejsze od efektów postępu technicznego. Należy podkre-
ślić, że ta zbieżność występuje tu bez zasilania zewnętrznego. Jeżeli natomiast postęp 
techniczny daje silne efekty (np. gwałtowny wzrost innowacji), w wyniku czego na-
stępuje zwiększenie ilości kapitału, do której krańcowa produktywność jest rosnąca, 
to wówczas można zaobserwować proces odwrotny, który może przybrać gwałtowną 
postać – katastrofę. Oznacza to, że w sposób bardzo szybki (nieciągły) następuje 
wzrost jednego regionu przy regresie drugiego, szczególnie w przypadku gdy względ-
ny przyrost krańcowej produktywności jest większy niż względny jej spadek na jed-
nostkowy przyrost zasobu (zob. rysunki 2 i 4). 

Przedstawione tu modele są bardzo uproszczone. Nie uwzględniają kosztów 
transportu, popytu, siły roboczej, handlu zagranicznego, większej liczby regionów. 
Stanowią inne podejście niż prezentowane w literaturze [zob. Fujita, Thisse 2002], 
przede wszystkim przyjmują możliwość rosnącej krańcowej produktywności czyn-
nika produkcji. Mimo to dają pewien wgląd w proces akumulacji kapitału w syste-
mie dwóch regionów. 
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Streszczenie 
 
Artykuł przedstawia modele międzyregionalnych przepływów kapitałowych 

przy wykorzystaniu  podejścia badającego akumulację w dwóch regionach. Rozpa-
trzone są trzy przypadki. W pierwszym założono, że nie ma inwestycji netto, a więc 
suma zasobów kapitału jest stała. W drugim przyjęto, że inwestycje netto mają 
miejsce w regionie o wyższej produktywności krańcowej. Natomiast trzeci przypa-
dek oparty jest na założeniu, że międzyregionalny przepływ kapitału jest wprost 
proporcjonalny do różnicy w wydajnościach krańcowych. Przeprowadzone modelo-
we analizy pozwalają na wskazanie, w jakich warunkach następują sytuacje, gdy do-
chodzi do równego podziału kapitału między regionami, a w jakich następuje 
wzrost jednego regionu przy regresie drugiego 
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WPŁYW KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO REGIONU  
NA JAKOŚĆ ŻYCIA JEGO MIESZKAŃCÓW  

(na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego) 
 
 

 
1. Wstęp 

 
Rozwój technologii, w tym przede wszystkim technologii informatycznych, oraz 

postępująca globalizacja zasadniczo zmieniają nie tylko warunki działania przedsię-
biorstw, ale także stawiają wymagania przed decydentami, którzy kształtują zasady 
funkcjonowania regionów. Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju eko-
nomicznego staje się obecnie podstawowym zadaniem władz. Z uwagi na decydują-
cy wpływ usług na wielkość PKB kluczowego znaczenia nabierają te ośrodki, które 
sprzyjają generowaniu odpowiednich zasobów [Rembe 1999]. Jak dowodzi 
J. M. Viedma analiza przypadków dynamicznego rozwoju (nawet pomimo niesprzy-
jającego położenia geograficznego) regionów wskazuje, że kluczowym czynnikiem 
wpływającym na ich wzrost gospodarczy jest umiejętność wykorzystania wszystkich 
posiadanych aktywów [Viedma 2001]. Tradycyjne podejście do zasobów, uwzględ-
niające jedynie kapitał, ziemię i pracę, zostaje coraz częściej wzbogacone o zasób 
wiedzy, której przyznaje się pierwszoplanową rolę [Kogut, Zander 1996]. 
J. B. Quinn uważa, że w czołowych amerykańskich firmach nawet 75% wartości 
dodanej należy zawdzięczać odpowiedniemu poziomowi wiedzy [Quinn 1992]. 
Z tego względu kapitałowi intelektualnemu poświęca się bardzo dużo uwagi, a za-
rządzanie wiedzą stało się dominującą strategią obowiązującą w największych kon-
cernach światowych [Spiegler 2003]. 

Literatura przedmiotu wskazuje relatywnie szeroką gamę metod pomiaru kapitału 
intelektualnego odnoszącą się do przedsiębiorstw. Jedną z pierwszych firm, które 
podjęły próbę oszacowania wartości własnych zasobów wiedzy, była w 1993 roku 
szwedzka firma Scandia. Przy pomocy odpowiednich wskaźników oszacowano różne 
rodzaje zasobów niematerialnych, tj. renomę firmy, jakość jej systemów, kontakty 
z klientami [Probst, Raub, Romhardt 2002]. Brak jest natomiast stosownych propozy-
cji odnoszących się do regionów czy też miast. Do tej pory tylko dwa państwa, Szwe-
cja i Izrael, dokonały kompleksowego pomiaru kapitału intelektualnego. A. Rembe, 
który badał poziom kapitału intelektualnego w Szwecji, dowodzi, że odpowiedni jego 
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poziom powoduje wzrost inwestycji opartych na zaawansowanych technologiach 
[Rembe 1999]. Podobne wnioski ze swoich badań wyciągnął E. Pasher. Na tle krajów 
arabskich Izrael wyróżnia się (mimo wielu zagrożeń) stabilną dynamiką wzrostu PKB. 
Ponadto od 1982 do 1998 liczba firm wykorzystująca nowoczesne technologie (bę-
dące jednocześnie pionierami w swojej branży) zwiększyła się z 500 do 2011 [Pasher 
1999]. Żaden z wyżej wymienionych autorów nie oszacował wpływu poszczególnych 
czynników decydujących o kapitale intelektualnym danego państwa. W swoich bada-
niach posłużyli się oni generalną zasadą wykorzystywaną przez L. Edvinssona oraz 
M. Malona, w której kapitał intelektualny wpływa na zachodzące procesy. W wyniku 
tychże procesów zmienia się wartość przedsiębiorstwa mierzona stosownymi wskaź-
nikami finansowymi [Edvinsson, Malone 1997]. Osiągnięcie odpowiednich wskaźni-
ków świadczy o wysokim poziomie kapitału intelektualnego. 

Kapitał intelektualny regionu oznacza wg autora stan zasobów niematerialnych, 
który wpływa na sytuację społeczno-ekonomiczną wyodrębnionego terytorium. Po-
wyższe podejście różni się od propozycji Ch. Groosverta i T. van Bastelaera, którzy 
kapitał intelektualny utożsamiają z kapitałem ludzkim. Kapitał ludzki rozumiany 
jest przez nich jako umiejętność wyznaczania i realizowania celów makroekono-
micznych [Groosvert, van Bastelaer 2002]. 

J. M. Viedma przedstawił model kreowania kapitału intelektualnego na przykła-
dzie katalońskiego miasta Mataro. Autor zakłada możliwość dwutorowego prze-
biegu wydarzeń. Pierwszy sprowadza się do klasycznego benchmarkingu, kopiowania 
sprawdzonych rozwiązań w innych miastach i przeniesienia ich do analizowanego 
ośrodka. Krok taki pozwala na udoskonalenie procesów i przyczynia się do popra-
wy warunków życia mieszkańców badanego miasta. Drugi przebieg wydarzeń zakła-
da już usystematyzowane podejście. J. M. Viedma wskazuje na konieczność określe-
nia wizji, potrzeb oraz procesów pozwalających zaspokoić zidentyfikowane potrze-
by. Dzięki temu istnieje możliwość oszacowania kluczowych kompetencji i osiąg-
nięcia przewagi konkurencyjnej w relacji do innych miast. Oceny każdego z proce-
sów dokonuje się przy pomocy właściwych wskaźników. W ten sposób model po-
siada mierzalny wymiar [Viedma 2004]. Znacznym utrudnieniem powyższej propo-
zycji jest zasada analizy wielu procesów, które autor nazywa microclusterami, co 
w praktyce oznacza badanie zjawisk na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw. 
Można więc przyjąć, że model J. M. Viedma jest rozwinięciem propozycji, którą 
przedstawił L. Edvinsson oraz M. Malone. Ponadto należy podkreślić, że opraco-
wania przytoczonych autorów koncentrują się na zagadnieniach czysto ekonomicz-
nych, a pomijają wpływ pozostałych czynników rzutujących np. na jakość życia 
mieszkańców regionu. 

 
 

2. Cel pracy, przyjęte założenia 
 
Podstawowym celem pracy jest przedstawienie zależności pomiędzy kapitałem 

intelektualnym a jakością życia mieszkańców wybranych regionów. Przyjęto założe-
nie o wpływie kapitału intelektualnego na jakość życia. Założono związek korelacyj-
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ny pomiędzy poziomem kapitału intelektualnego a jakością życia mieszkańców. Im 
wyższy kapitał intelektualny, tym wyższa jakość życia. Pod pojęciem jakości kryje 
się nie tylko rozwój gospodarczy, ale również warunki mieszkalne, bezpieczeństwo, 
długość życia, opieka medyczna, zanieczyszczenie środowiska. Te parametry okreś-
lono jako zakres osiągnięć społecznych. Wysokie dochody mieszkańców, połączone 
z niskim poziomem bezrobocia nie mogą być uznane za jedyne wskaźniki pozwala-
jące ocenić jakość życia. Oprócz mierników typowo ekonomicznych należy uwz-
ględnić wspomniany zakres osiągnięć społecznych oraz tzw. zasoby odtworzenio-

 

we. Do tych ostatnich zaliczono poziom bezrobocia wśród osób młodych, tj. do 25 
roku życia. Utrzymujące się wysokie bezrobocie wśród tej kategorii wiekowej może 
doprowadzić w dłuższym okresie do marginalizacji perspektywicznej grupy ludnoś-
ci. Na ten problem zwraca uwagę N. Bontis, który w postępującym procesie starze-
nia się społeczeństw (dotykającym zwłaszcza państw bogatych, o wysokich docho-
dach PKB per capita), przy jednoczesnym wysokim bezrobociu wśród młodych lu-
dzi upatruje upadek tradycyjnych silnych gospodarczo ośrodków [Bontis 2002]. 
W związku z tym strukturę demograficzną, w której występuje niski stopień bezro-
bocia wśród ludzi młodych, uznać należy za odpowiednią. Ważną wskazówką poz-
walającą oszacować warunki do prowadzenia działalności gospodarczej jest liczba 
powstających corocznie nowych firm podlegających obowiązkowi podatkowemu. 
Im takich przedsiębiorstw jest więcej, tym korzystniejsze są warunki do prowadze-
nia działalności. Istotne zastrzeżenie odnosi się do pominięcia tych jednostek, które 
posiadają zwolnienia podatkowe. Kluczową zasadą jest stworzenie równych możli-
wości dla wszystkich podmiotów gospodarczych. W sytuacji kiedy działają liczne 
firmy posiadające ulgi podatkowe, występuje nierównomierne obciążenia fiskalne 
podmiotów. W takim przypadku można przyjąć, że podstawowym czynnikiem 
powstania wymienionych przedsiębiorstw była możliwość ubiegania się o zwolnie-
nia podatkowe. Brak zwolnień oznaczać może ograniczenie lub zawieszenie działal-
ności. Ponadto takie podmioty nie wnoszą stosownych podatków na rzecz społe-
czeństwa. Z tego względu nie mogą zostać uwzględnione przy określaniu jakości ży-
cia mieszkańców analizowanego regionu. Wtedy, kiedy kontynuują działalność (po 
okresie zwolnień podatkowych), zalicza się je do tzw. zasobów odtworzeniowych. 
Analizą objęto dwa regiony obejmujące województwo warmińsko-mazurskie oraz 
podlaskie. Oba województwa (na tle pozostałych regionów kraju) postrzegane są ja-
ko obszary słabiej rozwinięte gospodarczo i relatywnie o niskim kapitale intelektu-
alnym [Goldberg 2004]. 

 
3. Zależność pomiędzy kapitałem intelektualnym a jakością życia 

 
Dotychczasowe modele mierzenia kapitału intelektualnego koncentrują się na 

analizie czynników mających wpływ na poziom wiedzy w danym społeczeństwie, 
czy też w bardziej szczegółowych przypadkach w przedsiębiorstwie [Doz, Santos 
1997]. W pierwszej kolejności uwzględnia się liczbę absolwentów szkół wyższych, 
dostęp do nowych technologii, liczbę użytkowników Internetu, kulturę, publikacje 
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naukowe itd. Parametry te zestawiane są z liczbą mieszkańców danego regionu lub 
zatrudnionych w analizowanej firmie. Im wyższą wartość mają te parametry, tym 
wyższy poziom wiedzy przyjmuje się dla  danej populacji [Lam 1997]. Powyższe pa-
rametry mają wyraźnie ilościowy charakter – pomija się kryterium jakościowe. 
Z tego względu przytoczona interpretacja powinna ulec stosownej weryfikacji. Na-
leży bowiem ujęcie ilościowe zastąpić lub przynajmniej wzbogacić o podejście jako-
ściowe. Przykładowo, to nie liczba absolwentów z wyższym wykształceniem decy-
duje o poziomie wiedzy w danym społeczeństwie (przedsiębiorstwie), lecz jakość 
ich wykształcenia. W sytuacji, kiedy profil wykształcenia absolwentów odbiega od 
zapotrzebowania rynkowego, wówczas następuje wzrost bezrobocia strukturalnego 
(mierzony wysoką stopą bezrobocia tej kategorii wiekowej) i generalnie spadek ja-
kości życia danego społeczeństwa. Z drugiej strony pomiędzy programami studiów 
wyższych w różnych ośrodkach występują nawet znaczne różnice programowe. 
Konsekwencją jest więc zróżnicowanie posiadanej wiedzy przez absolwentów. Po-
nadto podejście ilościowe dopuszcza brak wyraźnej liniowości pomiędzy poziomem 
wiedzy a wynikami przedsiębiorstw czy też jakością życia. 
 

RYSUNEK 1 
Koncepcja zależności kapitału intelektualnego  

od jakości życia mieszkańców regionu 

Błąd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Zgodnie z powyższą koncepcją, kapitał intelektualny wpływa na cztery podsta-

wowe zakresy kształtujące jakość życia mieszkańców regionu. Pomiędzy zakresami 
zachodzi interakcja. Przykładowo wskaźniki gospodarcze związane są ze wskaźni-
kami społecznymi oraz klimatu gospodarczego. Te ostanie dotyczą przepisów 
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Wskaźniki gospodarcze: 
- PKB per capita, 
- poziom bezrobocia, 
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Wskaźniki społeczne: 
- długość życia, 
- liczba lekarzy na 1000 osób, 
- liczba przestępstw na 1000 osób, 
- liczba m2 mieszkania na osobę. 

Wskaźniki klimatu gospodarczego: 
- czas trwania procesów sądowych, 
- wysokość obciążeń podatkowych, 
- przejrzystość przepisów prawa, 
- dostęp do kredytów, współpraca 
   z bankami. 

 
Wskaźniki odtworzeniowe: 
- struktura demograficzna, 
- liczba nowych firm płacących 
   podatki. 



Andrzej Buszko 38 

prawnych (koncentrują się na ich przejrzystości, stabilności), przedstawiają czas 
trwania procesów sądowych, współpracę z bankami, dostęp do kredytów. Im gor-
sze są wskaźniki klimatu gospodarczego, tym szybciej należy liczyć się ze spadkiem 
wskaźników gospodarczych. Natomiast wskaźniki gospodarcze (kształtujące po-
ziom materialny mieszkańców) w sposób bezpośredni wpływają na wskaźniki spo-
łeczne. W przypadku wysokiego PKB per capita, niskiej inflacji, wysokich płac real-
nych stwierdza się znaczną zamożność analizowanej grupy. Bazując na osiągnię-
ciach materialnych można kształtować poziom wskaźników społecznych. Rozwój 
gospodarczo-społeczny poprawia wskaźniki odtworzeniowe. Tym samym kapitał 
intelektualny obejmuje wszystkie istotne zakresy. 

Ocena poziomu kapitału intelektualnego odbywa się na podstawie określenia 
wartości poszczególnych grup wskaźników. W przypadku kiedy wskaźniki osiągają 
zamierzone wartości, przyjmuje się istnienie odpowiedniego poziom kapitału inte-
lektualnego. Konsekwencją jest ciągły wzrost jego poziomu w relacji do analizowa-
nych zakresów. 
 

RYSUNEK 2 
Spirala wzrostu poziomu intelektualnego 

 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie H. Thierry [1998]. 

 
Pomiędzy zakresami zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Wyższa wartość 

wskaźników dotyczących jednego zakresu przyczynia się do wzrostu wskaźników 
odnoszących się do pozostałych zakresów. Dlatego spirala poziomu intelektualnego 
zwiększa się po przejściu do kolejnego zakresu opisującego jakość życia mieszkań-
ców regionu. Z drugiej jednak strony w sytuacji spadku analizowanych wskaźników 
spirala poziomu intelektualnego posiada tendencję malejącą. Wynika to także ze 
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związków pomiędzy wartością wskaźników określających poszczególne zakresy 
a poziomem kapitału intelektualnego. 

Kluczowym zagadnieniem w prezentowanej metodzie jest określenie jakości ka-
pitału intelektualnego. W konstrukcji uwzględnione zostają typowe czynniki mające 
wpływ na poziom wiedzy w regionie. Do nich zaliczono następujące parametry: 

– liczbę studentów wyższych uczelni, 
– liczbę samodzielnych pracowników naukowych, 
– liczbę uczelni wyższych, 
– liczbę użytkowników Internetu, 
– liczbę komputerów przypadającą na 1000 osób, 
– liczbę telefonów na 1000 mieszkańców, 
– liczbe bibliotek, 
– liczbę wypożyczeń bibliotecznych, 
– liczbę kin i teatrów, 
– liczbę muzeów w regionie, 
– liczbę osób odwiedzających kina, teatry i muzea. 
Dobór części składowych indeksu intelektualnego stanowić może podstawę 

znacznej polemiki. Jak dowodzi analiza literatury przedmiotu, czynników mających 
wpływ na poziom kapitału intelektualnego jest znaczna liczba, w związku z tym 
autor musiał dokonać odpowiedniej selekcji. Idea konstrukcji indeksu sprowadza 
się do uwzględnienia przede wszystkim tzw. nośników wiedzy. Na potrzeby niniej-
szego artykułu pod tym pojęciem przyjmuje się ośrodki umożliwiające pozyskanie 
wiedzy. Z tego względu wyżej ocenione zostają uczelnie wyższe, ośrodki badawczo-
rozwojowe, liczba pracowników naukowych oraz liczba studentów. W odniesieniu 
do tych elementów składowych ustala się rangę 1. Natomiast w przypadku dostępu 
do Internetu, telefonów, liczby bibliotek, wypożyczeń bibliotecznych przyjmuje się 
rangę indeksu 0,5. Dla pozostałych elementów ranga wynosi 0,25. Następnie waga 
poszczególnych części składowych indeksu intelektualnego została pomnożona 
przez liczbę przyznanych punktów. Każda uczelnia, ośrodek naukowy otrzymuje 
1 pkt. Taką samą wielkość osiąga 1000 studentów, 10 pracowników naukowych, 20 
kin, 3 teatry, 20 wypożyczeń bibliotecznych przypadających na czytelnika, 100 wi-
dzów kin, teatrów przypadających na 1000 mieszkańców oraz 1000 odwiedzających 
muzea. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia wyżej wymienionych wielkości 
ulegają one proporcjonalnej weryfikacji. 

Wartość określającą indeks poziomu intelektualnego porównano następnie ze 
wskaźnikami określającymi jakość życia w danym regionie. Jakość życia została opi-
sana przez zespół następujących parametrów: 

– poziom płac realnych, 
– stopę bezrobocia, 
– długość życia, 
– bezrobocie wśród osób do 25 roku życia, 
– liczbę osób bezdomnych, 
– liczbę firm prywatnych płacących podatki, 
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– poziom inwestycji, 
– liczbę m2

– liczbę przestępstw na 1000 mieszkańców, 
 mieszkania przypadających na osobę, 

– liczbę łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców, 
– liczbę lekarzy na 1000 mieszkańców, 
– stopień wykrywalności przestępstw, 
– poziom zanieczyszczenia środowiska mierzony emisją zanieczyszczeń do 

zbiorników wodnych oraz CO2 

– saldo migracji. 
do powietrza, 

Wartość indeksu jakości życia (podobnie jak i wartość indeksu kapitału intelektual-
nego) wyliczono mnożąc wagę poszczególnych części składowych przez liczbę przy-
znanych im punktów. Największą wagę 2 przyznano długości życia, waga 1 odnosi się 
do poziomu płac realnych, liczby łóżek szpitalnych i lekarzy oraz poziomu zanieczysz-
czenia środowiska, pozostałe części składowe indeksu otrzymały wagę 0,5. Liczba przy-
znanych punktów została ustalona w sposób następujący: każdy rok powyżej średniej 
długości życia w kraju osiąga 1 punkt, podobnie postąpiono w odniesieniu do liczby łó-
żek szpitalnych i lekarzy. W przypadku wartości mniejszych od średniej krajowej liczba 
punktów została proporcjonalnie pomniejszona. Każde 10 przestępstw przypadające na 
1000 mieszkańców poniżej średniej krajowej oznaczało 1 punkt więcej. Odejmowano 
1 punkt w przypadku przekroczenia o 10 przestępstw przypadających na 1000 miesz-
kańców powyżej średniej krajowej. Tak samo postąpiono w przypadku wykrywalności 
przestępstw. Bazą odniesienia pozostała średnia wykrywalność przestępstw w kraju. 
Każdy procent bezrobocia powyżej średniej krajowej otrzymał 1 punkt ujemny. Nato-
miast każdemu miliardowi inwestycji, dwudziestu tysiącom firm płacących podatki 
przyznano także 1 punkt. Każde sto osób bezdomnych powodowało przyznanie pun-
ktu ujemnego. Ujemne saldo migracji ocenione jest negatywnie. Różnica w saldzie na 
poziomie 1000 osób powodowała przyznanie punktu ujemnego. Zwiększenie po-
wierzchni mieszkaniowej o 1 m2

1. Indeksy poziomu intelektualnego są sobie równe, natomiast występuje 
zróżnicowanie w indeksie określającym jakość życia. Wówczas wyżej należy 
ocenić poziom kapitału intelektualnego odnoszący się do regionu, w któ-
rym jakość życia jest wyższa. 

 w porównaniu do średniej krajowej skutkowało przy-
znaniem 1 punktu, natomiast wartość mniejsza od średniej krajowej skutkowała punk-
tem ujemnym. Każda niższa emisja o 100 ton zanieczyszczeń w porównaniu do średniej 
krajowej skutkowała otrzymaniem jednego punktu. Natomiast emisja wyższa powodo-
wała punkty karne, za każde 100 ton jeden punkt ujemny. Porównanie pozwalało nie 
tylko na oszacowanie pod względem absolutnym, ale również pod względem jakościo-
wym poziomu kapitału intelektualnego w analizowanym regionie. Możliwe są następu-
jące sytuacje: 

2. Indeksy poziomu intelektualnego są równe i występuje brak zróżnicowania 
w parametrach określających jakość życia. W takim przypadku w obu re-
gionach jakość poziomu intelektualnego jest zbieżna. 
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3. Indeksy poziomu intelektualnego i jakości życia są zróżnicowane. W regio-
nie, w którym indeks poziomu wiedzy jest niższy, a jednocześnie odnoto-
wano w nim wyższą jakość życia,  zdecydowanie wyżej należy ocenić wm 
indeks poziomu intelektualnego. 

4. Indeksy poziomu intelektualnego oraz jakości życia są zróżnicowane. W regio-
nie, w którym występuje wyższy poziom indeksu, a towarzyszy temu odpowie-
dnio wyższa (proporcjonalna do różnicy indeksów) jakość życia, przyjmuje się, 
że jakość poziomu intelektualnego w regionach jest zbliżona. 

5. W przypadku kiedy indeksy są zróżnicowane a dysproporcje w jakości ży-
cia nieproporcjonalne, wówczas jakość poziomu intelektualnego jest wyż-
sza w tym regionie, w którym relatywnie niższej wartości indeksu towarzy-
szy wyższa jakość życia. 

 
 

4. Wyniki empiryczne 
 
Zgodnie z prezentowaną metodyką skonstruowane indeksy poziomu intelektu-

alnego porównano ze wskaźnikami jakości życia w analizowanych regionach. Ana-
liza dotyczyła lat 2001-2004. 

 
TABELA 1 

Wartość indeksu poziomu intelektualnego  
w województwie warmińsko-mazurskim 

Składniki poziomu intelektualnego 2001 2002 2003 2004 
Nakłady na naukę w mln PLN 52,1 54,2 55,1 56,2 
Procent gospodarstw domowych posiadających komputer 11 13,1 21,3 27,8 
Liczba telefonów na 1000 mieszkańców 246,5 278,6 310,5 301,3 
Liczba bibliotek 367 364 361 358 
Liczba wypożyczonych woluminów na jednego czytelnika  18,2 18,9 16,8 16,4 
Liczba teatrów 3 3 3 3 
Liczba kin 39 34 30 25 
Widzowie w kinach na 1000 ludności 542 521 522 510 
Liczba muzeów 18 18 18 18 
Liczba osób odwiedzająca muzea w tys. 418 411 387 371 
Liczba jednostek badawczo-rozwojowych  16 15 11 10 
Pracownicy naukowi zatrudnieni w działalności nauko-
wej na 1000 osób zawodowo-czynnych 

1,1 1,3 1,2 1,5 

Liczba uczelni wyższych 8 8 8 8 
Studenci szkół wyższych  17255 18926 19655 21762 
Wartość indeksu poziomu intelektualnego 47,36 48,25 49,13 49,32 

Źródło: Obliczenia na podstawie: Rocznik Statystyczny GUS [2005]. Dane Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa, Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 
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W analizowanym okresie wartość indeksu poziomu intelektualnego dla województ-
wa warmińsko-mazurskiego wykazuje nieznaczny, ale stabilny wzrost. W 2001 r. indeks 
osiągnął wartość 47,36 pkt., a w 2004 wyniósł 49,32 pkt. Należy zwrócić uwagę na 
zmiany w kilku istotnych częściach składowych indeksu. Systematycznie rośnie 
liczba studentów. W 2001 roku było 17 255 studentów, a w 2004 roku już blisko 
22 000. Wzrost liczby studentów nie spowodował zmian w liczbie szkół wyższych 
(działało ich w okresie badawczym stale 8), a temu procesowi towarzyszył nie-
znaczny wzrost liczby pracowników naukowych. Liczba pracowników naukowych 
przypadająca na 1000 zatrudnionych zwiększyła się z 1,1 w 2001 roku do 1,5 
w 2004 roku. Warto zwrócić uwagę na systematyczny spadek liczby bibliotek, kin 
oraz osób odwiedzających muzea. Spadkowi liczby bibliotek towarzyszył spadek 
wypożyczeń. W 2001 roku statystyczny czytelnik wypożyczył 18,2 książki, a w 2004 
roku jedynie 16,4 książki. W województwie warmińsko-mazurskim miało także 
miejsce obniżenie liczby ośrodków badawczo-rozwojowych. W 2001 r. takich pla-
cówek było 16, a w 2004 już tylko 10. Pozytywnym trendem jest wzrost dostępu do 
Internetu oraz poziom nakładów na naukę. 

Wartość indeksu poziomu intelektualnego dla województwa podlaskiego wyróżnia 
wyższa dynamika i kształtuje ją odmienny zakres zmian wśród części składowych. 

 
TABELA 2 

Wartość indeksu poziomu intelektualnego w województwie podlaskim 

Składniki poziomu intelektualnego 2001 2002 2003 2004 
Nakłady na naukę w mln PLN 43,1 51,1 49,1 50,8 
Procent gospodarstw domowych posiadających komputer 11,7 15,1 19,3 29,8 
Liczba telefonów na 1000 mieszkańców 273 286,1 356,1 373,1 
Liczba bibliotek 261 265 260 259 
Liczba wypożyczonych woluminów na jednego czytelnika  20,2 21,1 19,9 22,1 
Liczba teatrów 3 3 3 3 
Liczba kin 20 25 26 28 
Widzowie w kinach na 1000 ludności 422 534 543 562 
Liczba muzeów 22 22 22 22 
Liczba osób odwiedzająca muzea w tys. 335 334 376 363 
Liczba jednostek badawczo-rozwojowych  8 12 13 19 
Pracownicy naukowi zatrudnieni w działalności nauko-
wej na 1000 osób zawodowo czynnych 

1,4 1,6 1,8 2,2 

Liczba uczelni wyższych 12 13 14 15 
Studenci szkół wyższych  27255 28926 29655 34762 
Wartość indeksu kapitału intelektualnego 49,34 51,14 53,13 54,25 

Źródło: Obliczenia na podstawie: Rocznik Statystyczny GUS [2005]. Dane Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa, Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. 

 
W każdym roku wartość indeksu kapitału intelektualnego województwa podla-

skiego była wyższa aniżeli w województwie warmińsko-mazurskim. W 2001 roku 
indeks osiągnął poziom 49,34 pkt., a w 2004 roku 54,25 pkt. Podkreślić należy jed-
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noczesny wzrost liczby studentów oraz liczby uczelni wyższych wraz z liczbą pra-
cowników naukowych. W 2001 roku w województwie podlaskim było 12 uczelni 
wyższych, a w 2004 roku 15. Większa była także dynamika wzrostu liczby pracow-
ników naukowych. Pracowników naukowych w relacji do 1000 osób zawodowo 
czynnych było w województwie podlaskim w 2001 roku 1,4, a w 2004 już 2,2. Od-
miennie niż w województwie warmińsko-mazurskim, w analizowanym okresie 
wzrosła liczba kin, z 20 w 2001 roku do 28 w 2004 roku. Natomiast podobny trend 
jak w województwie warmińsko-mazurskim miał miejsce w odniesieniu do spadku 
liczby bibliotek. Pomimo tego wzrosła liczba wypożyczeń z 20,2 książek w 2001 
roku do 22,1 książki w 2004 roku. Bardzo szybko zwiększyła się liczba gospodarstw 
domowych posiadająca dostęp do Internetu oraz telefonu. Dostęp w województwie 
podlaskim w wyżej wymienionych zakresach okazał się większy niż w województ-
wie warmińsko-mazurskim. Należy podkreślić istotną różnicę w poziomie nakła-
dów na naukę. W województwie podlaskim były one niższe, w 2001 roku wyniosły 
43,1 mln PLN, a w 2004 roku 50,8 mln PLN. 

 
TABELA 3 

Indeks jakości życia w województwie warmińsko-mazurskim 

Składniki poziomu jakości życia 2001 2002 2003 2004 
Wartość płac realnych w PLN 1671 1797 1851 1921 
Stopa bezrobocia 25,8 28,9 28,9 28,1 
Bezrobocie wśród osób do 25 roku życia 27,3 27 26 24,6 
Liczba firm płacących podatki 97338 98575 101417 103630 
Poziom inwestycji w mln PLN 2643,4 2498,2 2708,3 2857,7 
Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców 35 34 51 59 
Stopień wykrywalności przestępstw (%) 53 64 68 68 
Liczba łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców 4,17 4,15 4,33 4,34 
Liczba lekarzy ogółem 2104 2066 2263 3430 
Odpady przemysłowe uciążliwe dla środowiska 
wytworzone w ciągu roku ogółem w tyś. ton 15612 15358 14802 14496 

Liczba m2 powierzchni mieszkalnej przypada-
jąca na osobę 15,1 17,2 19 21,2 

Średnia długość życia 69,1 71,3 70,8 70,1 
Liczba osób bezdomnych 399 563 688 726 
Saldo migracji -1978 -1900 -2211 -1652 
Wartość indeksu jakości życia 11,1 13,2 12,4 12,7 

Żródło: Obliczenia na podstawie Rocznik Statystyczny GUS [2005]. Dane Urzędu Marszałko-
wskiego Województwa, Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

 
Wartość indeksu jakości życia w województwie warmińsko-mazurskim wykazywała 

wahania. Najwyższą wartość indeks osiągnął w 2002 roku, wynosił wówczas 13,2 pkt. 
W 2001 roku był na poziomie 11,1 pkt., w 2003 roku 12,4 pkt., a w 2004 wyniósł 12,7 
pkt. Bardzo niekorzystnie na wartość indeksu wpłynęła stopa bezrobocia, która zdecy-
dowanie przewyższała wartość stopy bezrobocia w kraju. W 2001 roku wynosiła ona 
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25,8%, natomiast w 2004 już 28,1% i była prawie 9% większa od stopy bezrobocia 
w kraju. Bardzo wysokie okazało się bezrobocie wśród osób do 25 roku życia. Nieko-
rzystnie na jakość indeksu jakości życia wpłynęła także liczba osób bezdomnych. 
W 2001 roku takich osób było 399, a w 2004 roku już 726. Niepokojąco zła dynamika 
miała miejsce w przypadku liczby przestępstw. W 2001 roku odnotowano w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim 35 przestępstw na 1000 mieszkańców, a w 2004 roku 59. 
Czynnikiem sprzyjającym (mogącym w dłuższej perspektywie zatrzymać niekorzystne 
zjawisko) był fakt znacznej poprawy wykrywalności. Wykrywalność przestępstw wzro-
sła w 2001 roku z 53% do 68% w 2004 roku. W badanym okresie systematycznie rosła 
liczba lekarzy oraz łóżek szpitalnych. W 2001 roku w województwie warmińsko-mazur-
skim było zatrudnionych 2104 lekarzy, a w 2004 roku 3430. Równolegle zwiększyła się 
liczba łóżek szpitalnych odpowiednio z 4,17 do 4,34. Za pozytywne zjawisko należy 
uznać wzrost liczby firm płacących podatki. W 2001 roku takich przedsiębiorstw było 
w województwie 97 338, a w 2004 roku już 103 630. Na tej podstawie można przyjąć, iż 
w analizowanym okresie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej uległy po-
prawie. Wyraźnemu zmniejszeniu uległa emisja zanieczyszczeń. W 2001 roku wytwo-
rzono w województwie 15,6 mln ton uciążliwych odpadów dla środowiska, a w 2004 
roku 14,5 mln ton. Poprawiły się warunki mieszkaniowe. Zwiększyła się powierzchnia 
standardowego mieszkania z 15,1 m2 na mieszkańca do 21,2 m2

 

. W analizowanym okre-
sie średnia długość życia wahała się w przedziale 69,1 do 71,3 lat. 

TABELA 4 
Indeks jakości życia w województwie podlaskim 

Składniki poziomu jakości życia 2001 2002 2003 2004 
Wartość płac realnych w PLN 1675 1787 1840 1933 
Stopa bezrobocia 13,8 15,1 15,3 16,9 
Bezrobocie wśród osób do 25 roku życia 29,2 25,2 21,1 18,8 
Liczba firm płacących podatki 83131 87813 91592 93832 
Poziom inwestycji w mln PLN 2282 2016,4 2190,7 2053 
Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców 27 27 28 29 
Stopień wykrywalności przestępstw (%) 55 54 59,3 67,4 
Liczba łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców 5,2 5,4 5,39 5,3 
Liczba lekarzy ogółem 3388 3068 3075 3161 
Odpady przemysłowe uciążliwe dla środowiska 
wytworzone w ciągu roku ogółem w tys. ton 

12080 11601 11265 10792 

Liczba m2 powierzchni mieszkalnej przypadająca 
na osobę 

20,1 21 21,7 23,5 

Średnia długość życia 72 72 72,1 72,1 
Liczba osób bezdomnych 311 427 531 671 
Saldo migracji -1321 -1427 -1358 -1682 
Wartość indeksu jakości życia 13,35 14,15 14,76 15,3 

Źródło: Obliczenia na podstawie: Rocznik Statystyczny GUS [2005]. Dane Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa, Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. 
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W województwie podlaskim indeks jakości życia wyróżniał się stabilnym wzro-
stem (bez żadnych wahań) oraz wyższą wartością aniżeli wartość indeksu w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. 

W 2001 roku wartość indeksu jakości życia w województwie podlaskim wyniosła 
13,35 pkt., a w 2004 roku 15,3 pkt. Pozytywnie na jego wartość wpłynęło szereg 
kluczowych czynników. Relatywnie niska okazała się stopa bezrobocia, która co 
prawda rosła, ale była znacznie mniejsza niż w województwie warmińsko-mazur-
skim. W 2001 roku stopa bezrobocia w województwie podlaskim wynosiła 13,8%, 
a w 2004 roku 16,9%. Bardzo niska (znacznie poniżej średniej krajowej) była liczba 
przestępstw, nie przekroczyła ona 30 zdarzeń na 1000 mieszkańców. Jednocześnie 
wzrosła wykrywalność przestępstw, która wynosiła 55% w 2001 roku, a w 2004 
roku 67,4%. Wyższa niż w województwie warmińsko-mazurskim była liczba lekarzy 
oraz łóżek szpitalnych przypadająca na 1000 mieszkańców. W całym okresie ba-
dawczym liczba łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców była ustabi-
lizowana, wahała się w przedziale 5,2-5,4. Wyraźnemu spadkowi uległa emisja za-
nieczyszczeń. Wielkość odpadów uciążliwych dla środowiska wyniosła w 2001 roku 
niespełna 12,1 mln ton, a w 2004 roku 10,8 mln ton. Niepokojący jest trend wzro-
stu liczby osób bezdomnych. W 2001 roku takich osób było w województwie pod-
laskim 311, a w 2004 roku już 671. Za pozytywne zjawisko należy uznać systema-
tyczny wzrost liczby firm płacących podatki. W 2001 roku takich przedsiębiorstw 
w województwie podlaskim zarejestrowano ponad 83 tys., a w 2004 roku prawie 
94 tys. Poprawiły się także warunki mieszkaniowe. Wzrosła liczba m2 mieszkania 
przypadająca na osobę z 20,1 m2 w 2001 roku do 23,5 m2

 

 w 2004 roku. Podobnie 
jak w województwie warmińsko-mazurskim miało miejsce ujemne saldo migracji, 
które w 2001 roku wyniosło 1321 osób, a w 2004 roku 1682 osoby. 

 
5. Wnioski 

 
Przeprowadzona analiza dowiodła zależności pomiędzy poziomem intelektual-

nym regionu, a jakością życia jego mieszkańców. Wartość indeksu intelektualnego 
w województwie podlaskim okazała się w całym okresie badawczym wyższa od in-
deksu w województwie warmińsko-mazurskim. Fakt ten miał swoje odzwierciedle-
nie w jakości życia mieszkańców. W całym okresie badawczym wartość indeksu ja-
kości życia w województwie podlaskim była również większa w stosunku do in-
deksu jakości życia w województwie warmińsko-mazurskim. Średnia długość życia 
w regionie podlaskim okazała się wyższa od średniej długości życia w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. Zjawisku temu sprzyjała relatywnie dobrze rozwinięta 
służba medyczna potwierdzona liczbą lekarzy oraz łóżek szpitalnych. Podkreślić 
należy dbałość mieszkańców regionów o środowisko naturalne. W obu województ-
wach odnotowano spadek emisji uciążliwych odpadów. Jednak znacznie mniejszy 
poziom emisji miał miejsce w województwie podlaskim. Korzystniejsze w woje-
wództwie podlaskim były warunki mieszkaniowe, średnie płace realne, poziom bez-
robocia oraz liczba popełnionych przestępstw. Istotną przewagą województwa war-
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mińsko-mazurskiego okazała się liczba firm płacących podatki – było ich blisko 
10 tysięcy więcej niż w województwie podlaskim. Indeks poziomu intelektualnego 
województwa podlaskiego zwiększał się przede wszystkim dzięki liczbie studentów, 
pracowników naukowych, uczelniom wyższym i ośrodkom badawczo-rozwojowym. 
Proces ten był odmienny od wzrostu kapitału intelektualnego województwa war-
mińsko-mazurskiego. Co prawda szybko zwiększyła się tam liczba studentów, ale 
liczba uczelni była ustabilizowana, jednocześnie odnotowano obniżenie liczby oś-
rodków badawczo-rozwojowych. Za niepokojące zjawiska należy uznać spadek licz-
by bibliotek i mimo wszystko w obu regionach niski poziom wypożyczeń, chociaż 
w województwie podlaskim statystyczny czytelnik częściej korzystał z usług biblio-
teki. Również niekorzystnym zjawiskiem okazało się ujemne saldo migracji oraz 
stale powiększająca się liczba bezdomnych, co w istotnym stopniu rzutowało na 
wartość indeksu poziomu jakości życia w analizowanych regionach. 

 
 

Literatura 
 
Bontis N. [2002], National intellectual capitał index, McMaster University, Hamilton, 

Ontario, Canada. 
Doz Y., Santos J. F. P. [1997], On the management of knowledge from transperancery of co-lo-

cation and co-setting to the quandary of dispersion and differentiation, INSEAD, Working 
Paper. 

Edvinsson L., Malone M. [1997], Intellectual Capital, Harper Business, New York. 
Goldberg I. [2004], Poland and the Knowledge Economy, Rewasz, World Bank, Wash-

ington. 
Groosvert Ch., van Bastelaer T. [2002], Understanding and Measuring Social Capital, 

World Bank, Washington. 
Kogut B., Zander U. [1996], Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities and the Rep-

lication of Technology, „Organization Science”, No. 3. 
Lam A. [1997], Embedded firms, embedded knowledge problems of collaboration and knowledge 

transfer in global cooperative ventures, „Organization Studies”, No. 18. 
Quinn J. B. [1992], Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for In-

dustry, New York Free Press. 
Pasher E. [1999], The Intellectual Capital of the State of Israel, Kal Press Herzlia Pituach, 

Israel. 
Probst G., Raub S., Romhardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków. 
Rembe A. [1999], Invest in Sweden, Halls Offset AB, Sweden. 
Rocznik Statystyczny GUS, [2005], Warszawa. 
Spiegler I. [2003], Technology and knowledge: bridging a generating gap, „Information and 

Management”, No. 6. 
Thierry H. [1998], Motivation and Satisfaction, Willey, New York. 
Viedma J. M. [2001], ICBS innovation capability benchmarking system. World Congress on 

Intellectual Capital. Readings, Butterwoth Heinemann, London. 



Wpływ kapitału intelektualnego regionu… 47 

Viedma J. M. [2004], CICBS: a methodology and framework for measuring and managing in-
tellectual capital of cities. A practical appliaction in the city of Mataro, „Knowledge Man-
agement Research & Practice”, No. 2. 

 
 

Streszczenie 
 
Celem artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy poziomem kapitału in-

telektualnego regionu a jakością życia jego mieszkańców. Opracowano dwa indeksy: 
jeden opisujący poziom kapitału intelektualnego, a drugi jakość życia. Na tej pods-
tawie dokonano analizy dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskie-
go. Badania dowiodły występowania zależności pomiędzy wartością indeksu kapita-
łu intelektualnego a jakością życia. W regionie o wyższym kapitale odnotowano wy-
ższą jakość życia. 
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STRATEGIE GLOBALNE PRZEDSIĘBIORSTW 
 
 

 
1. Wstęp 

 
Pomimo powszechnego uznania i sympatii, którą cieszą się małe i średnie firmy 

w kręgach ekonomistów i polityków, nikt już dziś nie ma wątpliwości, że po-
wszechnym wyzwaniem dla managerów w warunkach globalizacji jest ekspansja, 
nieustanne parcie firm do powiększania rozmiarów. Początkowo w teorii zarządza-
nia przeciwstawiano nawet cele strategiczne skierowane na ekspansję, takie jak 
wzrost sprzedaży lub zwiększanie udziału w rynku, strategicznym celom efektywno-
ściowym, takim jak zwrot na kapitale czy zwrot na aktywach. W tym opracowaniu 
podejmiemy próbę wyjaśnienia ekonomicznych źródeł powszechnego dziś pędu do 
ekspansji, omawiając różne strategie wykorzystywane w tym celu. 

Globalizacja jest dokonywana głównie przez przedsiębiorstwa, przy czym z pewno-
ścią nie ogranicza się do korporacji transnarodowych, lecz obejmuje wszystkie kategorie 
przedsiębiorstw. Są one niewątpliwie głównymi aktorami w procesie międzynarodowej 
współpracy (integracji) ekonomicznej. Co sprawia, że wchodzą na rynki zagraniczne? 
Decyduje o tym wiele czynników, z których najważniejsze są korzyści ekonomiczne wy-
nikające z zastosowania różnych strategii ogólnych umożliwiających ich osiąganie. 
Niektóre z nich wykluczają się w jednej firmie, a niektóre można próbować stosować 
łącznie. Rozważania na ten temat można określić jako próbę tworzenia teorii strategii 
ogólnej firmy o charakterze globalnym. Wśród możliwych do wykorzystania strategii 
globalnych można wymienić co najmniej trzy ich rodzaje: 

– strategie ekspansji, wykorzystujące standaryzację produktów i procesów, 
oparte na osiąganiu korzyści: 

a) skali, dzięki efektowi podażowemu, 
b) sieci, dzięki efektowi popytowemu, 
c) zakresu, dzięki efektowi podażowemu i popytowemu, 

– strategie arbitrażu (wyboru lokalizacji), 
– strategie aglomeracji (skupiska, grona). 
Omawiając je spróbujemy równocześnie zastanowić się, w jaki sposób strategie 

te wpływają, w sprzyjających warunkach otoczenia, na postęp globalizacji? 

                          
1 Dr hab. Jerzy Borowski, prof. UwB, jest pracownikiem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 

w Białymstoku. 
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2. Strategie ekspansji oparte na korzyści skali 
 
Znana myśl P. Druckera „It is not important to grow bigger, it is important to 

grow better” z pewnością skierowała uwagę managerów i teoretyków zarządzania 
na tworzenie strategii efektywnościowych, a nie głównie ekspansji. Przejawiło się to 
w rosnącej popularności takiego celu strategicznego, jak rosnąca wartość firmy 
oparta na wzroście organicznym. Jednakże nie zahamowało to tendencji do kon-
centracji kapitałowej przejawiającej się w narastającym procesie fuzji i przejęć 
(M&A) w skali światowej, czego sztandarowym przykładem jest strategia Nestle 
(zakładająca zwiększanie sprzedaży właśnie drogą fuzji), najnowsza strategia Ko-
daka (jej celem jest osiągnięcie w 2010 roku przychodów w wysokości 20 mld USD 
na podstawie restrukturyzacji biznesu, opartej na fotografii cyfrowej i inwestycjach 
o wartości ok. 3 mld USD, skierowanych na przejęcie firm tego sektora)2

– regulacje rządowe, 

, czy 
wreszcie głośna fuzja Procter & Gamble z Gilette (w jej wyniku utworzony zostanie 
największy koncern światowy w sferze artykułów konsumpcyjnych o wartości 
sprzedaży 60 mld USD). Spróbujmy zatem zastanowić się nad siłami napędowymi 
strategii ekspansji i jej aktualnością, pomimo rosnącej popularności strategicznych 
celów efektywnościowych. Podstawowym źródłem wartości dodanej jest osiąganie 
korzyści skali produkcji. Korzyści skali są motorem zwiększania rozmiarów biznesu 
i bodźcem do budowania strategii ekspansji. Osiąganie korzyści skali produkcji za-
kłada rozszerzanie produkcji w określonej lokalizacji i prowadzenie ekspansji eks-
portowej. W tym sensie formuła grow bigger stanowi również spełnienie postulatu 
grow better, a nie jej przeciwieństwo, zakłada bowiem powiększanie rozmiarów biz-
nesu wyłącznie z powodów efektywności, a nie innych, jak np. gigantomania czy 
prestiż. Barierą dla stosowanej w tych strategiach standaryzacji są czynniki wymu-
szające konieczność przystosowania produktu bądź innego elementu programu 
marketingowego do warunków lokalnych. Wśród tych czynników adaptacji można 
wymienić następujące: 

– lokalna konkurencja, 
– lokalne preferencje konsumentów, 
– samodzielność lokalnych filii (system zarządzania w koncernie). 
W strategiach firm globalnych zawsze mamy do czynienia z balansowaniem po-

między standaryzacją a adaptacją biznesu do warunków lokalnych. Przykład Coca-
Coli i McDonald’sa pokazuje, że nie ma tu ścisłych reguł. Roberto Gouizeta, prezes 
zarządu Coca Coli, w 1996 roku ogłosił globalną strategię, stwierdzając, że terminy 
„międzynarodowy” i „lokalny” nie mają więcej zastosowania w koncernie i wprowa-
dził masowy program globalizacji, polegający na powszechnej standaryzacji działal-
ności marketingowej. W momencie jego śmierci w 1997 r. Coca-Cola osiągnęła 
67% swych przychodów i 77% zysków ze sprzedaży poza Ameryką Płn. Jednakże 
ta strategia szybko okazała się nieefektywna, głównie z uwagi na kryzys azjatycki. 
W 1999 roku, gdy nowy prezes Douglas Daft przejmował stery, obroty były znacz-
                          

2 Kodak – już w 2006 roku 60% przychodów ma pochodzić z segmentu aparatów cyfrowych. 



Jerzy Borowski 50 

nie niższe, a Coca-Cola straciła 30% wartości rynkowej (ok. 70 mld USD) z najlep-
szego okresu. Daft wprowadził nową agresywną strategię adaptacyjną, stwierdzając: 
„Świat, w którym działamy, zmienił się ogromnie i my również musimy się zmienić, 
aby osiągnąć sukces. Nikt nie pije globalnie. Ludzie odczuwają pragnienie i je za-
spokajają lokalnie, kupując lokalnie produkowaną Colę” [Ghemawat 2003]. Jed-
nakże dziś obserwuje się powrót do strategii globalnej. 7 marca 2002 roku na ła-
mach „Asian Wall Street Journal” stwierdzono, że mantra „myśl lokalnie, działaj lo-
kalnie” należy do przeszłości, a kontrola nad marketingiem Coca-Coli wróciła do 
Atlanty. W przypadku McDonald’sa obserwujemy obecnie pewien odwrót od stra-
tegii standaryzacji i nasycanie jego działalności produktowej i marketingowej czyn-
nikami lokalnymi [Big Mac’s… 2004]. Niekiedy, jak w przypadku Nestle, takie zróż-
nicowane podejście do obydwu strategii występuje równocześnie w różnych liniach 
biznesowych. Na przykład w liniach biznesowych zajmujących się żywnością dla 
niemowląt oraz pokarmem dla zwierząt domowych koncern ten stosuje strategię 
globalną, opartą na standaryzacji produktu i innych elementów marketingu, zaś 
w liniach biznesowych zajmujących się żywnością dla dorosłych i napojami obowią-
zują strategie adaptacji, np. sprzedaż zup pod marką Winiary na polskim rynku. Te 
przykłady pokazują różne podejścia koncernów do obydwu strategii firm global-
nych. Jednakże dominującą tendencją jest zawsze poszukiwanie podobieństwa na 
różnych rynkach geograficznych, aby standaryzując dane ogniwo w łańcuchu war-
tości można było korzystać z ekonomii skali. M. Porter wskazuje na różne możli-
wości stąd wynikające. Wśród źródeł globalnych korzyści konkurencyjnych wymie-
nia obok ekonomii skali produkcji również logistyczne ekonomie skali, marketin-
gowe ekonomie skali oraz ekonomie skali w zaopatrzeniu [Porter 1992, s. 274]. 
W tej koncepcji różnice pomiędzy krajami traktowane są jako bariery, które należy 
pokonać na drodze do standaryzacji i osiągania korzyści skali drogą restrukturyzacji 
organizacyjnej i w dziedzinie zarządzania, a nie z rezygnacją dostosowywać się do 
warunków lokalnych. Dobrym przykładem koncernu, który odnosi sukcesy na tym 
polu, jest z pewnością IKEA, która skutecznie stosuje jednolity model biznesowy 
w każdym z 50 krajów, w których jest obecna. Procter & Gamble próbuje zwięk-
szać efektywność reklamy, lokując cały budżet reklamowy w jednej sieciowej agencji 
reklamowej, ograniczając liczbę marek i wprowadzając tym samym więcej standary-
zacji do programu reklamowego w każdym kraju3

                          
3 The Economist Procter & Gamble. 

. Rozmiary korzyści skali są za-
leżne od dziedziny produkcji, a szczególnie od możliwości jej automatyzacji, dzięki 
czemu możliwe jest oszacowanie korelacji pomiędzy wzrostem produkcji a obniżką 
kosztów. W przemyśle elektronicznym podwojeniu skali produkcji towarzyszy ob-
niżka kosztów produkcji o 15–20%. W przemyśle odzieżowym z kolei korzyści skali 
są ograniczone. Większa liczba maszyn do szycia w hali produkcyjnej nie wpływa 
znacznie na zmniejszenie kosztów z uwagi na niewielkie możliwości automatyzacji, 
choć podobnie jak w przypadku sieci hipermarketów można obniżać koszty zaopa-
trzenia poprzez wykorzystanie siły negocjacyjnej i tańszego transportu. Przewaga 
konkurencyjna amerykańskiej sieci Wal Mart wcale nie polega na korzyściach z bu-
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dowania wielkich powierzchni sklepowych pod jednym dachem, ale z wielkich roz-
miarów sprzedaży i zaopatrzenia, dzięki czemu dostawcy tracą praktycznie niezależ-
ność i pomimo odrębności kapitałowej stają się częścią sieci logistycznej detalisty 
bądź tracą zamówienia. Szacuje się, że dzięki takiej oszczędności kosztów zaopa-
trzenia i transportu Wal Mart osiąga wyższą niż konkurenci marżę o 1 do 2 procent. 
Jednakże pomimo sukcesów na rynku amerykańskim nie staje się firmą globalną. 
Wal Mart jest wprawdzie obecny na dziewięciu rynkach zagranicznych, ale 85 pro-
cent sprzedaży dokonuje w USA, zaś na rynku niemieckim z powodu różnic w kul-
turze biznesu ponosi straty. 

 
 

3. Strategie ekspansji oparte na korzyści sieci 
 
W przypadku przedsiębiorstw usługowych, podczas badań obejmujących usługi 

bankomatowe, dostawę energii, telefonię stacjonarną i komórkową zauważono wy-
stępowanie nadzwyczajnych korzyści w miarę przyłączania do sieci rosnącej liczby 
użytkowników, które określono terminem network externalities. Korzyści te, wynika-
jące tym razem z wielkości popytu na usługi, ulegają pomnożeniu wtedy, gdy przy-
łączanie dodatkowych klientów podnosi atrakcyjność usługi dla użytkowników 
sieci. Tak się dzieje w przypadku usług telefonicznych, informatycznych, interneto-
wych itp. W przypadku oprogramowania komputerów nie do pobicia stała się 
przewaga Microsoftu, wynikająca nie tyle z jakości produktu w stosunku do konku-
rencyjnego Unixa, Linuxa czy Apple OS, co liczby użytkowników korzystających 
z tego oprogramowania. Zapewnia to im, dzięki poczcie elektronicznej, kontakt 
z wielką ich liczbą bez ryzyka braku kompatybilności systemów. Ten sam czynnik 
zdecydował o przewadze konkurencyjnej największego przedsiębiorstwa aukcyjne-
go w Internecie, firmy eBay, która miała 28 milionów aktywnych klientów w 2002 roku, 
prezentując codziennie 16 milionów ofert w 27 000 kategoriach produktowych. 
Wyprzedziła ona inne firmy aukcyjne oferujące nowe produkty znanych marek, 
głównie dzięki zaoferowaniu również produktów używanych, co ogromnie zwięk-
sza liczbę sprzedawców i nabywców. 

Zgodnie z tzw. prawem Metcalfea, wartość firmy sieciowej zwiększa się w tem-
pie do kwadratu w stosunku do wzrostu liczby uczestników sieci [Laseter, Turner, 
Wilcox 2003]. Jeśli liczba użytkowników się podwaja, to wartość firmy wzrasta czte-
rokrotnie. W 1876 roku, po inauguracji telefonicznego połączenia pomiędzy Wa-
szyngtonem i Filadelfią, ówczesny prezydent Rutheford B. Hayes skomentował to 
wydarzenie następująco: 

„To wspaniały wynalazek, ale kto będzie z niego korzystał?” Mówiąc to, prezy-
dent nie wziął pod uwagę faktu, iż telefon, odmiennie niż powszechny wówczas te-
legraf, umożliwia połączenia pomiędzy wszystkimi użytkownikami sieci, a nie tylko 
dwoma, połączonymi jedną linią [tamże]. Atrakcyjność telefonu wzrastała tym bar-
dziej, im więcej użytkowników było przyłączonych do sieci. Obecnie na tej samej 
zasadzie działa atrakcyjność biznesowa Internetu. 
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4. Strategie ekspansji oparte na korzyści zakresu 
 
Trzecia teoria, wspierająca tendencje do ekspansji i wzrostu rozmiarów firmy, 

ma podstawę w uzyskiwaniu korzyści płynących z powiększania zakresu działania 
firmy. Wynika to z oferowania temu samemu klientowi coraz większej liczby pro-
duktów, umożliwiającej stosowanie tzw. sprzedaży krzyżowej (cross selling), co osta-
tecznie, jak w przypadku firmy informatycznej Cisco, może przekształcić się w ofe-
rowanie gotowych rozwiązań w postaci systemów informatycznych wraz z wyposa-
żeniem sprzętowym. Zwiększanie zakresu przyciąga też ciągle nowych klientów po-
szukujących lepszej oferty. Stąd też, odmiennie niż w dwóch poprzednich przypad-
kach, korzyści zakresu płyną zarówno ze strony popytowej, jak i podażowej. 

 
 

5. Fuzje w strategiach ekspansji 
 
Obok przedstawionych wyżej teoretycznych podstaw strategii ekspansji, wyko-

rzystujących skutecznie metodę fuzji i przejęć, liczne są przypadki fuzji całkowicie 
nieudanych, kończących się wyprzedażą nabytych aktywów, oraz jeszcze liczniejsze 
przypadki częściowego tylko zrealizowania planowanych celów połączenia. 
W swych badaniach nad strategiami korporacji amerykańskich M. Porter wskazuje, 
że sprzedały one ponad połowę swoich nabytków w nowych sektorach i ponad 
60% swoich nabytków w całkowicie nowych dziedzinach. 14 z 33 badanych korpo-
racji zrezygnowało z ponad 70% wszystkich nabytków w nowych dziedzinach 
[Porter 1992, s. 148]. Można by zatem postawić pytanie, czy ich utworzenie było 
rzeczywiście wynikiem starannej analizy strategicznej, czy też jak twierdzi Porter, 
wynikiem bezradności zarządów. Miałaby ona wynikać stąd, że kierownictwa firm, 
niezdolne do stworzenia unikalnej strategii korporacyjnej, posługują się w zamian 
powszechnie dostępnymi technikami efektywności operacyjnej, takimi jak Just in 
Time, 0utsorcing, Reingeneering itp. W ten sposób efektywność operacyjna staje się po-
tężnym motywem fuzji, stwarzając iluzję poprawienia efektywności drogą wykorzy-
stania efektu synergii. Jej zastosowanie umożliwia na pewien czas osiągnięcie prze-
wagi konkurencyjnej, która jednak wskutek imitacji łatwo ulega erozji. W wyniku 
tego jedna firma po drugiej, nie umiejąc patrzeć strategicznie, potrafi jedynie wymy-
ślić wykupienie rywali. 

 
 

6. Strategia arbitrażu 
 
P. Ghemawat wskazuje, że wybór pomiędzy standaryzacją a adaptacją nie jest 

jedyną alternatywą strategiczną dla firmy globalnej [tamże]. Koncentrowanie się wy-
łącznie na analizie tej alternatywy zaciemnia pole strategicznego wyboru i pozbawia 
firmę globalną możliwości wykorzystania szans, które daje strategia arbitrażowa 
wynikająca ze zróżnicowania warunków działania na różnych rynkach geograficz-
nych. Równocześnie warto zauważyć, że istnieją również takie rodzaje biznesu, 
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które są niewrażliwe na korzyści skali, np. dostawy gazów technicznych, i wymagają 
lokalizacji produkcji nie dalej niż 200 km od odbiorcy [Ghemawat 2003]. 

 Wspomniane zróżnicowane warunki działania wykorzystują firmy do opraco-
wywania strategii wyboru (arbitrażu), polegającej na lokowaniu wybranych rodzajów 
działalności (ogniwa łańcucha wartości) w lokalizacjach najbardziej sprzyjających 
efektywności. Niekoniecznie chodzi tu o najbardziej rozpowszechnioną formułę 
zróżnicowania cenowego i lokowania faz procesu produkcyjnego w lokalizacjach 
oferujących najniższe koszty (np. produkcja części i podzespołów samochodowych 
w krajach centralnej i środkowej Europy, domowego sprzętu elektronicznego 
w Chinach), ale również o inne, trwalsze korzyści wynikające ze zróżnicowania. Ta-
kim przykładem jest tworzenie call centers, obsługujących klientów korporacji z całe-
go świata, w wybranych lokalizacjach zapewniających stabilną przewagę konkuren-
cyjną, przenoszenie do tańszych lokalizacji, głównie do Indii, przez korporacje tran-
snarodowe znacznej części operacji wykonywanych przez ich systemy informa-
tyczne w zakresie monitorowania globalnych operacji, obsługi klientów (help desk 
support) oraz zarządzania bazami danych. Rozmiary tego rynku są ogromne, wg sza-
cunków Deutsche Banku sięgają 86 mld USD. Stąd też, podobnie jak w sferze pro-
dukcji materialnej, coraz częściej korporacje korzystają z outsorcingu, zlecając pro-
wadzenie określonych operacji firmom informatycznym. Pewna liczba czołowych 
korporacji amerykańskich powierzyła np. prowadzenie części swych sieci informa-
tycznych hinduskiej firmie HCL Comnet. Jeden z jej amerykańskich klientów, 
Extreme Networks z Kalifornii, ocenia, że dzięki takiemu outsorcingowi zmniejszył 
koszty utrzymania swej sieci informatycznej o 40%. Jednakże, jak ustaliliśmy wcze-
śniej, oszczędność kosztów nie jest jedynym motywem arbitrażu. W grę wchodzi 
również jakość i szybkość wykonywania usług, wynikająca ze specjalizacji i innowa-
cyjności [„The Economist” 2003, s. 64]. Tak np. CEMEX, pomimo stosowania ge-
neralnej strategii standaryzacji w odniesieniu do działalności operacyjnej, w sferze 
finansów stosuje strategię arbitrażu, wykorzystując różnice w kosztach pozyskiwa-
nia kapitału w różnych krajach. Innym przykładem zastosowania kombinacji obu 
strategii jest General Electric Medical Systems, linii biznesowej koncernu GE, zbu-
dowanej przez J. Immelta w latach 1997-2000. Zmierzając do wykorzystania korzy-
ści skali, Immelt rozwijał firmę drogą intensywnych fuzji, wykupując kolejne firmy 
sektora po to, aby osiągnąć poziom obrotów umożliwiający przeznaczenie nakła-
dów na R&D w wysokości 8% wielkości sprzedaży. Dopiero bowiem taki poziom 
wydatków na R&D umożliwia wykorzystanie korzyści skali w sferze badań w tym 
sektorze. Równocześnie jednak w sferze innych operacji zastosował strategię arbi-
trażu, lokując produkcję i zaopatrzenie w sposób umożliwiający uzyskanie najwięk-
szej efektywności. Do 2001 roku GEMS ulokował 40% swej produkcji i 15% 
swego zaopatrzenia w krajach o niskich kosztach [The latest in remote… 2004, s. 61]. 
Immelt, który w międzyczasie zastąpił J. Welscha na stanowisku prezesa koncernu 
GE, udoskonalił technologię równoczesnego stosowania obydwu strategii do róż-
nych sfer działalności koncernu. Było to możliwe dzięki wyraźnemu rozdzieleniu 
różnych funkcji w strukturze organizacyjnej, jak np. rozwój produktu (R&D), gdzie 
najważniejsze są korzyści skali, oraz produkcji i zaopatrzenia, gdzie korzyści arbi-
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trażu są istotne. Techniką menedżerską stosowaną we wdrażaniu strategii arbitrażu 
w GE jest tzw. pitcher – catcher concept. W przypadku przenoszenia produkcji do tań-
szej lokalizacji regułą jest współpraca dwóch zespołów: pitcher (rzucający) z droż-
szej, doświadczonej lokalizacji i catcher (chwytający) z taniej lokalizacji. Współpraca 
trwa do momentu, gdy tania lokalizacja w wyniku współpracy uzyskuje wyniki po-
dobne lub lepsze niż droga (tradycyjna) lokalizacja. Ocenia się, że dzięki tej meto-
dzie GE jest w stanie szybciej przenosić produkcję do tańszych lokalizacji, niż czy-
nią to jego europejscy konkurenci, tacy jak Philips czy Siemens. 

Generalnie uważa się, że obydwie strategie, ujednolicania operacji na bazie po-
dobieństwa warunków otoczenia oraz adaptacji (lokalizacji operacji) wynikającej ze 
zróżnicowania tychże warunków, są sprzeczne ze sobą. Stąd też strategie standary-
zacji bądź adaptacji są rekomendowane w podręcznikach jako alternatywne rozwią-
zania dla firm globalnych. Tymczasem z powyższych wywodów wynika, że zróżni-
cowanie warunków otoczenia można wykorzystać dla sformułowania strategii arbi-
trażu, która umożliwia globalnej firmie wykorzystanie zarówno korzyści skali jak 
i korzyści wynikających ze zróżnicowania, co byłoby niemożliwe przy traktowaniu 
strategii adaptacji jako jedynej alternatywy dla strategii standaryzacji. Nie oznacza to, 
jak zauważyliśmy wcześniej, że jest to proces bezkonfliktowy. Przeciwnie, zastoso-
wanie kombinacji obu strategii w jednej firmie rodzi wiele napięć i sprzecznych in-
teresów. Dlatego też równoczesne osiąganie korzyści skali i korzyści ze zróżnico-
wania wymaga odpowiedniego dostosowania struktury organizacyjnej i sposobu za-
rządzania biznesem, co innymi słowami można określić jako specyficzne skonstru-
owanie łańcucha wartości dla potrzeb realizowania obydwu strategii równocześnie 
w jednej firmie. Jest to niewątpliwie wielkie wyzwanie menedżerskie wymagające 
wiedzy, wyobraźni i odwagi. Najłatwiej jest zastosować obydwie strategie w stosun-
ku do poszczególnych składników biznesu odrębnie, jak to pokazaliśmy w przypad-
ku CEMEX, co wymagało centralizacji funkcji finansowej w koncernie. W przypad-
ku General Electric zastosowanie obydwu strategii równocześnie było możliwe 
dzięki wyraźnemu wyodrębnieniu organizacyjnemu i pod względem zarządzania po-
szczególnych podstawowych czynności łańcucha wartości. 

 
 

7. Strategie aglomeracji (skupiska, grona) 
 
Korzyści aglomeracji wynikają z chęci wykorzystania przez firmy szczególnego 

źródła wartości dodanej, które wynikają z lokowania biznesu w szczególnych lokali-
zacjach, zwanych przez Portera gronem (cluster). Są to geograficzne skupiska wza-
jemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących 
usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji 
(np. uniwersytetów). Do grona należy zaliczyć wszystkie firmy, sektory i instytucje 
silnie ze sobą powiązane, czy to pionowo, poziomo czy instytucjonalnie. Odsyłając 
czytelnika do specjalistycznej literatury poświęconej temu zagadnieniu, w tym miej-
scu wskażemy na przykłady włoskich gron: płytek ceramicznych, obuwia skórza-
nego, biżuterii, czy też szwedzkiego grona przemysłu drzewnego. Przedstawione 
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przez M. J. Enrighta i P. Tenti [Porter 2000, s. 258] grono płytek ceramicznych 
w regionie Emilia-Romania, które tworzyło się tam od lat pięćdziesiątych, pod ko-
niec lat osiemdziesiątych obejmowało już 200 producentów płytek oraz liczne firmy 
wspomagające: producentów pieców i pras na światowym poziomie, firm oferują-
cych formy, opakowania, wzornictwo, usługi doradcze, reklamowe i transportowe. 
Taki rozwój grona doprowadził do tego, że już w 1987 r. obroty osiągnęły 10 mld 
USD, co stanowiło 30% światowej produkcji i dawało 60% światowego eksportu. 
Włoskiemu gronu i globalizacji polscy konsumenci zawdzięczają to, że w ciągu os-
tatnich 10 lat cena tych płytek nie uległa u nas zmianie. Podobnie wysoki poziom 
konkurencyjności w skali międzynarodowej osiągnęło szwedzkie grono przemysłu 
drzewnego, obejmujące następujące branże: 

– maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo-papierniczego, 
– celuloza, 
– chemikalia do produkcji papieru, 
– papier, 
– opakowania z tektury i papieru, 
– maszyny do pozyskiwania drewna, 
– piły łańcuchowe (Husquarna), 
– maszyny tartaczne, tartaki, 
– materiały budowlane, 
– prefabrykowane domy, 
– meble drewniane. 
Znane przyczyny, związane z bankructwem stoczni szczecińskiej i finansową za-

paścią gdyńskiej, przerwały rozwój polskiego grona produkcji statków obejmujące-
go: stocznie, producenta silników H. Cegielski w Poznaniu, huty dostarczające bla-
chy (Huta Częstochowa), producentów mebli i wyposażenia statków, które wszak 
są pływającymi fabrykami i domami potrzebującymi wielu towarów produkcyjnych 
i konsumpcyjnych. 

Grona wpływają korzystnie na zdolności konkurencyjne na trzy sposoby: 
– zwiększając wydajność należących do niego firm; 
– zwiększając ich zdolność do innowacji; 
– zachęcając do tworzenia nowych firm. 
Przewaga grona polega m.in. na zewnętrznych oszczędnościach oraz przepły-

wach (spillovers) między firmami lub sektorami. Niestety, tworzenia i organizacji 
grona nie można zadekretować odgórnie, na szczeblu administracji rządowej czy 
samorządowej. Jedyne, co rząd czy wojewoda może zrobić, to korzystnie wpływać 
na rozwój infrastruktury, sprzyjającej rozwojowi biznesu, począwszy od finansowa-
nia badań naukowych, edukacji, doradztwa gospodarczego, na dbałości o drogi, li-
nie komunikacyjne, kolejowe, lotnicze i wodne, ekologię. 

Te uznane grona o światowym zasięgu nigdy by nie uzyskały takiej pozycji, gdy-
by stosunki współpracy nie były pobudzane ostrą rywalizacją na rynku, wymuszają-
cą pęd do innowacji, oszczędność kosztów przy równoczesnym zwiększaniu war-
tości dla klienta. Z wielka siłą ujawniły się one podczas drugiej fali globalizacji, ma-
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jącej miejsce w latach 1945-1980 i konsekwentnie są nadal wykorzystywane w trak-
cie trwania trzeciej fali globalizacji, której początek dały lata 80-te. Literatura doty-
cząca gospodarki aglomeracji podkreśla minimalizację kosztów zaopatrzenia, możli-
wości specjalizacji nakładów dzięki zwiększającym się rozmiarom lokalnego rynku 
i korzyści wynikające z lokalizacji w pobliżu rynków. W sytuacji gdy szybko rośnie 
wydajność, koszty pracy coraz rzadziej decydują o kosztach produkcji. Obecnie 
w USA koszty pracy zajmują 11% udział w całości kosztów produkcji. Są one wy-
pierane pod względem ważności przez koszty logistyki, czemu sprzyja coraz szersze 
stosowanie techniki efektywności operacyjnej – Just in Time. Dell buduje swoje fa-
bryki blisko rynków, a nie tam, gdzie są tanie koszty pracy. Siła negocjacyjna wiel-
kich sieci detalicznych Wal Mart, Carrefour, wymagających szybkich i częstych dos-
taw, również skłania producentów do lokowania produkcji blisko centrów dystry-
bucyjnych klienta. Dążenie do ekspansji grow bigger nie wynika wyłącznie z chęci 
osiągania korzyści skali, lecz również z chęci osiągania pozycji dominującej w sto-
sunkach z dostawcami i odbiorcami. Analiza M. Portera pięciu sil konkurencyjnych 
w sektorze wskazuje na konsekwencje powiązań wstecz i wprzód, co może prowa-
dzić do budowania sektorów mających powiązania z wieloma innymi. 
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Streszczenie 
 
Celem artykułu jest przedstawienie strategii przedsiębiorstw o charakterze glo-

balnym i ocena ich wpływu na procesy globalizacji. Do tego rodzaju strategii można 
zaliczyć: strategie ekspansji wykorzystujące standaryzację produktów i procesów, 
strategie wyboru lokalizacji bazujące na optymalizacji decyzji lokalizacyjnych oraz 
strategie aglomeracji (skupisk, gron) oparte na dążeniu do optymalizacji kosztów lo-
gistyki. Autor wskazuje, że stosowanie wymienionych strategii przez przedsiębiorst-
wa na ogół przyczynia się do nasilenia procesów globalizacji.  
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PŁYNNOŚĆ FINANSOWA BANKÓW W POLSCE 
 
 

 
1. Wstęp 

 
Płynność banków komercyjnych (w tym banków spółdzielczych) może być 

utożsamiana z płynnością ogólnogospodarczą, makroekonomiczną. Te monetarne 
instytucje finansowe zapewniają podmiotom pozabankowym płynność, wykorzy-
stując do tego celu rezerwy pieniężne zgromadzone na kontach bankowych tych 
podmiotów i własne kapitały. Aby przepływy towarów i usług mogły sprawnie 
przebiegać między podmiotami gospodarczymi, powinny być one zaopatrzone 
w pieniądz zapewniający im płynność finansową (zdolność płatniczą). Warunkiem 
sprawnego funkcjonowania systemu płatniczego jest zachowanie równowagi mię-
dzy podażą pieniądza a popytem na pieniądz. Za jej utrzymanie odpowiedzialny jest 
bank centralny, dysponujący w tym zakresie odpowiednimi uprawnieniami i instru-
mentami. Spośród zadań NBP zawartych w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ro-
ku o Narodowym Banku Polskim wymienia się regulowanie płynności banków 
i ich refinansowanie. 

Do objaśnienia problemu badawczego wykorzystane zostaną publikacje teore-
tyczne i statystyczne oraz raporty NBP z lat 2000-2004. Okres ten obejmuje najak-
tualniejsze informacje i jest bardzo zróżnicowany pod względem nadpłynności fi-
nansowej sektora bankowego. 

 
 
2. Płynność podmiotu gospodarczego a płynność makroekonomiczna 
 
Pojęcie płynności w literaturze ekonomicznej związane jest z dodatkowym przy-

miotnikiem: „płynność finansowa” lub „płynność płatnicza”. Pojęcia te używane są 
zamiennie. Powyższe kategorie finansowe oznaczają zdolność podmiotu gospodar-
czego (przedsiębiorstwa, banku, gospodarstwa domowego, jednostki budżetowej) 
do dokonywania zakupu towarów i usług w celu zaspokojenia potrzeb produkcyj-
nych, usługowych lub konsumpcyjnych tego podmiotu, jak też jego zdolność do re-
gulowania zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych w pełnej wysoko-
ści na bieżąco, bez opóźnień. Płynność rozumiana jest też jako zdolność płatnicza 
(wypłacalność) podmiotu, oznaczająca możliwość regulowania swoich zobowiązań 

                          
1 Dr hab. Jan Zarzecki jest pracownikiem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. 
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wynikających z zawartych i przewidywanych kontraktów, nieprzewidzianych zda-
rzeń oraz sytuacji pozwalających na okazyjny zakup dóbr. Spotyka się również w li-
teraturze definicję płynności jako możliwość spieniężenia aktywów podmiotu go-
spodarczego. Najbardziej płynne spośród wszystkich aktywów są gotówka i pie-
niądz na bieżących kontach bankowych, ponieważ same stanowią środek wymiany; 
nie trzeba ich wymieniać, aby realizować zobowiązania. Stopień płynności pozosta-
łych składników majątkowych jest uzależniony od możliwości ich zamiany na go-
tówkę i zastosowania w roli środka płatniczego. Trudność i koszt upłynnienia sub-
stytutu pieniądza (tytułu majątkowego) rośnie wraz z malejącym dostosowaniem do 
potrzeb rynku, rosnącym realnym oprocentowaniem, większym związaniem termi-
nem i rosnącym ryzykiem, w sytuacji gdy jest niewielki rynek na dane aktywa. 

Utrzymywanie zdolności płatniczej traktowane jest często jako podstawowy wa-
runek funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Powody utrzymywania ilości pie-
niądza objaśnia teoria preferencji płynności sformułowana przez J. M. Keynesa. 
Preferencją płynności jest wg niego skłonność do utrzymywania majątku w formie 
sald pieniężnych, a więc w formie najbardziej płynnej, czyli gotówki na rachunku 
bieżącym. Decydenci podmiotów gospodarczych kierują się trzema motywami: 

– motywem transakcyjnym, 
– motywem ostrożnościowym, 
– motywem spekulacyjnym [Szerzej: Zarzecki 2004, s. 28-33]. 
Zatrzymanie pieniędzy w postaci gotówki lub umieszczenie ich na nieoprocentowa-

nym rachunku bieżącym wiąże się jednak z ponoszeniem kosztu alternatywnego równe-
go stopie procentowej na rynku pieniężnym. Decyzje o utrzymaniu określonego pozio-
mu płynności finansowej są wynikiem przekonania, że wartość utraconego dochodu 
z tytułu oprocentowania depozytów – będących alternatywą dla inwestycji w płynność 
– będzie zrekompensowana przez korzyści wynikające z posiadania zdolności płatni-
czej. Zakłada się zatem, że w warunkach równowagi wartość płynności finansowej jest 
co najmniej równa stopie procentowej będącej dochodem z potencjalnego depozytu na 
rynku pieniężnym. Wartość płynności finansowej przejawia się w zabezpieczeniu przed 
kosztownymi skutkami wynikającymi z płacenia karnych odsetek wierzycielom, ko-
nieczności niekorzystnej sprzedaży aktywów nie będących pieniądzem, utraty reputacji 
u kontrahentów handlowych i dostawców kapitału skutkującej udzieleniem kredytów na 
mniej dogodnych warunkach. 

Nadwyżka płynności oznacza posiadanie zasobów pieniężnych lub strumieni 
przychodów pieniężnych przekraczających zapotrzebowanie na dokonywanie zaku-
pu dóbr i terminowe regulowanie zobowiązań. Powinna ona być ulokowana na ryn-
ku pieniężnym w depozytach bankowych, papierach dłużnych oraz w innych akty-
wach przysparzających dochód. W kalkulacji należy uwzględnić koszt transakcyjny 
zamiany innych aktywów na pieniądz gotówkowy. 

Określona wyżej płynność finansowa jest zjawiskiem mikroekonomicznym, 
może być dokładnie ustalana i mierzona tylko w odniesieniu do pojedynczego 
podmiotu gospodarczego poprzez porównywanie jego wymagalnych zobowiązań 
finansowych w określonym momencie lub przedziale czasu z pozostającymi do jego 
dyspozycji środkami regulowania zobowiązań (zasobami pieniądza i przychodami 
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pieniężnymi). Istnieje jeszcze płynność finansowa w skali ponadjednostkowej, 
a więc w skali makroekonomicznej, czyli w skali całej gospodarki. Płynność ogólno-
gospodarcza może być wyprowadzana z sumy płynności poszczególnych przed-
siębiorstw, gospodarstw domowych i instytucji publicznych. W takiej skali istnienie 
lub brak płynności finansowej nie może być dokładnie ustalony i wymierzony. 
W praktyce nie ma możliwości statystycznego uchwycenia tej wielkości i nie prowadzi 
się takich analiz. Płynność banków komercyjnych uznaje się za reprezentatywną dla 
płynności ogólnogospodarczej. Te instytucje monetarne decydują bowiem o obiegu 
pieniężnym w gospodarce, gdyż zaopatrują podmioty pozabankowe w płynność, wyko-
rzystując do tego celu rezerwy pieniężne zgromadzone przez nich na kontach banko-
wych. Informacje pieniężne publikowane przez bank centralny umożliwiają mierze-
nie takiej płynności. Miary płynności banków można więc utożsamiać z płynnością 
ogólnogospodarczą. 

Płynność banków określa ich zdolność do realizowania transakcji finansowych. 
Rozliczenia transakcji dokonywane są na rachunkach bieżących banków komercyj-
nych prowadzonych przez bank centralny. Płynność banków uzależniona jest od 
stanu pieniędzy utrzymywanego na rachunkach w banku centralnym. Jest on zde-
terminowany głównie przez konieczność utrzymywania rezerwy obowiązkowej 
i przez potrzeby transakcyjne. Ponadto środki zapewniające płynność finansową 
ulokowane są w innych aktywach, np. krótkoterminowych papierach rządowych. 

Poziom płynności bankowej można wyrazić jako saldo płynności brutto, będą-
cej różnicą między uzyskanymi depozytami a udzielonymi kredytami we wszystkich 
bankach komercyjnych. Ponieważ rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych nie 
mogą być wykorzystane przez nich do kreacji kredytu, ustala się również saldo 
płynności netto, będące różnicą między saldem płynności brutto a kwotą rezerwy 
obowiązkowej. Jego względny udział w depozytach bankowych stanowi natomiast 
stopę płynności netto. Zauważalna zmiana powyższych mierników płynności ban-
kowej w latach 2000-2004 jest pokazana w tabeli 1. 

Od 2001 roku pojawiają się interesujące zmiany. Zanotowano wyższą dynamikę 
wzrostu kredytów (127%) od dynamiki wzrostu depozytów (119%). Ponadto 
zmniejszyła się wielkość rezerwy obowiązkowej. W sumie, w badanym okresie saldo 
płynności zmniejszyło się, zmniejszyła się również stopa płynności. Świadczy to 
o tym, że płynność finansowa banków rzeczywiście maleje. 

Dane statystyczne tabeli 2 informują, że głównymi wierzycielami gotówki 
w bankach komercyjnych są gospodarstwa domowe. 

Ich należności (depozyty) ponad dwukrotnie przewyższają zobowiązania (kre-
dyty). Zaliczanie tej zbiorowości podmiotów do jednostek nadwyżkowych nie 
oznacza, że niektóre z nich nie mają deficytów płynności, ale brakujące im do płyn-
ności kwoty są z reguły mniejsze niż kwoty nadwyżek płynności gromadzone przez 
pozostałe gospodarstwa domowe. Deficytowe są przede wszystkim przedsiębior-
stwa; ich zobowiązania wobec banków przewyższają należności. Nie wyklucza to 
oczywiście w niektórych przedsiębiorstwach okresowych nadwyżek gotówki, ale 
w skali mniejszej od deficytów płynności pozostałych przedsiębiorstw. Zmniejsza-
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nie się płynności banków komercyjnych spowodowane jest przeważnie zmniejsza-
niem się oszczędności i wzrostem kredytów w gospodarstwach domowych. 

 
TABELA 1 

Zmiany salda płynności operacyjnej banków komercyjnych  
[mld zł], (stan na 31 grudnia) 

Lata 

Kategorie finansowe 

Depozytya) 
bankowe 

Kredytyb) 
bankowe 

Saldo  
płynności 

2-3 

Rezerwa  
obowiązkowa 

Saldo płyn-
ności netto 

Stopa płynno-
ści netto [%] 

6:2 
1 2 3 4 5 6 7 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004c) 

276,3 
313,5 
317,6 
318,8 
327,8 

209,9 
229,2 
241,6 
263,0 
266,9 

66,4 
84,3 
76,0 
55,8 
60,9 

12,2 
13,7 
13,0 
10,2 
10,6 

54,2 
70,6 
63,0 
45,6 
50,3 

19,6 
22,5 
19,8 
14,3 
15,3 

a) depozyty bankowe z podmiotów pozabankowych; b) kredyty bankowe dla podmiotów 
pozabankowych; c)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: „Biuletyn Informacyjny” [2004], s. 7, 22-23. 

 stan na 31 lipca 

 
TABELA 2 

Należności i zobowiązania banków komercyjnych dotyczące rynku  
depozytowo-kredytowego [mld zł], (stan na 31 grudnia) 

Kategorie finansowe Lata 
2002 2003 2004c 

1. Należności od: 
• przedsiębiorstw, 
• gospodarstw domowych, 
• instytucji rządowych i samorządowych, 
• pozostałych podmiotówa. 

2. Zobowiązania wobec: 
• przedsiębiorstw, 
• gospodarstw domowych, 
• instytucji rządowych szczebla centralnego, 
• pozostałych podmiotówb. 

 
126,7 
89,8 
14,5 
10,6 

 
 

55,7 
213,4 
9,9 
38,6 

 
130,1 
101,8 
19,6 
11,5 

 
 

69,4 
209,9 
10,6 
28,9 

 
126,1 
109,8 
19,5 
11,5 

 
 

75,0 
204,9 
12,1 
35,8 

a – niemonetarne instytucje finansowe, fundusze ubezpieczeń społecznych; b – niemonetarne 
instytucje finansowe, fundusze ubezpieczeń społecznych, instytucje samorządowe;  c 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: „Biuletyn Informacyjny” [2004], s. 22-24. 

– stan na 
31 lipca 

 
W latach 2002-2004 34% nadwyżek zasobów pieniężnych było utrzymywane na 

rachunkach bieżących, pozostałe zaś to depozyty terminowe. Ponieważ depozyty 
terminowe są na ogół krótkoterminowe (kilkumiesięczne) i odnawialne, a ich ter-
miny zapadalności są często dostosowane do przyszłych zobowiązań płatniczych, 
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mogą być względnie szybko upłynnione (to znaczy przekształcone w pieniądz). 
Banki przeważnie nie sprzeciwiają się, jeżeli klient chce wykorzystać depozyt przed 
terminem jego wymagalności. Depozyty terminowe stają się w ten sposób podobne 
do pieniądza na rachunku bieżącym. Z drugiej strony znaczna część depozytów 
charakteryzuje się dużą stabilnością i pozostaje w banku. 

Oprócz płynności operacyjnej (bieżącej) wyróżnić można płynność strukturalną 
(skumulowaną) banków komercyjnych. W jej skład wchodzą rezerwy nadwyżkowe 
banków komercyjnych obejmujące depozyty tych banków na rachunkach w banku 
centralnym. Oprócz tego należy zaliczyć zbywalne w każdej chwili papiery dłużne rynku 
finansowego w posiadaniu banków komercyjnych oraz posiadane rezerwy walut ob.-
cych. Poszczególne źródła strukturalnej płynności banków przedstawiono w tabeli 3. 

W latach 2000-2004 podstawowym sposobem przechowywania rezerw banków 
komercyjnych był zakup skarbowych papierów wartościowych (bonów skarbowych 
i obligacji skarbowych). Ich udział w łącznej płynności bankowej zwiększył się 
z 36% do 51%. Drugą pozycję zajmują rezerwy walutowe zdeponowane w bankach 
zagranicznych – około 32%. Ponieważ istnieje niewystarczające zainteresowanie 
klientów kredytami dewizowymi, banki lokują wolne rezerwy walutowe w bankach 
zagranicznych. Istotną pozycję w strukturze płynnych aktywów bankowych zajmują 
także papiery wartościowe emitowane przez banki (w tym bank centralny), ale ich 
udział zmniejszył się z 23% do 8%. 

 
 

3. Kreowanie pieniądza rezerwowego 
 
Celem zilustrowania sposobu kształtowania podaży i popytu na wolne rezerwy 

banków, czyli płynności na międzybankowym rynku pieniądza, można posłużyć się 
uproszczoną strukturą bilansu banku centralnego. Na pasywa banku centralnego 
składają się: gotówka (GO), środki rezerwy obowiązkowej i wolne rezerwy banków 
(RB). Wszystkie te pozycje określane są mianem pieniądza rezerwowego (M0

AZN+KRN+KB+PPN

). 
Głównymi składnikami aktywów banku centralnego, czyli źródłami podaży pienią-
dza rezerwowego, są: aktywa zagraniczne netto (AZN), kredyt netto dla budżetu 
państwa (KRN) i kredyt netto dla banków komercyjnych (KB). 

2

Bilans ten można przekształcić następująco: 
=GO+RB 

RB=(AZN+KRN-GO)+KB+PPN. 
Jak wynika z powyższego równania, wolne rezerwy banków zdeterminowane są 

przez tak zwane czynniki autonomiczne. Do tych czynników zalicza się następujące 
składniki bilansu banku centralnego: aktywa zagraniczne netto, saldo budżetu i gotów-
ka. Są to najważniejsze czynniki kreowania lub absorpcji płynności, na które bank cen-

                          
2 PPN – pozostałe pozycje netto, czyli niewymienione tutaj osobno czynniki (pozostałe aktywa, 

pozostałe pasywa, np. nieruchomości, kapitał własny, zasób papierów wartościowych banku central-
nego w ramach operacji otwartego rynku, rezerwy). 
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tralny nie jest w stanie wpływać bezpośrednio w krótkim czasie. Do wzrostu poziomu 
płynności prowadzić może na przykład zwiększenie rezerw zagranicznych spowodo-
wane zakupem walut obcych przez bank centralny, zmniejszenie ilości pieniądza gotów-
kowego w obiegu, spadek stanu rachunków budżetowych, a także wpłata z zysku NBP 
do budżetu państwa. Czynnikami zmniejszającymi płynność systemu bankowego są: 
spadek aktywów banku centralnego (na przykład w wyniku sprzedaży walut obcych) 
oraz wzrost pasywów (na przykład wzrost pieniądza gotówkowego w obiegu, zwiększa-
nie stanu rachunków budżetowych). Bank centralny może wpływać na zmiany zadłuże-
nia kredytowego banków komercyjnych (KB). Wynika to zarówno z możliwości okreś-
lania stóp procentowych tych kredytów, ale też poprzez kształtowanie do nich dostępu 
(okres kredytowania, limity kredytu). 

Strumienie finansowe kreujące pieniądz zostaną omówione na podstawie cytowane-
go równania bilansu banku centralnego oraz bilansu NBP z lat 2000-2004 (tabela 4). 

Skutkiem zaniechania interwencji walutowych w 1999 r., wprowadzenia płynne-
go kursu walutowego w 2000 r. oraz zmniejszenia wpływów walutowych z prywaty-
zacji majątku skarbu państwa był spadek rezerw walutowych znajdujących się 
w banku centralnym3

Czynnikiem powodującym znaczne zmiany płynnych rezerw są przepływy środków 
budżetowych (budżetu państwa) między bankiem centralnym i bankami komercyjnymi 
(KRN). Gdy budżet państwa ma rachunek w banku centralnym, zmiany stanów na tym 
rachunku stanowią największe i najtrudniejsze do przewidzenia źródło zmian płynności 
na rynku pieniądza

 z 27,5 mld USD na koniec 2000 roku do 26,6 mld USD na 
koniec 2001 r. Aktywa zagraniczne (AZN) przestały więc być czynnikiem kreują-
cym pieniądz krajowy. Stały się nim aktywa krajowe netto. Natomiast w latach 
2002-2003 aktywa zagraniczne netto były jedynym czynnikiem kreowania pieniądza 
rezerwowego. Spowodowane to było wzrostem oficjalnych aktywów rezerwowych 
do 28,4 mld EUR na koniec 2002 roku. Natomiast w 2003 roku oficjalne aktywa re-
zerwowe zmniejszyły się do 27 mld EUR na skutek sprzedaży walut netto przez 
NBP, głównie na obsługę operacji zagranicznych Skarbu Państwa, a w 2004 roku 
pozostały bez zmiany. W 2003 roku wzrost aktywów zagranicznych netto w złotych 
i wzrost podaży pieniądza rezerwowego spowodowany był więc deprecjacją zło-
tego. Ponieważ oficjalne aktywa rezerwowe wyrażone w złotych w 2004 roku 
zmniejszyły się o 14%, aprecjacja złotego absorbowała pieniądz rezerwowy. 

4

                          
3 Zadaniem rezerw dewizowych państwa jest zabezpieczenie stabilności makroekonomicznej, 

wiarygodności finansowej kraju i wymienialności waluty krajowej. 

. Również stan depozytów terminowych Ministerstwa Finansów 
może powodować zmiany ilości pieniądza na rynku i w 2003 roku charakteryzował się 
największą zmiennością spośród wszystkich pozycji. Zadłużenie netto instytucji 
rządowych szczebla centralnego, które w 2001 roku stanowiło czynnik zwiększający po-
daż pieniądza rezerwowego, w następnych latach było znaczącym źródłem absorpcji 
pieniądza poprzez lokaty środków budżetowych w NBP. 

4 Na zmiany poziomu środków złotowych budżetu wpływają przepływy pieniędzy między ban-
kami a budżetem państwa, wynikające z: wydatków budżetowych (dotacje i subwencje), wpływów po-
datkowych, rozliczeń z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych, wpływów z prywatyzacji. 
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Tabela3 



Jan Zarzecki 64 

Tabela 4 
 

 



 

TABELA 3 
Źródła płynności strukturalnej banków komercyjnych [mld zł],  

(stan na 31 grudnia) 

Rodzaj aktywów 

Lata 
2000 2001 2002 2003 2004a 

[mld 
zł] [%] [mld 

zł] [%] [mld 
zł] [%] [mld 

zł] [%] [mld 
zł] [%] 

1. Depozyty monetowych instytucji 
finansowych w banku centralnym. 

 
10,2 

 
6,9 

 
20,6 

 
11,9 

 
15,3 

 
9,1 

 
12,2 

 
7,0 

 
9,5 

 
5,0 

2. Substytuty pieniądza: 
• wyemitowane przez monetarne 

instytucje finansowe, 
• wyemitowane przez instytucje 

rządowe i samorządowe, 
• wyemitowane przez niemone-

tarne instytucje finansowe 
i sektor niefinansowy. 

90,1 
 

33,7 
 

53,1 
 

3,3 
 

61,2 
 

22,9 
 

36,1 
 

2,2 
 

91,5 
 

24,6 
 

62,9 
 

4,0 
 

52,8 
 

14,2 
 

36,3 
 

2,3 
 

99,6 
 

21,3 
 

74,8 
 

3,5 
 

59,4 
 

12,7 
 

44,6 
 

2,1 
 

107,1 
 

14,8 
 

89,3 
 

3,0 

61,1 
 

8,4 
 

51,0 
 

1,7 
 

109,0 
 

16,1 
 

90,0 
 

2,9 
 

56,8 
 

8,4 
 

46,9 
 

1,5 
 

3. Depozyty banków komercyjnych 
w bankach zagranicznych. 

 
46,9 

 
31,9 

 
61,1 

 
35,3 

 
52,8 

 
31,5 

 
55,8 

 
31,9 

 
73,3 

 
38,2 

4. Łączna płynność bankowa. 147,2 100 173,2 100 167,7 100 175,1 100 191,8 100 

a – stan na 31 lipca 

Źródło: Obliczenie własne na podstawie: „Biuletyn Informacyjny” [2004], nr 7, s. 21-22. 



 

TABELA 4 
Podaż pieniądza rezerwowego (M0

Kategorie finansowe 

) i czynniki jego kreowania  
(stan na 31 grudnia) 

Lata 
2000 2001 2002 2003 2004b 

Stan 
[mld 
zł] 

Stan 
[mld 
zł] 

Zmia
-na 

[mld 
zł] 

Udzia
ł 

w zmi
anie 
[%] 

Stan 
[mld 
zł] 

Zmia-
na 

[mld 
zł] 

Udział 
w zmia
nie [%] 

Stan 
[mld 
zł] 

Zmia- 
na 

[mld 
zł] 

Udział 
w zmia
nie [%] 

Stan 
[mld 
zł] 

Zmia-
na 

[mld 
zł] 

Udział 
w zmia
nie [%] 

Aktywa 
1. Aktywa zagraniczne netto – AZN. 
2. Aktywa krajowe netto 

• należności od bankówa – KB, 
• zadłużenie netto instytucji rządowych 

szczebla centralnego – KRN, 
• saldo pozostałych pozycji netto – PPN. 

 
112,2 
-63,5 
-6,9 
7,0 

 
-77,4 

 
103,8 
-44,1 
5,8 
10,8 

 
-60,7 

 
-8,4 
19,4 
-1,1 
3,8 

 
16,7 

 
-76,4 
176,4 
-10,0 
34,6 

 
151,8 

 
114,2 
-52,2 
-2,2 
0,2 

 
-50,2 

 
10,4 
-8,1 
-8,0 
-10,6 

 
10,5 

 
452,2 
-352,2 
-347,8 
-460,0 

 
456,5 

 
127,4 
-61,1 
-1,4 
-10,4 

 
-49,3 

 
13,2 
-8,9 
0,8 

-10,6 
 

0,9 

 
307,0 
-207,0 
18,6 

-246,5 
 

20,9 

 
110,0 
-40,8 
-1,5 
-13,8 

 
-25,5 

 
-17,4 
20,3 
-0,1 
-3,4 

 
23,8 

 
-600,0 
700,0 
-3,4 

-117,2 
 

820,7 

Razem podaż pieniądza rezerwowego banku 
centralnego – M0. 

48,7 59,7 11,0 100 62,0 2,3 100 66,3 4,3 100 69,2 2,9 100 

Pasywa 
1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (z kasami 

banków) – GO. 
2. Zobowiązania wobec banków krajowych 

(rachunki bieżące banków) – RB. 

 

 
38,5 

 
10,2 

 

 
43,1 

 
16,6 

 

 
4,6 

 
6,4 

 

 
41,8 

 
58,2 

 

 
46,7 

 
15,3 

 

 
3,6 

 
-1,3 

 

 
156,5 

 
-56,5 

 

 
54,2 

 
12,1 

 

 
7,5 

 
-3,2 

 

 
174,4 

 
-74,4 

 

 
55,9 

 
13,3 

 

 
1,7 

 
1,2 

 

 
58,6 

 
41,4 

a – jako saldo kredytów refinansowych i operacji otwartego rynku 

b – dane wstępne 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: „Biuletyn Informacyjny” [2004], nr 7, NBP, s. 33; Informacja wstępna nr 12 z 2004 r., NBP. 



 

RYSUNEK 1 
Stopy WIBOR na tle podstawowych stóp procentowych NBP w 2003 roku 

 

 
 Stopa lombardowa       WIBOR 2W            Stopa referencyjna          WIBOR O/N            Stopa depozytowa 
 

Źródło: Instrumenty polityki pieniężnej na tle płynności sektora bankowego [2004], s. 27. 
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Pieniądz gotówkowy (GO) podlega z reguły wahaniom cyklicznym (wypłaty wy-
nagrodzeń, wpłaty podatków, zakupy świąteczne) i w krótkim czasie nie zależy od 
polityki banku centralnego. W analizowanym okresie następował corocznie wzrost 
ilości pieniądza gotówkowego w obiegu. Szczególnie dynamiczny wzrost w 2003 r. 
(o 7,5 mld zł) spowodowany był: 

– dalszym (zapoczątkowanym w 2002 r.) spadkiem opłacalności depozytów 
bankowych wynikającym z obniżenia oprocentowania i opodatkowania do-
chodów odsetkowych; 

– zwiększeniem skupu walut obcych netto przez banki od kantorów i osób 
fizycznych (7,4 mld USD wobec 4,6 mld USD w 2002 r.) [Raport Roczny… 
2004, s. 50 i 188]. 

Zadłużenie banków komercyjnych w banku centralnym (KB) w 2001 r. zmniej-
szyło się, a w 2002 r. uległo likwidacji. W następnych latach NBP był dłużnikiem 
banków komercyjnych. Chociaż rezerwy banków komercyjnych (RB) w banku cen-
tralnym systematycznie zmniejszały się z 16,6 mld zł w 2001 r. do 12,1 mld zł 
w 2003 r., występowała nadpłynność finansowa rynku międzybankowego. Ilość 
pieniądza rezerwowego wzrastała w wyniku zwiększania się ilości gotówki w obie-
gu. Również w 2004 r. gotówka dominowała w przyroście pieniądza rezerwowego. 

 
 

4. Zarządzanie płynnością makroekonomiczną przez bank centralny 
 
Bank centralny, o ile uzna za potrzebne, może wpływać na płynność rynku pie-

niężnego, zachęcając banki komercyjne do uczestniczenia w operacjach na otwar-
tym rynku, oferując sprzedaż lub zakup skarbowych papierów wartościowych, bo-
nów pieniężnych przez siebie emitowanych lub walut obcych. Rynek otwarty utoż-
samiany jest z międzybankowym rynkiem pieniądza. Dzięki tym możliwościom bę-
dąca w obiegu ilość pieniądza, a więc płynność banków, zmniejsza się lub zwiększa. 
Za pomocą tych dwóch rodzajów operacji bank centralny stara się odciągnąć tyle 
pieniądza, by nadwyżka podaży była możliwie mała albo zasilić rynek taką ilością 
pieniądza, by powstała możliwie najmniejsza nadwyżka popytu. 

Kształtowanie podaży i popytu na pieniądz odbywa się za pomocą stóp pro-
centowych banku centralnego. Realizacja bezpośredniego celu inflacyjnego polega 
na utrzymywaniu wybranych stóp procentowych na poziomie spójnym z założo-
nym celem. Wymaga to odpowiedniego zarządzania płynnością banków. Prowadze-
nie operacji otwartego rynku i operacji kredytowo-depozytowych o rentownościach 
wyznaczonych przez Radę Polityki Pieniężnej wpływa na poziom stóp procento-
wych rynku międzybankowego (hurtowego) i pośrednio na oprocentowanie depo-
zytów i kredytów dla podmiotów niebankowych w bankach komercyjnych. Gdy 
wzrastają stopy procentowe, zwiększa się podaż pieniądza na rynku depozytowo-
kredytowym (detalicznym). Zwiększa się bowiem wtedy skłonność do oszczędzania 
i lokowania gotówki na kontach bankowych, zmniejsza się natomiast zainteresowa-
nie kredytami bankowymi, czyli popyt na pieniądz maleje. Zmniejszenie stóp pro-
centowych wywołuje tendencje odwrotne – zmniejsza się skłonność do oszczędza-
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nia i wzrasta zainteresowanie kredytami bankowymi. Podaż pieniądza maleje, a po-
pyt na pieniądz zwiększa się. 

Stopami określającymi kierunek prowadzonej przez Narodowy Bank Polski 
(NBP) polityki pieniężnej są: stopa referencyjna, stopa lombardowa i stopa depo-
zytowa. Stopa referencyjna wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych 
sprzedawanych na otwartym rynku. Zapadalność podstawowych operacji otwartego 
rynku w postaci emisji bonów pieniężnych NBP do 2002 r. wynosiła 28 dni, a od 
1 stycznia 2003 r. 14 dni, dostosowując się tym samym do rozwiązań stosowanych 
w Eurosystemie. Oprocentowanie krótkoterminowych operacji otwartego rynku in-
formuje o bieżącym kierunku polityki pieniężnej. Wpływa ona na poziom stóp pro-
centowych międzybankowego rynku depozytów z dwutygodniowym okresem zapa-
dalności – WIBOR 2W (por. rysunek 1). Stał się on najważniejszą w polskich wa-
runkach (nadpłynności finansowej) stopą procentową banku centralnego. 

Utrzymanie stopy WIBOR 2W na pożądanym poziomie wymaga wyeliminowa-
nia wahań płynności w celu dopasowania podaży pieniądza na rachunku bieżącym 
w banku centralnym do popytu. Nadmiar pieniądza na rynku międzybankowym 
prowadzi do spadku stóp procentowych, a niedobór do ich wzrostu. Obniżkom 
stóp procentowych banku centralnego w 2003 r. sprzyjały uwarunkowania makro-
ekonomiczne, których efektem było utrzymywanie się niskiej presji inflacyjnej w go-
spodarce. 

Stopa kredytu lombardowego wyznacza maksymalny koszt pozyskania pieniądza 
przez banki komercyjne w banku centralnym, określając górny pułap dla wahań 
rynkowych stóp WIBOR O/N. Natomiast stopa depozytowa wyznacza cenę, jaką 
NBP oferuje bankom za możliwość złożenia przez nie jednodniowego depozytu 
w banku centralnym. Ogranicza ona od dołu wahania krótkoterminowych stóp pro-
centowych rynku międzybankowego. Stopy procentowe międzybankowego rynku 
pieniężnego oscylują wokół stopy referencyjnej, kształtując się w przedziale wyzna-
czonym przez stopę lombardową i stopę depozytową. Obie te stopy tworzą zatem 
korytarz wahań dla stopy O/N, który jest symetryczny względem stopy referencyj-
nej. Na rysunku 1 widoczne jest, że niekiedy stopa O/N na rynku międzybanko-
wym wzrasta ponad poziom stopy lombardowej. Dzieje się tak wówczas, gdy banki 
poszukujące pieniędzy, szczególnie na utrzymanie rezerwy obowiązkowej pod ko-
niec miesiąca, nie dysponują zabezpieczeniem w postaci papierów skarbowych i ko-
rzystają z pośrednictwa banków posiadających zabezpieczenie. Takie pośrednictwo 
kosztuje, co powoduje wzrost oprocentowania pożyczek międzybankowych powy-
żej stopy kredytu lombardowego. Natomiast stopa depozytowa skutecznie zabez-
piecza przed nadmiernym spadkiem stopy procentowej O/N. 

 4 

1 

2 
3 
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rysunek 1 
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Operacje otwartego rynku. Od 1995 r. występuje strukturalna nadpłynność 
sektora bankowego4

Podstawowym instrumentem wykorzystywanym przez NBP do ograniczania 
nadpłynności operacyjnej występującej w bankach jest emisja bonów pieniężnych. 
Aukcje są przeprowadzane regularnie – raz w tygodniu (w piątek). Głównym wy-
znacznikiem skali operacji jest dwutygodniowa prognoza płynności, obejmującej 
ilość pieniądza rezerwowego (M0) będącego w dyspozycji banków komercyjnych 
w postaci rezerw (RB), znajdujących się na rachunkach bieżących w banku central-
nym (por. tabela 4). Emisja bonów pieniężnych oddziałuje więc na bazę monetarną. 
W badanym okresie popyt na bony pieniężne, związany ze spekulacją na obniżkę 
stóp procentowych i zgłaszany na aukcji sprzedaży przez banki komercyjne, ponad 
2,5-krotnie przewyższał podaż, niekiedy przewyższał stan środków pieniężnych, 
będących w ich dyspozycji na rachunkach bieżących w banku centralnym. Skalę 
operacji otwartego rynku absorbujących płynność finansową w celu stabilizowania 
rynku międzybankowego przedstawia rysunek 2. 

. W latach 2000-2003 bank centralny ograniczał ją za pomocą 
bezwarunkowej sprzedaży (ouright sale) skonwertowanych obligacji skarbowych 
z portfela NBP. Uruchomienie programu sprzedaży obligacji nadpłynnościowych 
o wartości 15,2 mld zł (według wartości nominalnej) było możliwe dzięki pozyska-
niu przez bank centralny w 1999 r. obligacji skarbowych w wyniku konwersji nie-
zbywalnych zobowiązań budżetu państwa wobec NBP [Instrumenty polityki pienięż-
nej… 2005]. Osiągnięta w ten sposób redukcja nadpłynności przyczyniała się do 
zwiększenia skuteczności podstawowego instrumentu polityki pieniężnej, jakim jest 
stopa procentowa. Na przetargach NBP akceptował rentowność obligacji na po-
ziomie zbliżonym do rynkowego. W 2004 r. nie zaistniały uwarunkowania rynkowe 
wymagające zastosowania operacji strukturalnych. 

Wartość operacji podlegała znacznym wahaniom. Wynikało to ze zmian skali 
nadpłynności, będących głównie skutkiem zmian stanów rachunków bieżących 
banków i lokat terminowych Ministerstwa Finansów w NBP oraz skupu i sprzedaży 
walut przez NBP, a także przyrostu pieniądza gotówkowego w obiegu. Na podsta-
wie prognoz tych pozycji bank centralny każdorazowo decyduje o wartości bonów 
pieniężnych oferowanych na przetargu5

 
. 

                          
4 Nadpłynność strukturalną należy rozumieć jako zadłużenie netto ogółem banku centralnego 

w bankach komercyjnych, gdy nadpłynność operacyjna to ta część nadpłynności, która jest zaabsor-
bowana w instrumentach z pierwotnym terminem zapadalności krótszym niż okres utrzymywania re-
zerwy obowiązkowej – około 1 miesiąca [Operacje otwartego rynku… 2002]. 

5 Operacje sprzedaży bonów pieniężnych absorbujące nadpłynność finansową są kosztowne dla 
banku centralnego i spowodowane głównie – jak już wyjaśniono – wzrostem i utrzymaniem rezerw 
walutowych. Koszty te są neutralizowane inwestowaniem rezerw na rynkach zagranicznych. Kryteria-
mi inwestycyjnymi są: osiągnięcie wysokiego stopnia bezpieczeństwa inwestowanych środków i zapew-
nienie ich odpowiedniego stopnia płynności. Stąd dopuszcza się możliwość inwestowania w rządowe 
papiery wartościowe i lokaty w instytucjach międzynarodowych. W 2003 r. dochodowość rezerw walu-
towych wyniosła 2,3% [Raport Roczny… 2004, s. 56]. 
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RYSUNEK 2 
Średnie dzienne saldo podstawowych operacji otwartego rynku w miesiącu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport Roczny 2003 [2004], s. 32; „Biuletyn In-
formacyjny” [2004], s. 13 

 
Wysokie saldo operacji otwartego rynku w 2001 r. potwierdzają informacje za-

warte w tabeli 1 o wzroście płynności operacyjnej banków komercyjnych. Od 
2002 r. skala operacji dynamicznie zmniejszała się do 400 mln zł bonów pienięż-
nych będących w obiegu w maju 2004 r. Osiągnięcie niższego poziomu operacji ot-
wartego rynku od 2003 r. było efektem zmniejszenia operacyjnej nadpłynności sys-
temu bankowego, spowodowanego przyrostem pieniądza gotówkowego w obiegu 
oraz wzrostem salda złotowych środków budżetowych w NBP. W wyniku tego już 
od 2002 r. instytucje rządowe szczebla centralnego stały się podmiotem absorbu-
jącym pieniądz rezerwowy, a nie kreującym go. Średni poziom lokat Ministra Finan-
sów na rachunku NBP w latach 2002 i 2003 wynosił odpowiednio 7,3 mld zł 
i 6,1 mld zł, podczas gdy w 2001 r. 3,6 mld zł (por. tabela 4). Sprzedaż obcych wa-
lut netto przez NBP w 2003 roku miała taki sam skutek jak sprzedaż obligacji skar-
bowych – prowadziła do ekwiwalentnego trwałego zmniejszenia bazy monetarnej 
[Rozwój systemu finansowego… 2005]. 

W przypadku znacznych zaburzeń płynności finansowej lub zagrożenia funkcjono-
wania systemu płatniczego, NBP może stosować operacje dostrajające w postaci: 

– emisji bonów pieniężnych NBP z terminem zapadalności od 1 do 7 dni; 
w badanym okresie tylko w 2000 roku emitowano bony pieniężne z jedno-
dniowym i siedmiodniowym terminem wykupu; 

– zakupu od banków skarbowych papierów wartościowych lub przedtermi-
nowego wykupu bonów pieniężnych NBP, w sytuacjach wymagających do-
raźnego zasilania systemu bankowego w płynność6

                          
6 Uchwała nr 1/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zasad 

prowadzenia operacji otwartego rynku. 

; w badanym okresie in-
strument ten nie był wykorzystywany. 
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Operacje kredytowo-depozytowe są instrumentem wspomagającym operacje 
otwartego rynku. Są one zawierane z bankiem centralnym z inicjatywy banków ko-
mercyjnych, ale na warunkach określonych przez bank centralny. Mają zapobiegać 
nadmiernym wahaniom stóp procentowych na rynku międzybankowym. Do tych 
operacji zalicza się kredyt lombardowy i kredyt na koniec dnia. Kredyt lombardowy 
pozwala na uniknięcie utraty płynności finansowej przez system bankowy – bank 
komercyjny zawsze (pod warunkiem posiadania odpowiedniego zabezpieczenia 
w postaci skarbowych papierów wartościowych) może zgłosić się do banku central-
nego, a jednodniowy (O/N) kredyt na uzupełnienie środków rezerwy obowiązko-
wej. Z drugiej strony, w przypadku nadmiaru płynności, bank komercyjny może 
złożyć jednodniowy (O/N) depozyt w banku centralnym po z góry określonej sto-
pie procentowej. Operacje kredytowo-depozytowe mają więc na celu krótkotermi-
nowe uzupełnianie płynności finansowej banków bądź lokowanie przez nie nadwy-
żek gotówki na jeden dzień w NBP. Na przykład w 2003 r. łączna kwota wykorzy-
stanego kredytu lombardowego wynosiła 11,6 mld zł. Od grudnia 2001 r. nadwyżki 
gotówki banki komercyjne lokowały na rachunkach depozytów terminowych 
w NBP w formie depozytu na koniec dnia z terminem zwrotu w następnym dniu 
operacyjnym7

W grudniu 2001 roku wprowadzono również nową możliwość refinansowania 
się przez banki komercyjne w ciągu dnia operacyjnego, określaną jako kredyt tech-
niczny lub kredyt w ciągu dnia. Instrument ten pełni analogiczne funkcje jak kredyt 
intraday w systemie rozliczeń TARGET w Eurosystemie umożliwiający płatności 
transgraniczne między krajami. Nie należy on do narzędzi polityki monetarnej, jed-
nak jego wprowadzenie jest niezbędne do funkcjonowania NBP w ramach Euro-
systemu. Celem jest ułatwienie zarządzania płynnością finansową przez banki w cią-
gu dnia. Instrument ten służy bankom do usprawnienia rozliczeń w ciągu dnia ope-
racyjnego, dzięki czemu łagodzi wahania stóp procentowych wynikające z zaburzeń 
płynnościowych. Zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego następuje poprzez 
przeniesienie na NBP praw do skarbowych papierów wartościowych (bonów skar-
bowych, obligacji skarbowych), posiadanych przez bank komercyjny zaciągający 
kredyt. W 2003 r. dzienne zadłużenie banków wahało się w granicach 3,4 mld zł do 
8,6 mld zł [Raport Roczny… 2004, s. 35]. 

. Lokaty te w 2003 r. wynosiły 39,8 mld zł. 

Rezerwę obowiązkową według art. 38 ustawy o Narodowym Banku Polskim 
stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach ob-
cych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków pieniężnych uzyskanych 
ze sprzedaży papierów wartościowych z wyjątkiem środków pieniężnych przyjętych 
od innego banku komercyjnego, a także środków pozyskanych z zagranicy na co 
najmniej dwa lata. Od 30 czerwca 2004 r. ustalono zerową stopę rezerwy obowiąz-
kowej od środków uzyskanych przez banki z tytułu sprzedaży papierów wartościo-
wych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu. Podstawą naliczania rezerwy obowiąz-

                          
7 Depozyt ten wprowadzono do praktyki uchwałą nr 17/2001 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 

listopada 2001 roku w sprawie stopy redyskontowej weksli, oprocentowania kredytów refinansowych 
oraz oprocentowania lokaty terminowej NBP. 
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kowej jest średnia arytmetyczna stanu środków pieniężnych na rachunkach banko-
wych objętych rezerwą obowiązkową, obliczana ze wszystkich dni miesiąca i odpro-
wadzana w ostatnim dniu kalendarzowym następnego miesiąca8

Uśrednienie rezerwy obowiązkowej wpływa na łagodzenie wahań rynkowych 
stóp procentowych i tworzenie bufora płynności zwiększającego bezpieczeństwo 
rozrachunku międzybankowego, a tym samym całego obrotu płatniczego. Może 
być ona wykorzystywana przez banki do bieżących rozliczeń w poszczególnych 
dniach okresu utrzymania. Nagły odpływ pieniędzy z banków komercyjnych 
w niektórych dniach może być zrekompensowany ich dopływem w innych dniach. 
Jednak w całym okresie rezerwowym (miesiąca) średni stan rachunku powinien być 
przez banki utrzymany na poziomie wyznaczonym przez bank centralny. Dodatko-
wym usprawnieniem w zarządzaniu bieżącym poziomem płynności przez banki 
komercyjne jest codzienne ogłaszanie stanu ich rachunków w NBP na stronie Reu-
ters. Bank centralny, obserwując odchylenie bieżącego poziomu rezerwy obowiąz-
kowej na dany dzień od poziomu wymaganego, jest w stanie precyzyjnie określić 
kierunki presji na stopy procentowe rynku międzybankowego. 

. Środki rezerwy 
obowiązkowej są gromadzone w banku centralnym na rachunku bieżącym i od maja 
2004 roku są oprocentowane w wysokości 0,9 stopy dyskonta weksla. 

Wartość rezerwy obowiązkowej zgromadzonej przez banki komercyjne w posz-
czególnych latach przedstawiono w tabeli 1. Zmniejszenie rezerwy obowiązkowej 
w latach 2003 i 2004 spowodowane było liberalizacją zasad jej naliczania: 

– od 30 września 2003 roku pomniejszono kwoty naliczanej rezerwy obo-
wiązkowej o równowartość 500 tys. euro dla każdego banku komercyjnego; 

– od 31 października obniżono stopę rezerwy obowiązkowej z 4,5% do 3,5%. 
 
 

5. Podsumowanie 
 
W badanym okresie występowała nadpłynność finansowa banków. Dotyczy ona 

płynności operacyjnej i płynności strukturalnej. Od 2001 r. pojawiła się tendencja do 
zmniejszania się płynności i stopy płynności. Źródłem płynności były gospodarstwa 
domowe, ich depozyty w bankach ponad dwukrotnie przewyższały zobowiązania kre-
dytowe. Płynność strukturalna banków zainwestowana była w skarbowych papierach 
wartościowych i w rezerwach walutowych zdeponowanych w bankach zagranicznych, 
a najmniejsze znaczenie przypadało bankowym papierom wartościowym. 

W 2001 r. czynnikiem zwiększającym podaż pieniądza rezerwowego były aktywa 
krajowe, natomiast w latach 2002-2003 rezerwy walutowe znajdujące się w banku 
centralnym. Dużą zmienność płynnych rezerw bankowych wywoływały przepływy 
środków pieniężnych budżetu państwa między bankiem centralnym a bankami ko-
mercyjnymi. Zadaniem banku centralnego było dopasowanie podaży pieniądza do 

                          
8 Uchwała nr 64/2001 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 2001 roku 

w sprawie zasad, trybu naliczania i utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej, wraz 
z późniejszymi zmianami. 
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popytu i zapobieganie nadmiernym wahaniom stóp procentowych na rynku mię-
dzybankowym. 

W celu równoważenia podaży z popytem na pieniądz Narodowy Bank Polski 
inicjował operacje otwartego rynku absorbujące nadpłynność finansową – sprzedaż 
bonów pieniężnych bankom komercyjnym zmniejszała nadpłynność operacyjną, 
natomiast sprzedaż obligacji skarbowych zmniejszała nadpłynność strukturalną. 

Operacje kredytowo-depozytowe zawierane z bankiem centralnym z inicjatywy 
banków zapobiegały nadmiernym wahaniom krótkoterminowych (O/N) stóp pro-
centowych na rynku międzybankowym. Natomiast kredyt techniczny banku cen-
tralnego usprawniał rozliczenia w ciągu dnia operacyjnego. Łagodząc wahania stóp 
procentowych wynikające z zaburzeń płynnościowych ułatwiał bankom zarządzanie 
płynnością finansową w ciągu dnia. 

Rezerwa obowiązkowa również łagodziła wahania rynkowych stóp procento-
wych tworząc bufor płynności zwiększający bezpieczeństwo rozrachunku między-
bankowego, gdyż banki mogły ją wykorzystywać do bieżących rozliczeń w poszcze-
gólnych dniach utrzymania. 
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Streszczenie 
 
Artykuł stanowi analizę płynności finansowej banków w Polsce w latach 2000- 

2004. Autor wskazuje, że w badanym okresie występowała nadpłynność finansowa 
banków. Źródłem płynności były przede wszystkim gospodarstwa domowe, któ-
rych depozyty ponad dwukrotnie przewyższały zobowiązania kredytowe. Płynność 
strukturalna banków zainwestowana była głównie w skarbowych papierach warto-
ściowych i rezerwach walutowych zdeponowanych w bankach zagranicznych. 
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I. 
 
Wzajemne relacje między dwiema równolegle występującymi tendencjami we 

współczesnym świecie, a mianowicie postępującą globalizacją i osadzoną na prze-
ciwległym biegunie tendencją do regionalizacji, nie poddają się prostej analizie. Wy-
nika to z jednej strony z coraz większego komplikowania się układów gospodar-
czych i ze zmniejszania się przejrzystości przepływów finansowych, z drugiej zaś 
strony wiąże się z odradzaniem dążeń do poszukiwania tożsamości narodowej i po-
czucia przynależności regionalnej. W tym konglomeracie sprzecznych tendencji ro-
dzi się nowa  rola dużych miast, która jednocześnie może generować szanse rozwo-
jowe, jak i zagrożenia ich stabilności. 

Skala problemów w oczywisty sposób zależy od wielkości miasta. Czym innym są 
problemy megametropolii, w których żyje od kilku do kilkunastu milionów ludzi, a inne 
są problemy miast przyjaznych człowiekowi, gdzie liczba mieszkańców jest wielokrotnie 
mniejsza3

Globalizacja – niezależnie od oceny zjawisk jej towarzyszących, manifestowania 
entuzjazmu bądź niechęci, wyrażania wątpliwości i obaw – wniknęła niepostrzeże-
nie do gospodarki światowej, co więcej, stała się układem dominującym. Globaliza-
cji towarzyszą kontrowersje zarówno natury definicyjnej, jak i te związane z identy-
fikacją kanałów jej oddziaływania na wszystkie obszary życia. Chodzi tu o relacje, 

. O ile te pierwsze metropolie można łączyć z procesami globalizacji oraz 
wzrostu zróżnicowań, o tyle te drugie lepiej wpisują się w logikę procesów regionalnych. 
Oczywiście problemy w tych skupiskach ludzkich mogą mieć podobne charakterystyki 
dotyczące bogactwa, biedy, bezdomności, przemocy, narkomanii itp., jednakże ich in-
tensywność oraz koncentracja zdecydowanie się różnią. 

                          
1 Prof. dr hab. Andrzej F. Bocian jest pracownikiem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 

w Białymstoku. 
2 Referat został przedstawiony podczas konferencji nt. Rola miast dużych i średnich w rozwoju województw tzw. 

Ściany Wschodniej w integracji Unii Europejskiej, która odbyła się w dniach 13-14 września 2004 r. w Białej 
Podlaskiej. 

3 Wśród największych metropolii znajduje się – Nowy York i Seul (po 21 mln mieszkańców), 
Meksyk i San Paulo (po 18 mln mieszkańców), Bombaj i Los Angeles (po 16 mln mieszkańców), La-
gos i Sanghaj (po 13 mln mieszkańców). Z zestawienia tego widać, że największe metropolie są usytu-
owane zarówno w bardzo bogatych krajach jak i bardzo biednych. 
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które powstają w procesie wzrostu we wszystkich sferach funkcjonowania społecz-
nego, ekonomicznego i politycznego, tak pojedynczego człowieka, jak i społecznoś-
ci lokalnych oraz całych organizmów państwowych. 

Społecznie globalizacja postrzegana jest jako rozpowszechnianie się określonych 
wzorców i zasad oraz unifikacja coraz większych obszarów naszego życia [por. 
Stonehouse, Hammill, Campbell, Purdie 2001; Globalizacja… 2002; Szymański 2004]. 
W tym kontekście regionalizację traktuje się jako dążenie do zachowania elementów 
autonomii i określonej odrębności oraz jako formę przeciwstawiania się tendencjom 
globalizacyjnym. To przeciwstawianie nie ma zresztą charakteru blokującego, bo 
w obszarze tak silnego i intensywnego procesu, jakim jest globalizacja, jest to po 
prostu niemożliwe. Należy to traktować jako próbę oddziaływania i dążenia do 
utrzymania określonych i specyficznych cech związanych z istnieniem odrębności 
regionalnych, które tworzą bardziej zróżnicowany obraz świata. 

Propagowanie kolorytu regionalnego nie jest próbą powstrzymywania procesu 
globalizacji, a jedynie dążeniem do zachowania określonej autonomii. Można po-
wiedzieć, że globalizacja, przyśpieszając dynamikę rozwojową konkretnych układów 
regionalnych, przynosi łagodzenie powstających zróżnicowań i wnosi bogactwo 
różnorodności kulturowej i gospodarczej do procesu wzrostu. 

Siłą napędową globalizacji jest dążenie – za wszelką cenę i bez granic – do boga-
cenia się jednostek i całych grup społecznych. Bez wątpienia pozytywnym efektem 
tych dążeń jest wzrost gospodarczy dający się zmierzyć przyrostem PKB na jednego 
mieszkańca, a także rozwój i postęp gospodarczy. Taka filozofia funkcjonowania 
powoduje jednak, że z pola widzenia giną ludzie i ich potrzeby. Stawiam tezę, że re-
gionalizacja zrodziła się z potrzeby dążenia do uczynienia rozwoju bardziej ludzkim. 

Analiza zjawiska globalizacji wymaga zintegrowanych badań przedstawicieli wie-
lu dziedzin naukowych (m.in. ekonomii, politologii, psychologii, socjologii) z uwagi 
na silne przenikanie zjawisk globalizacyjnych praktycznie do wszystkich obszarów 
życia społeczno-gospodarczego. Powoduje to powstanie nowych uwarunkowań 
metodologicznych, które zawsze pojawiają się, gdy poruszamy się w układach inter-
dyscyplinarnych oraz na styku teorii i praktyki [por. Oblicza procesów globalizacji 2002; 
Żyżyński 2004]. 

Jest oczywiste, że zwłaszcza ekonomiści muszą sformułować nowe pytania ba-
dawcze i spróbować na nie odpowiedzieć. Wyłaniają się naturalnie kwestie meryto-
ryczne jak i metodyczne. Ekonomia ostatnich lat charakteryzuje się dużym rozpro-
szeniem badawczym, szczegółowością ujęć i formalizacją analiz oraz niejednorod-
nością metodologiczną [por. Snowdon, Ve, Wynarczyk 1998]. 

Zagadnienia merytoryczne powinny dotyczyć m.in. pytań o rolę państwa naro-
dowego w procesach gospodarczych, o granice wolności gospodarczej, czy też 
o miejsce polityki gospodarczej w funkcjonowaniu narodowego układu społeczno-
gospodarczego. Ale powinny być też formułowane różne wątpliwości związane 
z tym, na jakim szczeblu ma przebiegać koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej, 
polityki kształtowania dochodów i polityki antyinflacyjnej, w jakich układach ma 
być prowadzona polityka antycykliczna, czy możliwy jest proces harmonizacji cen 
w układach ponadnarodowych. Niełatwo na nie odpowiedzieć w obliczu funkcjo-
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nowania międzynarodowych korporacji o zasięgu globalnym, korporacji przenikają-
cych wiele dziedzin wytwórczości i działalności gospodarczej: poczynając od badań 
naukowych wyznaczających kierunki postępu technicznego oraz strumieni innowa-
cji, a na świecie mediów, marketingu i sprzedaży – generujących gusta konsumen-
tów i wpływających na intensywność popytu – kończąc. 

 
 

II. 
 
Wśród wymienionych pytań powinno znaleźć się i to dotyczące roli dużych 

miast – metropolii. Oczywiście w zależności od rejonu ma się na myśli miasta wie-
lomilionowe albo miasta kilkusettysięczne dominujące na danym terenie. Chodzi 
generalnie o funkcje relatywnie dużych miast w procesach wzrostu [por. Jałowiecki 
1999] i o ich miejsce w sytuacji ścierania się dążeń do globalizacji i regionalizacji. 

Patrząc na problem z punktu widzenia historii gospodarczej, miasto od najwcze-
śniejszych lat było zaczynem wzrostu, symbolem bogactwa i sukcesu ekonomicz-
nego [por. Cameron, Neal 2004]. 

Potęga starożytnych miast, a później średniowiecznych, w wielu przypadkach 
była większa niż siła niektórych państw. Bogactwo miast tworzył handel i usługi, 
w tym usługi finansowe. Miasta zawsze przyciągały i promieniowały na okolicę siłą 
swego dynamizmu i bogactwa. Podobnie jest także obecnie – w erze globalizacji. 

Problemy globalizacji skupiają się jak w soczewce w wielkich miastach, a zwłasz-
cza w megametropoliach. Łatwo dostrzec biedę obok bogactwa, skonfrontować 
sytych z głodnymi, ujrzeć bezrobotnych obok pracujących, zobaczyć bezdomnych 
wśród tych zamieszkujących luksusowe osiedla i domy. Zróżnicowanie społeczno-
ści miejskiej jest ogromne, a kontrasty są widoczne. Efekt demonstracji pogłębia 
i przyspiesza narastające konflikty. 

Jakie skutki przyniosą zatem procesy rozrostu miast, ich rozwoju w kierunku 
wielkich metropolii; czy niesie to element wzrostu, postępu cywilizacyjnego, czy ge-
neruje raczej nierówności i degenerację oraz coraz bardziej różnicuje układ społecz-
no-gospodarczy miasta? 

Szacuje się, że obecnie prawie miliard ludzi żyje w dzielnicach nędzy. Najgorsza 
sytuacja jest w Afryce, gdzie w dzielnicach nędzy żyje trzy czwarte ludności miast, 
w Azji Południowej i Środkowej odsetek ten wynosi 58% (głównie w Indiach i Chi-
nach). W dzielnicach wypełnionych slumsami brakuje pracy, wody, jedzenia, oświa-
ty i podstawowej opieki medycznej. Natomiast w nadmiarze występuje tu przemoc 
i agresja, choroby i narkomania, prostytucja i handel ludźmi. Prognozy przewidują, 
że już niedługo co trzeci mieszkaniec ziemi będzie mieszkał w takich dzielnicach. 
To w zasadniczy sposób zmieni społeczny obraz świata. 

Czy światu grozi rewolucja biednych i głodnych [Klein 2004]? Czy ostatni kryzys 
w Argentynie i destrukcja społeczna może się powtórzyć w innych miejscach świata 
i mieć charakter powszechny? Czy strażnicy gospodarki globalnej – Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy i Bank Światowy – zdołają opanować rozszerzające się fale protestu 
biednych? Pytania takie, zadawane od lat, zdają się pozostawać bez odpowiedzi. 
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Nie znajdując na nie odpowiedzi, tym chętniej akcentuje się pozytywną rolę 
wielkich miast w dynamizowaniu procesów wzrostu i rozwoju: ich wiodącą rolę 
w tworzeniu infrastruktury biznesu i powstawaniu warunków do innowacji, ich 
funkcję w kształceniu kadr, rozwoju nauki i sztuki. Ale tak było zawsze, że miasta 
kumulowały wiedzę, przyciągały kapitał, sprzyjały rozwojowi cywilizacji i były ko-
lebką kultury. Siła oddziaływania miast na otoczenie jest nie tylko proporcjonalna 
do ich wielkości. Substytutem wielkości miasta jest koncentracja w nim kapitału 
ludzkiego o wysokiej jakości, ilość i jakość wyższych uczelni i instytutów badaw-
czych tworzących postęp techniczny i wyznaczających tempo oraz kierunek proce-
sów innowacyjnych. 

Bez wątpienia zaczyny globalizacji tworzyły się w metropoliach i dużych aglo-
meracjach miejskich, w których z reguły umiejscawiają się centra przepływu infor-
macji i kapitału. A właśnie te przepływy stanowią główny nerw globalizacji i wypeł-
niają ją treścią. Wiedza, zasoby informacji i kapitału finansowego, kapitał ludzki 
najwyższej klasy stanowią grupę czynników decydujących o konkurencyjności i ku-
mulacji efektów globalizacji. 

Ostatnie dwie dekady przyniosły szybki postęp w kształtowaniu się metropolii 
i równoległy proces postępującej globalizacji. Nastąpiła zmiana w strukturach wy-
twórczych. W tworzeniu PKB zaczął dominować III sektor (sektor usług) umiejsco-
wiony głównie w miastach. Korporacje transnarodowe, tworzące sieci firm, zaczęły 
dyktować tempo globalizacji. Na świecie, a zwłaszcza w Europie rośnie rola miast bę-
dących centrami regionów. Unia Europejska staje się stopniowo unią regionów, 
a związki miast zaczynają pełnić funkcje gospodarcze, społeczne i kulturowe. 

Dostrzeżenie roli miast w rozwoju gospodarczym Polski znalazło wyraz w pra-
cach nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, w którym mówi się 
o programie rewitalizacji miast i przyspieszeniu procesu urbanizacji kraju [por. 
Szlachta 2004]. Przygotowanie narodowej polityki urbanizacji ma być jednym z do-
kumentów programowych na lata 2007-2013. 

Komisja Europejska oczekuje przygotowania wizji strategicznej rozwoju najważ-
niejszych miast. Problem obszarów metropolitarnych może wkrótce stać się istot-
nym zagadnieniem polityki regionalnej. 

Od szeregu lat firma doradcza Cushman & Wakefield Healey & Baker opraco-
wuje ranking atrakcyjności miast. Dotyczy on oceny 500 europejskich firm w ob.-
szarze 12 zagadnień (takich jak koszt pracy, koszt wynajmu biura, stan transportu 
i telekomunikacji itp.) [por. „Rzeczpospolita” 2004]. W bieżącym roku w tym ran-
kingu Warszawa zajęła 20 miejsce (w ub. roku była 22). 

Na liście jako pierwsze są następujące miasta: Londyn, Paryż, Frankfurt, Brukse-
la Amsterdam, Barcelona, Madryt. W rankingu tym pytano także ankietowanych, 
w jakim mieście w ciągu najbliższych pięciu lat ich firma zamierza rozpocząć dzia-
łalność. Najwięcej firm chce mieć biura w Warszawie (44 odpowiedzi), potem 
w Moskwie (41 odpowiedzi), Pradze (38 odpowiedzi), Budapeszcie (31 odpowie-
dzi), Paryżu (20 odpowiedzi). Warszawa przyciąga inwestorów z uwagi na tańsze 
koszty funkcjonowania biznesu. Konkurencją jednak dla Europy Środkowej 
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i Wschodniej mogą wkrótce być Chiny i Indie, gdzie siła robocza jest jeszcze tańsza, 
a jednocześnie jest znacznie większy rynek zbytu. 

Z kolei gdy popatrzymy na ranking miast w Polsce – zestawiony z punktu widzenia 
jakości życia – to grupuje on miasta różniące się zarówno wielkością jak i położeniem 
(patrz tablica). Sopot wyprzedza Warszawę, ale po Opolu, Poznaniu i Olsztynie jest 
Krosno i Rzeszów. Czynnikiem decydującym o miejscu była: stopa bezrobocia, średnie 
wynagrodzenie, liczba firm, liczba osób prowadzących działalność gospodarczą, saldo 
migracji, dostępność do kultury, służby zdrowia i edukacji itp. 

 
TABELA 1 

Ranking miast 

Pozycja 
w rankingu 

Miasto Liczba 
punktów 

Pozycja 
w rankingu 

Miasto Liczba 
punktów 

1 Sopot 1 174 11 Nowy Sącz 983 
2  Warszawa 1 158 21 Białystok 939 
3 Opole 1 152 25 Lublin 905 
4  Poznań 1 109 26 Zamość 902 
5  Olsztyn 1 097 37 Suwałki 811 
6 Krosno 1 086 43 Biała Podlaska 783 
7 Rzeszów 1 047 50 Łomża 694 

Źródło: Raport – Gdzie się żyje najlepiej [2004]. 
 
Wśród miast wyróżnia się tzw. lokomotywy rozwoju oraz miasta posiadające po-

tencjał rozwojowy, ale wymagające restrukturyzacji. Do pierwszej grupy zaliczono 
Warszawę, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, a wśród miast o poten-
cjale rozwojowym wymienia się Białystok, Lublin, Olsztyn, Łódź, Katowice. 

Stopień urbanizacji Polski kształtuje się na poziomie 60%, w Europie wynosi on 
80%. W polskim rolnictwie pracuje 25% ogółu zatrudnionych w gospodarce, pod-
czas gdy w krajach rozwiniętych gospodarczo w rolnictwie pracuje tylko 5%. Przy 
obecnej wysokiej stopie bezrobocia, deficycie kapitału, nieefektywnej strukturze go-
spodarczej i dużym zróżnicowaniu regionalnym prosta formuła rozwoju urbaniza-
cji, tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem, głównie w III sektorze i gałęziach 
o wysokiej konkurencji, nie jest łatwa do realizacji. 

Globalizacja wymusza najwyższą sprawność działania, integracja może pomóc 
w dokonaniu zasadniczego postępu w obszarze wielu dziedzin, ale bezpośrednią 
dźwignią zmian są czynniki wewnętrzne i skuteczna polityka gospodarcza. 

Dyskutując o roli dużych miast i metropolii w procesach rozwojowych, uwagę 
należy zwrócić na rodzące się niepokojące tendencje i zjawiska w aglomeracjach 
miejskich związane z wyludnianiem metropolii, migracją z dużych miast, przemiesz-
czaniem niektórych grup ludności na przedmieścia, ze spadkiem urodzeń, starze-
niem się społeczności miejskich i z pauperyzacją. Towarzyszą temu zmiany psycho-
społeczne mieszkańców miast, wzrost agresji i przemocy, rozwijają się patologie. 
Takie procesy zaszły już w większości miast w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech 
i Japonii. Uruchomiły je zmiany w strukturach gospodarczych związane z upadkiem 
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przemysłu ciężkiego i surowcowego oraz wynikające z szybkiego rozwoju sektora 
usług i nowych gałęzi przemysłu. 

Obecnie prognozy przewidują wzrost znaczenia miast mniejszych. Obserwowane 
natomiast ostatnio w wielu krajach procesy migracji z miast na wieś należy wiązać ze 
zmianą warunków wykonywania wielu zawodów. Możliwość wykonywania pracy na 
odległość spowodowała, że miejsce zamieszkania nie odgrywa decydującej roli. 

 
 

III. 
 
Podstawowe pytanie dotyczące wpływu globalizacji na procesy wzrostu i rozwo-

ju gospodarki światowej nadal nie znajduje przekonywującej odpowiedzi. We 
współczesnym świecie dają się zaobserwować dwa równoległe zjawiska: wzrost 
wielkości światowego produktu brutto, tak w wielkościach bezwzględnych jak 
i w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przy równoczesnym pogrążaniu się w bie-
dzie dużych regionów Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Potęguje się rozwar-
stwienie dochodowe zarówno w skali globalnej, jak i w poszczególnych krajach. Na 
początku XXI wieku świat tradycyjnie nadal dzieli się na bogatą północ i biedne po-
łudnie. Jednocześnie obserwuje się występowanie procesu zróżnicowań także 
w krajach należących do grupy najbogatszych. Powstają bieguny bogactwa i nędzy. 

Oprócz sprawy tak zasadniczej, jaką jest wzrost gospodarczy i pomnażanie bo-
gactwa światowego, rozważania badających zjawisko globalizacji obracają się wokół 
analizy przyczyn i konsekwencji jej występowania, wokół charakterystyki i sposo-
bów funkcjonowania podmiotów ją stanowiących, a wreszcie wokół zagadnienia 
dotyczącego możliwości sterowania procesem globalizacji. 

Nie ulega wątpliwości, że globalizacja jest procesem spontanicznym, mającym 
uwarunkowania obiektywne. Spora grupa jej zwolenników uważa, że stanowi naj-
ważniejsze wyzwanie współczesnej cywilizacji i że jest procesem nieuchronnym, nie 
mającym żadnej alternatywy [por. Nowak-Far 2000; Schary, Skjott-Larsen 2002; 
Gorynia, Owczarzak 2004]. 

Globalizacja gospodarki światowej jest procesem wzrastającej sieci współzależ-
ności – gospodarczych, kulturowych, finansowych i technologicznych – między 
krajami i regionami. Wiąże się z rosnącymi przepływami dóbr i usług, kapitału rze-
czowego i kapitału finansowego. Procesy te są indukowane głównie przez działal-
ność korporacji transnarodowych. 

Globalizacja jest wynikiem  liberalizacji handlu światowego, deregulacji rynków 
finansowych, stałej realizacji reform rynkowych w większości państw oraz rozwoju 
nowych technologii informatycznych. Nowa gospodarka i rewolucja naukowo-
technologiczna budują społeczeństwo ery informacyjnej – społeczeństwo globalne. 
Można powiedzieć, że świat jest skazany na globalizację. 

Przeważającej liczbie obywateli świata globalizacja kojarzy się z wieloma nega-
tywnymi stronami życia, takimi jak bezrobocie, nędza, zanieczyszczenie środowiska, 
nasilona przestępczość i wzrost konfliktów zbrojnych. Pozostałym zaś – z koncen-
tracją władzy na ogromną skalę bądź z procesem decentralizacji i poszerzeniem 
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wolności jednostki umożliwiającym pełniejszą jej samorealizację [por. Luttwak 
2000; Martin, Schumann 1999]. Pojawiają się także głosy traktujące globalizację jako 
mit sformułowany przez elity polityczne. Globalizacja w tym ujęciu to po prostu 
gospodarka światowa, która istniała prawie zawsze, obecnie nastąpiło tylko nawią-
zanie ściślejszych kontaktów i większe ich natężenie [por. Albert 1994]. 

Czy zatem procesy globalizacyjne są procesami ekonomicznymi, politycznymi, 
kulturowymi, religijnymi, czy też może obejmują wszystkie te sfery jednocześnie? 
Sądzę, że żadnego z tych wątków nie można pomijać w rozważaniach, bowiem 
tylko jak najszersze ujmowanie zagadnień wiążących się z globalizacją stwarza moż-
liwości prowadzenia poprawnych analiz tego zjawiska. Jest to niewątpliwe bardzo 
skomplikowane zagadnienie badawcze. Przenikanie i różnorakie związki procesów 
zachodzących wewnątrz i między wszystkimi wcześniej wymienionymi sferami życia 
społecznego i gospodarczego znacznie komplikują możliwości rozpoznawania 
istoty zachodzących procesów [por. Barber 2000]. 

 
 

IV. 
 
Proces globalizacji w dużym stopniu eliminuje gospodarki narodowe. Głównymi 

podmiotami procesu globalizacji, który – dokonując się głównie w sferze ekonomicznej 
– ulega rozszerzeniu na coraz to nowe sfery życia społeczno-politycznego, są międzyna-
rodowe korporacje. Nie trzeba dodawać, że mechanizmem kreującym ich działalność 
jest pomnażanie zysków i to ono w podsumowaniu wyznacza kierunki i kształt procesu 
globalizacji [por. Krugman 2001]. Funkcja kryterium określająca cel działalności gospo-
darek narodowych jest natomiast bardziej uwikłana. Państwo – niezależnie od przyjętej 
doktryny ekonomicznej – prowadząc politykę gospodarczą ma zawsze do spełnienia 
określone funkcje społeczne. Dominować mogą funkcje opiekuńcze, które realizuje 
większość państw europejskich oraz Unia Europejska jako organizacja ponadnarodowa. 
Innym modelem państwa jest państwo dbające o dogodne warunki do działań gospo-
darczych, przykładowo Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone bardziej niż kraje euro-
pejskie sprzyjają procesom globalizacyjnym. Tam również występuje większa dbałość 
o rozwój przedsiębiorczości. Aktywność społeczna Amerykanów i ich otwartość na 
świat oraz łatwość, z jaką włączają się w procesy globalizacyjne, dodatkowo kreuje po-
tęgę gospodarczą USA. 

Obserwacje te rodzą pytania o możliwość wpływania na dokonujące się dyna-
micznie zmiany w gospodarce światowej, a nade wszystko – kto tym procesem ste-
ruje bądź może lub powinien sterować?, a dalej – czy globalizacja jest końcem 
rynku?, a może wręcz przeciwnie – jest triumfem kapitalizmu [por. Soros 1999]? 

Globalizacja ściśle związana jest z powoływaniem do życia określonych układów 
instytucjonalnych, a także z tworzeniem ram do funkcjonowania struktur kapitało-
wych. Instytucje o charakterze ponadnarodowym i odpowiednie regulacje prawne 
mają tworzyć podstawy trwałości całego procesu [por. Zorska 1998]. 

Pojmowanie globalizacji musi prowadzić do stałego redefiniowania ekonomii jako 
nauki, powinno skłaniać do stałego szukania rozstrzygnięć w zakresie współistnienia 
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doktryny nurtu liberalnego i keynesowskiego. Ekonomia bez granic tworząca świat ryn-
ków globalnych jest jednocześnie światem nasilonych konfliktów i potęgujących się 
różnic, co z pewnością nie może być wizją docelową rozwoju świata. 

Refleksja nad kierunkami relacji globalizacja – rozwój regionalny nie prowadzi 
do jednoznacznych ocen. Wydaje się dosyć oczywiste, że globalizacja jest procesem 
nieuchronnym we współczesnym świecie i że większe korzyści osiągną ci, którzy 
szybciej się do niego włączą, aprobując reguły obowiązujące na rynku globalnym. 

W bilansie procesów globalizacji, dotyczącym ostatnich kilka lat, po stronie pozyty-
wów można umieścić: zdynamizowanie wzrostu gospodarczego, rozwój postępu tech-
nologicznego, zwiększenie efektywności gospodarowania; zaś po stronie negatywów – 
powtarzające się kryzysy finansowe, wzrost różnic w dochodach wewnątrz kraju 
i między krajami oraz unifikacja wielu sfer życia społeczno-gospodarczego. W licznych 
publikacjach podkreśla się, że idea globalizacji wiąże się z promowaniem przedsiębior-
czości i sprawności, z eksplozją wiedzy tworzącej nową ekonomię oraz że sprzyja two-
rzeniu się postaw kreatywnych, a to sprzyja rozwojowi. 

Perspektywa regionalna w tym kontekście to przede wszystkim nasilony proces 
konwergencji doprowadzający do wyrównania poziomu rozwojowego. 
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Streszczenie 
 
Przedmiotem artykułu jest ocena roli dużych miast w kształtowaniu się współ-

czesnych relacji między dwiema równoczesnymi tendencjami we współczesnej go-
spodarce i kulturze, a mianowicie globalizacją i regionalizacją. Autor wskazuje w ar-
tykule, że coraz bardziej dostrzegalną tendencją w procesach urbanizacyjnych oka-
zuje się wzrost roli miast mniejszych, co wynika ze zmian na rynku pracy oraz z na-
silenia w wielkich aglomeracjach obniżających jakość życia patologii. Na tej podsta-
wie autor formułuje hipotezę, że współczesne procesy urbanizacyjne mogą sprzyjać 
nasileniu się tendencji ku regionalizacji. 
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O DOKŁADNOŚCI MAKROEKONOMICZNYCH PROGNOZ 
DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 

 
1. Rozwój gospodarczy w roku akcesji do Unii Europejskiej 

 
Akcesja Polski do Unii Europejskiej była niewątpliwie wydarzeniem o historycz-

nym znaczeniu. W dniu 4 maja 2004 r. przyjęto do Unii 10 nowych członków. Wy-
darzenie to było jednak antycypowane przez podmioty gospodarcze, pociągając za 
sobą odpowiednie dostosowania, zwłaszcza w dziedzinie handlu zagranicznego. 
Natomiast hipotezy odnośnie przebiegu wydarzeń po akcesji różniły się dość znacz-
nie. Optymiści przewidywali, iż niewątpliwy szok, jakim była akcesja, spowoduje 
znaczną ekspansję eksportową skierowaną głównie do „starych” krajów Unii. 
Nastawiano się na ożywienie w całej gospodarce, m.in. w działalności inwestycyjnej. 
Pesymiści natomiast podnosili obawy, iż niższa konkurencyjność polskich wyrobów 
spowoduje, iż rynek zostanie zalany importowanymi towarami, co pociągnie za so-
bą zahamowanie ożywienia gospodarczego. Będzie temu towarzyszyć importowana 
inflacja wzmacniająca napięcia inflacyjne przekładające się na wzrost stopy inflacji 
z jedno- do kilkuprocentowej. 

W rzeczywistości stopy wzrostu eksportu przekroczyły najśmielsze oczekiwania, 
zbliżając się do 18%. Dużą rolę w tym zakresie odegrał eksport żywności, a zwłasz-
cza żywca i wyrobów mięsnych. Natomiast stopy wzrostu importu okazały się 
wprawdzie wysokie, ale nieco niższe – 17,3%. Ekspansja eksportowa nie pociągnęła 
jednak za sobą znaczącego ożywienia działalności inwestycyjnej. Przyrost ten uksz-
tałtował się na poziomie 5,3%, a więc znacznie poniżej oczekiwań. Było to za-
pewne związane z utrzymywaniem się wysokiego ryzyka inwestycyjnego i wysokim 
poziomem realnych stóp procentowych. Na impuls eksportowy wyraźnie natomiast 
zareagował przemysł – produkcja sprzedana wzrosła o 12,5%. Indywidualna kon-
sumpcja pełniła rolę stabilizującą – mimo spadku wynagrodzeń realnych dochody 
realne wzrosły, co przy wzroście kredytów konsumpcyjnych przełożyło się na przy-
rost konsumpcji o 3,2%. Stopa inflacji istotnie wzrosła do 3,5%. Przyrost ten był 
jednak słabo związany z akcesją. Wyrównawcze przyrosty cen samochodów, po-
dobnie jak przyrost cen żywności miał charakter przejściowy. Głównym źródłem 
wzrostu cen był wzrost cen ropy naftowej. Stąd jako nieadekwatne należy ocenić 
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reakcje Rady Polityki Pieniężnej, która podniosła stopy procentowe, co wpłynęło 
na ograniczenie skłonności do inwestowania. 

 
 

2. Prognozy rozwoju gospodarczego w roku 2004. Ocena ich dokładności 
 
Istotna w kontekście naszych rozważań wydaje się odpowiedź na pytanie: na ile 

udało się w makroekonomicznych prognozach odwzorować oczekiwania podmio-
tów gospodarczych i, co ważniejsze, trafnie przewidzieć zarysowany wyżej przebieg 
procesów gospodarczych w roku akcesji. Zostanie ona sformułowana na podstawie 
analizy kolejnych, aktualizowanych co kwartał, prognoz publikowanych przez mie-
sięcznik „Nasz Rynek Kapitałowy”. Prognozy te dotyczą jedynie okresów rocznych, 
co znacznie ogranicza zakres analizy. Wyjątkiem są niepublikowane kwartalne pro-
gnozy ośrodka łódzkiego, tj. LIFEA. Dla ułatwienia analizy jako reprezentanta po-
zostałych autorów prognoz wybraliśmy T. Chrościckiego, który dysponuje najbar-
dziej aktualnymi źródłami informacji. Analizowane prognozy były formułowane 
począwszy od połowy 2003 r. do końca 2004 r. Dotyczą one omawianych wyżej 
głównych makrowielkości, a mianowicie PKB i jego podstawowych składników 
(inwestycji brutto w środki trwałe i indywidualnej konsumpcji oraz cen detalicz-
nych). Prognozy te przedstawiono w tabelach 1 i 2. Ponadto obejmują one wolu-
meny eksportu i importu towarów. Dysponujemy tu jedynie prognozami LIFEA, 
które podano w tabeli 2. 

Prognozy formułowane w połowie 2003 r. przewidywały powolny wzrost oży-
wienia gospodarczego, sięgający od 4 do 4,5% (tab. 1). Były one podnoszone 
w miarę napływu nowych, optymistycznych informacji – w końcu roku T. Chro-
ścicki przewidywał przyrost 4,5%, zaś W. Welfe 4,8%. Dopiero w połowie 2004 r., 
gdy zostały opublikowane doskonałe wyniki pierwszego półrocza, prognozy odpo-
wiednio zmodyfikowano do 5,5-5,7%, a więc bliskich realizacji. Początkowe niedo-
szacowanie stóp wzrostu PKB wynikało z jednoczesnej zbyt niskiej oceny na-
stępstw akcesji, gdy chodzi o eksport, i nadmiernie optymistycznej oceny skali oży-
wienia odnośnie inwestycji brutto w środki trwałe. Przewidywania dotyczące eks-
portu były wprawdzie aktualizowane w górę z 9% do 13% w połowie 2004 r., ale 
dopiero w trzecim kwartale sięgnęły 16%, by w ostatniej prognozie przekroczyć 
18% (tab. 2). Ponieważ jednocześnie w zbliżony sposób niedoszacowane było 
tempo wzrostu importu, tempo wzrostu eksportu netto nie odbiegało znacząco od 
rzeczywistego. Ich wartości absolutne były jednak w początkowych prognozach na 
tyle mniejsze od realizacji, iż wpłynęło to na niedoszacowanie tempa wzrostu PKB. 

Optymizm dotyczący ożywienia aktywności inwestycyjnej okazał się przedwcze-
sny. Prognozy T. Chrościckiego przewidywały 10% przyrost inwestycji, gdy 
W. Welfe 8% ich przyrost. Brak danych uniemożliwiał ich wcześniejszą aktualizację. 
Dopiero w ostatnim kwartale T. Chrościcki obniżył prognozę do 7,5%, zaś 
W. Welfe do 6,2%, gdy realizacja sięgnęła zaledwie 5,1% (tab. 1). Bliższe realizacji 
były natomiast prognozy konsumpcji, choć nieznacznie przeszacowane o 0,5-1 p.p. 
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Wpłynęło to na niewielkie przeszacowanie tempa wzrostu PKB w ostatniej pro-
gnozie obu autorów. 

 
TABELA 1 

Prognozowane tempa wzrostu PKB i jego składników w 2004 r. 

Rok, miesiąc pu-
blikacji prognozy 

PKB Spożycie indywidu-
alne 

Inwestycje brutto 

T.CH W.W. T.CH W.W. T.CH W.W. 
2003 VIII 
XII 
2004 II 
V 
VIII 
XII  

4,0  
4,5 
4,5  
4,8 
5,6 
5,5 

4,5 
4,8 
4,8 
5,3 
5,4 
5,7 

3,0 
3,5 
3,5 
3,5 
4,3 
4,0 

3,5 
3,5 
3,5 
3,8 
3,7 
3,9 

10,0 
10,0 
10,0 
8,0 
10,0 
7,5 

8,2 
8,1 
8,1 
9,3 
7,2 
6,2 

GUS 5,4 3,2 5,1 

Uwaga: T.CH – Tadeusz Chrościcki, W.W. – Władysław Welfe, LIFEA. 

Źródło: „Nasz Rynek Kapitałowy”. 
 

TABELA 2 
Prognozowane tempa wzrostu cen detalicznych  

oraz eksportu i importu w 2004 r. 

Rok, miesiąc, publi-
kacji prognozy 

Ceny detaliczne Eksport Import 
T.CH W.W. W.W. W.W. 

2003 VIII 
XII 
2004 II 
V 
VIII 
IX 
XII  

3,0  
3,0 
3,0  
3,3 
3.3 
. 

3,5 

2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
3,0 
. 

3,2 

8,7 
10,7 
10,7 
12,7 
9,6 
16,2 
18,3 

8,2 
8,4 
8,4 
10,5 
9,6 
15,0 
16,4 

GUS 3,5 18,2 17,3 

Uwaga: T.CH – Tadeusz Chrościcki, W.W. – Władysław Welfe , LIFEA. 

Źródło: Ceny – „Nasz Rynek Kapitałowy”; eksport, import – LIFEA. 
 
W prognozach cen początkowo niedoszacowano ich przyrostu wywołanego 

wzrostem cen paliw. Dotyczy to zwłaszcza prognozy W. Welfe, według której do 
połowy roku 2004 utrzymywał się przyrost 2%. Dopiero w drugiej połowie roku, 
gdy efekty wzrostu cen paliw i żywności stały się zauważalne, prognozy zostały od-
powiednio zaktualizowane. Mimo że w prognozach uwzględniono przewidywany 
wzrost cen w stosunku do roku 2003, to jednak okazał się on niedostateczny – pro-
gnostycy nie byli w stanie uwzględnić efektów egzogenicznych szoków, zwłaszcza 
wynikających ze wzrostu cen paliw w handlu światowym. 
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3. Zarys perspektyw rozwojowych w 2005 r.  
w świetle danych za trzy kwartały tego roku 

 
Nie mniej ciekawe byłoby prześledzenie dokładności prognoz na rok 2005 – 

pierwszy rok poakcesyjny. Nie dysponujemy danymi dotyczącymi realizacji założeń 
za cały ten rok. Dane za trzy kwartały pozwalają wyrobić sobie jednak pogląd 
o przybliżonej ich dokładności. Dokładność wcześniej sporządzonych prognoz 
(licząc od 2004 r.) będziemy odnosić do ostatniej prognozy uwzględniającej wyniki 
z trzeciego kwartału 2005 r.  

Generalnie przeważały poglądy, iż ożywienie utrzyma się wprawdzie przy bar-
dziej umiarkowanych stopach wzrostu w handlu zagranicznym, lecz wysokich, od-
roczonych tempach wzrostu inwestycji brutto. Miało to zapewnić podtrzymanie 
4-5% stóp wzrostu PKB. Jednakże już początek roku 2005 wskazywał na to, iż 
osiągnięte w ubiegłym roku wysokie pułapy działalności eksportowej mogą być 
przekraczane tylko stopniowo, a przeto ich tempo wzrostu będzie powoli rosnąć 
z 5%, zbliżając się do 9% z końcem roku. Tempo wzrostu importu były wszakże 
niższe o 2-3 p.p., co wywarło korzystny wpływ na tempo wzrostu eksportu netto, 
a przeto PKB. 

Jednakże stopy wzrostu popytu finalnego okazały się w pierwszym kwartale 
niewiele wyższe od zera, rosnąc powoli w następnych kwartałach. Inwestycje brutto 
po trzech kwartałach osiągnęły przyrost zaledwie o 5%, co pozwala przypuszczać, 
iż w skali roku sięgnie on 8%. Spożycie indywidualne rosło także powoli w miarę 
jak spadek stopy inflacji pociągnął za sobą od drugiego kwartału przyrost wynagro-
dzeń realnych, a w ślad za tym dochodów realnych. Po trzech kwartałach tempo 
wzrostu spożycia indywidualnego było szacowane na 3%, zaś w skali roku na 3,2%. 
W efekcie stopy wzrostu PKB ledwo przekraczały 2% w pierwszym kwartale, po-
woli rosnąc w następnych kwartałach. Po trzecim kwartale z trudem przekraczały 
3%, zaś w skali roku mogą zbliżyć się do 3,5-4,0% Nastąpił zgodnie z oczekiwania-
mi systematyczny spadek stóp wzrostu cen detalicznych. W stosunku do grudnia 
2004 r. przyrost cen był około jednoprocentowy. Natomiast w stosunku rocznym 
malał od 3,6% do 2,5%, co w skali roku może dać 2,1%. 

 
 

4. Prognozy rozwoju gospodarczego w roku 2005.  
Wstępna charakterystyka ich dokładności 

 
Prognozy rozwoju były nader optymistyczne odnośnie wzrostu gospodarczego 

(tab. 3). Wynikało to z błędnego założenia, iż pełne efekty akcesji ujawnią się 
w 2005 r., co w połączeniu ze spodziewanym silnym ożywieniem inwestycji miało 
zapewnić blisko 6% (W. W.), a przynajmniej około 5,5% (T. CH.) przyrost PKB. 
Jeszcze z początkiem 2005 r. wydawało się, że stopa wzrostu przekroczy 5%. Do-
piero późniejsze aktualizacje sprowadziły stopę wzrostu do bardziej realistycznych 
rozmiarów – po dwóch kwartałach T. Chrościcki obniżył tę stopę do 3,6%, gdy 
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W. Welfe liczył jeszcze na 4,2%. Według ostatnich prognoz stopy te ukształtują się 
na poziomie 3,2-3,5%. 

 
TABELA 3 

Prognozy stóp wzrostu PKB, spożycia indywidualnego  
i inwestycji brutto na rok 2005 (tempo w %) 

Rok, miesiąc pu-
blikacji prognozy 

PKB Spożycie indywidualne Inwestycje brutto 
T.CH W.W. T.CH W.W. T.CH W.W. 

2004 II 
V 
VIII 
XII 
2005 II 
V 
VIII 
XI 

4,8  
5,4 
5,4  
5,2 
5,2 
4,5 
3,6 
3.2 

5,1 
5,9 
5,9 
5,9 
5,3 
4,9 
4,2 
3.5 

3,5 
4,0 
4,2 
3,8 
3,8 
3,0 
2,7 
2.0 

3,5 
3,9 
3,9 
4,0 
3,9 
3,8 
3,2 
2.6 

12,5 
12,0 
11,0 
11,0 
11,0 
13,0 
8,0 
5.0 

11,0 
12,3 
12,1 
12,3 
10,5 
10,5 
7,9 
5.7 

Uwaga: T.CH – Tadeusz Chrościcki, W.W. – Władysław Welfe, LIFEA. 

Źródło: „Nasz Rynek Kapitałowy”. 
 
Wynik powyższy wiąże się z przeszacowaniem stopy wzrostu krajowego popytu 

finalnego. Również w 2005 r. zawiodły oczekiwania dotyczące ożywienia aktywno-
ści inwestycyjnej. W obydwu prognozach do połowy roku 2005 przewidywano 
stopy wzrostu rzędu 11-12%. Dopiero w drugiej połowie tegoż roku skorygowano 
te prognozy w dół do ok. 8%. Korekta okazała się jednak niewystarczająca. Ostat-
nie prognozy oscylują wokół 5-6%. Podobnie nadmiernie wysokie okazały się pro-
gnozy spożycia indywidualnego. W obydwu prognozach tempo wzrostu spożycia 
oscylowało wokół 4%. Aktualizacja w dół nastąpiła dopiero w połowie 2005 r. 
Według T. Chrościckiego tempo to ukształtowałoby się na poziomie 2,7%, zaś we-
dług W. Welfe 3,2%. Ostatnie prognozy plasują powyższe tempo na niższym jesz-
cze poziomie odpowiednio 2% i 2,6%. Tempo wzrostu eksportu oscylowało 
w prognozach wokół 10% i dopiero ostatnie dane pozwoliły na nieznaczną jego 
korektę (tab. 4). Prognozy dotyczące importu początkowo przewidywały tempo 
zbliżone do eksportu. Jednakże począwszy od 2005 r., uwzględniając napływające 
dane, przewidywane stopy wzrostu są o ok. 1,5 p.p. niższe od stóp wzrostu eks-
portu. Zapewnia to złagodzenie ujemnych efektów niskiego przyrostu krajowego 
popytu finalnego, gdy chodzi o przyrost PKB. 

W przewidywaniach dotyczących stóp inflacji obaj autorzy zakładali ich obniżkę 
w stosunku do stóp z roku 2004 – stopy te oscylowały wokół 3,2%. Dopiero 
w połowie 2005 r. napływające informacje o spowolnieniu stóp inflacji pociągnęły 
za sobą redukcję prognozowanych stóp inflacji do 1,2-2,2%. Ostatnie prognozy 
przewidują dalsze nieznaczne już ich zmniejszenie. 
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TABELA 4 
Prognozy stóp wzrostu cen detalicznych  

oraz eksportu i importu w 2005 r. (tempa w %)  

Rok, miesiąc publika-
cji prognozy 

Ceny detaliczne Eksport Import 
T.CH. W.W. W.W. W.W. 

2004 II 
V 
VIII 
XII 
2005 II 
V 
VIII 
XI 

3,2 
3,2 
4,0 
3,0 
3.4 
2,2 
1,2 
1.2 

3,2 
3,2 
3,0 
3,3 
3,3 
2,6 
2,1 
1.1 

9,6 
9,6 
9,6 
10,4 
10,3 
10,5 
9,9 

 

8,2 
10,5 
9,2 
10,2 
8,8 
8,8 
7,5 

 

Uwaga: T.CH – Tadeusz Chrościcki; W.W. – Władysław Welfe, LIFEA. 

Źródło: Ceny – „Nasz Rynek Kapitałowy”; eksport, import – prognozy LIFEA. 
 
 

5. Pierwsze wnioski 
 
Okazało się więc, iż prognostykom udało się przewidzieć przyrost ożywienia 

powiązany z akcesją do Unii Europejskiej, jednakże w niepełnej skali – odnosi się to 
głównie do eksportu. Nie spełniły się jednak oczekiwania, iż nastąpi wysokie oży-
wienie inwestycyjne w 2004 i w 2005 r. Prognozy dotyczące stóp wzrostu inflacji 
odznaczały się znaczną dokładnością za wyjątkiem okresów, w których wystąpiły 
nieoczekiwane szoki wywołane wzrostem światowych cen energii. 

 
 

Streszczenie 
 
Artykuł stanowi próbę konfrontacji prognoz makroekonomicznych dotyczących 

skutków akcesji Polski do Unii Europejskiej dla polskiej gospodarki z realnymi pro-
cesami gospodarczymi. Trafną diagnozą okazał się przede wszystkim przewidywany 
przyrost ożywienia eksportu, choć zarazem wzrost eksportu został nieco niedosza-
cowany. Równie trafne były prognozy wzrostu inflacji. Natomiast nietrafne, gdyż 
nadmiernie optymistyczne, okazały się oczekiwania dotyczące ożywienia inwestycyj-
nego, które jest obserwowalne jedynie w ograniczonym zakresie. W niewielkim 
stopniu przeszacowany został również wzrost PKB. Autor zwraca równocześnie 
uwagę, że niewielkie ożywienie inwestycyjne mogło być skutkiem interwencji Rady 
Polityki Pieniężnej, która podniosła stopy procentowe pochopnie i nieadekwatnie 
reagując na wzrost cen towarzyszący akcesji mający, jak się okazało, charakter przej-
ściowy.  
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UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNYCH MIGRACJI 
ZAROBKOWYCH NA PRZYKŁADZIE POLSKI 

 
 

 
1. Uwagi wstępne 

 
Rozwój globalnego rynku pracy czyni migrację zewnętrzną w celach zarobko-

wych zjawiskiem powszechnym i trwałym. Popyt na pracę cudzoziemców istnieje 
niezależnie od wielkości podaży pracy w kraju przyjmującym. Mobilność cudzo-
ziemców jest warunkiem realizacji zgłaszanego popytu na ich pracę. 

Pierwotnie dominowały negatywne opinie o konsekwencjach migracji pracowni-
czej w skali przedsiębiorstw oraz całej gospodarki narodowej. Obecnie traktuje się 
ruchliwość pracowniczą jako naturalne zjawisko. Pożądane byłoby stymulowanie 
zmian w procesie przestrzennych migracji tak, aby bilans był dodatni, czyli zmiany 
wywołane mobilnością w konsekwencji miały charakter pozytywny. 

W państwach Europy Środkowo-Wschodniej podejście tego rodzaju jest zwią-
zane z transformacją gospodarek i zjawiskami z nią związanymi, jak np. restruktury-
zacją zatrudnienia na szczeblu przedsiębiorstw i sektorów oraz powstaniem pew-
nych luk w możliwościach realizacji zapotrzebowania na określone kwalifikacje pra-
cowników. W krajach Europy Zachodniej migracja pracowników to również reali-
zacja prawa do wyboru miejsca pracy, co w zamyśle zawiera zasada swobody prze-
pływu osób, która należy do podstawowych wolności wspólnego rynku. W tym 
przypadku daje ona możliwość realizacji aspiracji zawodowych i rozwoju własnej 
osobowości pracowników. 

 Migracje zasobów pracy stanowią przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin na-
ukowych. Mobilność zasobów pracy klasyfikowana jest według różnych kryteriów. 
Niniejszy artykuł będzie dotyczył mobilności zewnętrznej w celach zarobkowych. 
Tezą jest twierdzenie, że ten rodzaj migracji wiąże się w określonym stopniu ze 
zmniejszaniem nierównowagi na współczesnym rynku pracy w gospodarce rynko-
wej, czyli stanowi formę zagospodarowania przede wszystkim mobilnych zasobów 
pracy. Jednocześnie przyczyny procesów migracyjnych zmieniają się w czasie, czego 
przykładem jest Polska. Popyt na pracę cudzoziemców jest kategorią wyrażającą re-
alizację wolności przepływu zasobów pracy i obecnie jest to trwały element „unij-
nej” Europy. 

 

                          
1 Dr Elżbieta Sulima jest pracownikiem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku. 
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2. Pojęcie i teorie mobilności zasobów pracy 
 
Zewnętrzne migracje zarobkowe to mobilność zasobów pracy lub też ruchli-

wość pracownicza. Przyczyny nadwyżki zasobów pracy nad popytem na pracę 
mogą być różne. Może to być np. wynik kształtującej się koniunktury gospodarczej, 
struktury gospodarki, która utrudnia kreowanie miejsc pracy lub jakościowych cech 
zasobów pracy. Można je nazwać uwarunkowaniami zgłaszanego popytu na pracę 
cudzoziemców, spośród których istotną rolę odgrywają posiadane przez nich kwali-
fikacje. 

Przyczyny migracji w pierwszym rzędzie należy przedstawić w kontekście teo-
retycznym. Ważne są niektóre z teorii nauk ekonomicznych, socjologicznych, histo-
rycznych oraz politologicznych. Trzeba jednak pamiętać, że procesów migracyjnych 
nie można wyjaśnić za pomocą jednej zwartej teorii [Popyt na pracę… 2004, s. 17].  

Przepływy ludności warunkowane są przez szereg czynników, które stanowią 
podstawę teorii migracyjnych. Z punktu widzenia analogii przyczyn migracji z i do 
Polski na czoło wysuwa się kilka teorii. Są one istotne z perspektywy współcze-
snych tendencji migracyjnych i ich uwarunkowań, w tym sytuacji na rynku pracy. 
Należą do nich: teoria neoklasyczna (w ujęciu makro i mikro), dualnego rynku 
pracy, „kapitału ludzkiego”, teoria poszukiwań na rynku pracy, nowa ekonomia mi-
gracji, koncepcja migracji niepełnej, teoria networku, teoria skumulowanej przyczy-
nowości [szerzej: Hirszfeld, Kaczmarczyk 2000]. 

Teoria klasyczna jest podstawą założeń wielu badań ilościowych. Pozwala 
zbadać zależność poziomu płac od poziomu zatrudnienia migrantów. Wyniki badań 
potwierdzają teoretyczne tezy i wykazują, że wzrost udziału zatrudnienia w ok.reślo-
nej branży o punkt procentowy wpływa na zahamowanie wzrostu płac w niej o 0,6 
punktu procentowego w przypadku Niemiec i 0,25 punktu procentowego w przy-
padku Austrii [Popyt na pracę cudzoziemców…, s. 19, 21]. Wg klasycznej teorii 
ekonomii migracje są procesem całkowicie pozytywnym dla obu stron. 

Wg założeń teorii dualnego rynku pracy w każdym kraju istnieją takie seg-
menty rynku pracy, które przyciągają, i takie, które wypychają pracowników poza 
granice kraju w sprzyjających warunkach politycznych. Powodem utrwalania się po-
pytu na pracę cudzoziemców jest segmentacja rynku pracy. W każdym kraju istnieją 
segmenty, w których bez względu na krajową podaż istnieje zapotrzebowanie na 
pracę cudzoziemców. Nawet przy dużej stopie bezrobocia zdarzają się sytuacje, kie-
dy odrzucana jest nieatrakcyjna dla miejscowych bezrobotnych praca. Są to najczęś-
ciej zajęcia: gorzej płatne, o niskiej wydajności, z dużym zakresem sezonowości, 
niewymagające wysokich kwalifikacji, niebezpieczne. Rodzimi pracownicy unikają 
pracy w działach i gałęziach o wyższej pracochłonności, ponieważ niższy jest tu też 
prestiż, który oznacza: niższe możliwości awansu, społecznej i zawodowej mobil-
ności. Wykonywanie tego rodzaju pracy jest pozbawione motywacji do doskonale-
nia się, pełniejszej samorealizacji. Cudzoziemcy godzą się natomiast na niskopłatną 
i niskoprestiżową pracę z powodu uzyskania relatywnie wyższych wynagrodzeń. Ni-
ski prestiż jest łatwiejszy do zniesienia w sytuacji pracy sezonowej (czasowej), gdy 
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można wrócić do domu i poprawić swój status materialny i społeczny. Istotne są 
też zdobyte nowe doświadczenia życiowe i zawodowe. 

W teorii kapitału ludzkiego występuje wątek niesymetryczności korzyści. Osoby 
wykształcone mają wyższą skłonność do emigracji, gdy oferowane płace w kraju są 
niskie. „Drenaż mózgów” oznacza korzyści kraju przyjmującego. Kraje biedne, gdy 
pozbawia się je jednostek utalentowanych i przedsiębiorczych, tracą szanse na przyśpie-
szenie rozwoju, jednocześnie ponosząc koszty ich wykształcenie. Badania wykazały, że 
występuje znacząca przewaga korzyści krajów przyjmujących nad niekorzyściami 
państw wysyłających. Występuje tu znikome znaczenie tzw. pozbywania się nadmiaru 
podaży. Import specjalistów ciągle istnieje. Od pewnego czasu nasiliło się zainteresowa-
nie importem wysoko wykwalifikowanych pracowników, głównie z branży IT i z sekto-
ra badań naukowych, do krajów najwyżej rozwiniętych. Jest to migracja najczęściej 
okresowa. Nie jest to tradycyjny drenaż mózgów. Można go zastąpić terminem: cyrkula-
cja mózgów [Popyt na pracę… 2004, s. 20]. 

Teoria poszukiwań na rynku pracy polega na tym, że pracobiorcy i praco-
dawcy szukają optymalnych rozwiązań w warunkach niekompletnej informacji [sze-
rzej: Mobilność zasobów pracy… 2000, s. 38-41]. 

Nowa ekonomia migracji wychodzi od założeń nurtu neoklasycznego. We-
dług niego racjonalna jednostka nie ogranicza się do własnych korzyści. Jej perspek-
tywą jest rodzina. Chodzi tu o bieżące korzyści dochodowe, jak i uniknięcie ryzyka 
trudności materialnych w różnych fazach życia rodziny. Dlatego w rodzimym kraju 
migranci nie muszą być bezrobotnymi ani najniżej zarabiającymi. 

W koncepcji migracji niepełnej niespełnione jest kryterium klasycznej migracji, 
jaką jest długość pobytu. Często jest ona nieudokumentowana, a nawet wiąże się 
z naruszaniem prawa. Migracją niepełną można również nazwać migrację wahadło-
wą oraz transgraniczną. 

W teoriach socjologicznych ciekawe jest zjawisko nazwane „instytucją” sieci 
kontaktów. Jest to inaczej teoria networku. Można tu podać przykład wyjazdów do: 
Belgii, Francji, Niemiec, Austrii, Włoch (głównie do Rzymu), USA (głównie do 
Chicago i Nowego Jorku). Jadące tam osoby mają zapewnioną pracę, utrzymanie 
i pomoc na starcie [Popyt na pracę… 2004, s. 26]. Właściwie mamy tu do czynienia ze 
zbieżnością z teorią skumulowanej przyczynowości, która wskazuje na przykład 
i naśladownictwo. Polega to na tym, że zaobserwowane skutki migracji mobilizują 
bądź zniechęcają do migracji. Widoczne jest też przejmowanie zwyczajów konsu-
menckich. „Szok konsumencki” jest osłabiony ze względu na izolację społeczną 
grup emigranckich. 

Wg teorii politologicznych migracje działają jako globalny system podaży 
pracy. Zapewniają równowagę rentowności i dobrobyt. Dlatego też istotna jest poli-
tyka państwa w zakresie migracji [tamże, s. 27]. 

 E. Kryńska stwierdza, że rynek pracy nie bywa homogeniczny. Teorie rynku 
pracy, takie jak teorie neoklasyczne i alternatywne teorie ekonomiczne typu: teorie 
„kapitału ludzkiego”, naturalnej stopy bezrobocia, poszukiwań na rynku pracy, 
przyjmują, że procesy zachodzące na rynku pracy da się opisać za pomocą zmiany 
stanów rynków częściowych i strumieni ruchliwości siły roboczej. W konsekwencji 
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rynek globalny funkcjonuje dobrze, gdy procesy mobilności są w stanie doprowa-
dzić do „wyrównywania nierównowag” na rynkach częściowych [Mobilność zasobów 
pracy… 2000, s. 41]. 

 
 

3. Zasoby pracy w Polsce i ich wykorzystanie 
 
W Polsce do 1993 r. rosło bezrobocie. W okresie 1994-2003 można wyróżnić 

odmienne tendencje wykorzystania zasobów pracy. W latach 1994-1997 widoczne 
było wysokie tempo wzrostu gospodarczego (6,2% średniorocznie) i wysokie tempo 
wzrostu zatrudnienia (1,9%), w latach 1998-2002 spadkowi tempa PKB towarzyszy 
pogorszenie sytuacji na rynku pracy. W 2003 r. dalszy wzrost stopy bezrobocia przy 
utrzymującym się (wyższym niż w poprzednich latach) wzroście gospodarczym. 
W 2004 r. bezrobocie wciąż stanowiło poważny problem. Aktywnych zawodowo jest 
coraz mniej, o czym świadczy współczynnik aktywności zawodowej zmniejszający się 
z roku na rok. Podobnie zmniejsza się wskaźnik zatrudnienia z wyjątkiem lat 1996, 
1997, 2003 (tabela 1). 

 
TABELA 1 

Zatrudnienie, bezrobocie (według BAEL) i dynamika PKB w Polsce 

Wyszczególnienie 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20043 

Wskaźnik zatrud-
nienia ogółem1 51,0 50,7 51,2 51,5 51,0 48,0 47,4 45,5 44,1 44,3 44,0 

Stopa bezrobocia3 13,9 13,1 11,5 10,2 10,6 15,3 16 18,5 19,7 19,3 19,1 

Współczynnik aktyw-
ności zawodowej2 59,2 58,4 57,9 57,4 57,1 56,6 56,4 55,8 55,0 54,8 54,4 

PKB w cenach stałych 
(rok poprzedni= 100) 105,2 107,0 106,0 106,8 104,8 104,1 104,0 101,0 101,4 103,8  

1, 2 1992-1998 za listopad, 1999-2003 za IV kwartał, 2004 za II kwartał 
3

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 1992-2001, s. 40, 78; Aktywność ekono-
miczna ludności Polski w 2003 [2004], s. XXVII, XXV; Rocznik Statystyczny 2004 [2004], s. 666. 

 2004 II kwartał 

 
W Polsce istnieje wielki potencjał niewykorzystanych zasobów pracy. Jego po-

ziom od 1998 r. nie jest warunkowany dynamiką wzrostu gospodarczego. M. Kabaj 
podaje, że w drugim okresie 1998-2001 nastąpił 3,5% średnioroczny wzrost gospo-
darczy i spadek zatrudnienia o 1,2 mln osób, a wzrost bezrobocia o 1,3 mln osób. 
Dla porównania, w UE w latach 1996-2001 średnie tempo wzrostu wynosiło mniej 
niż w Polsce, bo 2,5%, a zatrudnienie rosło średnio o 1,4% i utworzono 10 mln 
miejsc pracy, nastąpiło w rezultacie zmniejszenie bezrobocia z 18 mln na 13 mln. 
W USA natomiast odpowiednio – 4,2%, 1,6% ; 8,2 mln miejsc pracy [Praca i polityka 
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społeczna… 2003, s. 54-55]. W Polsce, a więc podobnie jak w Europie Środkowo-
Wschodniej, udział pracujących spada (druga połowa lat 90-tych i początek XXI w., 
z wyjątkiem Węgier), a w krajach UE i USA wzrasta [OECD 2000]. 

Państwo, w którym dokonują się przyspieszone procesy przesuwania ludzi zdol-
nych do pracy ze sfery produkcji do sfery podziału lub pomocy społecznej, będzie 
państwem stale biedniejącym, coraz trudniej będzie w nim o lepsze wynagrodzenia 
i emerytury. Obecnie w Polsce nastąpiło zrównanie liczby pracujących i osób znaj-
dujących się w sferze podziału PKB. Według spisu liczba pracujących w połowie 
2002 r. wynosiła 13,2 mln. Liczba emerytów, rencistów i korzystających z zasiłków 
i świadczeń przedemerytalnych – 9,7 mln, liczba bezrobotnych – 3,6 mln. W sumie 
w sferze podziału było 13,3 mln osób. W ciągu 12 lat „przesunięto” ponad 5 mln 
ludzi w wieku zdolności do pracy ze sfery tworzenia PKB do sfery podziału, 
głównie do sfery zasiłków. Stwarza to zagrożenie ekonomiczne (zmniejszenie 
konkurencji) i społeczne. Istotne są wnioski. Według M. Kabaja rozwiązaniem „ra-
cjonalizacji wydatków społecznych” jest utworzenie do 2010 r. co najmniej 2 mln 
nowych miejsc pracy, czyli przełamanie wzrostu bezzatrudnieniowego. Wysoka 
skala bezrobocia zmusza do poszukiwania dróg rozwiązań przeciwdziałania temu 
zjawisku. Szansa zmniejszenia bezrobocia widziana w możliwości znalezienia pracy 
za granicą okazuje się iluzoryczna. Jak pokazują doświadczenia innych państw, to 
nie bezrobotni wyjeżdżają, lecz przede wszystkim osoby pracujące, które chcą 
zebrać środki na ważne życiowo cele [Golinowska 2000, s. 2]. 

 Jak wskazują badania w latach 1996-2001 w Unii Europejskiej średnie roczne 
tempo wzrostu PKB wyniosło 2,5%, a zatrudnienia 1,4%. Nie wykazano zależności, 
że im większy wskaźnik dotyczący PKB, tym większy współczynnik absorpcji. 
W Polsce natomiast średnie roczne tempo wzrostu PKB wyniosło 4,5%, a współ-
czynnik absorpcji wyniósł -0,11, co oznacza, że wzrostowi PKB o 1% towarzyszył 
spadek zatrudnienia o 0,11%. W 14 badanych krajach unijnych wystąpił wzrost ab-
sorpcji zatrudnienia. Polska była jedynym państwem, gdzie nastąpił spadek zatrud-
nienia [Praca i polityka społeczna… 2003, s. 51-52].  

We współczesnej gospodarce szczególnie istotne są cechy jakościowe zasobów 
pracy. Struktura pracujących w Polsce według wielkich grup zawodowych jest zna-
cznie mniej nowoczesna niż średnio w UE. Nastąpił wolny wzrost zatrudnienia 
w grupie usług osobistych i specjalistów w latach 1994-2004. PKB na głowę miesz-
kańca w Polsce jest niższy niż w UE, co nie przemawia za intensywniejszym wzro-
stem sfery usług, a więc i za szybkim tworzeniem miejsc pracy dla bezrobotnych. 

 
 

4. Potencjał zasobów migracyjnych w Polsce 
 
Badania IPiSS wykazują, że w Polsce nie ma istotnych barier prawnych, które 

ograniczałyby mobilność zasobów pracy. Sztywność polskiego rynku pracy tak po 
stronie podażowej, jak i popytowej ma charakter ekonomiczny, instytucjonalny i na-
wet albo przede wszystkim obyczajowy [Kryńska 2003, s. 92]. 
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Specyfiką migracji z Polski jest występowanie zarobkowej migracji do obecnych 
„starych” państw członkowskich UE od ponad 20 lat. Już obecnie mamy znaczny 
potencjał emigracyjny poza granicami kraju, z roku na rok wzrastają zasoby imigra-
cyjne. Ze względu na niewielkie rozmiary migracji na pobyt stały, podstawowe dane 
empiryczne dotyczą grupy emigrantów czasowych. Dane dotyczące migracji zagra-
nicznych ludności pochodzą ze spisu powszechnego z 2002 r. i wskazują, że: 

− poza granicami kraju dłużej niż dwa miesiące przebywało około 1 mln 
stale zameldowanych w nim mieszkańców (w ostatecznych wynikach 
zredukowano do 786 tys.: dłużej niż 2 miesiące – 626 tys. i dłużej niż 12 
miesięcy – 160 tys.; 

− w porównaniu z wynikami z 1988 r. nastąpiło podwojenie liczby kobiet – 
większość w okresie prokreacyjnym (54% ogółu mieszkańców) – przeby-
wających za granicą oraz znaczny wzrost udziału mieszkańców wsi (38%); 

− przyczyny wyjazdów: praca (44%), sprawy rodzinne (30%), w 34% emigra-
cja obejmowała całą rodzinę; 

− 50% pochodzi z czterech woj.: śląskiego, opolskiego, małopolskiego, pod-
karpackiego; 

− kraje pobytu to: Niemcy 37%, USA 20%, Włochy 5%, Wlk. Brytania 3%; 
− oblicza się, że roczne transfery gotówkowe przekraczają 2 mld euro [Raj-

kiewicz 2004]. 
Obecnie trudno jest przewidzieć wszystkie implikacje przepływu siły roboczej 

w przyszłości. Minął czas masowych rekrutacji obcokrajowców. Możliwości na-
pływu cudzoziemców i podejmowania pracy w starej UE są obecnie skromniejsze 
niż przed laty. Obcokrajowcy na rynku pracy stanowią konkurencję i dla siebie sa-
mych. Liczy się przydatność zawodowa, czyli posiadane kwalifikacje i fachowość. 
Często niezbędna jest znajomość języka danego kraju. Większość państw prowa-
dziło w okresie minionego dziesięciolecia restrykcyjną politykę migracyjną i tylko 
w związku z niekorzystną sytuacją demograficzną podejmuje się kroki mające na 
celu uelastycznienie tej polityki. 

W Europie Zachodniej następuje spadek zasobów pracy i dynamiczny proces 
starzenia się społeczeństwa. Jest to czynnik pobudzający popyt na pracę cudzo-
ziemców. Polskę na przełomie wieków charakteryzuje wysoki przyrost zasobów 
pracy [Golinowska 2000, s. 4]. Jednak za kilkanaście lat stanie się ona krajem o po-
dobnych tendencjach kształtowania się ludnościowych strumieni rynku pracy jak 
w krajach zachodnich. Państwa zachodnie powinny więc obecnie pozytywnie 
patrzeć na problem migracji zagranicznych z Polski i wyzbyć się uprzedzeń. Swobo-
da przepływu siły roboczej w ramach UE nie zmieni czynników determinujących 
ten rodzaj migracji. W miarę wyrównywania się poziomu życia między krajami bę-
dzie się stopniowo zmniejszać podaż polskiej migracji zarobkowej. Z kolei istnie-
jący na zachodzie popyt na niektóre rodzaje prac prawdopodobnie przeniesie się na 
inne grupy emigrantów, np. z Białorusi [tamże]. 

Można przewidywać, że geograficzny rozkład migracji zarobkowych Polaków bę-
dzie zbliżony do aktualnych. Są to drogi sprawdzone, uwarunkowane historycznie 
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głównie w Europie Zachodniej, północno-zachodniej i śródziemnomorskiej. Sprzyja 
temu terytorialna bliskość oraz charakter pracy, chociaż w ostatnich latach rozsze-
rzyła się liczba krajów, do których Polacy wyjeżdżają w celach zarobkowych. 

Obawy przed zalewem taniej siły roboczej z nowych państw członkowskich, 
wyrażone przez 1/3 wszystkich obywateli starej unii przed ostatnią akcesją były ar-
gumentowane: wysoką stopą bezrobocia, niższymi płacami, niższym poziomem ży-
cia mieszkańców (PKB na 1 mieszkańca). Należy im więc poświęcić nieco uwagi. 

Po pierwsze, faktycznie wysoka stopa bezrobocia nie idzie w parze z wysoką 
mobilnością. Świadczy o tym struktura polskiego bezrobocia. Około 70% ogółu 
bezrobotnych w Polsce ma niskie wykształcenie, czyli: podstawowe, niepełne pod-
stawowe i zasadnicze zawodowe. Osoby z niskim wykształceniem i zarazem z nie-
znajomością języków obcych charakteryzują się bardzo niską mobilnością. Zdarzają 
się przypadki, że nie są zainteresowani pracą, ponieważ wiąże się to ze zmianą miej-
sca zamieszkania, co w zasadzie jest równoznaczne ze zwiększonymi kosztami 
utrzymania. Duży odsetek długotrwale bezrobotnych wskazuje, że większość z po-
wodu obniżonego poziomu życia nie ma środków choćby na przejazd do kraju mi-
gracji. Tak więc charakter polskiego bezrobocia – rejestrowanego i ukrytego – 
w tym względzie nie potwierdza obaw obywateli starych państw członkowskich. 

Po drugie, poziom płac w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest rzeczywi-
ście niższy w porównaniu z krajami starymi UE. Należy podkreślić, że różnice 
w płacach między starymi państwami członkowskimi utrzymują się nadal, a mobil-
ność osób wcale się nie zwiększa. Na pewno odgrywa tu znaczenie substytucyjność 
czynników produkcji na wspólnym rynku. 

Po trzecie, obawy w starych państwach członkowskich budzi fakt, że poziom 
życia jest rzeczywiście znacznie niższy w Polsce. W 2000 r. przeciętny poziom PKB 
na 1 mieszkańca (według parytetu siły nabywczej) w Polsce, Czechach, Słowacji i na 
Węgrzech wynosił 11 975 USD, czyli ok. 49% unijnego PKB na jednego miesz-
kańca krajów członkowskich [Rogut 2004, s. 35]. Tego rodzaju obawy towarzyszyły 
również wchodzeniu do Unii Grecji, Hiszpanii, Portugalii (odpowiednio w Grecji 
w 1980 r. – 59% PKB na jednego mieszkańca krajów członkowskich). Wówczas 
wielkiej fali migracji jednak nie zaobserwowano. 

Skala migracji zewnętrznej w Polsce w okresie poakcesyjnym zależeć będzie 
przede wszystkim od uwarunkowań gospodarczych. Zakładając, że w Polsce będzie 
miał miejsce w przyszłości stały i zrównoważony wzrost gospodarczy, któremu to-
warzyszyć będzie stały wzrost produktywności pracy, jak również stabilny, wysoki 
poziom zatrudnienia, można oczekiwać niskiej skłonności obywateli polskich do 
emigracji. Wzrost produktywności pracy połączony z porównywalnym wzrostem jej 
opłacalności musi zmniejszyć skłonność do emigracji zarobkowej, której główne 
motywy mają charakter materialny. Dotyczyć to będzie przede wszystkim migracji 
stałej, której koszty są wysokie, a konsekwencje długofalowe. 

Istotne znaczenie będzie miał poziom wzrostu gospodarczego. Badania wyka-
zały, że w ciągu 10-12 lat od wprowadzenia swobody przepływu osób przy 4% 
wzroście PKB w Polsce i 2% wzroście PKB w UE, z Polski wyemigruje 771 tys. 
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osób. Przy ewentualnym 7% wzroście PKB w Polsce i w 2% w UE, z Polski wy-
emigruje 380 tys. osób [Orłowski, Zienkowski 1998]. 

Badania Komisji Europejskiej wskazują, że w przyszłości około dwóch trzecich 
imigrantów uda się do Niemiec, drugim krajem docelowym będzie Austria. Poziom 
migracji będzie jednak niewielki. Imigranci stanowić będą 1,0% i 1,9% populacji 
odpowiednio Niemiec i Austrii w wieku produkcyjnym. Komisja Europejska stwier-
dza, że konsekwencje rozszerzenia unii na rynek pracy będą ograniczone. Komisja 
szacuje, że w 2005 r. napływ pracowników z nowych krajów członkowskich będzie 
się kształtować na poziomie 120-150 tys. osób. W ciągu kolejnych lat wzrośnie do 
poziomu ok. 215 tys. osób, w dalszej przyszłości będzie maleć [Rogut 2004, s. 38]. 

Większość autorów polskich i zagranicznych podkreśla, że w najbliższych latach 
po rozszerzeniu nie dojdzie do masowych migracji. Prognoza Niemieckiego Insty-
tutu Gospodarki z 1997 r. zakłada, że wielkość potencjalnej imigracji z Polski po 
wejściu do Unii Europejskiej będzie kształtować się na poziomie ok. 66 tys. osób 
rocznie. W kolejnych latach ma się zmniejszać, osiągając w 2015 roku poziom ok. 
17 tys. osób [tamże, s. 37]. Okresy przejściowe zastosowane wobec nowych państw 
członkowskich odnośnie pracy najemnej można nazwać formą ograniczania real-
nego poziomu migracji. Nie jest to jednak jedyna bariera. W krajach unijnych tak 
naprawdę istniały i istnieją na dzień dzisiejszy jeszcze inne czynniki ograniczające 
migracje. Miejscowi pracownicy mają naturalną przewagę nad emigrantami, co wią-
że się ze znajomością języka i szeroko rozumianego miejscowego rynku pracy. Ist-
nieją także różnice w opodatkowaniu ludności, niekompatybilność zabezpieczeń 
społecznych, słabe rezultaty pośrednictwa pracy, brak odpowiedniej liczby tanich 
mieszkań czy różnice kulturowe. Unijny rynek pracy to nadal zbiór narodowych 
rynków pracy. Skutek jest taki, że migracje wewnątrz UE są stosunkowo niewielkie 
i stanowią niecałe 2% aktywnej zawodowo siły roboczej w UE [Wysokińska 2004, 
s. 42]. Należy się spodziewać, że tego rodzaju czynniki będą podobnie oddziaływały 
również i w Polsce nawet po całkowitym otwarciu rynków, czyli po 2011 roku. 

Decyzjom o zmniejszaniu okresów przejściowych będzie towarzyszyć procedura 
określania sytuacji na rodzimym rynku pracy starych państw członkowskich. Ta 
z kolei zależy od sytuacji demograficznej i uwarunkowań ekonomiczno-społecz-
nych. Decyzjom o rozwijaniu skali migracji będzie sprzyjało znane powszechnie 
starzenie się społeczeństwa Europy Zachodniej i spadek tempa wzrostu liczby lud-
ności. Z tego powodu Europa Zachodnia będzie potrzebowała 500 tys. pracowni-
ków rocznie. Według niemieckich prognoz jeszcze w pierwszych latach XXI wieku 
nastąpi przyrost ludności. Po roku 2010 tendencja się zmieni. Szacuje się, że np. 
liczba ludności Niemiec z 81,3 mln w 1993 r. zmniejszy się do około 70 mln 
w 2040 r. Nie przewiduje się w tym czasie wzrostu popytu na pracę, co może, ale 
nie musi spowodować wzrost bezrobocia [Bartz 1998, s. 23]. 

Doświadczenia państw członkowskich wskazują, że proces integracji europej-
skiej korzystnie wpłynął na wyrównywanie poziomu życia między krajami człon-
kowskimi poprzez wymianę handlową, transfery kapitału i inwestycji oraz wsparcie 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. O indywidualnej decyzji migracyjnej 
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decydował poziom tzw. społecznie akceptowanego dochodu w kraju pochodzenia 
po odliczeniu społecznych kosztów pobytu za granicą. 

Różnica w poziomie dochodów między krajem ojczystym a krajem potencjalnej 
migracji musi być znaczna, aby osoba rozważająca możliwość migracji zdecydowała 
się na wyjazd w celach zarobkowych [Wierzbicki 2001, s. 190]. Dla państwa o wyso-
kiej stopie bezrobocia emigracja części zasobów możne stanowić możliwość obni-
żenia poziomu potencjalnych zasobów pracy. Z drugiej strony niepokojący jest fakt, 
że w Polsce głównie ludzie młodzi zgłaszają chęć wyjazdu. Badania [Krzyżak, Sie-
radzki 2004] wykazują, że 60% młodych ludzi (15-29 lat) deklaruje chęć wyjazdu do 
pracy za granicę (28% zdecydowanie nie), 40% młodych ludzi (6 ml) pragnie za-
mieszkać za granicą i podjąć tam pracę, a 22% deklaruje chęć pozostania tam na 
stałe. Tylko 24% młodych ludzi (15-29 lat) zamierza zostać za granicami swego 
kraju krócej niż rok. Przyczynia się do tego sytuacja na rynku pracy – 77% uważa, 
że na Zachodzie łatwiej znaleźliby pracę. Do emigracji skłoniłyby ich niskie zarobki 
w kraju (58%), brak pracy (50%). Istotne jest, że uciekają przed własnym wolnym 
i demokratycznym państwem. 

 
 

5. Uwarunkowania emigracji z Polski 
 
Przy rozważaniach nad uwarunkowaniami migracji zagranicznych istotny jest 

obraz uwarunkowań popytu na pracę w kraju rodzimym. Splot czynników ekono-
micznych, społecznych, kulturowych, politycznych, demograficznych wpływa na 
decyzje o migracji. Zgodnie z teorią dualnego rynku pracy w badaniach dotyczących 
migracji najczęściej wymienia się dwie zasadnicze grupy czynników – wypychające 
oraz przyciągające [Hirszfeld, Kaczmarczyk 2000, s. 17]. Pierwszy zespół czynni-
ków warunkowany jest głównie negatywną oceną sytuacji na miejscowym rynku 
pracy oraz oceną możliwości realizacji własnych ambicji i planów. Drugi dotyczy 
uwarunkowań mobilizujących do wyjazdu za granicę, czyli w konsekwencji umożli-
wia dokonanie ostatecznej oceny potencjalnych zalet płynących z migracji. Przy-
czyny migracji są zmienne w czasie, należy więc rozpatrywać je w ujęciu dynamicz-
nym. 

Tradycje migracji za Atlantyk sięgają XIX wieku – w latach 20 i 30-tych XX 
wieku powstała Polonia. Literatura przedmiotu wskazuje, że czynnikami wypycha-
jącymi w latach 70-tych i 80-tych były powiązania rodzinne. Wyjeżdżano więc za 
granicę, by odwiedzić rodzinę. Przy dużych kosztach podróży i ograniczonych 
możliwościach uzyskania wizy wyjeżdżający musiał być człowiekiem dość zamoż-
nym. Ważną rolę odgrywała ciekawość, chęć poznania świata. Podróż do USA była 
podróżą do innego świata. Kryzys ekonomiczny kraju zmienił wymiar migracji na 
ekonomiczny. Liczył się efekt finansowy, ale dostrzegano również łatwość życia, 
możliwości kariery, szanse rozwoju. Nie były to typowe migracje „za chlebem”. 
W emigracjach zarobkowych chodziło o podwyższenie standardu życia. Najczęściej 
środki finansowe przeznaczano na rozwój prywatnej działalności gospodarczej. 
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Przed 1989 r. wyjazdy były domeną ludzi przedsiębiorczych. W latach 90. zmie-
nił się charakter emigracji zarobkowej. W literaturze przedmiotu określa się ją jako 
„emigrację przetrwania”, a nie awansu materialnego czy społecznego. Coraz czę-
ściej wyjazdy za granicę stawały się konieczną alternatywą dla ludzi, którzy z róż-
nych względów, w mniejszym lub w większym stopniu, „ponieśli porażkę w kraju”. 
Pojawiło się zjawisko przyzwyczajania się do migracji. Zarobione za granicą pienią-
dze służyły raczej do podtrzymania poziomu konsumpcji niż do realizacji inwesty-
cji. Migracje straciły swój prestiż. Bycie migrantem często oznaczało nieumiejętność 
odnalezienia się w nowej sytuacji lub zdobycia i utrzymania stałej pracy. 

Można mówić o marginalizacji jako czynniku wypychającym z Polski dopiero od 
lat 90-tych [tamże, s. 391]. Uwarunkowania generujące zagrożenia marginalizacyjne 
to: sytuacja na lokalnym rynku pracy2

Przeprowadzone badania w latach 1995-1997 na temat przebiegu procesów mi-
gracyjnych w różnych regionach kraju wskazują na to, że wpływ na charakter mi-
gracji w coraz większym stopniu wywierają inne czynniki, niezwiązane bezpośred-
nio z regionalizacją, wiążące się natomiast ze zmianami w całym kraju

, peryferyzacja pewnych terenów, sytuacja 
w rodzinie, wzory konsumpcyjne. 

3

Innym źródłem danych o czynnikach wypychających w przypadku migracji cza-
sowych są wyniki spisu powszechnego ludności i mieszkań z 2002 r. Wskazują one 
na ogromne znaczenie czynnika ekonomicznego. Najważniejszym powodem wy-
jazdu za granicę było znalezienie tam pracy (od 42,7% do 49,0% wszystkich przy-
padków praca stanowiła główną przyczyną emigracji czasowych). Następną przy-
czyną były sprawy rodzinne. Najmniej istotne okazały się w kolejności: nauka, wa-
runki mieszkaniowe i leczenie (tabela 2). 

. Czynniki 
wypychające migrantów są podobne na wszystkich obszarach peryferyjnych. Jeszcze 
w latach 80-tych na zachowania migracyjne miały wpływ odmienne tradycje migra-
cyjne. Już w latach 90-tych maleje wpływ czynników regionalnych. W warunkach, 
gdy procesy migracyjne nabierają charakteru masowego, znikają ograniczenia wy-
jazdowe, zmienia się polityka państw przyjmujących, efektywność migracji i nastę-
puje unifikacja migracji w wymiarze regionalnym [Ludzie na huśtawce… 2001, s. 102, 
103, 123-124]. 

Na polskich emigrantów obok przedstawionych wyżej czynników wypychają-
cych działają również czynniki przyciągające. Przykładem jest sfera polityki zagra-
nicznej Polski. Liberalizacja przepisów prawa wizowego i zasad wydawania pasz-
portów to przyczyna pierwszej fali migracji w latach 70-tych, a następnie po 1985 
roku4

                          
2 Transformacja gospodarcza uwolniła duże potencjały siły roboczej, które nie mogły być wchło-

nięte w regionie. 

. Przełomowy okazał się rok 1989 r. Do 1994 r. Polska podpisała umowy ru-
chu bezwizowego z ponad 40 krajami i w ten sposób otwarto drogę migracjom za-
robkowym. Na dużą skalę rozwinęły się wyjazdy sezonowe, szczególnie do Nie-

3 Badania dotyczyły czterech regionów o zróżnicowanym poziomie rozwoju społeczno-
ekonomicznego, charakterze ludności oraz historii i tradycji migracji międzynarodowych. Były to re-
giony: Podlasie, Podhale, Śląsk i Mazowsze. Wszystkie regiony miały bogatą tradycję migracyjną. 

4 W niektórych krajach Polacy stają się integralną częścią rynku pracy, np. w Belgii. 
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miec. Są one przykładem tzw. regulowanych migracji zarobkowych, które leżą 
w interesie obu stron. 

 
TABELA 2 

Główne przyczyny emigracji czasowych ludności w Polsce 

Wyszczególnienie 
Czas trwania migracji 

Powyżej 2 miesięcy Od 2-12 miesięcy 12 miesięcy i więcej 
Ogółem 100% 100% 100% 
Nauka, studia 5,3% 9,1% 4,3% 
Praca 44,0% 49,0% 42,7% 
Sprawy rodzinne 29,9% 23,9% 31,5% 
Leczenie, rehabilitacja 0,5% 0,6% 0,4% 
Warunki mieszkaniowe 1,2% 0,7% 1,3% 
Pozostałe i nieustalone 19,2% 16,6% 19,8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Migracje zagraniczne ludności w 2002 r., s. 192, 195. 
 
Istotnym determinantem o charakterze przyciągającym był również wykreowany 

przez media oraz samych migrantów obraz Zachodu (filmy, opowieści turystów). 
Ważnym składnikiem mitu było pojęcie szansy i przekonanie, że tylko chęci są naj-
ważniejsze, by osiągnąć dobrobyt. Zaczęto zwracać uwagę na bogactwo i jego ze-
wnętrzne oznaki, które stały się kluczowym czynnikiem kształtującym pozycję spo-
łeczną i towarzyską. 

Praca za granicą przybiera również często charakter nielegalny (np. migracje 
z Moniek miały taki charakter w 77%). W pewnym sensie jest to praca zubożona, 
zredukowana jedynie do zarabiania pieniędzy. Jest ona pozbawiona całej otoczki in-
stytucjonalnej, wszelkich osłon, które chronią pracownika w różny sposób. W tym 
sensie jest to marginalizacja jednostek zarobkujących nielegalnie [tamże, s. 396]. 
Trudno oszacować skalę takich wyjazdów. Podaje się rozmiary: od liczby kilkakrot-
nie większej od zatrudnienia legalnego do liczby tej samej wielkości co zatrudnienie 
legalne [Golinowska 2000, s. 3]. 

 
 

6. Przyczyny zatrudniania cudzoziemców w Polsce 
 
Zmiany w strukturze zgłaszanego zapotrzebowania na pracowników powodują 

w niektórych grupach zawodowych niedobór podaży pracy rodzimej o określonych 
kwalifikacjach. Luka w określonym stopniu jest wypełniana potencjałem migracyj-
nym obcokrajowców. Zjawisko to utrzymuje się w czasie. W związku z tym zatrud-
nianie cudzoziemców na rynku pracy można nazwać trwałym zjawiskiem tak w sta-
rych, jak i w nowych państwach członkowskich [Golinowska 2004]. 

Polskie regulacje dotyczące zatrudnienia pracowników z państw członkowskich 
UE działają na zasadzie wzajemności. Polska może podjąć działania zmierzające do 



Uwarunkowania zewnętrznych migracji zarobkowych… 99 

ograniczenia napływu pracowników ze starych państw członkowskich. Właściwy 
minister do spraw pracy posiada kompetencje do określenia w drodze rozporządze-
nia trybu i warunków wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców. 
Musi brać przy tym pod uwagę potrzeby polskiego rynku pracy. Polska również ma 
prawo stosować odstępstwa od swobody przemieszczania się osób w przypadku 
zatrudniania w administracji, sądownictwie, władzach podatkowych, korpusie dy-
plomatycznym, siłach zbrojnych i innych formacjach przeznaczonych do utrzymy-
wania porządku publicznego. Praca na danym stanowisku związana jest z pośred-
nim lub bezpośrednim sprawowaniem władzy. Kolejne wyjątki to przewidziane 
przez prawo wspólnotowe względy ochrony bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. 

Zarobkowa migracja dotyczy wolnego europejskiego rynku pracy, a nie ochrony 
przed ryzykiem bezrobocia w sensie ustawy. Mimo to właśnie w ustawie z dnia 20 kwie-
tnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [DzU, Nr 99 z 1 maja 
2004, poz. 1001] znalazło się odniesienie do zatrudniania cudzoziemców i do zatru-
dniania się bezrobotnych na rynkach zagranicznych. Nie jest to jednak ustawa syste-
mowa. Ma ona bliższy lub dalszy związek z kilkoma ustawami, np. ustawą o rencie 
socjalnej. Ochrona ryzyka bezrobocia nie ma bezpośredniego związku z migracją 
zarobkową i przepisami o koordynacji z wyjątkiem sytuacji, gdy ubezpieczenia od 
bezrobocia mają charakter ubezpieczeniowy lub hybrydowy, bliski ubezpieczeniom. 

Charakterystyczny dla okresu transformacji w Polsce spadek pracujących oraz 
wzrost stopy bezrobocia wskazywałby raczej na brak zainteresowania pracą cudzo-
ziemców. Struktura popytu na pracę oraz kierunki jego dalszej zmiany wskazują na 
istnienie czynników silnie różnicujących (segmentujących) rynek pracy, co jest wa-
runkiem zachęcającym do przyjazdu cudzoziemców. 

Istotne są uwarunkowania kreujące zatrudnienie cudzoziemców na polskim ryn-
ku pracy. Można w tym przypadku mówić o uwarunkowaniach strukturalnych, eko-
nomicznych oraz politycznych. O popycie na pracę cudzoziemców decydują czyn-
niki strukturalne alokacji zasobów pracy. Można twierdzić, że przemiany rynku pra-
cy stały się źródłem kształtowania popytu na pracę cudzoziemców. Badania wska-
zują, że w Polsce zmiany strukturalne, takie jak przekształcenia w strukturze gospo-
darczej, zmiana popytu na kwalifikacje oraz wzrost popytu na elastyczne formy za-
trudnienia, sprzyjają popytowi na pracę cudzoziemców [Golinowska 2004]. Mobil-
ność i elastyczność pracy pracowników rodzimych są w odniesieniu do nich dość 
ograniczone. Pracownicy cudzoziemscy uzupełniają w określonym stopniu (najczęś-
ciej niewielkim) te braki. 

W każdym z trzech sektorów gospodarki mamy do czynienia z występowaniem 
popytu na pracę cudzoziemców, chociaż w każdym z innych powodów [tamże]. 
Obcokrajowcy pojawiają się na stanowiskach robotniczych w przemyśle – przykład 
tradycyjnie przemysłowych Czech i Słowacji. Realizowana jest tu generalna zasada – 
zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców pojawia się wówczas, gdy populacja staje 
się starsza. 

Restrukturyzacja przemysłu w Polsce była głównym źródłem redukcji miejsc 
pracy. Wg analiz Tito Boeri [Boeri, Garibaldi 2003] spadek pracujących w 2002 r. 
w Polsce o prawie 3 pkt. procentowe zawdzięczamy zmianom zatrudnienia w prze-
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myśle. Małe firmy stanowią podstawę przyrostu nowych miejsc pracy. Jest to seg-
ment bardzo ruchliwy. Miejsca pracy szybko w nim powstają, ale redukcja jest też 
znaczna [Golinowska 2004, s. 103-107]. Z badań GUS wynika, że w Polsce w decy-
dującej mierze małe firmy poszukują pracowników z wykształceniem zawodowym 
zasadniczym lub technicznym. Poszukiwani są rzemieślnicy o najwyższych kwalifi-
kacjach. Mały biznes mając mały kapitał zgłasza popyt na tańszych pracowników. 
Obcokrajowcy są elastycznymi zasobami pracy, ponieważ godzą się na warunki pła-
cowe i czasowe pracy, których nie przyjęliby rodzimi pracownicy. Jest to korzystne 
dla firm w sytuacji zwiększającej się konkurencji na rynku pracy. Z punktu widzenia 
firmy cudzoziemcy będą zatrudniani w polskich przedsiębiorstwach do momentu, 
gdy pomagać będą w adaptacji do nowych warunków, czyli pomogą utrzymać firmę 
[tamże, s. 32]. Zatrudnianie na etacie jest kosztowne, ponieważ wynagrodzenie jest 
obłożone dodatkowymi kosztami. Przede wszystkim chodzi tu o obciążenie podat-
kiem dochodowym i składkami na ubezpieczenie społeczne, co stanowi w Polsce 
42% ogólnego poziomu kosztów pracy. Dlatego często obcokrajowców zatrudnia 
się w szarej strefie, gdzie koszty pracy są pozbawione tego balastu. 

W rolnictwie występuje zapotrzebowanie na pracowników cudzoziemskich ze 
względu na sezonowość robót i niską opłacalność zatrudniania się w tym sektorze 
przez rodzimych pracowników. Największe zapotrzebowanie na pracę cudzoziem-
ców występuje jednak w usługach. Tu zgłaszane jest zapotrzebowanie na niestan-
dardowe warunki pracy. Wymagana jest większa elastyczność w zakresie czasu pracy 
i form zatrudnienia. W Polsce cudzoziemcy podejmują pracę przede wszystkim 
w instytucjach opiekuńczych, wychowawczych, pielęgnacyjnych oraz w handlu, ga-
stronomii, hotelarstwie i w budownictwie. Popyt na pracę cudzoziemców zgłaszają 
również gospodarstwa domowe pod postacią pełnienia funkcji wychowawczych, 
pielęgnacyjnych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Zmiany struktury sektorowej i działowej pracujących mogą wpływać na kształ-
towanie się popytu na określone kwalifikacje, a więc i na określoną jakość pracy ob-
cokrajowców. Ma to swoje uzasadnienie w niedostatecznie szybkich zmianach po 
stronie podaży pracy, w sytuacji gdy mobilność i elastyczność pracy jest dość ogra-
niczona. W Polsce zmiany strukturalne dotyczące zmian popytu na kwalifikacje 
sprzyjają zatrudnianiu cudzoziemców. Polega to na tym, że w warunkach dyna-
micznego wzrostu wydajności obserwuje się niedostosowaną realizację zapotrzebo-
wania na wysokie kwalifikacje w dostępnej podaży krajowej. Na tego rodzaju kwali-
fikacje istnieje widoczne zapotrzebowanie np. w firmach z udziałem kapitału zagra-
nicznego (udział w 2000 r. w przemyśle przekraczał 8%). Tylko w pewnym zakresie 
luki te uzupełniają cudzoziemcy. 

Właściwie zarobkowe migracje realizowane w Polsce przez cudzoziemców ze 
wschodu mają podobne cechy jak migracje zarobkowe Polaków do państw zachod-
nich. Uwarunkowania ekonomiczne dotyczą utrzymywania się różnicy w płacach 
między krajami z Europy Środkowej a krajami Europy Zachodniej, co stanowi bo-
dziec zwiększający napływ siły roboczej [Golinowska 2000, s. 3]. Polityczne i eko-
nomiczne uwarunkowania sprzyjają spontanicznym migracjom zarobkowym do 
Polski, a wynikają one z indywidualnych przesłanek osób migrujących i wiążą się 
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z samodzielnym poszukiwaniem pracy. Do 1990 r. nie są znane tego rodzaju przy-
padki. Później na powstanie tego zjawiska wpłynęły czynniki polityczne. Polska 
otworzyła się na napływ cudzoziemców i jednocześnie gwałtownie nasiliła się dy-
wersyfikacja gospodarek regionu pod względem poziomu i tempa rozwoju ekono-
micznego. Można twierdzić, że w ostatnich latach Polska przesunęła się na jedno 
z czołowych miejsc pod względem tempa rozwoju ekonomicznego, co wpłynęło na 
zwiększenie zainteresowania pracą w naszym kraju. Napływ do pracy (legalnej) 
wielu cudzoziemców nie jest w gruncie rzeczy spontaniczny. Duża część obywateli 
UE przybywa do nas na zasadzie skierowań pracodawców, w ramach transferów 
wewnątrz- czy międzykorporacyjnych. Imigranci z Wietnamu czy Armenii znaleźli 
się w Polsce przez przypadek. Wietnamczycy obawiali się deportacji z Niemiec, Or-
mianie natomiast znaleźli się na szlaku uchodźczym [Okólski 2003]. 

Obok rozwijającego się zatrudnienia legalnego istnieje również zatrudnienie 
nielegalne. Przepływ cudzoziemców do szarej strefy nastąpił natychmiast po otwar-
ciu granic, tj. w 1989 r., i polegał początkowo na wykorzystaniu doświadczeń z lat 
80-tych polskich drobnych handlarzy podróżujących na zachód. Stopniowo przera-
dzało się ono w zatrudnianie pracowników najemnych, najczęściej przy prostych 
pracach, co stanowiło pierwsze źródło migracji spontanicznej. Trzy inne źródła 
dotyczyły popytu na zasoby pracy o kwalifikacjach, których brakowało na lokalnych 
rynkach pracy, rozwoju prywatnej przedsiębiorczości tam, gdzie dotąd właściwie jej 
nie było, i wreszcie bezpośrednich inwestycji kapitału zagranicznego w Polsce, 
które wiązały się z napływem do Polski personelu pełniącego funkcje właścicielskie, 
księgowe lub zarządcze5

Udokumentowane zatrudnianie cudzoziemców w Polsce jest zjawiskiem stosun-
kowo nowym i w stosunku do ogółu pracujących na rynku pracy jest ono niewiel-
kie. Dane statystyczne wskazują, że liczba pracujących cudzoziemców stanowi zale-
dwie około 0,1% z blisko 14 mln pracujących (mniej niż 20 tys. osób). Średnia dla 
UE wynosi 5% 

. Nadal miało miejsce zatrudnianie cudzoziemców będą-
cych stałymi mieszkańcami Polski oraz zatrudnianie w ramach firm zagranicznych 
realizujących w Polsce różnego rodzaju kontrakty. 

6

                          
5 Te pierwsze dotyczą m.in. usług finansowo-ubezpieczeniowych, konsultingowych, marketingo-

wych oraz specyficznych zawodów, takich jak: sportowiec, nauczyciel języków. Te drugie to: gastro-
nomia i handel. 

. Wynika stąd, że ich udział w rynku jest 50-krotnie niższy. Jest to 
więc wartość marginalna dla polskiego rynku pracy, która pozwala na niewielkie 
wypełnienie istniejących w nim luk. Państwa, które pod względem liczby ludności 
są mniejsze od Polski, zatrudniają więcej cudzoziemców. Rozkład terytorialny 
miejsc pracy dla cudzoziemców jest zróżnicowany. Są oni na małych rynkach pracy 
prawie niezauważalni. Skupiają się na dużych rynkach, gdzie ich obecność także nie 
ma większego znaczenia. Najmniej atrakcyjne regionalnie rynki pracy dla cudzo-
ziemców to województwa podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-ma-
zurskie i zachodnio-pomorskie, przyciągające po 1%-1,5% wszystkich szukających 
pracy cudzoziemców w Polsce. Na tych obszarach występuje wysokie bezrobocie. 

6 Dla takich państw jak: Austria, Belgia, Niemcy – 9%, Luksemburg – 57%, Australia – 25%, 
Szwajcaria – 18%. 
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Pochodzenie geograficzne imigrantów jest jednorodne. Zgodę na zatrudnianie 
indywidualne otrzymują w głównej mierze obywatele państw europejskich, przy 
czym w dość wyrównanych proporcjach uzyskują ją obywatele państw UE (domi-
nują: Francja, Niemcy, Wlk. Brytania) i byłych państw socjalistycznych (dominuje 
Ukraina, a następnie z dużym dystansem – Białoruś, Bułgaria, Rosja). 

 Analiza oficjalnych materiałów GUS i KUP7

W firmach zatrudniających więcej niż 5 pracowników występuje wysoki poziom 
maskulinizacji populacji pracowników-imigrantów. Większość cudzoziemców po-
dejmuje pracę w małych firmach: aż 2/3 w firmach zatrudniających mniej niż 50 
osób, a 36% nawet w zatrudniających mniej niż 10 osób. Bardzo często zatrudniają 
się oni w kilkuosobowych rodzinnych firmach z Chin, Wietnamu, Mongolii, Bułga-
rii, Czech, Ukrainy. Zdecydowanie najwięcej w 2000 r. było zatrudnionych w szkol-
nictwie, przemyśle przetwórczym i handlu. Imigranci z Europy występowali o ze-
zwolenia (2000 r.) najczęściej celem podjęcia pracy na stanowiskach eksperckich 
(27%) i kierowniczych (22%) oraz objęcia funkcji właścicielskich (21%). Nie ma 
danych na temat wieku, stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej, stawek wynagrodzenia, 
poziomu aktywności zawodowej, czy stopy bezrobocia. 

 pozwala stwierdzić, że rozkład 
imigrantów jest inny w różnych przekrojach. Dominują przedsiębiorstwa małe i śre-
dnie, handel i naprawy oraz praca umysłowa. Wśród obcokrajowców wzrasta po-
ziom wykształcenia przeciętnego. Obecnie przeważają imigranci co najmniej ze śre-
dnim wykształceniem. Bardzo dużo indywidualnych zezwoleń udzielanych jest kie-
rownikom (w tym właścicielom firm – ok. 50% ogółu). Istnieje ogromna nierówno-
mierność przestrzenna w dziedzinie wydanych zezwoleń indywidualnych. Około 
połowa z nich skoncentrowana jest trwale w województwie mazowieckim, w kilku 
osiąga poziom przekraczający 5%, a w reszcie około 2% [Popyt na pracę … 2004, 
s. 164]. Dominujący udział i najszybszy wzrost liczby cudzoziemców przypada na 
firmy zagraniczne (lata 1993-2002) [tamże, s. 144]. 

 
 

7. Podsumowanie 
 
Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy związane jest z zatrudnianiem cu-

dzoziemców. Migracje zasobów pracy są trwałym zjawiskiem tak w starych, jak 
i w nowych państwach członkowskich. Przybierają realnie niewielkie rozmiary 
w skali Unii Europejskiej – 5% (z czego blisko 3% dotyczy imigrantów z krajów 
trzecich) wszystkich pracowników, czy znikome w Polsce – 0,1%. Są wyrazem wol-
ności podejmowania decyzji o zatrudnieniu i sposobem zagospodarowania wolnych 
lub (i) mobilnych zasobów pracy, a jednocześnie realizacją zapotrzebowania na 
pracę cudzoziemców. 

Spadek pracujących i wzrost bezrobocia nie powinien sprzyjać powstawaniu po-
pytu na pracę cudzoziemców. Powinien powodować ich wypychanie. W praktyce 

                          
7 Są to dane ogólnopolskie zagregowane o zgodach indywidualnych na pracę w Polsce wydanych 

cudzoziemcom w latach 1993-2002. 
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okazuje się, że przekształcenia w strukturze gospodarczej, zmiany potrzeb kwalifi-
kacyjnych i wzrost zapotrzebowania na elastyczne zasoby pracy przyciągają obco-
krajowców. Ich obecność na rynku pracy w Polsce, jak też i w Europie Środkowo-
Wschodniej, jest wynikiem działania nie tylko czynników popytowych tkwiących 
w gospodarce tych krajów, lecz także efektem działania czynników wypychających 
ich z kraju pochodzenia. Ważne jest też to, że załamuje się czystość podziału na 
kraje przyjmujące i wysyłające. Polska stała się już teraz krajem jednego i drugiego 
rodzaju. 

Badania wykazały zmienność uwarunkowań migracji zagranicznych w czasie. 
Obecne wyjazdy zdominowane są przez chęć uzyskania dodatkowego zarobku. 
W większości przypadków Ci, którzy korzystają z migracji zarobkowych, to nie bez-
robotni tylko pracujący, chcący dorobić do źle opłacanej pracy. 

Ważne są zmiany dokonujące się w zewnętrznyn otoczeniu krajowego rynku 
pracy. Istotne są megatrendy, które wpływają na rynek pracy. Przykładem może być 
wzrost elastycznych form zatrudnienia wynikający nie tylko z woli pracodawców 
czy pracobiorców. Zmienia się obecnie struktura jakościowa zgłaszanego popytu na 
pracę. Obserwuje się również tendencje do lokowania produkcji, do której potrzeb-
na jest niewykwalifikowana siła robocza w krajach rozwijających się, gdzie występu-
je jej wysoka podaż i niska cena. W ten sposób następuje obniżenie popytu na pracę 
nisko kwalifikowaną w krajach rozwiniętych. Pojawia się również w krajach zachod-
nich inne zapotrzebowanie – na nisko opłacaną pracę cudzoziemców np. w charak-
terze pomocy domowej. Gdy pracownicy zamierzają realizować własne ambicje za-
wodowe za granicą, powinni posiadać konkurencyjne kwalifikacje. Mobilność kwali-
fikacyjna wiąże się zatem z dopasowaniem do aktualnych potrzeb jakościowych 
rynku pracy. 

Należy jednak podkreślić, że w migracjach tkwią niewielkie potencjalne możli-
wości zmniejszania bezrobocia. Tak naprawdę doświadczenia innych państw wska-
zują, że migracje zagraniczne o charakterze zarobkowym nie są cudownym lekar-
stwem na bezrobocie. Jednocześnie swoboda przepływu osób powinna być rozu-
miana przede wszystkim jako szansa, możliwość wyboru miejsca pracy, a nie obo-
wiązek czy zła konieczność. 
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Streszczenie 
 
Przedmiotem artykułu jest teoretyczna i praktyczna analiza uwarunkowań ze-

wnętrznych migracji zarobkowych na przykładzie gospodarki polskiej. Autorka wska-
zuje, że podstawową cechą tychże uwarunkowań jest ich różnorodność. W Polsce 
wyjazdy za granicę zostały zdominowane przez chęć dodatkowego zarobku, przy 
czym większość osób korzystających z migracji zarobkowych to pracujący pragnący 
dorobić do źle opłacanej pracy. Oznacza to, że migracje zarobkowe dają jedynie nie-
wielkie możliwości ograniczenia bezrobocia. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest 
obniżanie się w krajach wysoko rozwiniętych popytu na pracę niewykwalifikowaną. 
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POGRANICZA WSCHODNIEJ POLSKI 

 
 

 
1. Wstęp 

 
Obecną sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych regionów Polski cha-

rakteryzują poważne nierówności poziomu rozwoju ekonomicznego, liczne patolo-
gie strukturalne i częste naruszenia równowagi ekologicznej. Nierównomierny jest 
też w ujęciu przestrzennym przebieg transformacji systemowej i rozkład towarzy-
szących zjawisk, zwłaszcza tych niepożądanych, np. rozmieszczenie bezrobocia. Te-
reny, na których występują niekorzystne zjawiska, z którymi nie jest sobie w stanie 
poradzić właściwa im jednostka terytorialna, nazywane są często w literaturze 
przedmiotu obszarami upośledzonymi, zaniedbanymi, obszarami zagrożeń, czy też 
obszarami problemowymi. 

Obszar pogranicza wschodniej Polski cechuje w stosunku do pozostałej części 
Polski niekorzystny przebieg procesów społeczno-ekonomicznych. Teren ten nale-
ży do najsłabiej ekonomicznie rozwiniętych w Polsce. W województwach przygra-
nicznych wschodniej Polski występują zapóźnienia gospodarcze, niekorzystne zja-
wiska w zakresie gospodarki rolnej, a także niekorzystne zjawiska ludnościowe, któ-
re dotyczą depopulacji, starzenia się ludności i problemów reprodukcyjnych. Sytua-
cja ta jest efektem uwarunkowań historycznych, przyrodniczych i ekonomicznych. 
Są to obszary o przewadze funkcji rolniczej i niskim stopniu uprzemysłowienia. 
Odnotowuje się na nich niższy niż przeciętnie w kraju produkt krajowy brutto na 
1 mieszkańca i wysoką stopę bezrobocia. 

Liczne badania prowadzone na tym obszarze wskazują, że na pograniczu 
wschodniej Polski dominują ludnościowe i rolnicze obszary problemowe [Eber-
hardt 1989; Strzelecki 1995; Kulikowski 1992; Bański 1999]. W niniejszej pracy 
przeprowadzono szczegółową analizę obszaru pogranicza wschodniej Polski, który 
obejmuje województwa bezpośrednio przylegające do granicy państwowej. 

Innym sposobem delimitacji obszarów przygranicznych może być zakwalifiko-
wanie do tej strefy wszystkich obszarów znajdujących się w określonej odległości 
od granicy państwa. Zastosowanie jednak tego podejścia w warunkach polskich ma 

                          
1 Dr Barbara Roszkowska-Mądra jest pracownikiem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 

w Białymstoku. 
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ograniczoną wartość poznawczą ze względu na brak informacji statystycznych do-
tyczących obszarów jednakowo odległych od granicy państwa. 

Celem niniejszej pracy jest: 
1. Przedstawienie istoty i przyczyn powstawania obszarów problemowych; 
2. Dokonanie charakterystyki obszaru pogranicza wschodniej Polski, ukaza-

nie jego mocnych stron oraz obszarów, na których występują określone 
problemy; 

3. Wydzielenie obszarów zagrożeń społeczno-gospodarczych na badanym 
obszarze. 

 
 

2. Istota i przyczyny powstania obszarów problemowych 
 
 Przedstawiając problematykę związaną z zagrożeniami społeczno-gospodar-

czymi można wyróżnić kilka sfer, w których procesy te zachodzą: 
– sfera społeczno-demograficzna – w tej grupie rozpatrywane są czynniki 

związane z kondycją zasobów ludzkich oraz wszelkie aspekty życia zbio-
rowego, zjawiska i procesy wynikające z wzajemnego oddziaływania na sie-
bie grup ludzkich i jednostek. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić w tej sferze, 
to: niskie wskaźniki przyrostu naturalnego, duża liczba migracji ze wsi do 
miast (szczególnie ludzi młodych, co sprawia, że na wsi brak jest wymiany 
pokoleń i następuje starzenie się wsi), migracje ludzi wykształconych z re-
jonów o niskim wskaźniku rozwoju, migracje ludzi wykształconych za gra-
nicę, degradacja socjalna jednostek i społeczności lokalnych; 

– sfera produkcyjna (ekonomiczno-gospodarcza) – obejmuje wszystkie zja-
wiska i procesy o charakterze gospodarczym, występujące w rolnictwie, 
przemyśle oraz w usługach. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić w tej sferze, 
to: niedostatek i ubóstwo spowodowane czynnikiem ekonomicznym po-
wodujące powstawanie zjawiska bezrobocia oraz występowanie obszarów 
o niskim wskaźniku produktu krajowego brutto; 

– sfera ekologiczna – dotyczy funkcjonowania i wykorzystywania walorów 
środowiska naturalnego; skutkiem rozwoju przemysłowego i komunikacji 
są następujące zagrożenia: zanieczyszczenie wody, powietrza, gleb, wyczer-
panie zasobów naturalnych oraz hałas; 

– infrastruktura techniczna – zapewniająca funkcjonowanie życia społecz-
nego i gospodarczego [Potoczek 1996, s. 11-12]. 

Wszystkie wymienione wyżej sfery kształtują gospodarkę i prowadzą do wystę-
powania w niej stanów zagrożeń, co w konsekwencji prowadzi do powstawania ob-
szarów nazywanych w literaturze przedmiotu obszarami problemowymi, konflikto-
wymi, upośledzonymi, czy też kryzysogennymi. Charakteryzują się one określonymi 
problemami natury ekologicznej, społeczno-demograficznej, czy też ekonomiczno-
gospodarczej. 

Obszary problemowe do tej pory ze względu na mnogość występujących na 
nich problemów nie doczekały się jednoznacznej definicji. Zarówno w literaturze 
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zachodniej, jak i w pracach polskich granice pojęciowe terminu ,,obszary proble-
mowe” są bardzo szeroko definiowane. Wielu autorów prac ogranicza się do opisu 
zjawisk występujących na badanym obszarze i w zależności od występujących pro-
blemów, na użytek konkretnej pracy definiuje badany obszar. 

Za obszary problemowe uważa się zwykle te, które charakteryzują się niskim 
poziomem rozwoju gospodarczego, wykazują słabą dynamikę rozwoju i cechują się 
występowaniem negatywnych skutków społecznych procesu przemian [Ciok 1996; 
Amin 1999; Bański 1999; Churski 2002]. Są to obszary, z którymi ze względu na 
koncentrację zjawisk negatywnych, jak piszą Friedmann i Weaver [1979], „nie wia-
domo do końca co zrobić”. 

Zagożdżon [1988, s. 138] uważa, że obszar problemowy to taka część prze-
strzeni geograficznej, którą cechuje występowanie negatywnych zjawisk ze sfery 
społecznej, ekonomicznej i technicznej, wywołujących określone anomalie w struk-
turze przestrzennej. Stan taki powoduje powstawanie problemów, których nie moż-
na rozwiązać własnymi siłami. Wymagają one interwencji z zewnątrz. 

Jakobsche [1985] określa obszary problemowe jako tereny nagromadzone kon-
fliktowymi funkcjami w danym regionie. Tereny te charakteryzuje niski poziom ży-
cia ludności, migracje ludności i degradacje środowiska przyrodniczego. 

Zdaniem Domańskiego [Ciok 1996, s. 5] obszary problemowe charakteryzują się 
występowaniem problemów szczególnie dokuczliwych lub trudnych do rozwiązania, 
a stopień dokuczliwości i trudności zależy od tego, ile i jakie problemy kumulują się. 

Natomiast Secomski [Ciok 1996, s. 5] definiuje obszary problemowe jako ob-
szary wymagające w planowaniu i polityce regionalnej. Potrzebują one specjalnych 
pogłębionych studiów i ocen oraz działań zmierzających do rozwiązania szczegól-
nych zagadnień. 

Obszar problemowy cechuje się nagromadzeniem negatywnych zjawisk, które 
utrudniają jego prawidłowy rozwój. Nagromadzanie negatywnych zjawisk ma różną 
genezę i dynamikę. Wyróżnia się w związku z tym różne typy obszarów problemo-
wych. Szczególnie dużo miejsca w literaturze przedmiotu poświęcono trzem typom 
tych obszarów, a mianowicie: ludnościowym, ekologicznego zagrożenia i rolniczym. 

Do przyczyn powstawania obszarów problemowych zalicza się: przyczyny pier-
wotne, którymi są uwarunkowania historyczne oraz przyrodnicze, i przyczyny wtór-
ne (techniczne, społeczne, prawne i ekonomiczne), które wiążą się bezpośrednio 
z działalnością gospodarczą człowieka. 

Względnie stały udział w powstawaniu obszarów problemowych mają przyczyny 
pierwotne. Na pograniczu wschodniej Polski przyczyny pierwotne, a więc uwarun-
kowania historyczne, przyrodnicze oraz peryferyjne położenie, wpłynęły na upośle-
dzenie tych terenów. 

W tabeli 1 zostały wymienione najczęściej występujące w Polsce obszary zagro-
żeń społeczno-gospodarczych. Przedstawiono przyczyny sprawcze i kryteria wy-
znaczania niektórych obszarów problemowych. A. Zagożdżon [1988, s. 139] wy-
mienia jeszcze inne rodzaje obszarów problemowych, a mianowicie obszary o obni-
żonej zdrowotności. Należy je jednak łączyć z obszarami zagrożenia ekologicznego 
oraz uwzględniać negatywny wpływ urbanizacji i nieodpowiednią dietę żywieniową. 
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Ponadto Autor wydziela też ,,strefy niedostatku” jako obszary problemowe i obsza-
ry zachwianych proporcji w rozwoju industrializacji i urbanizacji. Do obszaru wie-
loproblemowego zakwalifikował Sudety. Wydaje się, że obszar pogranicza wschod-
niej Polski należałoby również zakwalifikować do wieloproblemowego obszaru ze 
względu na jego przygraniczne, peryferyjne położenie, deformację stosunków lud-
nościowych, niedorozwój gospodarczy, problemy związane z obniżoną efektywno-
ścią produkcji rolniczej. 

 
TABELA 1 

Obszary problemowe – kryteria wyznaczania  
i przyczyny sprawcze powstania 

Rodzaj obszaru  
problemowego 

Kryteria, cechy Przyczyny – 
 identyfikacja wstępna 

Obszary odpływu ludności. Ujemne saldo migracji przez 
dłuższy czas. 

− deprecjacja zawodu rolnika, 
− ambiwalentna polityka 

w stosunku do rolnictwa, 
− brak poczucia stabilizacji 

zawodu i własności, 
− brak emocjonalnego związku 

z gospodarstwem. 
Obszary o obniżonej efek-

tywności rolnictwa. 
Kompleks cech produkcyjnych: 
wartości ziemi, pracy, stopień 
towarowości i wykorzystania 

walorów naturalnych. 

Przyczyny regionalne 
zróżnicowane: 

− rozdrobnienie gospodarstw, 
− wyludnienie, zła struktura 

agrarna, warunki środowiska, 
− niska efektywność pracy, 
− braki infrastrukturalne, 
− kolizje z przemysłem, 
− strefy podmiejskie. 

Obszary zagrożenia eko-
logicznego. 

Wskaźniki skażenia silnego 
jednego elementu lub słabszego, 
sumy komponentów środowiska 

przyrodniczego. 

− Brak świadomości ekolo-
gicznej menadżerów 
i społeczeństwa, 

− fałszywe rachunki (koszta) 
gospodarowania. 

Obszary peryferyjne 
i pogranicza. 

Wskaźniki (obniżonej) 
efektywności gospodarowania, 

położenie. 

− Niewłaściwa orientacja go-
spodarcza w skali kraju i regio-
nu (dyskryminująca obszary 
położone peryferyjnie). 

Źródło: Opracowano na podstawie: A. Zagożdżon [1988], s. 139. 
 
 

3. Charakterystyka badanego obszaru 
 
 Wschodnie obszary przygraniczne obejmują teren 4 województw położonych 

na wschodniej i północnej granicy kraju, w których zamieszkuje 6922 tys. ludności 
(18% ludności Polski). Ludność wiejska stanowi 50,3% ludności badanego obszaru. 
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TABELA 2 
Charakterystyka województw wschodniej Polski 

Wysz-
czegól-
nienie 

Powie-
rzchnia 
w km2 

Ludność Pracujący w % ogółem Wska-
źnik 
za-

trud-
nienia 
(w %) 

Stopa 
bezro-
bocia 
(w %) 

PKB/ 
miesz-
kańca 
w zł 

w 2002r 

w tys. na 1 
km2 

rolnictwo, 
łowiectwo 
i leśnictwo, 
rybołów-
stwo i ry-
bactwo 

prze-
mysł 

i budow-
nictwo 

usługi 

2003 
warmińsko
-mazurskie 24203 1428,9 59 27,2 24,9 47,9 41,0 30,3 15258 

podlaskie 20180 1205,1 60 47,5 15,7 36,8 45,7 16,9 15719 

lubelskie 25114 2191,2 87 53,2 14,0 32,8 48,2 18,7 14300 

podkar-
packie  17844 2097,2 118 48,3 19,3 32,4 46,1 20,2 14569 

Polska 312685 38190,6 122 29,5 24,2 46,3 44,0 20,0 20431 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2004. 
 
Dane zawarte w tabeli 2 wskazują, że najwięcej ludności w województwach 

przygranicznych zamieszkuje w województwie lubelskim i podkarpackim, w którym 
występuje również największa gęstość zaludnienia, stopa bezrobocia i dodatni przy-
rost naturalny na 1000 mieszkańców (patrz: tabela 3). W analizowanych woje-
wództwach występuje niższa niż przeciętnie w kraju gęstość zaludnienia. 
W województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim gęstość zaludnienia wynosi 
zaledwie 59 i 60 osób/km2 w stosunku do gęstości zaludnienia średnio w kraju 122 
osoby/km2

Wspólną słabą stroną omawianych regionów są braki w infrastrukturze komuni-
kacyjnej, niski standard bazy turystycznej oraz słabe zagospodarowanie terenów re-
kreacyjnych [Portrety polskich regionów 2003]. 

. Województwo podlaskie, lubelskie i podkarpackie w odróżnieniu od 
warmińsko-mazurskiego posiada wyraźnie mniejszy wskaźnik zatrudnienia pracują-
cych w przemyśle i budownictwie oraz w usługach. Na omawianym obszarze zare-
jestrowano niższy niż przeciętnie w kraju produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca. 
W województwach wschodniej Polski (oprócz województwa warmińsko-mazur-
skiego) odsetek zatrudnionych w rolnictwie jest znacznie wyższy od przeciętnego 
w kraju. Wszystkie badane województwa charakteryzują się wysoką stopą bezrobo-
cia. Najwyższa stopa bezrobocia na badanym obszarze (30,3%) występuje 
w województwie warmińsko-mazurskim. Najniższy wskaźnik urbanizacji w skali 
kraju przy dużej gęstości zaludnienia obszarów wiejskich występuje w woj. podkar-
packim. 
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TABELA 3 
Ludność w województwach przygranicznych Polski w roku 2003 

Wyszczegól-
nienie 

Ludność 
zamiesz-

kała w mia-
stach w % 

Ludność w wieku Przyrost 
naturalny  
na 1000 

osób 

Saldo mi-
gracji sta-
łych na 

1000 osób 

przed-
produk-
cyjnym 

produk-
cyjnym 

po-
produ- 

kcyjnym 

nieprodukcyj-
nym na 100 

osób w wieku 
produkcyjnym 

Polska 61,6 21,9 62,9 15,2 59 -0,4 -0,4 

lubelskie 46,6 22,9 60,7 16,3 65 -0,7 -2,1 

podkarpackie 40,5 24,7 60,7 14,6 67 1,2 -1,2 

podlaskie 59,0 23,2 60,4 16,4 66 -0,8 -1,6 

warmińsko-
mazurskie 60,1 24,1 62,7 13,2 59 1,7 -1,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2004. 
 
Dane zawarte w tabeli 3 wskazują, że we wszystkich województwach pogranicza 

zachodzą silne procesy migracyjne. Procesom tym towarzyszy ujemny przyrost na-
turalny w woj. lubelskim i podlaskim, czego skutkiem jest duży udział ludności 
w wieku poprodukcyjnym. Należy zaznaczyć, że na obszarze pogranicza wschodniej 
Polski procesy migracyjne mają charakter długotrwały. Podobny poziom migracji 
w poszczególnych podregionach przygranicznych zarejestrowano w roku 1996, przy 
czym odnotowano wówczas dodatni, co prawda niewielki, przyrost naturalny 
[Roszkowska-Mądra 2005a, s. 214]. Istotnym wskaźnikiem obrazującym potencjał 
ludnościowy badanego obszaru jest jego struktura wiekowa. Dane zawarte w tabeli 
3 wyraźnie wskazują, że analizowany obszar charakteryzuje wysoki wskaźnik ludno-
ści starej, to znaczy ludności w wieku poprodukcyjnym, co niewątpliwie skutkuje 
niższym poziomem przedsiębiorczości mieszkańców pogranicza i mniejszymi moż-
liwościami wzrostu konkurencyjności tych obszarów. Ze względu na fakt, że 
znaczna ilość mieszkańców wschodniego pogranicza Polski zamieszkuje obszary 
wiejskie, wydaje się więc uzasadniona analiza zróżnicowania ludności tam zamiesz-
kującej. 

Na obszarach wiejskich pogranicza wschodniej Polski zamieszkuje około 
3,5 mln ludności. Obszar ten, podobnie jak pozostałe obszary wiejskie w Polsce,  
charakteryzuje się deficytem kobiet w wieku produkcyjnym i w wieku matrymonial-
nym (20-29) lat. Analizowane cechy wykazują niewielką zmienność w czasie ze 
względu na długotrwały odpływ kobiet z obszarów wiejskich. Powodem sukcesyw-
nego opuszczania wsi przez kobiety, szczególnie do lat 90-tych ubiegłego wieku, 
było poszukiwanie, lepszego życia w mieście. W chwili obecnej zjawisko to w tak 
dużej skali nie występuje ze względu na wysokie bezrobocie, które średnio w kraju 
wynosi 20%, natomiast w województwie warmińsko-mazurskim 30,3%. Ze względu 
na to, że współczynnik obciążeń ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wie-
ku nieprodukcyjnym wynosi ponad 60%, omawiany obszar należy uznać za obszar 
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deformacji struktury wieku. Ponadto w woj. podlaskim oraz lubelskim występuje 
wysoki wskaźnik ludności w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik ten jest wyższy 
w woj. podlaskim o 5,5 pkt., woj. lubelskim o 3,4 pkt. w stosunku do występującego 
średnio w kraju. 

 
TABELA 4 

Ludność zamieszkała na obszarach wiejskich pogranicza wschodniej Polski  

Wyszcze-
gólnienie 

Ludność 
ogółem 

Ludność w wieku Na 100 mężczyzn 
w wieku 

W wieku 
nieproduk-
cyjnym na 
100 osób 
w wieku 

produkcyj-
nym 

przed-
produk-
cyjnym 

produk-
cyjnym 

popro-
dukcyj-

nym 

produkcyj-
nym przy-

pada kobiet 
w tym sa-

mym wieku 

20-29 
przypada 

kobiet 
w tym sa-

mym wieku 

Polska 14677,2 25,3 59,2 15,5 87 108 68 

lubelskie 1169,8 24,4 56,7 18,9 85 88 76 

podkarpac-
kie 1248,0 26,4 58,0 15,6 88 93 72 

podlaskie 494,4 24,1 54,9 21,0 80 86 82 

warmińsko-
mazurskie 569,9 27,2 59,7 13,1 85 88 68 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2004. 
 
Obszary społeczno-gospodarczych zagrożeń na pograniczu wschodniej Polski 

występują również w sferze produkcyjnej, która obejmuje wszystkie zjawiska i pro-
cesy o charakterze gospodarczym występujące w rolnictwie, przemyśle oraz w usłu-
gach. W związku z tym obszary te charakteryzują się niskim wskaźnikiem produktu 
krajowego brutto na 1 mieszkańca i wysoką stopą bezrobocia. Produkt krajowy 
brutto na 1 mieszkańca wynosi zaledwie w woj. warmińsko-mazurskim 75%, w po-
dlaskim 77%, lubelskim 70% i podkarpackim 71% średniej krajowej. 

Na obszarze wschodnich województw Polski występują obszary zagrożeń w rol-
nictwie. 

W województwie lubelskim, podkarpackim i podlaskim, w odróżnieniu od śred-
niego wskaźnika w Polsce i w woj. warmińsko-mazurskim, występuje wyraźnie wię-
kszy wskaźnik pracujących w rolnictwie na 100ha UR (tab. 5). Największy wskaźnik 
pracujących w rolnictwie na 100 ha UR zarejestrowano w woj. podkarpackim (37,8) 
i lubelskim (25,5). Średnio w Polsce wskaźnik ten wynosi 19,5 osoby. Największe 
obszarowo gospodarstwa, w województwach często nazywanych ścianą wschodnią, 
występują w woj. warmińsko-mazurskim (16,9ha UR) i podlaskim (10,9 ha UR). 
Natomiast w województwie podkarpackim średnia powierzchnia gospodarstwa 
rolnego wynosi zaledwie 3,5 ha UR, a w woj. lubelskim 6,3 ha UR i jest odpo-
wiednio mniejsza o 3,9 ha i 1,1 ha od średniej powierzchni gospodarstwa w Polsce. 
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Wskaźnik oceniający jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w woj. podlaskim 
przyjmuje najniższą wartość 55,0 pkt. spośród wszystkich analizowanych woje-
wództw, przy średnim wskaźniku w Polsce 66,6 pkt. Rolnicy z woj. podlaskiego ni-
ską jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej rekompensują większą powierzchnią 
gospodarstw rolnych. Tak niski wskaźnik w woj. podlaskim wynika przede wszyst-
kim z dużego udziału w strukturze użytków rolnych gleb słabych, często nazywa-
nych marginalnymi i niekorzystnego agroklimatu. Najmniejszy jednak, pomimo nie-
korzystnych warunków przyrodniczych, udział ugorów i odłogów w powierzchni 
gruntów ornych występuje w woj. podlaskim. Rolnictwo w woj. podkarpackim po-
siada niską efektywność i samozaopatrzeniowy charakter, o czym świadczy fakt, że 
skupia ono ponad 48% pracujących i dostarcza niespełna 5% wytworzonej w regio-
nie wartości dodanej. Rolnictwo dostarcza 3,8% wytworzonej w kraju wartości do-
danej, a województwa lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie odpowiednio 
7%, 7,1% i 6,3% wytworzonej w regionie wartości dodanej. 

 
TABELA 5 

Zróżnicowanie rolnictwa w województwach  
pogranicza wschodniej Polski w 2003 roku 

Wyszczegól-
nienie 

UR w % 
pow. 

ogólnej 

Pow. 
gospo-
darstw 
rolnych 
[w ha 
UR] 

Ogólny 
wskaź-

nik jako-
ści rpp 

Pracu-
jący 

w rol-
nictwie 
osoby/ 
100ha 
UR 

Plon 
zbóż  

[dt z ha] 

Nawoże-
nie mi-
neralne 
[NPK 
kg/ ha 
UR] 

Udział 
zbóż 

w strukt
urze za-
siewów 

[%] 

Pow. 
UR na 1 
ciągnik 
[w ha] 

Udział 
ugorów 
i odło-
gów 

[%GO] 

Polska 51,7 7,4 66,6 19,5 28,3 93,6 71,1 11,8 13,9 

lubelskie 57,1 6,3 74,1 25,5 28,6 89,1 73,5 9,1 8,0 

podkarpackie 42,0 3,5 70,4 37,8 28,1 59,4 60,7 7,3 28,7 

podlaskie 51,5 10,9 55,0 16,6 24,1 80,1 77,3 11,8 7,7 

warmińsko-
mazurskie 48,6 16,9 66,0 7,9 34,0 83,7 74,7 23,6 17,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2004. 
 
W tabeli 6 przedstawiono mocne strony województw pogranicza wschodniej 

Polski. Bez wątpienia atutem rozwojowym omawianych województw jest ich przy-
graniczne położenie, które umożliwia utworzenie na ich terenie pomostu między 
krajami zachodnimi i wschodnimi, ułatwiającego handel i zakładanie przedsię-
biorstw o charakterze międzynarodowym, przy dużym udziale firm zachodnich. 
Wyjątkowe możliwości wzrostu konkurencyjności stwarzają wybitne walory przy-
rodniczo-krajobrazowe, bogactwo kultury materialnej i narodowościowej oraz czy-
ste środowisko przyrodnicze, którym szczególnie odznacza się województwo war-
mińsko-mazurskie i podlaskie będące częścią Zielonych Płuc Polski. Niewątpliwie 
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atuty te sprawiają, że istnieją realne przesłanki do rozwoju na omawianym ob.szarze 
turystyki, agroturystyki i prowadzenia rolnictwa ekologicznego, do którego rozwoju 
szczególnie predysponowane jest województwo podlaskie, podkarpackie i warmiń-
sko-mazurskie [Roszkowska-Mądra 2005 b, s. 98]. 

 
TABELA 6 

Mocne strony wschodnich regionów przygranicznych Polski 
Województwo 

warmińsko-mazurskie 
Województwo  

podlaskie 
Województwo  

lubelskie 
Województwo  
podkarpackie 

-przygraniczne poło-
żenie oraz dostęp do 
Morza Bałtyckiego; 
-korzystne warunki 
przyrodnicze dla roz-
wijania turystyki, 
agroturystyki oraz tzw. 
,,czystego przemysłu”; 
-znaczne zasoby siły 
roboczej; 
-bliskość projektowa-
nych tras A1 i Via Bal-
tica; 
-bogactwo kulturowe 
i etniczne. 
 

-przygraniczne poło-
żenie; 
-korzystne warunki dla 

rozwoju rolnictwa 
ekologicznego; 

-baza surowcowa dla 
przemysłu rolno-spo-
żywczego oraz 
drzewnego; 

-wysokospecjalistyczna 
produkcja mleczarska; 
-funkcjonujące placówki 
naukowe, fundacje 
i stowarzyszenia 
pracujące na rzecz 
rozwoju regionu; 
-dynamiczny rozwój 
telefonizacji; 
-czyste i mało zmie-
nione działalnością 
człowieka środowisko 
naturalne; 
-wybitne walory przy-
rodniczo-krajoznawcze; 
-bogactwo kultury 
materialnej 
i narodowościowej. 
 
 

-nadgraniczne położenie 
(możliwość obsługi 
transgranicznego ruchu 
komunikacyjnego skie-
rowanego na Ukrainę i 
Białoruś); 
-walory środowiska 
geograficznego (bogate 
urzeźbienie terenu, 
czyste powietrze at-
mosferyczne, ostoje 
rzadkich gatunków flory 
i fauny); 
-znaczące dla gospo-
darki kraju surowce 
mineralne; 
-wysoki udział terenów 
o dobrych i bardzo 
dobrych warunkach 
glebowych; 
-ważny ośrodek aka-
demicki w południowo-
wschodniej Polsce; 
-zasoby bazy materialnej 
usług publicznych; 
-bogactwo dziedzictwa 
kulturowego. 
 
 
 

-zasoby naturalne, lasy 
i kompleksy leśne, rzeki 
i zbiorniki wodne, 
zasoby gazu, wód geo-
termalnych oraz su-
rowców budowlanych; 
-atrakcyjność turysty-
czna: bogactwo cennych 
obiektów, miejsc dzie-
dzictwa kulturowego, 
wysokie walory przyrod-
niczo-krajobrazowe; 
-czyste środowisko na-
turalne, możliwość roz-
woju rolnictwa 
ekologicznego; 
-sprzyjająca rozwojowi 
struktura wiekowa lud-
ności; 
-lotnisko przystosowane 
do obsługi ruchu krajo-
wego 
i międzynarodowego; 
-potencjał i kultura tech-
niczna przedsiębiorstw 
przemysłu elektroma-
szynowego i chemiczne-
go oraz rolno-spożyw-
czego w połączeniu 
z potencjałem nauko-
wo-badawczym środo-
wiska akademickiego; 
-konkurencyjne ceny te-
renów inwestycyjnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Portrety polskich regionów [2003]. 
 
 

4. Obszary zagrożeń społeczno-gospodarczych 
 
Na pograniczu wschodnim Polski znaczna część przestrzeni geograficznej cha-

rakteryzuje się nagromadzeniem negatywnych cech społeczno-gospodarczych. Na 
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obszarach tych występują zapóźnienia gospodarcze, niekorzystne zjawiska ludno-
ściowe, a także niekorzystne zjawiska w zakresie gospodarki rolnej 

Eberhardt na podstawie przeprowadzonych badań wyróżnił regiony północno-
wschodnie (region mazursko-warmiński, kurpiowsko-biebrzański, podlasko-nadbu-
żański, janowsko-hrubieszowski, suwalski, roztoczański) jako obszary depopula-
cyjne o przewadze funkcji rolniczej, niskim stopniu uprzemysłowienia i małej gę-
stości zaludnienia [Eberhardt 1989]. Przeprowadzona przez Strzeleckiego [Strze-
lecki 1995, s. 5-60] identyfikacja obszarów, deformacji demograficznej wskazała, że 
niekorzystne procesy ludnościowe koncentrują się w północno-wschodniej, wscho-
dniej i centralnej części Polski. Badania przeprowadzone przez Kulikowskiego [Ku-
likowski 1992, s. 23-40] wykazały, że na obszarach wschodniego pogranicza Polski 
występują rolnicze obszary problemowe. Autor wyróżnił na tym terenie cztery takie 
obszary, a mianowicie: 

– łomżyńsko-białostocki o dominacji rolnictwa indywidualnego, niskim po-
ziomie kultury rolnej, słabej mechanizacji i znacznym odpływie ludności, 

– olsztyńsko-elbląski, w którym niski stopień wykorzystania przestrzeni pro-
dukcyjnej wynika z zaniedbań w infrastrukturze technicznej, niedorozwoju 
przetwórstwa spożywczego oraz niskiego poziomu usług produkcyjnych, 

– przemysko-rzeszowski charakteryzujący się dobrymi warunkami agroekolo-
gicznymi, wysokim udziałem ludności dwuzawodowej i rozdrobnieniem 
gospodarstw, 

– sandomiersko-zamojski z bardzo dobrymi warunkami agroekologicznymi, 
ale stosunkowo niskim poziomem kwalifikacji ludności rolniczej i wynika-
jącą z tego niską produktywnością pracy. 

W Polsce występują regiony, na których natężenie problemów przekracza skalę 
lokalną i regionalną. W regionie północno-wschodniej Polski występują obszary, na 
których należałoby przeciwdziałać depopulacji obszarów wiejskich, podnieść pro-
duktywność rolnictwa, wykorzystać istniejące walory agroekologiczne i turystyczne. 
W podregionie zamojsko-sandomierskim należy dążyć do rozwoju infrastruktury na 
obszarach wiejskich, intensyfikować produkcję rolniczą, rozwijać przemysł rolno-
spożywczy [Domański 1998, s. 174]. 

Analizując regionalny układ gospodarczy Polski można wydzielić zróżnicowanie 
poziomu rozwoju gospodarczego województw na podstawie następujących katego-
rii zagrożeń i wyszczególnionych w nich wskaźników: 

– zagrożenia rolnicze: jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, udział naj-
mniejszych gospodarstw (1-5 ha) w strukturze gospodarstw, udział indywi-
dualnych gospodarstw rolnych posiadających swoje użytki rolne w 10 
i więcej działkach, udział użytkowników indywidualnych gospodarstw rol-
nych w wieku powyżej 65 lat, udział ugorów i odłogów w ogólnej po-
wierzchni gruntów ornych, poziom mechanizacji rolnictwa, obsada zwie-
rząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych, udział rolniczych gospo-
darstw domowych o dochodach z emerytury i renty przekraczających 50% 
dochodu ogółem, udział indywidualnych gospodarstw rolnych produkują-
cych wyłącznie na własne potrzeby w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych, 
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udział indywidualnych gospodarstw rolnych o bardzo małej wartości 
sprzedanych produktów rolnych w ogólnej liczbie gospodarstw, 

– zagrożenia społeczno-demograficzne: wielkość współczynnika femini-
zacji w wieku matrymonialnym, udział ,ludności starej (ponad 16%), to 
znaczy w wieku poprodukcyjnym w strukturze ludności, współczynnik ob-
ciążeń ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyj-
nym, saldo migracji stałych na 1000 osób, 

– zagrożenia ekonomiczno-gospodarcze: stopa bezrobocia, pracujący na 
1000 mieszkańców, udział w nakładach inwestycyjnych, produkt krajowy 
brutto na 1 mieszkańca, 

– zagrożenia ekologiczne: emisja pyłowych i gazowych przemysłowych za-
nieczyszczeń.  

Na pograniczu wschodniej Polski można wyróżnić cztery typy ludnościowych 
obszarów problemowych: 

– obszary niekorzystnej struktury płci, 
– obszary zachwianej struktury wieku, 
– obszary bierności zawodowej, 
– obszary nadmiernego i długotrwałego odpływu ludności. 
Struktura ludności według płci jest z całą pewnością istotnym wskaźnikiem 

mówiącym między innymi o możliwościach reprodukcyjnych ludności na danym 
obszarze. Według danych GUS, średni wiek życia kobiet w Polsce jest dłuższy aniżeli 
mężczyzn o ponad 8 lat i w związku z tym w starszych grupach wiekowych przeważają 
kobiety. To sprawia, że współczynnik feminizacji w kraju w roku 2003 wynosił 107. Na 
obszarach wiejskich pogranicza wschodniej Polski zamieszkuje około 3,5 mln ludności. 
Obszar ten, podobnie jak pozostałe obszary wiejskie w Polsce, są obszarami deficytu 
kobiet w wieku matrymonialnym (20-29 lat). Analizowana cecha wykazuje podobną 
zmienność w grupie wieku produkcyjnego, co świadczy o długotrwałym odpływie ko-
biet z obszarów wiejskich. Powodem sukcesywnego opuszczania wsi przez kobiety, 
szczególnie do lat 90-tych ubiegłego wieku było poszukiwanie ,,lepszego życia” 
w mieście. W chwili obecnej zjawisko to w tak dużej skali nie występuje ze względu na 
wysokie bezrobocie, które średnio w kraju wynosi 20%, natomiast w województwie 
warmińsko-mazurskim zarejestrowano 30,3%. 

Wszystkie wschodnie województwa należy uznać za obszary deformacji struk-
tury wieku. Szczególnie dużo ludności w wieku nieprodukcyjnym przypada na 100 
osób w wieku produkcyjnym w województwie podlaskim (82 osoby) i lubelskim 
(76 osób). Ponadto w woj. podlaskim oraz lubelskim występuje wysoki wskaźnik 
ludności w wieku poprodukcyjnym (ponad 16%), co klasyfikuje je do ludnościo-
wych obszarów problemowych o zachwianej strukturze wieku. Do obszarów bier-
ności zawodowej spośród analizowanych województw zalicza się przede wszystkim 
woj. warmińsko-mazurskie, w którym występuje stopa bezrobocia na poziomie 
30,3%. Wszystkie natomiast badane województwa to obszary nadmiernego i długo-
trwałego odpływu ludności [Roszkowska-Mądra 2005, s. 214]. 

Do obszarów zagrożeń ekonomiczno-gospodarczych zalicza się województwo 
warmińsko-mazurskie, na którym występuje wysoka stopa bezrobocia i niski udział 



Barbara Roszkowska-Mądra 116 

w nakładach inwestycyjnych. W województwach wschodniej Polski poza rejonem 
chełmskim i tarnobrzeskim nie występują obszary zagrożeń ekologicznych. 

 
 

5. Podsumowanie 
 
Wszystkie omawiane cechy przestrzeni społeczno-gospodarczej mają wpływ na 

rozwój gospodarczy zarówno kraju, jak i poszczególnych regionów. Obszary woje-
wództw pogranicza wschodniej Polski, na których występują zagrożenia gospodar-
cze, wymagają wsparcia polityki gospodarczej, jak również mają możliwość skorzy-
stania z programów pomocowych Unii Europejskiej. Ponadto do łagodzenia nieko-
rzystnych zjawisk zachodzących na pograniczu wschodniej Polski mogą przyczynić 
się działania zarówno władz rządowych jak i samorządowych w kierunku aktywiza-
cji tych obszarów. Kierunkiem rozwoju omawianych obszarów może być z pew-
nością pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, które najlepiej znają mocne 
strony swojego regionu i najtrafniej w związku z tym potrafią wskazać szanse roz-
wojowe dla swych, małych ojczyzn. 

Z uwagi na liczne walory środowiskowe, położenie geograficzne oraz geopoli-
tyczne w nowej Europie, obszary te z pewnością mają szansę na rozwój i znaczne 
zmniejszenie obszarów zagrożeń społeczno-gospodarczych. Pozwoli to tym samym 
na zmniejszenie dystansu rozwojowego w stosunku do silniejszych regionów Polski 
i innych krajów dobrze rozwiniętych, w których w mniejszym stopniu występują 
obszary problemowe. 
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Streszczenie 
 
Artykuł dotyczy zagadnienia problemowych obszarów społeczno-gospodar-

czych. Autorka definiuje w nim istotę i przyczyny powstawania obszarów proble-
mowych, a następnie w ramach charakterystyki obszaru wschodniej Polski doko-
nuje wyodrębnienia w nim obszarów zagrożeń społeczno-gospodarczych. Istniejące 
zagrożenia wynikają z zapóźnień gospodarczych (dominacja funkcji rolniczej) oraz 
z niekorzystnych zjawisk demograficznych (starzenie się społeczeństwa i depopula-
cja). Istotnym problemem jest ponadto brak umiejętności wykorzystania korzystne-
go położenia geograficznego i walorów środowiska przyrodniczego. 
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ORGANIZACYJNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA 
PRZEKSZTAŁCEŃ AGRARNYCH NA LITWIE 

 
 

 
1. Wstęp 

 
Reformy w rolnictwie podejmowane w różnych krajach w odmiennych okresach 

różniły się między sobą celami i zakresem2

Gospodarkę Litwy na przestrzeni ostatnich wieków poddano kilku reformom 
agrarnym. Wśród nich wymienić należy: reformę rolną 1861 r., reformę Stołypina, 
reformę rolną niepodległej Litwy w latach 1919-1940, bolszewickie reformy rolne

. Niektóre z nich rozwiązywały tylko jeden 
problem (np. własności ziemi), dlatego są uważane za częściowe, jednak większość 
z nich rozwiązywała kilka kwestii, w związku z czym definiuje się je mianem reform 
agrarnych i określa się imieniem jej inicjatora (np. reforma Stołypina), określeniem 
pochodzącym od idei przewodniej przekształceń (np. kolektywizacja) czy też refor-
mami pewnego okresu (np. reforma rolna 1861 r., przekształcenia okresu postsocjali-
stycznego). Z uwagi na różnorodne uwarunkowania instytucjonalne, w jakich prze-
kształcenia zachodziły, reformy realizowano z różnym natężeniem, a uzyskiwane wy-
niki częstokroć były odmienne od celów, jakie zamierzano osiągnąć. 

3

W najbardziej istotny sposób na charakter i postać gospodarki rolnej wpłynęły 
dwie ostatnie reformy, a mianowicie kolektywizacja i postsocjalistyczne przekształ-
cenia agrarne. Pierwsza z nich w radykalny sposób zmieniła reguły użytkowania 
ziemi. Wprawdzie nie została ona bezpośrednio odebrana jej posiadaczom, lecz go-
spodarowanie w uspołecznionych formach dotyczyło 99% ziemi. Byli właściciele 

 
lat 1940 i 1944-48, kolektywizację, postsocjalistyczne reformy agrarne. Jak pokazuje 
zestawienie z tabeli 1 większość wskazanych reform miała jedynie częściowy cha-
rakter i realizowała tylko cele cząstkowe lub też nie dokonywała radykalnych prze-
obrażeń (chociaż ich efekty częstokroć były bardzo znaczące i mocno odczuwalne 
przez społeczność wiejską). 

                          
1 Dr Adam Sadowski jest pracownikiem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku. 
2 Wg zakresu reformy agrarne mogą być podzielone na: reformy rolne – jeżeli zmieniane były 

tylko stosunki własnościowe ziemi lub korzystania z ziemi; reformy majątkowe – gdy przekształcano 
stosunki własności lub reguły korzystania z innego majątku nieruchomego; reformy trybu życia – for-
mowane są wsie, tworzone są zagrody czy odwrotnie; reformy zarządzania; reformy oświaty na wsi; re-
formy stosunków ekonomicznych – wprowadzenie lub zniesienie podatków lub innych obciążeń, 
formułowanie (radykalizowanie lub liberalizowanie) mechanizmów pomocy rolnikom. 

3 Określenie pochodzi z literatury litewskiej [Treinys 2000, s. 17]. 
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gruntów i majątku produkcyjnego nie mieli wpływu na proces gospodarowania, 
a ich dochody nie były uzależnione od wartości majątku, który został połączony 
w formy kolektywne4

W opracowaniu niniejszym skoncentrowano się głównie na okresie przekształ-
ceń postsocjalistycznych. Podjęto próbę wskazania, w jaki sposób uwarunkowania 
instytucjonalne (głównie normy prawne) wpłynęły na efekty i tempo wdrażania re-
form agrarnych na Litwie. 

 [Noniewicz 1996, s. 127; Sadowski 2004, s. 345-346]. Ostatnia 
z reform dotknęła właściwie wszystkich sfer gospodarowania w rolnictwie i można 
śmiało powiedzieć, że była to w pewnym stopniu rewolucja agrarna, która dopro-
wadziła do gruntownych zmian w zakresie władania i użytkowania ziemi i majątku 
trwałego oraz zmian w trybie życia i pracy w rolnictwie litewskim. 

 
TABELA 1 

Główne cechy reform agrarnych na Litwie 

Nazwa reformy Zmiany form 
władania ziemią 

Zmiany form 
władania pozos-
tałym majątkiem 

Zmiany form 
użytkowania 

ziemi 

Zmiany w trybie 
życia 

Reforma rolna 1861 r. +++ O O O 
Reforma Stołypina + O ++ ++ 
Reforma Litwy Niepodległej 
w latach 1919-1940 ++ + ++ ++ 

Reformy bolszewickie 
1940 r. i w latach 1944-1948 +++ + + O 

Kolektywizacja O ++ +++ ++ 
Postsocjalistyczne reformy 
agrarne +++ ++ ++ + 

+++ zmiany podstawowe, mające wpływ na wszystkie podmioty gospodarcze, 
++ znaczące zmiany mające wpływ na dużą część podmiotów, 
+ zmiany stosunkowo niewielkie, 
O zmian nie było albo były one nieznaczne. 

Źródło: M. Treinys [2000], s. 19 
 
 

2. Reformy agrarne w ujęciu historycznym 
 

Reforma rolna z 1861 r. była prawną formą wyzwolenia chłopów z pańszczyz-
ny, w wyniku której chłopi mogli wykupić ziemię wcześniej przez siebie uprawianą. 

                          
4 Majątek był obliczany w tak zwanym „funduszu niepodzielnym”, którego wydzielenie, a tym bar-

dziej przydzielenie w naturze samodzielnym członkom kołchozu czy też grupom nie było przewi-
dziane nawet po odejściu z kołchozu. Osoby przechodzące na emeryturę również nie mogły liczyć na 
odzyskanie swego wkładu własnościowego. Żadnej rekompensty za majątek zmarłego członka koł-
chozu nie dostawały osoby dziedziczące. W latach 1956-1958 w czasie jednej z wielu reorganizacji 
kołchozów ich część została przekształcona w gospodarstwa państwowe (sowchozy), tak więc majątek 
kolektywny został upaństwowiony [Treinys 2000, s. 26]. 
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Można stwierdzić, iż wtedy po raz pierwszy na terenach dzisiejszej Litwy chłopi do-
świadczyli dobrodziejstwa własności prywatnej. 

Reforma Stołypina została zapoczątkowana w Rosji w 1907 r.5

Reforma rolna w niepodległej Litwie miała miejsce w latach 1919-1940. Jej zało-
żenia obejmowały różnorodne cele. W sferze własnościowej ograniczono do 80 ha 
powierzchnię ziemi zarządzanej przez obszarników (od 1929 r. – 150 ha) oraz 
stworzono fundusz ziemi, przeznaczając ją chłopom bezrolnym i małorolnym. 
W sferze organizacyjnej przekształcano formy korzystania z ziemi, dzieląc wsie na 
zagrody. Obok celu ekonomicznego (zwiększenie żywotności ekonomicznej gospo-
darstw rolników oraz konkurencyjności) dążono do realizacji celów socjalnych 
(zmiana parobków dworskich w rolników). W sferze polityczno-narodowej dążono 
do zmniejszenia wpływu ekonomicznego wielkich właścicieli ziemskich pochodze-
nia polskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego [Treinys 2000, s. 16-19]. Celem reform 
z tego okresu było tworzenie klasy średniej. Na Litwie całkowitej likwidacji podle-
gały majątki osób, które znalazły się poza granicami, a jednocześnie uniemożli-
wiono powrót wielkim właścicielom ziemskim – Polakom. J. Kofman, badając 
wpływ zjawiska nacjonalizmu gospodarczego okresu międzywojennego, wśród 
przyczyn warunkujących jego rozwój wymienia potrzebę stworzenia przez nowo 
powstałe państwa jednolitych organizmów gospodarczych. W sferze instytucjonal-
nej wyrażało się to między innymi formułowaniem ustawodawstwa ograniczającego 
dyspozycję materialną mniejszościowych grup obywateli bądź też cudzoziemców. 
W praktyce zaś przejmowano własność współobywateli, co J. Kofman określa 
„procesem unarodowienia własności” [Kofman 1992, s. 47-81]. W efekcie realizacji 
reform rolnych w tym okresie chłopi na Litwie przejęli 150 tys. ha

 i obok innych 
przywilejów pozwalała na podział wspólnot wiejskich. Na Litwie, gdzie nie było 
wspólnotowego korzystania z ziemi, umożliwiła ona zmianę systemu rolnictwa 
trójpolowego i modelu wsi ulicowej w system zagrodowy. 

6

Bolszewickie reformy rolne z krótkimi przerwami miały miejsce w latach czter-
dziestych i generalnie były to działania nacjonalizacyjne. Pierwsza nacjonalizacja 
miała miejsce w 1940 r. Działania rozpoczęto od nacjonalizacji całej ziemi prywat-

 [Ciepielewski 
i inni 1987, s. 317; Wojnarski 2004, s. 185-186]. 

                          
5 W obliczu konfliktów wewnętrznych w Rosji próby reform zostały podjęte przez Piotra Stoły-

pina (w rządzie od 1906 r. do 1911 r.). Za dokument inicjujący reformy należy uznać ukaz z 5 paź-
dziernika 1905 r. zezwalający chłopom na wstępowanie do nowych gmin bez zrzeczenia się gruntów 
w starej gminie oraz ukaz z 9 listopada 1906 r. postanawiający, iż każdy gospodarz władający nadzia-
łem na prawie gminnym może domagać się oddania należnej mu części na własność. Podstawowym 
dokumentem była uchwalona przez Dumę ustawa z 14 czerwca 1910 r. Normy prawne określały, iż 
w gminach (mirach), gdzie ziemia nie była dzielona od momentu ustanowienia nadziałów chłopskich, 
grunty takie uznawano za własność indywidualną. Chłopi automatycznie stawali się właścicielami 
ziemi. Wprowadzono również możliwość występowania chłopów z pozostałych wspólnot gminnych. 
Przydzielenie ziemi następowało w takich przypadkach na mocy uchwały zgromadzenia gminnego 
powziętego większością głosów. Najważniejszymi zmianami było zniesienie reszty spłat za wyzwole-
nie, wprowadzenie prywatnej własności ziemi oraz komasacja gruntów. 

6 W. Rusiński podaje inne liczby, twierdząc, iż na Litwie do końca 1925 r. rozparcelowano 391 tys. 
ha, z czego 210 tys. ha otrzymali bezrolni i osadnicy wojskowi, a 70 tys. ha małorolni. Ogółem refor-
mie na Litwie podlegało 694 tys. ha [Rusiński 1973, s. 476].  
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nej i ograniczenia maksymalnej normy do 30 ha ziemi użytkowanej przez rolników7

Kolejnym etapem socjalizacji rolnictwa na Litwie była kolektywizacja. W latach 
1948–1951 miała miejsce przymusowa zmiana systemu gospodarowania prywatne-
go w system kolektywny. W czasie kolektywizacji gospodarstwa rolników były lik-
widowane, a w ich miejsce tworzono całkowicie zależne od decyzji partii komunis-
tycznej gospodarstwa kolektywne (kołchozy) oraz różnego typu gospodarstwa pań-
stwowe (sowchozy – także gospodarstwa pomocnicze, eksperymentalne, szkolenio-
we i inne). W czasie kolektywizacji zostały przyłączone do gospodarstw kolektyw-
nych: grunty rolne, budynki produkcyjne i część zwierząt, maszyny do uprawy zie-
mi, inwentarz drobny, część innego majątku. W prywatnym władaniu rolnika po-
zostało mieszkanie, drobne budynki gospodarcze, niewielka liczba zwierząt i ptac-
twa oraz prawo do uprawiania działki zagrodowej o powierzchni 0,5–0,6 ha. Pod-
stawowym celem wszystkich transformacji okresu socjalistycznego była potrzeba 
realizacji utopijnej doktryny politycznej komunizmu, co wyrażało się przeob.raże-
niem rolników (dotychczas samodzielnych właścicieli i producentów) w państwo-
wych parobków. Podczas reform bolszewickich nie liczono się ani z protestami rol-
ników, ani też z negatywnymi ekonomicznymi oraz socjalnymi skutkami reform. 

, 
pozostałą część ziemi przeznaczając bezrolnym i małorolnym oraz na tworzenie 
gospodarstw państwowych. Jej wyniki zostały częściowo zlikwidowane w 1941 r. po 
przyjęciu ustawy o denacjonalizacji ziemi przez tymczasowy rząd Litwy. Niemniej, 
powtórne działania przeprowadzone w latach 1944–1948 ponownie przydzielały 
ziemię drobnym użytkownikom, jednocześnie tworząc na pozostałych gruntach go-
spodarstwa państwowe. 

 
 

3. Przekształcenia okresu postsocjalistycznego 
 
Postsocjalistyczne reformy agrarne to cały proces przebudowy rolnictwa litew-

skiego, poczynając od restytucji praw własności ziemi, a kończąc na generalnych re-
formach całego rolnictwa (reforma systemu oświaty, stworzenie mechanizmów 
wsparcia rolników itp.). Wprawdzie jako datę rozpoczęcia reform podaje się 25 lip-
ca 1991 roku, ale należy mieć na względzie, iż pierwsze reformy8 rozpoczęły się już 
w okresie tzw. pierestrojki, kiedy to 4 lipca 1989 r. uchwalono ustawę o gospodars-
twie chłopskim. Ustawa ta nie dotyczyła kwestii własności ziemi9

                          
7 Upaństwowienie ziemi miało miejsce 22.07.1940 r., a dokonał tego tzw. Sejm Ludowy. Prawo do 

korzystania z ograniczonej powierzchni (do 30 ha) obowiązywało do kolektywizacji.  

, niemniej jednak 
był to pierwszy krok w kierunku odradzania się rolnictwa prywatnego. Istotną sła-
bością ustawy był właśnie brak własnościowych zabezpieczeń potencjalnych rolni-

8 Cz. Noniewicz podaje, iż w latach wcześniejszych stworzono możliwość krótkotrwałej dzier-
żawy, co też było sygnałem o rozluźnieniu stosunków socjalistycznych w rolnictwie ówczesnego 
ZSRR [Noniewicz 1996, s. 128].  

9 W ZSRR nie było możliwe wprowadzenie takiej formy własności do konstytucji.  
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ków, w związku z czym zainteresowanie jej realizacją było stosunkowo niewielkie10. 
Dlatego też 26 lipca 1990 r. władze Litwy w celu zaktywizowania ludności wiejskiej 
podjęły uchwałę o zwiększaniu działek przyzagrodowych. W myśl przepisów pra-
cownicy przedsiębiorstw rolnych oraz emeryci mogli powiększyć działki przyzagro-
dowe do 3 ha, zaś pozostałe osoby mieszkające i pracujące na wsi do 2 ha. Zainte-
resowanie taką formą wejścia w posiadanie (była to forma dzierżawy11

Podstawowy akt prawny

) gruntów 
było olbrzymie i w krótkim czasie na mocy tych przepisów powstało około 400 tys. 
podmiotów gospodarczych. Ten fakt w znacznym stopniu wpłynął na późniejsze 
trudności we wdrażaniu właściwych reform lat dziewięćdziesiątych, gdyż wprowa-
dzenie uchwały o powiększaniu działek przyzagrodowych doprowadziło do roz-
dzielenia praktycznie wszystkich gruntów w pobliżu ośrodków gospodarczych. 

12 wprowadzający reformę rolną został uchwalony 25 li-
pca 1991 r., a uzupełnieniem do niego były ustawa z 30 lipca 1991 r. o prywatyzacji 
mienia przedsiębiorstw rolnych13

Koncepcja reform agrarnych powstawała w wyniku wielu dyskusji, a do jej 
ukształtowania przyczyniły się między innymi: Związek Właścicieli Ziemi na Litwie, 
Związek Rolników Litewskich, Ministerstwo Rolnictwa, naukowcy oraz politycy. 
Główne dyskusje miały miejsce w latach 1989-1991, a proponowane rozwiązania 
można przedstawić w trzech wariantach [Treinys 2000, s. 21]: 

 oraz ustawa precyzująca tryb i warunki przywra-
cania praw własności z 18 sierpnia 1991 r. Podstawowym celem, jaki postawiono 
powyższym normom prawnym, było odtworzenie stosunków własnościowych ist-
niejących na Litwie przed 22 lipca 1940 r. 

– Zerowy (tzn. reforma bez restytucji) – proponowano, aby na bazie ówcze-
snych kolektywnych użytkowników ziemi tworzyć prywatne podmioty go-
spodarcze, nie zwracając uwagi na własność ziemi ani też inny majątek 
w przeszłości będący w posiadaniu osób fizycznych. Byłym właścicielom 
majątku nie przysługiwałyby żadne płatności kompensacyjne. 

– Całkowitej restytucji (tzn. restytucja bez reformy) – zwrot poprzednim 
właścicielom lub ich spadkobiercom wszystkiej będącej w ich posiadaniu 
przed kolektywizacją ziemi oraz innego majątku. Zwrot miałby mieć cha-
rakter naturalny. 

– Częściowej restytucji (tzn. reforma przez restytucję) – zwrot właścicie-
lom lub spadkobiercom w naturze tylko ziemi wolnej oraz innego zacho-
wanego majątku nieruchomego. W przypadku gdy ziemia lub też inny ma-
jątek obciążone byłyby prawem własności (albo są w użytkowaniu innych 

                          
10 Wśród innych przyczyn należy wymienić zanik tradycji gospodarowania na własny rachunek, 

brak ośrodków gospodarczych, brak odpowiedniego sprzętu rolniczego, brak środków finansowych 
czy też źródeł finansowania na uruchomienie produkcji [Sadowski 2004, s. 347]. 

11 Usankcjonowano to dopiero 23 grudnia 1993 r. ustawą o dzierżawie ziemi [Sadowski 2004, s. 349]. 
12 W 1990 r. zatwierdzono w Odrodzonym Sejmie Litwy Program reformy agrarnej, co należy uważać 

za pierwotny dokument wskazujący kierunek reform.  
13 Niektóre źródła podają, iż prywatyzację mienia w państwowych przedsiębiorstwach rolnych 

przeprowadzono na mocy ustawy o prywatyzacji majątku państwowego z 21 lipca 1991 r. [Žemės 
ūkio… 1996, s. 76]. 
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osób), właścicielom proponowano kompensację w naturze lub w formie 
pieniężnej. 

Z powodu sprzeczności interesów nie przyjęto wariantu reformy zerowej lub 
całkowitej restytucji, lecz wybrano kompromis – wariant częściowej restytucji. Po-
nadto do problemu prywatyzacji nie zastosowano podejścia kompleksowego, 
w związku z czym prywatyzacja ziemi i innego majątku odbywała się równolegle, 
stwarzając powstającym po reformie podmiotom gospodarczym dodatkowe pro-
blemy prawne oraz organizacyjne. Dla części podmiotów gospodarczych po pry-
watyzacji brakowało ziemi, a niektórym właścicielom, którzy odzyskali ziemię, bra-
kowało budynków i maszyn do uprawy roli. 

Przed rozpoczęciem wdrażania reformy wykonano geodezyjne prace przygoto-
wawcze, między innymi tworząc plany określające dokładną wartość działek oraz 
ograniczenia w działalności gospodarczej (potrzeby ochrony środowiska, histo-
ryczne itp.). W planach starano się uwzględnić fakt, iż część ziemi została już wcze-
śniej przeznaczona do zagospodarowania w formie działek przyzagrodowych14

– obiekty infrastruktury socjalnej i wytwórczej (należące do instytucji kultury, 
zdrowia, gospodarstwa cieplnego, wodociągów itp.), które zdecydowano 
się przekazać do użytku ogólnego dla samorządów lokalnych; 

. Po-
nadto z prywatyzacji wyłączono: 

– zbudowane przez gospodarstwa uspołecznione domy mieszkalne i miesz-
kania, które miano prywatyzować wg innej ustawy; 

– urządzenia melioracyjne; 
– część majątku odpowiadającą wartości pożyczki zaciągniętej po 01.01.1990 r. 
Według przyjętych reguł osoby, które pracowały w przedsiębiorstwach rolnych, 

nabyły prawo odzyskania własnej lub też odziedziczonej ziemi i otrzymania części 
majątku gospodarstwa. Osoby, które nie pracowały w przedsiębiorstwach rolnych, 
jednakże miały udokumentowane prawa do ziemi, mogły odzyskać ziemię bez in-
nego nieruchomego majątku. Osoby, które pracowały w przedsiębiorstwie rolnym, 
ale nie odziedziczyły ziemi własnej (albo ich ziemia była w innej miejscowości), 
w czasie prywatyzacji mogły uzyskać majątek prywatyzowanego przedsiębiorstwa, 
lecz często nie miały one realnych możliwości uzyskania ziemi. 

Zwracając ziemię w naturze (do 50 ha użytków rolnych, 10 ha lasu i 5 ha zbior-
ników wodnych), jeżeli warunki na to pozwalały, dokonywano tego w „starym” 
miejscu. W przypadku niemożliwości dokonania takiego transferu oddawano grunty 
w innych miejscach (tzn. przydzielając ziemię w innym miejscu, do którego nie zo-
stały zgłoszone roszczenia, początkowo najczęściej tylko oddając w użytkowanie). 
Możliwe było również uzyskanie rekompensaty w pieniądzu i takie rozwiązania 
w pierwszym etapie reform cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pretendenci przy 
zwrocie czy kupnie ziemi (które miało miejsce w nielicznych przypadkach), musieli 
spełniać określone wymagania – mieszkać na wsi i pracować w rolnictwie, posiadać 
niezbędne maszyny. Wymagania te były jednak często kwestionowane i nie 
uwzględniano ich w praktyce. 

                          
14 Określanych też mianem gospodarstw osobistych. 
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TABELA 2 
Podstawowe poprawki do początkowej ustawy  

o prywatyzacji ziemi (lipiec 1993 r.) 

Poprzednie sformułowanie Nowe sformułowanie 
Przywrócenie prawa własności 
ziemi tylko tym, którzy planują 
rozpoczęcie działalności gospodar-
czej. 

Przywrócenie prawa własności ziemi tym, którzy pla-
nują rozpocząć działalność gospodarczą lub zgadzają 
się dzierżawić ziemię indywidualnym rolnikom lub też 
przedsiębiorstwom rolnym potrafiącym ją efektywnie 
wykorzystać. 

Przydzielić ziemię właścicielom 
działek rolnych w indywidualnych 
gospodarstwach domowych (2-3 
ha).  

Pozwolić bezpłatnie prywatyzować działki rolne in-
dywidualnych gospodarstw domowych tym, którzy 
z nich korzystają albo stworzyć przyjazne warunki do 
prywatyzowania ich przez innych właścicieli. 

Pozwolić nabyć ziemię do 80 ha. Pozwolić nabyć ziemię do 80 ha oraz pozwolić na 
dzierżawę tej ziemi. 

Właściciele lub spadkobiercy 
w pierwszej kolejności powinni 
mieć możliwość uzyskiwania re-
kompensaty, a dopiero w drugiej 
kolejności można dokonywać 
zwrotu w naturze. 

Właściciele (spadkobiercy) mogą otrzymać rekom-
pensaty gotówką, także może im być dana ziemia le-
śna, torfowiska itp., przydzielona działka budowlana 
albo opłacona budowla domu obliczona wg wartości 
ziemi. 

Źródło: Žemės ūkio... [1996], s. 73. 
 
Podstawowa ustawa o warunkach zwrotu ziemi z 1991 r. pozwalała zwrócić 

ziemię jej poprzednim właścicielom lub wypłacić rekompensaty czekami inwesty-
cyjnymi albo też w gotówce. Rekompensaty w gotówce były bardzo popularne 
z powodu ich wysokości – od 600 do 1700 litów15 za ha w zależności od jakości 
ziemi16

W latach 1991-1995 znaczna część ustawy o reformie rolnej była poprawiana 
i uzupełniana. Między innymi 23 grudnia 1993 r. uchwalono ustawę o dzierżawie 
ziemi, jednakże najważniejsze poprawki w ustawie o ziemi wprowadzono 15 lipca 
1993 r. Zasadnicze cele ustawy nie zmieniły się, a jedynie uelastyczniono pewne 
rozwiązania, aby dostosować prawo do wymogów rynkowych. 

. System czeków inwestycyjnych był niezrozumiały dla większości preten-
dentów, jednocześnie uprawa ziemi była droga, a ceny produktów rolnych bardzo 
niskie. W konsekwencji doszło do wyczerpania środków finansowych i w czerwcu 
1995 r. rząd postanowił zaprzestać wypłat rekompensat. 

Ważną datą był 26 kwietnia 1994 r., kiedy to przyjęto ustawę o ziemi (uprawo-
mocniła się ona 1 lipca 1994 r.). Ta ustawa nadała właścicielom ziemi prawo do jej 

                          
15 Dla porównania w roku 2002 średnia cena ziemi wynosiła 1200 litów za ha i w zależności od 

jakości wahała się w granicach 1000-1500 litów/ha, przy czym grunty nieurodzajne i zaniedbane 
można było kupić nawet za 500 litów/ha [Lietuvos žemės... 2003, s. 27].  

16 W pierwszym okresie ponad 90% wnioskodawców żądało wypłaty w gotówce [Žemės ūkio... 
1996, s. 74]. 



Organizacyjno-prawne uwarunkowania przekształceń agrarnych… 125 

sprzedaży, darowizny, zastawu, wymiany lub dzierżawy. Tak więc dopiero w poło-
wie 1994 r. stworzono warunki efektywnego działania rynku ziemi. 

Prywatyzacja ziemi i majątku prowadzona była jako dwa równoległe procesy. 
Prywatyzacja ziemi przeciągnęła się na cały okres lat dziewięćdziesiątych, a procesy 
zwrotu trwają jeszcze do dzisiaj. Z kolei prywatyzacja majątku przedsiębiorstw rol-
nych trwała bardzo krótko i miała miejsce w latach 1992–1993. Pretendentami do 
dzielonego majątku przedsiębiorstw byli: 

– pracownicy przedsiębiorstw rolnych; 
– osoby, które odeszły na emeryturę z przedsiębiorstw rolnych; 
– inwalidzi I lub II grupy, którzy stali się nimi pracując w przedsiębiorstwie; 
– pracownicy gospodarstw rolnych wcześniej pracujący w przedsiębiorst-

wach rolnych. 
Z powodu złożoności procesu prywatyzacji oraz braku informacji żaden z pre-

tendentów z wyżej wymienionych kategorii nie kupił własności o większej wartości, 
dlatego też listę potencjalnych uprawnionych rozszerzono i włączono do niej in-
nych mieszkańców wsi: pracowników instytucji medycyny, oświaty itp., którzy nie 
byli bezpośrednio związani z uprawą ziemi. Majątek zakładów prywatyzowano 
dwoma sposobami: bezpośrednio sprzedawano na zamkniętych lub otwartych au-
kcjach albo rozpowszechniano akcje. Pretendenci mogli nabywać sprzedawany ma-
jątek płacąc czekami inwestycyjnymi, które otrzymał każdy obywatel Litwy, lub też 
czekami inwestycyjnymi przedsiębiorstw rolnych, które otrzymywali pracownicy 
tychże przedsiębiorstw17

Prywatyzowany majątek przedsiębiorstw rolnych na Litwie pretendenci mogli 
nabyć inwestując otrzymane ogólne czeki inwestycyjne lub też czeki inwestycyjne 
przedsiębiorstw rolnych. W praktyce pretendenci najczęściej na ten cel przeznaczali 
tylko czeki inwestycyjne przedsiębiorstw rolnych, których nie można było wykorzy-
stać w inny sposób, a za ogólne czeki inwestycyjne kupowane były mieszkania, dzia-
łki zagrodowe, a nawet realizowano wypłaty w stosunku do innych osób. Z tego 
powodu część majątku przedsiębiorstw, zwłaszcza prywatyzowanego metodą pod-
pisywania udziałów, nie została nabyta do końca prywatyzacji. Niemniej w wyniku 
działań prywatyzacyjnych rozdysponowano przeważającą część majątku. 

. 

Działania te były na tyle szybkie, że do stycznia 1993 r. ponad 80% majątku tra-
fiło w prywatne ręce. Pozostały majątek został sprzedany za 5% jego wartości bi-
lansowej. W wyniku działań prywatyzacyjnych około 60% majątku nabyli ludzie 
w wieku emerytalnym. Wprawdzie można stwierdzić, iż zaletą przyjętych rozwiązań 
było oparcie systemu na zasadach sprawiedliwości społecznej i równości, to efekty 
ekonomiczne takich rozwiązań były jednak mało efektywne. 

Wartość sprywatyzowanego majątku wyniosła około 183,3 mln litów. Środki te 
trafiły do Funduszu reformy rolnej, z którego wypłacano rekompensaty właścicie-
lom ziemi. Niestety była to kropla w morzu potrzeb, gdyż do stycznia 1995 r. suma 
wypłat z Funduszu wyniosła około 332,2 mln litów. 

                          
17 Wartość czeków inwestycyjnych przedsiębiorstw rolnych ustalano w zależności od wartości ma-

jątku przedsiębiorstwa oraz liczby lat pracy.  
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W celu intensyfikacji przekształceń agrarnych na początku 1997 roku Sejm Re-
publiki Litewskiej podjął uchwałę o konieczności uaktualnienia aktów prawnych 
dotyczących reformy rolnej. Efektem tych działań było przyjęcie 1 lipca 1997 r. 
ustawy o odtworzeniu praw własności do pozostałego majątku. Według nowych 
norm prawnych zwiększono maksymalną powierzchnię zwracanej ziemi do 150 ha, 
zarazem odrzucając wymóg zamieszkiwania pretendenta na terenie Litwy. Jeżeli 
któraś z zainteresowanych stron (właściciel lub osoba użytkująca grunty) zgadzała 
się na odebranie ziemi w innym miejscu, działka mogła być powiększona o 30%. 
W przypadku osób zasłużonych dla Litwy, a także tych, które doznały represji ze 
strony władzy radzieckiej, powierzchnia zwracanej ziemi mogła być powiększona 
o 100%. W nowej redakcji ustawy przyjęto zasadę, iż prawa własności mogą być 
odtwarzane tylko po przygotowaniu odpowiednich projektów geodezyjnych, które 
obejmowały obręby katastralne. Najczęściej granice takich obszarów pokrywały się 
z granicami byłych gospodarstw uspołecznionych, a przyczyną przyjęcia takiego 
rozwiązania technicznego był fakt, iż istniejąca dokumentacja kartograficzna doty-
czyła właśnie takich obszarów18

Wdrożenie nowej redakcji ustawy o zwrocie ziemi, a tym samym ustanowienie 
nowej struktury instytucjonalnej odbiło się negatywnie na dynamice działań restytu-
cyjnych. Podczas gdy w latach 1995-1996 podjęto 158,9 tys. decyzji, w latach 1997-
1998 ich liczba spadła do 76,6 tys. Dopiero w latach 1999-2000 ilość orzeczeń 
wzrosła do 143 tys., osiągając poziom zbliżony do tego, jaki miały instytucje przed 
reformą. Pokazuje to wyraźnie, iż samo wdrożenia nowych rozwiązań wymagało 
czasu oraz że nowe instytucje również potrzebowały go na okrzepnięcie. 

 [Treinys 2000, s. 25]. 

Znaczne trudności w realizacji reform miały miejsce na Litwie Wschodniej, 
szczególnie w rejonach, które w okresie międzywojennym należały do Polski. Zna-
czna część dokumentów potwierdzających prawo własności do znajdującej się tam 
ziemi znajduje się w archiwach Białorusi, Rosji i Polski19

Pomimo założeń, jakie przyjęto w roku 1997 podczas  aktualizowania doku-
mentów, nie udało się reform agrarnych zakończyć. Proces przekształceń nadal ma 
miejsce i jeszcze będzie trwał, chociażby z uwagi na konieczność rozpatrzenia kil-
kudziesięciu tysięcy wniosków, w przypadku których pretendenci nie udokumento-
wali w odpowiedni sposób swoich praw do własności. Niemniej, do 1 stycznia 
2004 r. z przedstawionych 741 tys. wniosków o zwrócenie praw własności do 4,2 
mln ziemi, 643,7 tys. wniosków rozpatrzono pozytywnie. Podjęto decyzje o zwrocie 
praw własności do 3,6 mln ha ziemi. W wyniku działań przywrócono prawa wła-
sności do 87,5% powierzchni gruntów rolnych

. Dodatkowym problemem 
tych okolic są wsie ulicowe (36% ziemi na terytorium powiatu wileńskiego). Upo-
rządkowanie ich gruntów jest trudniejsze niż wsi zagrodowych [Treinys 2000, s. 26]. 

20

                          
18 Na Litwie ustanowiono 1286 rejonów katastralnych, podczas gdy przed reformami agrarnymi 

funkcjonowało 1160 podmiotów gospodarczych.  

. Należy zauważyć, iż tempo dzia-
łań reprywatyzacyjnych nie jest jednakowe we wszystkich rejonach Litwy (wy-

19 W początkowym okresie reform dokumenty takie zostały zdyskredytowane i nie mogły służyć 
do potwierdzenia praw własności [Sadowski 2004, s. 350-352]. 

20 Łącznie zwrot w naturze w postaci równowartościowej działki oraz rekompensat pieniężnych. 
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kres 1). W największym stopniu reforma jest zaawansowana na obszarach typowo 
rolniczych. Dużo wolniejsze tempo prac odtwarzających prawa własności ma miej-
sce w okolicach dużych miast (Wilno, Kowno itp.). Jest to spowodowane głównie 
faktem rozrostu tych ośrodków miejskich i niemożliwością fizycznego zwrotu wielu 
gruntów, które przed wojną należały do prywatnych osób. Przypuszcza się, że po 
zakończeniu procesu zwracania ziemi powierzchnia wolnych gruntów będzie wyno-
siła około 0,5 mln ha, które to będzie można sprzedać na wolnym rynku. 

 
WYKRES 1 

Odtworzone prawa własności do ziemi wg okręgów  
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Źródło: Lietuvos žemės... [2003], s. 26. 
 
 

4. Podsumowanie 
 
Reasumując można stwierdzić, że przekształcenia własnościowe okresu postso-

cjalistycznego na Litwie miały charakter długotrwałej reformy agrarnej. Dotknęły 
one bowiem wielu sfer aktywności byłych właścicieli ziemi oraz osób zamieszka-
łych na obszarach wiejskich i miejskich. Podkreślić należy fakt, iż początkowa ży-
wiołowość w tworzeniu aktów prawnych spowodowała konieczność wielokrotnego 
ich udoskonalania. Ponadto zmieniające się koncepcje reform, w zależności od 
zmian równowagi sił politycznych w Sejmie Republiki Litewskiej, a także z powodu 
nacisków społeczeństwa, powodowały duży zamęt organizacyjny i nie sprzyjały 
efektywności przeobrażeń. Niemniej, na drodze działań reprywatyzacyjnych osią-
gnięto już znaczne sukcesy. Przede wszystkim sprywatyzowano majątek zlikwido-
wanych przedsiębiorstw państwowych. Ponadto proces odtwarzania praw własno-
ści praktycznie dobiega już końca i do rozpatrzenia pozostały tylko podania osób, 
które w niedostatecznym stopniu udokumentowały prawa do zwrotu majątku. Na 
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uwagę zasługuje to, iż stworzone rozwiązania organizacyjno-prawne doprowadziły 
do odrodzenia się rynku ziemi, co będzie sprzyjało racjonalnym przekształceniom 
agrarnym wynikającym z praw rynku. 
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Streszczenie 
 
Proces reprywatyzacji rozpoczął się podczas tzw. pierestrojki, kiedy wprowadzone 

zostały pierwsze koncepcje odbudowy prywatnej własności ziemi. Reformy rozpo-
częły się w końcu 1991 r., kiedy parlament i rząd Litwy uchwaliły odpowiednie akty 
prawne i przeznaczyły na ten cel środki. Początek prywatyzacji nie oznaczał roz-
dzielenia ziemi wszystkim potencjalnym właścicielom. Proces prywatyzacji zajął 
dużo czasu, gdyż akty prawne były wielokrotnie udoskonalane. Zmiany koncepcji 
prywatyzacji były wynikiem nacisków społeczeństwa i polityków. W dniu 1 lip- 
ca 1997 r. wprowadzono zapisy o ochronie prywatnej własności. Od tego momentu 
rząd ustanowił gwarancje dla osób cierpiących represje i deportowanych. W warun-
kach funkcjonowania nowych aktów prawnych i nowych instytucji proces przeksz-
tałceń własnościowych nie przyspieszył i stan ten trwa do chwili obecnej. 
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GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY – WIZJA REALNA CZY 
ODLEGŁE MARZENIE POLSKI 

 
 

 
1. Wstęp 

 
W gospodarce XXI wieku zmieniło się całkowicie spojrzenie na czynniki, które 

wywołują wzrost gospodarczy. Obecnie kapitał, ziemia, praca ludzka ustępują miej-
sca czynnikowi nietrwałemu, jakim jest nauka. Już w minionych epokach zauwa-
żono, że kraje, które posiadały większą wiedzę, zdobywały przewagę nad innymi 
państwami we wzroście gospodarczym, a co za tym idzie również w poziomie życia 
ludności. W tych krajach znacznie szybciej zgłaszano większą liczbę wynalazków, 
które przyczyniły się do wzrostu efektywności gospodarki. Według Schumpetera 
występowały następujące etapy gospodarki: 

– energia wodna, tekstylia, żelazo – lata 1785-1845, 
– energia parowa, kolej, stal – lata 1845-1900 , 
– elektryczność, chemikalia, silnik parowy – lata 1900-1950, 
– petrochemia, elektronika, lotnictwo – lata 1950-1990 [Zieńkowski 2003]. 
Wiek XXI, jak uważa Schumpeter, będzie wiekiem, gdzie innowacja stanie się 

kluczowym elementem rozwoju gospodarczego. Nauka zacznie skupiać się na wy-
soko zaawansowanej technologii informacyjnej, przekazywaniu informacji oraz so-
ftwarze. 

Obecnie, jak twierdzi profesor Antoni Kukliński, Polska znajduje się w stadium 
przejściowym między gospodarką industrialną a gospodarką opartą na wiedzy. 
Droga Polski ku gospodarce opartej na wiedzy jest długa [http://www.pwe.org.pl/ 
/pdf/4610.pdf, 20.10.2005, godz. 15.02]. 

Nowa Encyklopedia PWN podaje dwie definicje wiedzy. Wiedza w węższym zna-
czeniu to ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich 
wykorzystywania; w społeczeństwach współczesnych wiedza w tym znaczeniu to 
przede wszystkim, choć nie wyłącznie, wiedza naukowa; zajmuje się nią gł. teoria 
poznania i filozofia nauki. W szerokim znaczeniu oznacza ona wszelki zbiór infor-
macji, poglądów, wierzeń itp., którym przypisuje się wartość poznawczą i/lub 
praktyczną [Nowa Encyklopedia…]. 

                          
1 Piotr Radawiec jest studentem IV roku Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
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Czym tak naprawdę jest gospodarka oparta na wiedzy? Pytanie jest trudne, po-
nieważ to nowa forma rozwoju gospodarki. Istnieje wiele definicji, są różne spoj-
rzenia i wizje jej rozwoju. Według raportu opracowanego wspólnie przez OECD 
i Bank Światowy, gospodarka oparta na wiedzy to taka, „w której wiedza jest two-
rzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez 
przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając szybkiemu 
rozwojowi gospodarki i społeczeństwa”. Definicja ta nie koncentruje uwagi wy-
łącznie na wąskim odcinku przemysłu wysokiej techniki czy też na technologii in-
formacji i komunikacji. Stwarza ona raczej ramy do analizy całego spektrum opcji 
w zakresie polityki edukacyjnej oraz polityki w zakresie infrastruktury informacyjnej 
oraz systemów innowacji, które promują rozwój gospodarki opartej na wiedzy. 

W ujęciu tym podkreśla się rolę lepszej koordynacji pomiędzy działalnością 
rządu, sektora prywatnego oraz społeczeństwa obywatelskiego, która ma na  celu 
wzmocnienie konkurencyjności oraz przyspieszenie rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego [Korea and the Knowledge… 2000]. 

A. K. Koźmiński sformułował definicję mikroekonomiczną w sposób następujący: 
„Gospodarka oparta na wiedzy to jest taka gospodarka, w której działa wiele 

przedsiębiorstw, które na wiedzy opierają swoją przewagę konkurencyjną” [Koź-
miński 2001]. 

Przyglądając się obu definicjom, można wyciągnąć jeden wniosek: gospodarka 
oparta na wiedzy to taka, w której wiedza jest najcenniejszym towarem. Gospo-
darka oparta na wiedzy jest typem gospodarki szybko rozwijającej się, należy więc 
poświecić jej więcej uwagi. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości budowy 
gospodarki opartej na wiedzy oraz szans i zagrożeń z niej wynikających, a także po-
równanie stopnia wprowadzenia jej w Polsce i innych krajach. 

Według specjalistów Komitetu Badań Naukowych nośnikami gospodarki opar-
tej na wiedzy są [http://www.kbn.gov.pl/analizy/20040518_tezy.html#1]: 

a) nauka i zaplecze badawczo-rozwojowe, 
b) edukacja, 
c) część usług biznesowych związanych z gospodarką opartą na wiedzy, 
d) przemysł wysokiej technologii, 
e) społeczeństwo informacyjne. 
Przyjęto założenie, że kraj, który wdroży najbardziej zaawansowane zmiany 

w wyodrębnionych zakresach, kreuje w ten sposób gospodarkę opartą na wiedzy 
[Buszko 2005, s. 28]. Szczegółowa analiza zakresów gospodarki opartej na wiedzy 
pozwoli pokazać stan realizacji gospodarowania wiedzą w Polsce. 

 
 

2. Ocena polskiej nauki i zaplecza badawczo-rozwojowego  
na tle krajów OECD 

 
Rola ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych we wzroście innowacyj-

nym gospodarki była w krajach OECD jeszcze do niedawna niedoceniana. Od dru-
giej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku ta sytuacja uległa zmianie. Szczegó-
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łowa analiza przeprowadzona w krajach OECD pokazała niskie powiązanie sektora 
nauki z gospodarką i niski poziom innowacyjności. Sformułowana w 2000 roku 
Strategia Lizbońska doprowadziła do transformacji gospodarki europejskiej w kie-
runku gospodarki opartej na wiedzy z wykorzystaniem ważnego czynnika, jakim jest 
rola badań we wzroście gospodarczym. 

Kreowanie gospodarki opartej na wiedzy wymaga efektywnego połączenia ośro-
dków naukowych oraz badawczo-rozwojowych z sektorem przemysłu i usług. Pow-
szechnie się przyjmuje, że ośrodki te są istotnym źródłem rozwiązań innowacyj-
nych. Z tego względu nadaje się im duże znaczenie i przywiązuje uwagę do ich roz-
woju [tamże, s. 28]. 

Nakłady finansowe na naukę i zaplecze badawczo-rozwojowe nie są jedynym 
problemem, jaki hamuje rozwój innowacji w Polsce. Nie tylko trwałe funkcjonowa-
nie ośrodków pozwoli uzyskać pozytywny efekt, ale również potrzebne jest opraco-
wanie pewnego modelu, który będzie miał na celu ocenę efektywności polskich oś-
rodków badawczych. Przedsiębiorcy korzystający z usług ośrodków naukowych 
oraz zaplecza badawczo-rozwojowego powinni mieć możliwość oceny tych ośrod-
ków. Obecnie funkcjonuje system przekazywania informacji wewnątrz, czyli między 
ośrodkami. W krajach, którym zależy na wzroście innowacyjnym, informacja musi 
być przekazywana na zewnątrz. 

Analiza struktury wydatków w sferze B+R w Polsce  na tle Unii Europejskiej 
i krajów OECD dokonana została z uwzględnieniem następujących mierników: 

– udział Polski w światowych nakładach na B+R, 
– struktura instytucjonalna B+R w Polsce, 
– struktura finansowania według udziału B+R, dziedzin naukowych, prac ba-

dawczych, 
– struktura wynagrodzeń pracowników B+R, 
– nakłady inwestycyjne sfery B+R, 
– struktura publikacji naukowych w ujęciu ogólnym i według dyscyplin, 
– miernik innowacyjności i transferu technologii [Grudzewska, Hejduk 2003, 

s. 38]. 
Zaprezentowane dane w tabeli 1 prezentują polską naukę i technikę w niekorzyst-

nym świetle w porównaniu z innymi krajami OECD. Relacja wydatków na B+R do 
PKB (w %) wnosi zaledwie 0,8%. Dla dokładnej analizy polskiej nauki i techniki trzeba 
określić wskaźnik GERD2

                          
2 Wskaźnik GERD (Gross Domestic Expenditure on R&D – krajowe wydatki na badania i rozwój 

ogółem) to całkowite wydatki wewnętrzne na prace 

. Wskaźnik GERD powinien się kształtować na poziomie 
od 1% do 1,5% dochodu narodowego brutto, aby można było zapewnić stały kon-
takt polskich placówek naukowych z najnowocześniejszymi technologiami. Zda-
niem autorów kształtowanie się wskaźnika GERD na poziomie od 2% do 3% do-
chodu narodowego brutto zapewni nie tylko utrzymanie kontaktu ze światową na-
uką, ale również doprowadzi do wzrostu gospodarczego i poprawy innowacyjności 

B+R realizowane na terytorium kraju w danym 
okresie sprawozdawczym. GERD zawiera wydatki na B+R realizowane w danym kraju, finansowane 
z zagranicy, jednak nie obejmuje opłat przekazywanych na B+R za granicę. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Badania�
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozw%C3%B3j&action=edit�
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gospodarki. Analiza wskaźnika GERD pokazała, że źle zarządza się nauką w Pol-
sce. Polska nie spełnia podstawowych wymogów systemu europejskiego. Niski po-
ziom nakładów spowoduje, że Polska może nigdy nie zniwelować luki technicznej 
i technologicznej występującej między nią a  krajami OECD. 

 
TABELA 1 

Diagnoza stanu nauki i techniki – różnice pomiędzy Polską  
a krajami OECD w 2002 roku 

Kraje 
 

Relacja 
wydat-
ków na 
B+R  

do PKB  
(w %) 

Udział wydat-
ków na B+R 

sektora przed-
siębiorstw oraz 
budżetu ogól-

nych wydatków 
na B+R (w %) 

Struktura wydatków 
na B+R w podziale 
na badania podsta-
wowe, stosowane 
i prace rozwojowe 

(w %) 

Struktura wydatków 
na B+R (podstawo-

we i stosowane) 
w podziale wg dys-
cyplin naukowych 

(w %) 

Nakłady na 
B+R 

w przeliczeniu 
na mieszkańca 
(w tyś. USD-

PPP) 
BP BS PR 

Nauka 
o  

życiu 

Nauki 
ścisłe 

Nauki 
spo-

łeczne 
Polska 0,8 30,6 38 25 37 31 67 1 37,2 
USA 2,6 68,5 18 21 61 55 32 12 171,9 

Japonia 2,8 72,6 13 24 63 49 50 1 141,7 
Korea 2,8 72,5 13 29 58 29 69 2 165,1 
Francja 2,3 50,3 22 29 50 49 47 2 179,5 
Niemcy 2,4 61,7 - - - 49 47 3 181,8 

Wlk. Brytania 2,0 47,3 17 58 25 55 33 11 143,2 
Finlandia 2,8 63,9 - - - 65 28 6 154,3 
Hiszpania 0,9 49,8 22 36 41 52 44 3 101,4 
Portugalia 0,6 21,2 28 43 30 41 55 2 69,5 

Austria 1,5 52,1 23 40 38 60 36 3 244,2 
Holandia 2,1 45,6 - - - 60 31 8 193,9 
Szwecja 3,8 67,7 20 15 64 63 31 5 316,4 
Włochy 2,2 43,9 22 44 34 53 44 2 156,6 
Węgry 0,7 36,1 31 31 37 47 58 2 60,4 
Czechy 1,2 60,2 18 34 48 39 57 3 133,9 

Źródło: W. M. Grudzewska, I. Hejduk [2003]. 
 
Niepokój może wywoływać sytuacja związana ze strukturą wydatków na badania 

podstawowe, badania stosowane i prace rozwojowe. Nauka nie powinna ograniczać 
się jedynie do teorii, ale przede wszystkim przyczyniać się do wzrostu gospo-
darczego i zwiększenia innowacyjności. W Polsce zaledwie 25% wydatków na B+R 
jest przeznaczanych na badania stosowane, które mają znaczący wpływ na rozwój 
gospodarki państwa. 

Posługując się metodą opracowaną przez autorów Białej Księgi [Biała Księga… 
2003], można przedstawić szanse różnych krajów w zwiększeniu innowacyjności 
w sektorze B+R. 

Założenia ogólne: 
– stopa wzrostu PKB 3,5% w krajach kandydujących, 1,5% w krajach człon-

kowskich (UE 14), 
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– do kalkulacji przyjęto 19 krajów: UE-14 i 5 najsilniejszych kandydujących. 
Wyniki: 
– udział nowych członków UE w PKB 19 krajów wzrośnie o 1% w roku 

2010 w porównaniu z 2002 r., 
– 2 kraje wytwarzać będą połowę, 5 największych większość unijnego PKB. 

Są to: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania. Jest zatem 
oczywiste, że te kraje będą dyktować politykę odnośnie wydatków na B+R. 

 
TABELA 2 

Eksplaracja intensywności B+R w 2010 roku 

Kraj Intensywność B+R 
2001 2010 LT 2010 OST 

Austria 1,91 2,35 2,31 
Belgia 1,96 2,39 2,45 
Czechy 1,31 0,72 1,64 
Dania 2,09 2,69 2,93 

Finlandia 3,37 4,66 5,8 
Francja 2,2 1,96 2,29 
Niemcy 2,53 2,31 2,94 
Grecja 0,67 0,96 1,55 
Węgry 0,8 -0,02 1,38 
Irlandia 1,21 1,86 0,77 
Włochy 1,07 0,78 1,06 
Holandia 1,97 1,99 2,14 

Polska 0,67 0,65 0,31 
Portugalia 0,76 0,91 1,53 
Słowacja 0,65 -0,64 0,61 
Słowenia 1,52 1,16 1,72 
Hiszpania 0,97 1,00 1,38 
Szwecja 3,78 5,15 4,38 

Wlk. Brytania 1,85 1,47 2,12 
EU-25 1,81 1,62 2,01 

Źródło: Biała Księga, część II… [2003]. 
 
Kolumna 2010 LT prezentuje intensywność B+R w roku 2010, bazując na tren-

dzie długookresowym od roku 1990, a kolumna 2010 OST wykazuje trend krótko-
okresowy, obejmując ostatnie trzy lata do roku 2000. Polska w trendzie długookre-
sowym oraz w krótkookresowym nie dogoni w 2010 roku UE-25 państw Unii Eu-
ropejskiej. Oznacza to, że pod względem nauki i zaplecza badawczo-rozwojowego 
nie spełniamy jednego z najważniejszych założeń gospodarki opartej na wiedzy. 

Następną barierą ograniczającą możliwość budowy gospodarki opartej na wie-
dzy w Polsce jest spadek liczby zgłoszonych patentów. W roku 1990 (tabela 3) 
w Polsce zgłoszono 3647 patentów a roku 2001 – 2022 patentów. Niepokój budzi 
fakt, że maleje aktywność polskich wynalazców. 
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TABELA 3 
Zgłoszenia patentowe i patenty udzielane wynalazcom  

w latach 1990-2001 w Polsce 

 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 
Krajowe zgłoszenia wynalazków 4105 2595 2399 2407 2285 2404 2202 
Zagraniczne zgłoszenia wynalazków 1316 2874 3948 4128 4671 4894 4344 
Ogółem 5421 5469 6347 6535 6956 7298 6546 
Udzielone patenty krajowym 
wynalazcom 3242 1619 1179 1174 1022 939 851 

Udzielone patenty zagranicznym 
wynalazcom 405 989 1151 1242 1214 1524 1171 

Ogółem 3647 2608 2330 2416 2236 2463 2022 

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2003 [2003]. 
 

TABELA 4 
Współczynnik wynalazczości (wynalazki zgłoszone przez rezydentów  

na 10 000 mieszkańców) w wybranych krajach OECD w latach 1990-2000  

 1991 1995 1998 
Austria 22,9 26,6 32,2 

Finlandia 33,9 61,4 74,9 
Francja 30,7 32,4 34,0 
Irlandia 7,9 9,1 11,7 
Japonia 72,0 74,3 80,9 
Niemcy 46,8 58,3 69,9 
Polska 0,3 0,1 0,3 
Czechy 1,0 0,3 0,9 

Słowacja 0,0 0,4 0,9 
Szwecja 47,7 83,1 107,4 
Węgry 2,0 2,3 2,3 
OECD 28,8 31,9 36,2 

Źródło: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003 [2005]. 
 
Na tle krajów OECD polska polityka patentowa przedstawia się niekorzystnie. 

Tabela 4 przedstawia współczynniki wynalazczości, czyli wynalazki zgłoszone przez 
rezydentów na 10 000 mieszkańców w wybranych krajach OECD w latach 1990-
2000. Polska plasuje się na ostatniej pozycji wśród krajów OECD. 

 
 

3. Stan polskiej edukacji 
 
Edukacja w Polsce nie przystaje do warunków i potrzeb społeczeństwa demo-

kratycznego, wymagań wolnego rynku, postępującej autonomii szkół i nauczycieli, 
rosnącej roli władz lokalnych. Młodzież zamiast zdobywać w szkołach umiejętności 
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wychodzi z nich z głowami nafaszerowanymi encyklopedycznymi wiadomościami, 
które działają na uczniów alergicznie. Jest to zrozumiałe, ponieważ system edukacji 
w Polsce nie nadążał w ostatnich dekadach za reformami, które przeprowadzono 
w krajach Unii Europejskiej, Japonii i USA. W rezultacie znalazł się w stanie zapa-
ści3

W epoce transformacji ustrojowej liczba osób studiujących wzrastała. Tabela 5 
przedstawia liczbę studentów szkół wyższych w latach 1995-2003 w Polsce. Wzrost 
liczby studentów spowodowany jest warunkami dyktowanymi przez rynek. Od roku 
1995 liczba osób studiujących wzrosła ponad dwukrotnie. 

. 

 
TABELA 5 

Liczba studentów szkół wyższych w latach 1995-2003 w tys. w Polsce 

Lata  1995/1996 2000/2001 2001/2002 2002/2003 
Liczba  
studentów 794,6 1584,8 1718,7 1800,5 

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2003 [2003], s. 251. 
 

Niepokój budzi fakt, że wraz ze wzrostem liczby studentów nie zwiększa się liczba 
pracowników naukowych. Taka sytuacja może doprowadzić do zaniedbań ze strony 
pracowników uczelni. Uwidacznia się to na rynku pracy (tabela 7). Coraz większa 
liczba absolwentów szkół wyższych pozostaje bez pracy. 

 
TABELA 6 

Wskaźnik nauczycieli na liczbę studentów w latach 1995-2003 w Polsce 

 Liczba  
studentów/ 
nauczyciele 

szkół  
wyższych 
ogółem 

Liczba  
studentów/ 
profesoro-

wie 

Liczba  
studentów/ 

doktorzy 
habilitowani 

Liczba  
studentów/

doktorzy 

Liczba  
studentów/ 

asystenci 

Liczba  
studentów/ 

pozostali 

1995/1996 12 69 1892 3425 44 60 
2000/2001 20 97 4402 11240 89 96 
2001/2002 20 93 6793 8769 92 96 
2002/2003 20 92 11924 13142 97 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny RP 2002 [2002]. 
 
Nierównomierny wzrost powoduje ogólne pogorszenie jakości kształcenia. Ta 

sama kadra naukowa co w roku 1995 musi przygotować większą liczbę potencjal-
nych pracowników w roku 2003. 

                          
3 Referat wygłoszony przez prof. dr. hab. Kazimierza Denka podczas uroczystej inauguracji roku 

akademickiego 2002/2003 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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TABELA 7 
Bezrobotni zarejestrowani ogółem i z wykształceniem wyższym  

w tysiącach w latach 1995-2003 w Polsce 

Lata  1995 2000 2001 2002 2003 
Ogółem  2628,8 2702,6 3115,1 3217,0 3175,7 
Z wykształceniem 
wyższym w tys. 38,9 69,4 100,5 126,7 140,7 

Z wykształceniem 
wyższym w % 1,48 2,57 3,23 3,94 4,43 

Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2002 [2002], s. 150; Rocznik Statystyczny RP 2004 [2004], s. 248. 
 
Wydatki na oświatę w stosunku do PKB są bardzo wysokie. Ten optymizm zo-

staje jednak szybko obalony. 
 

TABELA 8 
Wysokość wydatków na edukację w Polsce i krajach rozwiniętych 

 
Wydatki 

publiczne, 
w % PKB 

Wydatki 
prywatne, 
w % PKB 

Wydatki 
całkowite, 
w % PKB 

Wydatki publicz-
ne na ucznia, 

w USD (liczone 
metodą PPP) 

Australia 4,6 1,4 6,0 6904 
Austria 5,4 0,3 5,7 8430 
Belgia 5,1 0,4 5,5 6544 
Czechy 4,2 0,5 4,6 3004 
Dania 6,4 0,3 6,7 8302 

Finlandia 5,5 0,1 5,6 6003 
Francja 5,7 0,4 6,1 6708 
Grecja 3,7 0,2 4,0 3494 

Hiszpania 4,3 0,6 4,9 5037 
Holandia 4,3 0,4 4,7 6125 
Irlandia 4,1 0,4 4,6 5016 
Kanada 5,2 1,2 6,4 7764 
Korea 4,3 2,8 7,1 4294 

Niemcy 4,3 1,0 5,3 6849 
Norwegia 5,8 0,1 5,9 8333 

Polska 5,2 Brak danych 5,2 2149 
Portugalia 5,6 0,1 5,7 4552 
Szwajcaria 5,3 0,4 5,7 9311 
Szwecja 6,3 0,2 6,5 7524 

UK 4,5 0,7 5,3 5592 
USA 4,8 2,2 7,0 10240 

Węgry 4,4 0,6 5,0 2956 
Włochy 4,5 0,4 4,9 6928 

Źródło: M. Markiewicz, J. Siwińska [2004], s. 47. 



Piotr Radawiec 138 

W przeliczeniu wydatków na jednego ucznia Polska znajduje się na samym 
końcu. Polska wydaje mniej pieniędzy na szkolnictwo nie tylko spośród krajów wy-
soko rozwiniętych, ale także wśród krajów rozwijających się. Taki stan rzeczy do-
prowadzi do sytuacji, że w przyszłości polskie społeczeństwo będzie źle wykształ-
cone, a budowa gospodarki opartej na wiedzy będzie tylko straconą szansą rozwoju. 
Choć Polska przeznacza na edukację aż 5,2% PKB i jest w czołówce krajów inwe-
stujących w edukację, to po przeliczeniu na jednego uczącego się jest na ostatnim 
miejscu. 

 
 

4. Sytuacja otoczenia biznesowego w Polsce 
 
Otoczenie instytucjonalne i prawne biznesu jest kluczowym warunkiem rozwoju 

gospodarki. W Polsce dominuje struktura firm małych i średnich. Niska efektyw-
ność infrastruktury prawnej i administracyjnej ogranicza ich rozwój. Nowo po-
wstałe firmy za główny cel stawiają sobie przetrwanie, a dalszy rozwój jest sprawą 
odległą. Wynik badań zaprezentowany w projekcie pt. Mikroprzedsiębiorstwa: sytuacja 
ekonomiczna, finansowanie, właściciele [Balcerowicz 2002, s. 14] uwidacznia bariery roz-
woju polskich przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. We-
dług ankietowanych firm główne przeszkody ich rozwoju to skomplikowany system 
podatkowy, zabezpieczenia społeczne i system kredytowania. 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Londynie zaprezentował raport o efe-
ktywności i jakości regulacji prawnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 
Z raportu wynika (tabela 9), że uwarunkowanie jakości i efektywności regulacji pra-
wnej w Polsce odbiega w znacznym stopniu od takich krajów, jak: Bułgaria, Czechy, 
Estonia, Węgry, Kazachstan, Litwa i Rumunia. Na pocieszenie pozostaje fakt, że 
Polska wyprzedza Białoruś, Ukrainę, Serbię i Czarnogórę. 

Zdaniem ekspertów Banku Światowego większą uwagę należy zwrócić na for-
malności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Według nich rozpo-
czynanie biznesu w Polsce jest relatywnie uciążliwe (potrzeba obecnie mniej czasu 
na rejestrację firmy, ale samo rozpoczęcie działalności jest kosztowne i wymaga 
odwiedzenia aż 12 instytucji). Zarejestrowanie działalności gospodarczej w Polsce 
wiąże się obecnie z koniecznością osobistego stawienia się i zarejestrowania w 5 lub 
6 różnych organach administracji państwowej lub samorządowej: 

– rejestracja w sądzie lub urzędzie gminy (w zależności od formy prawnej 
prowadzonej działalności gospodarczej); 

– wystąpienie o pozwolenie lub koncesje na prowadzenie działalności (w przy-
padku kiedy jest to konieczne); 

– rejestracja w Urzędzie Statystycznym; 
– rejestracja w ZUS; 
– rejestracja w urzędzie skarbowym; 
– otwarcie rachunku bankowego. 
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TABELA 9 
Wskaźnik dostosowania4 i efektywności5

 

 regulacji prawnych  
w okresie transformacji gospodarczej w latach 2001-2002  

w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej 

2002 2001 

Ogółem Dostoso-
wanie 

Efektyw-
ność Ogółem Dostoso-

wanie 
Efektyw-

ność 
Białoruś 3 3+ 2 3 3 3 
Bułgaria 4- 4- 4 4- 4 4- 
Chorwacja 3+ 3+ 3+ 4- 4- 4- 
Czechy 4- 4- 4- 3 3 3 
Estonia 4- 4- 4 4- 3+ 4 
Węgry 4- 4- 4- 4- 4- 4- 
Kazachstan 4- 4- 4- 4 4 4 
Łotwa 3+ 4- 3+ 4- 4- 4 
Litwa 4- 4- 4- 4- 4- 4- 
Polska 3+ 3+ 4- 3+ 4- 3 
Rumunia 4- 4- 4 4 4 4 
Rosja 3+ 3 4- 3+ 3 4- 
Serbia i Czarnogóra 3 3 3 3+ 3+ 3 
Słowacja 3+ 3 3+ 3+ 3+ 3+ 
Słowenia 3+ 3+ 4- 4- 4- 4 
Ukraina 3 3 3 3 3+ 3 

Źródło: www.case.com.pl, dnia 11.09.2005, godzina 12.02. 
 
Sytuacja Polski na tle innych krajów nie jest najlepsza, bowiem w niektórych 

krajach działalność można zarejestrować drogą elektroniczną. 
Analitykom Banku Światowego na załatwienie wszystkich formalności związa-

nych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce po-
trzebne było aż 1000 dni. Najwięcej czasu zajęło załatwienie formalności związa-
nych ze ściąganiem należności. Długość procedur w Polsce jest tylko krótsza od 
czasu, jaki potrzebny jest na załatwienie wszystkich formalności na Słowacji. Długie 
procedury sądownicze i skomplikowany system administracyjny hamuje w znacz-
nym stopniu wzrost innowacyjnności polskiej gospodarki. 

 

                          
4 Wskaźnik dostosowania – wskaźnik prezentujący zakres dostosowania prawa gospodarczego do 

standardów międzynarodowych (law extensiveness). 
5 Wskaźnik efektywności – wskaźnik skuteczności i efektywności wdrażania regulacji prawnych 

(law effectiveness). 
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TABELA 10 
Zakres formalności, koszt oraz czas niezbędny do pełnego wprowadzenia 

w życie i egzekwowania umów gospodarczych (Enforcing Contracts) 

 Liczba procedur Czas trwania  
(w dniach) 

Koszt 

Albania  37 220 72,6 
Austria  20 434 1,0 
Białoruś  19 135 43,6 
Belgia  22 365 9,1 
Bułgaria  26 410 6,4 
Chorwacja  20 330 6,6 
Czechy  16 270 18,5 
Dania  14 83 3,8 
Finlandia  19 240 15,8 
Francja  21 210 3,8 
Niemcy  22 154 6,0 
Grecja  15 315 8,2 
Węgry  17 365 5,4 
Irlandia  16 183 7,2 
Włochy  16 645 3,9 
Polska  18 1000 11,2 
Portugalia  22 420 4,9 
Rumunia  28 225 13,1 
Rosja  16 160 20,2 
Słowacja  26 420 13,3 
Słowenia  22 1003 3,6 
Ukraina  20 224 11,0 

Źródło: http://rru.worldbank.org/doingbusiness, 21.10.2005, godz. 11.00. 
 
 

5. Rola społeczeństwa informatycznego  
w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy 

 
 Termin społeczeństwo informatyczne został użyty po raz pierwszy przez 

Japończyka T. Umesamo w 1963 roku w artykule o społeczeństwie przetwarzają-
cym informacje. Pierwszym europejskim krajem, który zwrócił uwagę na ideę 
społeczeństwa informacyjnego była Francja. Dwaj uczeni, Alain Minc i Simon 
Nora, w 1978 roku przedstawili prezydentowi Francji raport dotyczący sukcesów 
gospodarczych Japonii. Polska stosunkowo późno rozpoczęła starania o stworzenie 
społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju. Rada Ministrów uchwałą Sejmu RP 
z 14 lipca 2000 roku przyjęła stanowisko w sprawie budowania nowoczesnego spo-
łeczeństwa. Od tamtego czasu powstało sporo dokumentów świadczących o zainte-
resowaniu Rządu sprawą powstania i prężnego rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego w Polsce. 
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Rozbudowana infrastruktura informatyczna, szeroki dostęp ludności do nowo-
czesnej informatyki może wywołać pozytywny wpływ na rozwój gospodarki opartej 
na wiedzy. 

Za mierniki oceny struktury innowacyjnej przyjmuje się, według standardów 
Banku Światowego, najczęściej trzy wskaźniki: 

a) liczbę łączy internetowych przypadających na 1000 mieszkańców, 
b) liczbę linii światłowodowych przypadających na 1000 mieszkańców, 
c) liczbę serwerów internetowych przypadających na 1000 mieszkańców 

[Buszko 2005]. 
 

TABELA 11 
Poziom struktury informacyjnej w Polsce, Czechach, na Słowacji  

i Węgrzech w latach 1998-2003  

 Polska Czechy Słowacja Węgry 
1998 2000 2003 1998 2000 2003 1998 2000 2003 1998 2000 2003 

Liczba łączy 
interneto-

wych 
2,6 2,9 3,2 17,8 19,7 20,1 3,8 4,8 7,7 10,2 10,7 11,6 

Liczba linii 
światłowo-

dowych 
1,4 1,5 1,9 1,8 1,9 2,3 1,2 1,1 1,6 1,8 1,9 2,2 

Serwery in-
ternetowe 0,4 0,5 0,6 1,4 1,7 1,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Źródło: Buszko [2005], s. 33. 
 
Polska nie jest liderem pod względem poziomu infrastruktury informacyjnej. Za-

dawalający jest fakt, że poziom infrastruktury w Polsce ma tendencję wzrostową 
oraz zbliżoną do innych krajów, chodź niekwestionowanym liderem w tym zakresie 
pozostają Czesi. 

 
 

6. Wnioski dla Polski 
 
Z przeprowadzonej analizy czynników, które mają znaczący wpływ na rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy, można wysunąć wniosek, iż droga Polski ku innowa-
cyjnej gospodarce będzie bardzo długa. 

Po analizie sektora nauki i zaplecza badawczo-rozwojowego Polska ma duże 
zaległości w stosunku do innych państw. Jest to częściowo spowodowane zmianą 
ustroju politycznego, a tym samym przejścia z gospodarki centralnie planowanej na 
gospodarkę rynkową. Polskie placówki naukowe nie współpracują z przedsiębiors-
twami. Część informacji przekazywana jest na zewnątrz, ale jej większa część pozo-
staje w obrocie pomiędzy placówkami. Nakłady na badania są zbyt małe w sto-
sunku do innych państw. Obecne nakłady finansowe umożliwią jedynie utrzymanie 
kontaktu z placówkami zagranicznymi, ale nie pozwolą na szybki rozwój technolo-
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gii i techniki kreowanej dzięki badaniom prowadzonym w Polsce. Następny pro-
blem to małe zaangażowanie prywatnych przedsiębiorstw w zaplecze badawczo-
rozwojowe. Doprowadza ono do sytuacji, w której większość prac prowadzona jest 
w ośrodkach państwowych i są to prace czysto teoretyczne, nie mające zastosowa-
nia w rzeczywistości gospodarczej. 

Edukacja, którą jak błędnie większość uczonych uważa za chlubę Polski, także 
nie spełnia kryteriów gospodarki opartej na wiedzy. Duża liczba słabo i powierz-
chownie wykształconych absolwentów coraz częściej zasila grono bezrobotnych. 
Wysokie ogółem nakłady na polską edukację po przeliczeniu na liczbę uczących się 
sytuują Polskę w gronie krajów najmniej inwestujących w wiedzę obywateli. Struk-
tura szkolnictwa wyższego nie jest przystosowana do potrzeb rynku. 

Polskie prawo nie przyczynia się do szybszego rozwoju gospodarczego. Anali-
tycy Banku Światowego umieścili Polskę na samym końcu pod względem szybkiego 
i sprawnego działania polskich przedsiębiorstw. Ograniczenia, wysokie podatki oraz 
trudności w zarejestrowaniu nowego przedsiębiorstwa nie sprzyjają budowie go-
spodarki opartej na wiedzy w Polsce. 

Jedynym plusem w analizie wszystkich czynników jest systematyczny wzrost po-
ziomu infrastruktury informacyjnej. Polska nie należy wprawdzie do liderów w tej 
dziedzinie, ale jest „średniakiem” dosyć prężnie się rozwijającym. 

Po analizie obecnego etapu budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce na 
tle innych krajów nasuwa się tylko jeden wniosek: polska gospodarka w najbliższym 
czasie nie ma szans na budowę silnej gospodarki opartej na wiedzy. Obecny stan 
wskazuje, że przy biernej postawie rządu polska gospodarka zamiast zmniejszać dy-
stans w stosunku do gospodarek najbardziej rozwiniętych będzie go powiększać, 
jednocześnie dając się wyprzedzić gospodarkom krajów rozwijających się. 
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Streszczenie 
 
Celem artykułu jest próba oceny gospodarki Polski z punktu widzenia wyzwań 

gospodarki opartej na wiedzy. Autor dokonuje analizy pojęcia „gospodarka oparta 
na wiedzy”. Następnie w oparciu o istotowe jego elementy ocenia funkcjonowanie 
gospodarki polskiej w kontekście rozwoju nauki i zaplecza badawczo-rozwojowego, 
edukacji, otoczenia biznesowego oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
Przeprowadzona analiza prowadzi do postawienia przez autora pesymistycznego 
wniosku o nieprzygotowaniu Polski  do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. 

http://www.oecd.org/�
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publikacji pod redakcją Joanny Ejdys Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organiza-
cji, FUTURA I PZITS, Poznań 2005, ss. 238. 

 
 
Współczesna gospodarka przekształca się coraz bardziej w gospodarkę opartą na 

wiedzy, ponieważ wiedza staje się podstawowym czynnikiem determinującym rozwój go-
spodarczy. Wiąże się to ściśle z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, gdzie systemy 
informatyczne i telekomunikacyjne odgrywają szczególną rolę. Szybki rozwój wiedzy 
prowadzi jednak do braku stabilizacji wiedzy zawodowej, a także do ciągłego procesu jej 
szybkiej deprecjacji. Unia Europejska w Strategii Lizbońskiej stwierdza, że „przewagę 
konkurencyjną Europa powinna osiągnąć poprzez zwiększenie nakładów na społeczeń-
stwo oparte na wiedzy i zwiększenie produktywności pracy”. Współcześnie dochodzi do 
coraz większego sformalizowania zarządzania wiedzą, gdyż jest ono postrzegane jako 
zintegrowane, systematyczne podejście do identyfikowania, zarządzania i dzielenia się 
zasobami informacji organizacji, do których należą również bazy danych, dokumenty, po-
lityka, procedury, a także przeszłe ekspertyzy i doświadczenia posiadane przez określo-
nych pracowników. Co więcej, obecnie wydziela się – obok tradycyjnych form kapitału – 
także kapitał wiedzy, nazywany w Polsce najczęściej kapitałem intelektualnym. 

Do tej pory w literaturze polskiej brakowało wyraźnie opracowań poświęconych zarzą-
dzaniu wiedzą w organizacjach. Tej nowej, ale współcześnie coraz ważniejszej problema-
tyce badawczej poświęcona została praca zbiorowa pod redakcją Joanny Ejdys pt. Wy-
brane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji, wydana w Poznaniu w 2005 r. Jak słu-
sznie zauważa we Wprowadzeniu J. Ejdys, walka konkurencyjna na rynku wymaga od 
współczesnych przedsiębiorstw ciągłego doskonalenia oferowanych przez nie usług i pro-
duktów, minimalizowania kosztów związanych z ich dostarczeniem na rynek, a także na-
tychmiastowego reagowania na zmieniające się oczekiwania klientów, a nawet przewidy-
wania zmian w zakresie nowych ich wymagań. 

W recenzowanej pracy przedstawiono podstawowe narzędzia zarządzania wiedzą. 
W poszczególnych rozdziałach omówiono teorię zarządzania wiedzą, zwłaszcza w as-
pekcie kształtowania wiedzy indywidualnej i zespołowej (zbiorowej), znaczenie sformali-
zowanych systemów zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego 
(ISO 14001), a także zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N-18001), w za-
kresie zarządzania wiedzą przy wdrażaniu wymienionych powyżej systemów, czy wresz-
cie wiedzą o wybranych aspektach działalności organizacji. Należą do nich: system 
EMAS, zarządzanie informacją ekologiczną w systemie EMAS, system informacji ekono-
micznej o środowisku, zarządzanie wiedzą o jednostkach samorządu terytorialnego, czy 
wreszcie zintegrowane systemy gospodarki odpadami komunalnymi. 

Publikację podzielono na trzy rozdziały: Teoria zarządzania wiedzą (rozdz. I); Sforma-
lizowane systemy narzędziem zarządzania wiedzą (rozdz. II), Wiedza o wybranych as-
pektach działalności organizacji (rozdz. III). Każdy z nich składa się z sześciu artykułów 
odznaczających się wysokim poziomem naukowym i zawierających najnowszą wiedzę 
w zakresie zarządzania wiedzą w organizacji. Recenzowana książka stanowi cenną po-
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moc naukową, dydaktyczną i organizacyjną dla wszystkich osób zainteresowanych wdra-
żaniem i doskonaleniem systemów zarządzania wiedzą oraz systemów zarządzania wy-
branymi obszarami działalności organizacji. W tym kontekście na szczególną uwagę za-
sługują trzy sformalizowane systemy zarządzania wiedzą: PN-EN ISO 9001:2001 – sys-
temy zarządzania jakością; PN-EN ISO 14001:2005 – systemy zarządzania środowi-
skiem; PN-N-18001 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przedsta-
wiona praca może być również z powodzeniem wykorzystywana przez studentów kierun-
ków ekonomicznych. 

Na uwagę zasługuje artykuł Bazylego Poskrobko pt. Wybrane aspekty kształtowania 
wiedzy indywidualnej i zbiorowej w organizacji. Ukazuje on istotę procesu kształtowania 
się wiedzy indywidualnej i zbiorowej. Autor artykułu w sposób bardzo interesujący przed-
stawia klasyfikację rodzajów wiedzy indywidualnej oraz zbiorowej, a także wybrane we-
wnętrzne uwarunkowania i czynniki kształtujące przebieg procesu rozwijania wiedzy. Pro-
ponuje także następujący podział wiedzy na: dostępną i ukrytą oraz potencjalną i realną. 
Badacz w sposób nowatorski prezentuje mechanizm kształtowania wiedzy i czynniki wa-
runkujące proces kształtowania wiedzy indywidualnej. Artykuł zawiera także praktyczne 
wskazówki dotyczące korzystania z podświadomości i słuchania intuicji.  

Z kolei artykuł Hennie van de Coeveringa Knowledge management poszerza takie 
podstawowe problemy jak istota wiedzy i jej rodzaje, a także podstawowe problemy za-
rządzania wiedzą. Ciekawe są również uwagi na temat kompetencji, a zwłaszcza kom-
petencji w przedsiębiorstwach i problemach komunikacji.  

Rozważania na temat cech charakterystycznych wspólnoty praktyków, genezy ich 
rozwoju, a także roli i korzyści dla organizacji w systemie zarządzania wiedzą zawarte zo-
stały w artykule Andrzeja Pawluczuka zatytułowanym Wspólnota praktyków jako element 
zarządzania wiedzą. Wg autora, wspólnoty praktyków należy rozróżnić od pozostałych 
form organizacji pracy: formalnych grup roboczych, zespołów projektowych, nieformal-
nych zespołów sieciowych.  

Następny artykuł nosi tytuł Standard IIP – Inwestowanie w ludzi jako podstawa pla-
nowania i oceny działań rozwijających kompetencje pracowników. Głównym celem auto-
rów – Krzysztofa Josza i Małgorzaty Podawcy – było poglądowe przedstawienie jednego 
z głównych narzędzi rozwoju kompetencji pracowników, jakim jest angielski Standard IIP 
Investors in People. Najnowsza wersja Standardu IIP z 2004 r. obejmuje trzy kluczowe 
zasady: planowanie, działanie i ocenę. Na uwagę zasługują rozważania o warunkach 
i etapach wdrażania standardu, a także o nowych narzędziach systemowych związanych 
ze standardem IIP (Work-Life Balance Model i Investors in People Profile).  

Problem Pomiaru satysfakcji konsumenckiej jako źródła wiedzy o klientach przedsię-
biorstwa podjęły w swoim artykule Magdalena Ankiel-Homa i Alina Matuszak-Flejszman. 
W ujęciu autorek pomiar satysfakcji konsumentów stanowi bardzo ważne źródło wiedzy 
dotyczącej wymagań klientów, ich zainteresowań i trendów. Stąd też przedmiotem zainte-
resowania autorek jest pomiar satysfakcji konsumentów w aspekcie zarządzania wiedzą. 
Stan satysfakcji związany z zakupem odzwierciedla, w jakim stopniu zakupiony produkt 
(wraz z usługami towarzyszącymi) zaspokaja wymagania konsumenta. 

Ostatnim artykułem w rozdziale I jest szkic Joanny Putko Wiedza źródłem bogactwa 
i sukcesu. Celem tego artykułu jest prezentacja poglądów na temat bogactwa i sukcesu 
jednostek w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, wyrażonych przez studentów IV i V 
roku socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Według autorki bogactwo nie polega na po-
siadaniu, lecz na tworzeniu, które jest możliwe dzięki własnym umiejętnościom. Stąd też 
bogactwem-sukcesem jest to, co konkretnej osobie daje poczucie szczęścia. Rozumienie 
tego pojęcia jest sprawą indywidualną i w dużej mierze zależy od sposobu życia, kondycji 
zdrowotnej, wieku, wykształcenia, pochodzenia społecznego oraz wyznawanych warto-
ści. Badania empiryczne służą do sformułowania siedmiu najczęściej powtarzających się 
kategorii bogactwa i sukcesu.  
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Rozdział II podejmuje złożoną problematykę sformalizowanych systemów jako narzę-
dzi zarządzania wiedzą. Alina Matuszak-Flejszman, Dawid Wosik analizują zagadnienie 
Zarządzanie jakością w aspekcie koncepcji zarządzania wiedzą w organizacji. W ujęciu 
autorów opracowania przy omawianiu powyższej problematyki powinno się koncentrować 
na następujących elementach: pozyskiwaniu wiedzy, upowszechnianiu wiedzy, wykorzy-
staniu wiedzy czy kodyfikacji wiedzy. Najciekawsze uwagi dotyczą procesu pozyskiwania 
wiedzy i zarządzania jakością. Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście wyko-
rzystanie systemowego podejścia do zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami 
międzynarodowej normy ISO 9001:2000. 

Urszula Kobylińska zaprezentowała artykuł pt. Przesłanki wdrażania systemów za-
rządzania jakością w organizacjach publicznych. Jest charakterystyczne, że dopiero 
w roku 1999 po raz pierwszy w Polsce system zarządzania jakością został wdrożony 
przez instytucje publiczne, które postanowiły wprowadzić usługi publiczne o wysokiej ja-
kości zgodności systemu z wymogami norm z rodziny ISO 9000. Pojęcie instytucji pu-
blicznej – jak wskazuje autorka – odnosi się do niekomercyjnej organizacji tworzonej 
w wyniku inicjatywy administracji państwowej lub jednostek samorządu terytorialnego. 
Zależą one od organów założycielskich, prowadzą działalność o charakterze publicznym, 
tj. dostępną dla każdego obywatela. Instytucje publiczne różnią się od podmiotów komer-
cyjnych między innymi brakiem konkurencji dla większości z nich, niemierzalnością stop-
nia realizacji celów dla wielu z nich, świadczeniem usług bezpłatnie lub częściowo od-
płatnie i niepoddawaniem się mechanizmom rynkowym. Obecnie w instytucjach sektora 
usług publicznych można spotkać następujące systemy jakości: ISO 9000 – Międzynaro-
dowa Norma Systemu Jakości, EFQM – Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Za-
rządzania Jakością, CAF – Powszechny Model Oceny Administracji Publicznej UE, czy 
też TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością.  

Kolejny artykuł Aliny Matuszak-Flejszman nosi tytuł Nowa norma ISO 14001:2004 – 
nowe wyzwanie w aspekcie zarządzania wiedzą. W końcu 2004 r. została wydana druga 
edycja norm ISO 14000 w zakresie systemowego podejścia do zarządzania środowisko-
wego (w jej skład weszły: norma ISO 14001 oraz norma ISO 14004). Głównym celem ar-
tykułu jest charakterystyka wybranych znowelizowanych elementów normy ISO 
14001:2004 z punktu widzenia zarządzania wiedzą w organizacjach (na rzecz ochrony 
środowiska).  

Artykuł Joanny Ejdys i Agaty Lulewicz dotyczy Roli wiedzy w zarządzaniu bezpie-
czeństwem pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy to – według autorek –  stan warunków 
i organizacji pracy, a także zachowań pracowników zapewniających wymagany poziom 
ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Duże 
znaczenie posiada tutaj nowa norma PN-N-18001:2004. Określa ona warunki i organiza-
cję pracy, zachowania pracowników, poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami 
występującymi w środowiskach pracy. Autorki podejmują również ważne rozważania na 
temat modelu systemu zarządzania bhp i źródeł wiedzy w systemie zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy.  

Kolejny artykuł pt. Baltic Sea Trade Union Network on Health and Safety jako głos 
w społecznym dialogu na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracował Jerzy Obo-
lewicz. Wymieniony w tytule projekt skupia się na pozyskiwaniu informacji i odpowiednich 
przygotowaniach umożliwiających europejskim związkom zawodowym wzmocnienie zna-
czenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników sektorów budowlanych, leśnictwa 
i przemysłu drzewnego w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Projekt został podzielony na 
dwie części (październik 2004 – wrzesień 2005 i październik 2005 – wrzesień 2006). 
Wnioski wynikające z realizacji pierwszego etapu są niestety pesymistyczne, gdyż po-
ziom wiedzy na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w krajach bałtyc-
kich jest niski, a źródła informacji znikome. 

Ostatni artykuł w ramach rozdziału II opracowany przez Joannę Ejdys i Alinę Matu-
szak-Flejszman ma charakter syntetyczny. Zatytułowany jest Doskonalenie zintegrowa-
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nego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem poprzez system 
zarządzania wiedzą. Współczesne systemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach 
znajdują się dopiero w fazie wdrożeniowej. W przedsiębiorstwach występują cele zarzą-
dzania jakością, cele zarządzania środowiskowego i cele zarządzania bezpieczeństwem 
pracy.  

Rozdział trzeci stanowi cenne uzupełnienie poprzednich części książki. Otwiera go 
artykuł B. Kozłowskiej pt. Zarządzanie wiedzą a Best Available Technology (BAT). W uję-
ciu autorki czynnikami określającymi BAT są: wykorzystanie technologii małoodpado-
wych, stosowanie mniej niebezpiecznych substancji, odzysk i recykling odpadów, wiel-
kość zużycia surowców i wody oraz efektywność zużycia energii. W sposób szczegółowy 
najlepszą dostępną technikę określa aneks IV do dyrektywy IPPC (European Integrated 
Pollution Prevention and Control Bureau z siedzibą w Sewilli, Hiszpania). 

Bardzo interesujący jest artykuł Marka Górskiego na temat Systemu EMAS w polskim 
porządku prawnym. We wstępie badacz stwierdza, że po akcesji Polski do Wspólnoty Eu-
ropejskiej pojawiły się nowe typy aktów prawnych. Dotyczy to także przepisów regulują-
cych partycypację zainteresowanych firm we wspólnotowym systemie audytu środowi-
skowego, zwanego systemem EMAS. Istnieje on od 1993 roku w Unii i ma charakter do-
browolny – dotyczy uczestnictwa firm (dotąd głównie przemysłowych) w systemie zarzą-
dzania ochrony środowiska i przeglądów ekologicznych. Uwzględnia on procesy tech-
niczne, wyposażenie, środki zaradcze, zasady nadzoru i kontroli. System ten stanowi 
część całego systemu zarządzania obejmującego strukturę organizacyjną, zakresy od-
powiedzialności, procedury, sposoby postępowania i zasoby środków służące do okre-
ślenia i realizacji praktyki środowiskowej.  

Z powyższą problematyką wiąże się artykuł Edyty Sidorczuk pt. Zarządzanie informa-
cją ekologiczną w systemie EMAS. Autorka stwierdza w nim, że informacja ekologiczna 
stała się w ostatnich latach przedmiotem ożywionych dyskusji, przede wszystkim w as-
pekcie prawa do informacji ekologicznej oraz procedur upubliczniania informacji ekolo-
gicznej. Brakuje jednak wystarczających definicji w zakresie „informacji ekologicznej”. 
Stąd też autorka proponuje trzy kryteria identyfikacji informacji ekologicznej: kryterium 
przedmiotowe, kryterium funkcjonalne i kryterium efektu. Praktyczne podejście do infor-
macji i środowiska przyjęto w dokumentach opisujących sformalizowane systemy zarzą-
dzania środowiskowego ISO 14000 i EMAS. Informacja o środowisku obejmuje tutaj infor-
macje o bezpośrednich i pośrednich aspektach środowiskowych, funkcjonowaniu organi-
zacji, a także sumę działań związanych z dokumentacją systemu zarządzania środowi-
skowego.  

Elżbieta Broniewicz przedstawiła artykuł pt. System informacji ekonomicznej o środo-
wisku. Według autorki efektywne systemy informacji o środowisku wymagają informacji 
o charakterze prawnym, praktycznym, społecznym, ekonomicznym, technicznym i przy-
rodniczym. W artykule tym dobrze scharakteryzowano podstawowe pojęcia i definicje 
związane z systemem informacji o środowisku, a przede wszystkim dotyczące gromadze-
nia informacji o środowisku w Unii Europejskiej i w Polsce. Celem systemu upowszech-
niania informacji o środowisku i jego ochronie jest zapewnienie dostępu do informacji 
każdemu (także poza granicami Polski), znaczące obniżenie kosztów udostępnienia in-
formacji, zapewnienie natychmiastowego dostępu do informacji.  

Andrzej Pawluczuk podejmuje z kolei ważną problematykę badawczą w szkicu Za-
rządzanie wiedzą w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedstawia mianowicie pod-
stawowe elementy zarządzania wiedzą w tych jednostkach, wyróżniając: lokalizowanie 
wiedzy, pozyskiwanie wiedzy, rozwijanie wiedzy, dzielenie się wiedzą i jej rozpowszech-
nianie, wykorzystywanie wiedzy, a także zachowywanie wiedzy. W istniejących organiza-
cjach, w tym samorządowych, konieczne jest zbudowanie odpowiedniej kultury zarządza-
nia wiedzą. 

Książkę zamyka artykuł P. Manczarskiego zatytułowany Zintegrowane systemy go-
spodarki odpadami komunalnymi. Rozważania autora koncentrują się wokół gospodarki 
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odpadami komunalnymi, technologicznych właściwości odpadów, czy wreszcie podsta-
wowych elementów gospodarki odpadami. Gospodarka odpadami obejmuje trzy podsta-
wowe elementy: gromadzenie, usuwanie i unieszkodliwianie. Do gospodarki odpadami 
trzeba także zaliczyć wszelkie możliwe formy zapobiegania albo ograniczania powstawa-
nia odpadów.  

Recenzowana praca zbiorowa posiada wysokie wartości naukowe i dydaktyczne. 
Stanowi cenną pomoc dla studentów i praktyków życia gospodarczego. Należy ją szeroko 
wykorzystać do zarządzania wiedzą w organizacjach funkcjonujących w naszym kraju. 
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W dniach 5-8 września 2005 r. w Wigrach odbyła się konferencja naukowa nt. Rozwój 

regionalny – konsekwencje integracji zorganizowana przez Katedrę Polityki Ekonomicz-
nej i Rozwoju Gospodarczego oraz Zakład Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu w Bia-
łymstoku, a także Fundację Promocji Rozwoju Podlasia.  

W konferencji uczestniczyło 30 osób, w tym przedstawiciele instytucji naukowych, ta-
kich jak: Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej, Politechnika Białostocka, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wyższa 
Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Narodowy Bank Polski.   

Obrady otworzył prof. dr hab. Andrzej F. Bocian. Tematyka konferencji koncentrowała 
się na konsekwencjach poszerzenia Unii Europejskiej o dziesięciu nowych członków, 
wśród których znalazła się też Polska. Pierwsza rocznica integracji skłoniła do podsumo-
wań i ocen. Jest to niezwykle ważne, gdyż akcesja Polski do UE budziła wiele obaw, wąt-
pliwości, a także wywoływała liczne protesty. Potrzeby reasumpcji rodziły się też stąd, że 
z wejściem do UE wiązano nadzieje na rozkwit gospodarki, poprawę losów milionów Po-
laków, napływ unijnych środków finansowych z Funduszy Strukturalnych oraz wzrost do-
brobytu i prestiżu Polski na świecie. 

Dyskusja dotyczyła wszystkich tematów ważnych z punktu widzenia polskiej gospo-
darki i jej regionów. Koncentrowała się na: 

− weryfikacji prognoz odnośnie następstw integracji formułowanych przed przystą-
pieniem Polski do Unii, 

− faktycznym miejscu polityki regionalnej w poszerzonej Unii, 
− ocenie wpływu na procesy rozwoju regionalnego w Polsce funkcjonowania na-

szego kraju od roku w strukturach UE, 
− ocenie korzyści, jakie odniosły polskie regiony dzięki napływowi środków pomo-

cowych, 
− skuteczności wykorzystywania nowych możliwości przez podmioty realizujące 

politykę regionalną oraz przez przedsiębiorstwa, 
− sile oddziaływania na naszą gospodarkę zjawiska konwergencji w ramach Unii, 
− ocenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów wyrażającej się napły-

wem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
Wbrew obawom bilans pierwszego roku funkcjonowania nowych państw w ramach 

Unii wypadł nadspodziewanie korzystnie. Integracja ewidentnie przyniosła obopólne ko-
rzyści, zarówno nowym, jak też starym członkom Wspólnoty Europejskiej. Świadczą 
o tym liczne raporty i podsumowania zysków i strat oraz wypowiedzi polityków formułowa-
ne zarówno w nowo przyjętych krajach, jak i w krajach „piętnastki” (EU-15). W prezento-
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wanych referatach omawiane były takie problemy, jak np. rozwój społeczno-gospodarczy 
(A. F. Bocian, D. Perło), rozwój instytucjonalny w regionie (J. Godłów-Legiędź), rozwój 
rolnictwa (W. Puliński, B. Roszkowska-Mądra, D. Mierzyńska i A. Sadowski) i polityka 
ochrony konsumenta (D. Kiełczewski), czy współpraca terytorialna Unii Europejskiej 
(M. Proniewski). Analizowano również problemy makroekonomiczne, m.in. zagadnienia 
trafności prognoz (W. Welfe) i integrację regionalną rynków kapitałowych (K. Ciejpa-
Znamirowski), wpływ integracji na sektor bankowy (B. Madras-Kobus) oraz na poziom 
i jakość życia (E. Wierzbicka-Nosal, J. Zawadzka), czy na infrastrukturę techniczno-spo-
łeczną (D. Tarka, P. Piątkowski). W artykułach szczególny nacisk został położony na 
analizowanie tych obszarów aktywności gospodarczej regionów, które w ocenie autorów 
tekstów stwarzają największe szanse rozwojowe. 

Profesor W. Welfe przedstawił problemy trafności prognoz po integracji z Unią Euro-
pejską,  przeprowadzanych analiz symulacyjnych zawierających wyniki, określających 
granice przyszłego rozwoju, pomiędzy którymi może zawierać się faktyczny wzrost go-
spodarczy bliski prognozowanemu.  

Profesor J. Godłów-Legiędź zwróciła uwagę na rolę nowej ekonomii instytucjonalnej 
w rozwoju regionalnym. Nowa ekonomia wyłaniająca się na gruncie rosnących przycho-
dów i path dependence skłania do wniosku o konieczności aktywnej polityki przemysłowej 
i regionalnej. Jeżeli bowiem drobne zdarzenia mogą przesądzić o tym, na jakiej trajektorii 
rozwoju znajdzie się społeczeństwo, to wskazane wydaje się inicjowanie wydarzeń, które 
mogłyby przechylić szalę na korzyść rozwiązań pożądanych. Jeżeli wzrost ma charakter 
kumulatywny, to trudno oczekiwać pozytywnych efektów polityki opartej na konwencjo-
nalnej teorii handlu międzynarodowego. 

Na konferencji przedstawiono następujące referaty: 
− Wybrane zagadnienia i problemy trafności prognoz gospodarczych po integracji 

z Unią Europejską, Władysław Welfe; 
− Rozwój regionalny a procesy integracyjne, Andrzej F. Bocian; 
− Nowa ekonomia instytucjonalna i rozwój regionalny, Janina Godłów-Legiędź; 
− Nowe akcenty w rozwoju regionalnym w Polsce w ramach UE. Gospodarka 

przestrzenna, Jan Polski; 
− Współpraca terytorialna Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, 

Marek Proniewski; 
− Integracja a regionalny wymiar polityki ochrony konsumenta, Dariusz Kiełczew-

ski; 
− Poziom rozwoju społecznego polskich regionów – konsekwencje integracji, 

− Polska po roku integracji europejskiej – wybrane aspekty dynamiki cen 
i koniunktury konsumenckiej, Henryk Ponikowski; 

Do-
rota Perło; 

− Polityka rozwoju obszarów wiejskich na tle teorii przekształceń strukturalnych – 
pierwsze doświadczenia i wnioski, Włodzimierz Puliński; 

− Ocena wsparcia polskiego rolnictwa w ramach instrumentów towarzyszących 
wspólnej polityce rolnej, Barbara Roszkowska-Mądra; 

− Wykorzystanie funduszy unijnych a poziom rozwoju rolnictwa w woj. podlaskim – 
model miękki, Dorota Mierzyńska; 

− Atrakcyjność inwestycyjna gospodarki polskiej dla kapitału zagranicznego, Ga-
briela Machura; 

− Integracja regionalna europejskich rynków kapitałowych, Krzysztof Ciejpa-
Znamirowski; 

− Agencja Nieruchomości Rolnych w nowych uwarunkowaniach instytucjonalnych, 
Adam Sadowski; 
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− Rynek nieruchomości rolnych województwa podlaskiego a integracja z Unią 
Europejską, Katarzyna Dębkowska; 

− Integracja a sektor bankowy w Polsce, Beata Madras-Kobus; 
− Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na poziom i jakość życia w woje-

wództwie podlaskim, Ewa Wierzbicka-Nosal; 
− Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – stopień zaawanso-

wania w województwie podlaskim, Beata Wiśniewska; 
− Negocjacje pozycyjne. Ogólna koncepcja oraz analiza porozumienia negocjacyj-

nego, Ewa Roszkowska; 
− Idea społeczeństwa obywatelskiego a rozwój regionalny, Marcin Kalinowski; 
− Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju infrastruktury techniczno-społecznej 

powiatów województwa podlaskiego, Danuta Tarka; 
− Infrastruktura drogowa a rozwój regionalny po akcesji Polski do Unii Europej-

skiej, Paweł Piątkowski; 
− Potencjał rozwojowy sektora MSP – analiza regionalna, Arkadiusz Niedźwiecki; 
− Analiza taksonomiczna poziomu życia ludności w Polsce i krajach Unii Europej-

skiej, Justyna Zawadzka. 
Zaprezentowane przez uczestników konferencji wyniki badań i analiz stanowią 

przedmiot szerszego opracowania wydanego przez Fundację Promocji Rozwoju Podla-
sia. 

Zarówno organizatorzy, jak i goście konferencji wyrazili nadzieję, że wrześniowa 
konferencja w Wigrach – zorganizowana po raz siódmy przez Wydział Ekonomiczny 
i Fundację Promocji Rozwoju Podlasia – wpisze się na stałe w terminarz organizacji spo-
tkań naukowych Uniwersytetu w Białymstoku. 



OPTIMUM – STUDIA EKONOMICZNE NR 4 (28) 2005 
 

 
 
Dariusz KIEŁCZEWSKI 
 
 
 

PERSPEKTYWY NIEMIECKO- POLSKIEGO PARTNERSTWA 
 TRWAŁOŚCI W ROZSZERZONYM DOMU EUROPEJSKIM 

 
 

 
KONFERENCJA NAUKOWA 

 
TOWARZYSTWO NA RZECZ TRWAŁOŚCI 

BERLIN, 6-8 PAŹDZIERNIKA 2005 R. 
 
Problematyka rozwoju zrównoważonego jest coraz szerzej dyskutowanym zagadnie-

niem zarówno w kontekście teoretycznym, jak też praktycznym. Z samej definicji tej kon-
cepcji (zaspokajanie potrzeb współczesnego pokolenia, które nie ogranicza możliwości 
zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia) wynika, że jest ma ona mająca przede 
wszystkim długookresowy oraz globalny charakter. Niezwykle istotna okazuje się więc 
międzynarodowa współpraca naukowa i polityczna w tej sferze. 

Oba powyższe wymiary problematyki rozwoju zrównoważonego zostały zasygnalizo-
wane i podjęte w ramach niemiecko-polskiej konferencji, która odbyła się w dniach 6-8 paź-
dziernika w Berlinie. Jej organizatorem było niemieckie Towarzystwo na Rzecz Trwałości, 
do którego najbardziej aktywnych członków należy Holger Rogall, ekonomista, autor kilku 
książek poświęconych ekonomii zrównoważonego rozwoju (sustainable development). 
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w ujęciu H. Rogalla to przede wszystkim koncepcja 
wypływająca z założeń filozofii ekologii, eksponująca problem zrównoważenia funkcjono-
wania cywilizacji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym. Ten, trzeba przyznać, kon-
trowersyjny pogląd, stał się punktem wyjścia dyskusji nad istotą zrównoważonego rozwo-
ju prowadzonej w ramach konferencji. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele licznych niemieckich i polskich ośrodków 
naukowych i naukowo badawczych: Uniwersytetu w Berlinie, Uniwersytetu w Heidelber-
gu, berlińskich ośrodków badawczych i dydaktycznych podejmujących kwestie zrówno-
ważonego rozwoju, ośrodków naukowych z Wrocławia, Krakowa, Poznania, Jeleniej Góry 
i Białegostoku. 

Podczas konferencji przedstawione zostały następujące referaty: 
1. Podstawowy cel zrównoważonego rozwoju w Niemczech, Holger Rogall. 
2. Rola zrównoważonego rozwoju w polityce polskiej, Dariusz Kiełczewski. 
3. Szanse zrównoważonego rozwoju Polski w warunkach globalizacji i członkostwa 

w Unii Europejskiej, Eugeniusz Kośmicki. 
4. Perspektywy rozwoju wspólnotowego prawa w Europie, Stefan Klinski. 
5. Ranga koncepcji rozwoju zrównoważonego w polityce europejskiej, Rolf Kreibich. 
6. Wymogi i perspektywy edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Tomasz 

Poskrobko. 
7. Rola samorządów w polityce zrównoważonego rozwoju, Hans Diefenbacher. 
8. Aktorzy zrównoważonego rozwoju w Polsce, Andrzej Graczyk. 
Interesującym rysem dyskusji nad rozwojem zrównoważonym było wskazanie od-

mienności problemów związanych z tą problematyką w Niemczech i w Polsce. 
W dyskusji prowadzonej w Niemczech dominują dwa wątki: zagadnienie dostosowa-

nia gospodarki do wymogów zrównoważonego rozwoju i równoczesnej ochrony modelu 
gospodarki socjalnej zagrożonego przez idee polityki gospodarczej zapoczątkowane 
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w ramach Strategii Lizbońskiej oraz problem międzynarodowej współpracy i koordynacji 
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Charakterystycznym rysem prowadzonych dys-
kusji jest eksponowanie kwestii ekologicznej trwałości gospodarowania przy niewielkim 
zainteresowaniu kwestiami społecznymi. 

Polskie dyskusje dotyczą natomiast problemu samego sposobu rozumienia idei roz-
woju zrównoważonego, która jest kojarzona wyłącznie z ochroną środowiska, co oznacza 
przede wszystkim ignorowanie społecznego aspektu tej problematyki, a w konsekwencji 
nawet opozycyjne traktowanie rozwoju zrównoważonego i rozwoju społecznego. Przeja-
wia się to w wielkiej liczbie konfliktów dotyczących korzystania ze środowiska przyrodni-
czego, a także w dostrzegalnej niechęci społeczeństwa do wielu inicjatyw z zakresu 
ochrony środowiska, które są kojarzone raczej z nakładaniem kolejnych barier swobody 
gospodarowania. 

Bardzo ważnym momentem konferencji było spotkanie jej uczestników w berlińskim 
Czerwonym Ratuszu z Sekretarzem Stanu Moniką Helbig, pełnomocnikiem do spraw eu-
ropejskich miasta Berlina. Podczas wielogodzinnej rozmowy uznano za konieczne przede 
wszystkim podjęcie wspólnych polsko-niemieckich działań i projektów w sferze polityki 
wdrażania rozwoju zrównoważonego. Wymaga to odważnego i odpowiedzialnego podję-
cia rozlicznych problemów kontrowersyjnych z punktu widzenia środowiskowego, ale też 
z punktu widzenia politycznego, jak między innymi projekty związane z budową gazo-
ciągu na dnie Bałtyku, czy konfliktowa sprawa dotycząca ochrony wód granicznej rzeki 
Odry. Na spotkaniu zwrócono też uwagę na potrzebę szerszej współpracy w realizacji 
projektów poświęconych ochronie różnorodności biologicznej oraz projektów zmierzają-
cych ku wzrostowi świadomości konieczności wdrażania rozwoju zrównoważonego 
przede wszystkim wśród polityków. 

Uczestnicy konferencji podjęli także wspólne decyzje dotyczące kierunków dalszej 
współpracy naukowo-badawczej, głównie w sferach: 

– badań nad wskaźnikami rozwoju zrównoważonego, 
– promocji zrównoważonych form produkcji i konsumpcji, 
– teorii zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji. 
Ponadto uczestnicy konferencji wyrazili zaniepokojenie faktem, że od roku 1992, 

kiedy to podczas konferencji Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro poszczególne państwa 
świata zobowiązały się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, praktyka w tej sfe-
rze nadal daleka jest od złożonych w czasie obrad i wykazanych w dokumentach z Rio 
deklaracji. To zaś oznacza konieczność pomnożenia wysiłków w celu podjęcia bardziej 
intensywnych działań w tej sferze. 

Czując się szczególnie odpowiedzialnymi za to zadanie, uczestnicy konferencji sfor-
mułowali i zobowiązali się do rozpowszechniania oraz stosowania w praktyce deklaracji 
określonej jako Tezy Berlińskie Na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego. Przygotowany zo-
stał dwujęzyczny tekst deklaracji. Deklaracja zawiera opis podstawowych kierunków 
działań koniecznych do realizacji celów rozwoju zrównoważonego. Podkreśla odpowie-
dzialność państw za politykę zrównoważonego rozwoju oraz szczególną odpowiedzial-
ność przedstawicieli świata nauki i edukacji. Zaplanowano opublikowanie tekstu deklara-
cji na ogólnodostępnej witrynie internetowej. Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, że 
stanie się ona ważnym punktem odniesienia polityki środowiskowej i społeczno-gospo-
darczej prowadzonej przez oba państwa. 
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KATEDRA POLITYKI EKONOMICZNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, 

ZAKŁAD EKONOMETRII I STATYSTYKI 
WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, 

FUNDACJA PROMOCJI ROZWOJU PODLASIA 
BIAŁYSTOK, 14 LISTOPADA 2005 R. 

 
W dniu 14 listopada 2005 r. odbyła się konferencja naukowa nt. Ekonomia – Polityka 

– Etyka zorganizowana przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego, 
Zakład Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundację Promocji Roz-
woju Podlasia. 

Obrady rozpoczął prof. dr hab. Andrzej F. Bocian – Kierownik Katedry Polityki Ekono-
micznej i Rozwoju Gospodarczego. Przedmiotem dyskusji były problemy współzależności 
przebiegu procesów gospodarczych ze zmianami zachodzącymi w układzie politycznym, 
społecznym i mentalności oraz wynikające stąd implikacje dla przyszłości narodu i gospo-
darki polskiej. Warto zauważyć, że fakt poruszenia zagadnień związanych z gospodarką, 
życiem politycznym i istniejącym systemem wartości wpisuje się w pewien sposób w mis-
ję ośrodków akademickich. Ich obowiązkiem, jak zauważył otwierający konferencję prof. 
Andrzej F. Bocian, powinno być poszukiwanie prawdy. 

W prezentowanych referatach i prowadzonej wokół nich dyskusji najżywiej omawiano 
następujące zagadnienia:  

− Proces rozwoju gospodarki polskiej z perspektywy etyki zrównoważonego roz-
woju, gdzie szczególnej analizie poddano sposób funkcjonowania społeczeń-
stwa i relacje człowiek (gospodarka) – środowisko. 

− Rozwój postępu technicznego w dwóch różnych systemach gospodarczych: 
etatystycznym, gdzie decyzje gospodarcze przedsiębiorców w znacznej mierze 
wynikają z oddziaływania instytucji pozarynkowych, tj. rządu i instytucji pań-
stwowych, i rynkowym, w którym czynnikiem decydującym jest gra popytu i po-
daży.  

− Implikacje ekonomiczne i społeczne oraz siłę zjawiska wypierania informacji lep-
szej przez informację gorszą (Prawo Jakości Informacji) na rynku krajowym 
i globalnym. 

− Konieczność istnienia kodeksów etyki zawodowej dla zawodów polegających na 
pełnieniu funkcji publicznych i możliwości poprawy wizerunku urzędników pań-
stwowych w oczach społeczeństwa; występujące współzależności między roz-
miarami korupcji a tempem wzrostu gospodarczego i zjawiskiem stopnia polary-
zacji dochodowej społeczeństwa. 

− Pozycja konsumenta w sporach z przedsiębiorcą. 
Zgłoszone na konferencję referaty pochodziły z takich instytucji naukowych, jak Uni-

wersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych), Uniwersytet Łódzki (Wydział Eko-
nomiczno-Socjologiczny), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie, 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku (Wydział 
Prawa i Wydział Ekonomiczny). W obradach aktywny udział wzięli członkowie kół nauko-
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wych działających przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz stu-
denci, których zainteresowanie etycznymi aspektami działalności gospodarczej przerosło 
oczekiwania organizatorów. 

Wyniki badań i analiz zaprezentowane przez uczestników spotkania zostały zebrane 
w publikacji pt. Ekonomia – Polityka – Etyka (tom II) pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja 
F. Bociana i opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Publikacja 
została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji i zawiera poniższe arty-
kuły: 

− Ekonomia – polityka – etyka (uwagi do poszukiwanych relacji), Andrzej F. Bocian; 
− Prawo jakości informacji w gospodarce rynkowej, Józef Oleński; 
− Innowacyjność w warunkach neoliberalnej polityki ekonomicznej, Robert Cibo-

rowski; 
− W kierunku etyki zrównoważonego rozwoju, Dariusz Kiełczewski; 
− Polityka rolna a sprawiedliwość społeczna, Włodzimierz Puliński; 
− Rola kodeksów etyki zawodowej (ze szczególnym uwzględnieniem zawodów 

ekonomicznych), Anetta Breczko, Marzanna Poniatowicz; 
− Zmiana oblicza współczesnego klienta a społeczna odpowiedzialność przedsię-

biorstwa, Urszula Gołaszewska-Kaczan; 
− Etyczne aspekty taktyk negocjacyjnych. Charakterystyka wybranych taktyk po-

przez reguły, Ewa Roszkowska; 
− Interwencyjne działania ANR na rynku ziemi, Adam Sadowski; 
− Program polityki pomocy publicznej na lata 2005-2010 – podejście postula-

tywne, Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga; 
− Instytucjonalne i praktyczne aspekty ochrony praw konsumentów w Polsce, Bar-

tosz Jaroniewski; 
− Lobbing w procesie transformacji, Marcin Kalinowski; 
− Korupcja – patologia ograniczająca dobrobyt, Jacek Marcinkiewicz, Wojciech 

Sołomianko; 
− Znaczenie instytucji nieformalnych w gospodarce rynkowej, Maciej Muczyński; 
− Biznes a etyka w opinii studentów, Katarzyna Toczydłowska.  



OPTIMUM – STUDIA EKONOMICZNE NR 4 (28) 2005 
 

 
 
Paweł PIĄTKOWSKI 
 
 
 

REGION ŁOMŻYŃSKI – PERSPEKTYWA ROZWOJOWA 
 
 

 
KONFERENCJA NAUKOWA 

 
ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE IM. WAGÓW 

ŁOMŻA, 22 LISTOPADA 2005 R. 
 
Wśród reform dokonanych w okresie transformacji podstawowe znaczenie dla roz-

woju regionalnego miała reforma administracyjna kraju. Siedem lat po jej wprowadzeniu 
przychodzi czas na ocenę skutków funkcjonowania kraju w nowym układzie administra-
cyjnym. Ponadto powraca pytanie o perspektywy rozwoju miast, które straciły status wo-
jewództw i obszarów powiązanych z nimi. Do takich terenów w województwie podlaskim 
należy m.in. podregion łomżyński. Stoi on w obliczu zagrożenia marginalizacją i jedno-
cześnie przed szansą zostania jednym z ośrodków naukowych regionu podlaskiego oraz 
wykorzystania napływu funduszy strukturalnych. Podregion łomżyński powinien w związ-
ku z tym określić swoje miejsce na Podlasiu i wskazać kierunki rozwoju w kolejnych la-
tach. 

Jedną z instytucji działających na rzecz wsparcia rozwoju podregionu łomżyńskiego 
jest Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, którego głównymi celami i zadania-
mi są: krzewienie nauki, pielęgnowanie kultury, popieranie badań naukowych, gromadze-
nie wszelkich materiałów naukowych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem re-
gionu i jego odrębności. W związku z obchodami trzydziestolecia działalności ŁTN w dniu 
22 listopada 2005 r. zorganizowano cykliczną konferencję naukową nt. Region łomżyński 
– perspektywa rozwojowa. 

Celem konferencji była dyskusja nad kierunkami rozwoju podregionu łomżyńskiego. 
Konferencję otworzył Stanisław Grodzki (Skarbnik Towarzystwa), a obrady prowadził 
prof. dr hab. Andrzej F. Bocian (członek zarządu Towarzystwa). Odbywały się one w sali 
konferencyjnej łomżyńskiego oddziału Banku BPH S.A. W konferencji wzięli udział przed-
stawiciele takich ośrodków akademickich, jak Warszawa, Białystok i Łomża. Ponadto 
w obradach brali udział przedstawiciele władz samorządowych oraz praktyki gospodar-
czej podregionu łomżyńskiego. Dzięki temu można było skonfrontować analizy i prognozy 
środowiska naukowego z poglądami praktyków. 

W trakcie obrad poruszone zostały zagadnienia współczesnych uwarunkowań roz-
woju regionalnego. Wśród nich jako pierwszą podjęto kwestię wpływu globalizacji na go-
spodarkę Polski i rozwój regionalny. Przedstawione dane wskazywały na pogłębianie się 
zróżnicowania rozwoju pomiędzy państwami. Zwrócono również uwagę na związek dy-
namiki rozwoju gospodarczego z poziomem ingerencji państwa w mechanizm rynkowy. 
Następnie przedstawiony został problem znaczenia przemian instytucjonalnych w harmo-
nijnym rozwoju regionów. Ponadto poruszono kwestię skutków polityki monetarnej 
w ujęciu regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania poziomu cen po-
między regionami i jego związku z poziomem rozwoju. Kolejne zagadnienie stanowiła 
dyskusja nad stanem gospodarki regionu. Szczegółowo omówiono kwestię możliwości fi-
nansowania rozwoju regionalnego z uwzględnieniem specyfiki podregionu łomżyńskiego. 
Ponadto dokonano oceny determinantów wzrostu powiatów podregionu łomżyńskiego na 
tle województwa podlaskiego. Wskazano również niepokojące zjawiska w tym zakresie 
oraz zagrożenia stojące przed regionem. Podjęto również dyskusję nad rolą sektora 
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bankowego w rozwoju regionu łomżyńskiego, czynników kształtujących poziom przed-
siębiorczości oraz jednostek samorządu terytorialnego w procesach rozwojowych Łomży 
i sąsiednich powiatów. 

Szczegółowy program obrad obejmował następujące wystąpienia: 
1. Wpływ globalizacji na gospodarkę polską, Andrzej F. Bocian (Uniwersytet 

w Białymstoku); 
2. Zmiany instytucjonalne jako warunek szybkiego rozwoju regionu, Wanda Mi-

zielińska, Tadeusz Smuga (Instytut Koniunktur i Cen, Warszawa);  
3. Wpływ polityki monetarnej na rozwój regionalny, Paweł Piątkowski (Uniwersy-

tet w Białymstoku); 
4. Determinanty wzrostu w regionie łomżyńskim, Dariusz Perło (Uniwersytet 

w Białymstoku); 
5. Wpływ procesu integracji na gospodarkę regionu łomżyńskiego, Dorota Per-

ło (Uniwersytet w Białymstoku); 
6. Rola sektora bankowego w regionie łomżyńskim, Beata Madras-Kobus (Uni-

wersytet w Białymstoku); 
7. Badania na temat lokalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości na 

przykładzie powiatu łomżyńskiego, Kazimierz Pieńkowski, Bogusław Plawgo 
(Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży); 

8. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwojowych regionu, Stanisław 
Grodzki (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży). 

Konferencja nt. Region łomżyński – perspektywa rozwojowa wniosła wkład w dysku-
sję na temat skutków reformy administracyjnej w podregionach tracących status woje-
wództw oraz stanowiła element poszukiwań miejsca Łomży w regionie podlaskim. Po-
nadto była okazją do poszukiwania kierunków i determinant rozwoju badanego obszaru. 
Będąc piątym spotkaniem z cyklu, przyczynia się również do integracji i rozwoju kształtu-
jącego się środowiska naukowego Łomży. 
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STRUKTURA USŁUG A ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO 
(NA PRZYKŁADZIE BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ) 

 
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 30 maja 2005 roku 
na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku 

 
 
Sektor bankowy w Polsce jest podstawowym elementem sektora finansowego. Osz-

czędności gromadzone w bankach determinują możliwości inwestycyjne gospodarki. Kre-
dyty udzielane przez sektor bankowy kreują popyt rynkowy, a pieniężny charakter rozli-
czeń w warunkach dominacji obrotu bezgotówkowego powoduje, że banki nie tylko wpły-
wają na sprawność obrotu pieniężnego, ale także mają wgląd w przebieg procesów gos-
podarczych. Realizacja jakiejkolwiek strategii rozwoju gospodarczego bez aktywnego 
uczestnictwa w niej sektora bankowego nie wydaje się współcześnie możliwa. Tymcza-
sem sektor bankowy charakteryzuje zmienna dynamika i niezadowalające tempo rozwo-
ju.  

Miarą potencjału ekonomicznego sektora bankowego jest wartość aktywów. Dyna-
mika aktywów niepokoi, bo polski sektor bankowy charakteryzuje się ciągle jeszcze ni-
skim poziomem rozwoju mierzonym wskaźnikiem monetyzacji, czyli stosunkiem aktywów 
netto sektora bankowego do PKB. Wartość aktywów sektora bankowego w stosunku do 
PKB w Polsce wynosi zaledwie 61 proc., podczas gdy dla krajów strefy euro średnia to 
265 proc. Banki polskie posiadają niskie fundusze własne. Fundusze własne banków 
komercyjnych w Polsce wynoszą ok. 10 mld $, podczas gdy największy bank na świecie, 
jakim jest Citigroup, dysponuje funduszami własnymi rzędu 67 mld $. 

Niekorzystnie o polskim sektorze bankowym świadczy jego porównanie z innymi pań-
stwami wysoko rozwiniętymi. Polski sektor bankowy cechuje między innymi przewaga 
banków o średniej wielkości. Zaobserwować można wyraźną orientację regionalną ist-
niejących banków, ograniczającą konkurencję między nimi. Uwagę zwracają koszty 
działania banków. Relacja kosztów do przychodów w najlepszych bankach europejskich 
kształtuje się na poziomie 45-50 proc., w Polsce średnia dla banków komercyjnych wy-
nosi 63 proc.  

Mimo ciągłego postępu, polskim bankom wciąż daleko do poziomu rozwoju sektora 
bankowego w krajach wysoko rozwiniętych. W warunkach względnie niskiego tempa 
rozwoju banków w Polsce, w porównaniu do krajów wysoko rozwiniętych, wzrost spraw-
ności funkcjonowania polskich banków wydaje się niezbędny.  

Należy zakładać, że warunkiem przyspieszenia rozwoju, a więc zdynamizowania sek-
tora bankowego, są zmiany w strukturze świadczonych przez sektor usług. 

Sektor bankowy pozostaje największym segmentem pośredników finansowych w pol-
skiej gospodarce. Istotne znaczenie ma dla niego pozyskanie i utrzymanie klienta po-
przez oferowanie usług. Oferta produktowa sektora bankowego powinna więc być dosto-
sowana do oczekiwań i wymagań klientów, aby ci zainteresowali się produktami banko-
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wymi, a nabywając je pozytywnie wpływali na kształtowanie wyników sektora bankowego 
i jego rozwój. Klient nie jest zainteresowany organizacją banku, procedurami bankowymi 
i innymi wartościami tkwiącymi w banku, ale wyłącznie produktem i warunkami jego 
udzielania. Dostosowanie struktury usług bankowych do potrzeb klientów wydaje się być 
przesłanką przyspieszenia rozwoju sektora bankowego. 

Podczas konstruowania hipotez szczegółowych posłużono się podziałem pozwalają-
cym wyróżnić w strukturze oferty produktowej sektora bankowego cztery grupy usług: 
bierne, czynne, pośredniczące i parabankowe. Reorganizacja w ramach każdej z tych 
grup usług bankowych wydaje się mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju tego sektora. 

Zmiany w strukturze oferty produktowej banków wydają się niezbędne, ponieważ na-
stępują stałe, choć niekiedy powolne zmiany w preferencjach będące wynikiem zmian 
poziomu dochodów realnych oraz szybkich zdolności adaptacyjnych gospodarstw domo-
wych i przedsiębiorstw do innowacji. 

Banki powinny proponować produkty, które będą sprzyjały wzmocnieniu lojalności 
klienta. Jest to sposób na zwiększenie bazy depozytowej, na zmiany w strukturze opera-
cji bankowych, a w konsekwencji metoda na zwiększenie możliwości rozwojowych sek-
tora bankowego. Zasadne wydają się działania banków w kierunku wzbogacania oferty 
usług, zachęty oprocentowaniem i usługami dodatkowymi, aby utrzymać klientów już ko-
rzystających z usług banku oraz pozyskać nowe grupy klientów. 

Produkty bankowe powinny być stale konfrontowane z potrzebami klientów, a wyniki 
tej konfrontacji stanowią podstawę do utrzymania produktu, usprawnienia bądź uprosz-
czenia, wycofania produktu z rynku, czy też wprowadzenia nowego produktu.  

Jak wynika z analizy przeprowadzonej w pracy, kluczem do osiągnięcia efektywności 
działania i zdolności do konkurowania wydaje się zmiana struktury przychodów i kosztów 
sektora bankowego. Na znaczeniu może zyskać strategia minimalizacji kosztów. Z pun-
ktu widzenia zarządzania bankiem ważne jest, aby dochody z tytułu świadczonych usług 
wzrastały. Zaobserwowana podczas analizy danych zmiana proporcji między dochodami 
otrzymywanymi z tytuły odsetek a prowizji jest wynikiem zmian w popycie na rodzaj usług 
bankowych i można przypuszczać, że dysproporcje te będą się pogłębiać. 

 Obserwacje poczynione w pracy sugerują, że zmiany w strukturze usług prowadzące 
do uelastycznienia sektora bankowego zależą od oczekiwań i możliwości zakupu usług 
przez klientów. Elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby i upodobania klien-
tów decyduje o kierunku i zakresie przeprowadzanych reorganizacji. Wszelkie zastrzeże-
nia klientów muszą zostać zauważone przez bank pragnący pozostać konkurencyjnym na 
rynku. Sygnałów płynących ze strony popytowej, które sugerują kierunki zmian, jest  nie-
mało: 

− klienci słabo oceniają współpracę z bankiem w zakresie usług związanych z za-
rządzaniem ryzykiem finansowym, a najkorzystniej zaś usługi związane z doko-
nywaniem płatności, 

− klienci upatrują w braku wiarygodnych doradców i kompleksowych usług dorad-
czych głównych przyczyn niskiej oceny jakości świadczonych usług w zakresie 
zarządzania ryzykiem finansowym, 

− na jakość obsługi wpływ ma elastyczność reagowania na potrzeby klientów, pro-
fesjonalizm świadczonych usług oraz wysokość kosztów obsługi, 

− na ocenę jakości świadczonych usług w zakresie dokonywania płatności wpływa 
przede wszystkim szybkość przeprowadzanych rozliczeń oraz konkurencyjność 
kosztów obsługi, 

− klienci narzekają na długi okres rozpatrywania wniosków kredytowych oraz wy-
sokie koszty obsługi kredytu, brak indywidualnego podejścia banku do klientów 
i dużą formalizację zawieranych transakcji. 

Przeprowadzona w pracy analiza wskazuje na dużą rolę pracowników w rozwoju sek-
tora bankowego. Od kompetencji i uprzejmości pracowników sektora zależy, w jaki spo-
sób klienci będą oceniać zarówno poszczególne usługi, jak i całą organizację. Jeżeli pra-
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cownicy nie znają dokładnie produktów oraz procedur bankowych, są nieuprzejmi lub nie 
wykazują zainteresowania potrzebami i uwagami klientów, można się spodziewać, że 
sektor bankowy będzie tracił klientów.  

Ważny wpływ na zwiększenie dynamiki sektora bankowego ma doskonalenie seg-
mentacji rynku usług bankowych skupiających się na grupach klientów. Znajomość po-
trzeb różnych segmentów jest podstawą przygotowania oferty usług bankowych i skiero-
wania jej do potencjalnych nabywców. Kompleksowość obsługi klienta wydaje się być 
skuteczną strategią rozwoju sektora bankowego.  

Wobec zmniejszającej się możliwości zwiększenia udziału w rynku banki będą mu-
siały zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie dotychczasowych klientów. Łączy się to 
z wyraźnym wzrostem znaczenia jakości obsługi, za którą kryje się m.in.: bezbłędność 
i szybkość dokonywanych operacji, dbałość o komfort obsługi klienta, postępująca indywi-
dualizacja obsługi. Pamiętać przy tym należy, że jakość jest pojęciem w dużej mierze su-
biektywnym i zmiennym w czasie.  

Wprowadzanie nowych usług wiąże się z ryzykiem. Zmiany w strukturze nie tylko oz-
naczają wprowadzanie nowości produktowych, ale również związane są z zastosowa-
niem nowoczesnych rozwiązań teleinformacyjnych wymagających inwestycji w urządze-
nia i wyposażenie.  

Na podstawie analizy można stwierdzić, że zmiana kanału dystrybucji w dostępie do 
standardowego produktu może wywołać większe korzyści niż wprowadzenie zupełnie 
nowego produktu. Stąd też ważną kwestią jest restrukturyzacja kanałów dystrybucji w kie-
runku ich elektronizacji i wirtualizacji. Nie bez znaczenia są też koszty przeprowadzania 
transakcji za pomocą różnych kanałów dystrybucji. Bankowcy oceniają, że wielokanało-
wość i nowe technologie w istotny sposób przyczynią się do zwiększenia zyskowności 
działalności bankowej.  

Zgromadzone dane potwierdzają przypuszczenie, że banki komercyjne powinny 
wzmocnić działania polegające na objęciu swą ofertą większej liczby potencjalnych zain-
teresowanych. Świadczą również o tym, że brak przepływu informacji utrudnia obu stro-
nom funkcjonowanie. Sugeruje to potrzebę podjęcia przez banki zdecydowanych działań 
marketingowych, bowiem o tym, jakie świadczą usługi, klienci powinni dowiadywać się 
bezpośrednio u źródła. Od tego, czy się o tym dowiedzą i w jakim stopniu będą z nich ko-
rzystać, zależą rezultaty działalności sektora bankowego.  

Trudno dokładnie przewidzieć, jaką rolę sektor bankowy będzie spełniał za kilkadzie-
siąt lat. Niemniej jednak, pomimo obserwowanej tendencji odpośredniczania usług finan-
sowych nie wydaje się prawdopodobne, aby w przyszłości banki mogły zostać zastąpione 
przez innych pośredników. Choć jest wysoce prawdopodobne, że rola banków jako trady-
cyjnych pośredników finansowych przyjmujących depozyty i udzielających kredytów może 
ulec pewnemu ograniczeniu, banki będą stanowić nadal kluczowy sektor kierujący stru-
mień pieniądza do gospodarstw domowych i przedsiębiorców. 
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na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku 
 
 
W rozprawie poruszono problem konkurencyjności polskiej gospodarki, rozumianej 

jako zdolność do rywalizacji międzynarodowej o rynek i zasoby gospodarcze. Jest ona 
w stosunku do innych, wysoko rozwiniętych gospodarek bardzo mała. Polska osiąga na 
tle innych krajów: 

− niski stopień wykorzystania potencjału produkcyjnego – polski przemysł w 2004 
roku nie wykorzystywał 29,5% mocy produkcyjnych. Niski jest również poziom 
wykorzystania kapitału ludzkiego – następuje coraz dotkliwszy wzrost bezrobo-
cia. W 2003 roku stopa bezrobocia wynosiła 20,0%; 

− niski poziom i dynamikę eksportu – produkcja krajowa nie tylko nie może osią-
gnąć i utrwalić takiej dynamiki eksportu, która pozwalałaby zdecydowanie 
zwiększyć jego udział w PKB (obecnie, około 25,6%), lecz także na rynku kra-
jowym przegrywa z importem, który wynosi obecnie około 32,5% w relacji do 
PKB. Mimo że w okresach dobrej koniunktury światowej, a zwłaszcza europej-
skiej, polski eksport osiągał bardzo wysokie tempo wzrostu, to nie jest to pozy-
cja ustabilizowana. W konsekwencji w Polsce od dłuższego czasu utrzymuje się 
wysokie ujemne saldo wymiany handlowej, w 2003 roku wyniosło ono –56189,2 
mln zł; 

− niski poziom i mniej korzystną strukturę wykorzystywanych zasobów – baza pro-
dukcyjna, badawczo-rozwojowa i infrastrukturalna polskich przedsiębiorstw jest 
często niewystarczająca do konkurowania z przedsiębiorstwami zagranicznymi. 
Udział przedsiębiorstw stosujących innowacje w procesach produkcyjnych jest 
w Polsce wielokrotnie niższy w porównaniu z krajami o wysokim poziomie kon-
kurencyjności (udział ten w 2001 roku wynosił w Polsce 18%, w Irlandii – 73%, 
w Niemczech – 69%, Norwegii – 48%, Finlandii – 36%), w rezultacie polskie 
przedsiębiorstwa wykorzystują przestarzałe technologie i wyposażenie tech-
niczne; 

− niską produktywność zasobów – wydajność pracy mierzona wartością dodaną na 
jednego zatrudnionego jest w Polsce blisko trzykrotnie niższa w porównaniu ze 
średnią w Unii Europejskiej – w 2002 roku wynosiła 16,9 mld euro, a w UE-15 – 
57,9 tys. euro. 

Polska w wyniku niskiej konkurencyjności gospodarki osiąga niski poziom oraz dyna-
mikę dochodu narodowego, a co się z tym wiąże również niski poziom życia swoich oby-
wateli oraz niską pozycję międzynarodową i wpływ na międzynarodowe stosunki ekono-
miczne. Problem niskiej konkurencyjności gospodarki nabiera szczególnego znaczenia 
na skutek włączania się Polski w proces globalizacji, integracji europejskiej. Niska konku-
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rencyjność utrudnia czerpanie z tych procesów korzyści w postaci ekspansji eksportowej, 
pozyskiwania kapitału zagranicznego, zacieśnienia współpracy gospodarczej z krajami 
bardziej rozwiniętymi. W rezultacie w dużym stopniu ograniczona jest zdolność przyspie-
szonej poprawy tejże konkurencyjności. 

Przyczyn i przesłanek konkurencyjności gospodarczej można poszukiwać w różny 
sposób; można analizować strukturę gospodarki narodowej, jej układ instytucjonalny, tra-
dycje historyczne i ustrojowe, otoczenie gospodarcze. Każda z tych przesłanek posiada 
zapewne swój udział w procesie kształtowania konkurencyjności określonej gospodarki. 
Jednak wszystkich zależności przeanalizować nie sposób. Stąd w rozprawie skoncentro-
wano się na jednej, wybranej zmiennej konkurencyjności – na strukturze technicznej 
i gałęziowej gospodarki. 

Niska konkurencyjność polskiej gospodarki jest w dużym stopniu następstwem nieko-
rzystnej struktury produkcji, w której dominuje sektor surowcowy oraz produkcja nisko-
przetworzona. Udział przemysłów wysokiej techniki w produkcji sprzedanej polskiego 
przemysłu stanowił w 2002 roku zaledwie 4,1%. W związku z tym wysunięto w rozprawie 
hipotezę, że podstawowym warunkiem poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki 
jest modernizacja jej struktury, która znacznie odbiega od struktury większości krajów 
rozwiniętych gospodarczo. W strukturze tej musi nastąpić wzrost udziału sektora wysokiej 
techniki. Intensyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych czynników stymulujących wzrost 
udziału przemysłów wysokiej techniki w strukturze gospodarczej, pozostaje w warunkach 
współczesnej gospodarki światowej ważnym źródłem wzrostu konkurencyjności. Rozwój 
tego sektora powinien być traktowany priorytetowo, tak jak przełamywanie największej 
bariery rozwojowej w gospodarce współczesnej. Rozwój ten powinien się więc odbywać 
niejako niezależnie od bieżących kosztów i efektywności. Sektor wysokiej techniki określa 
bowiem nie tylko bieżącą efektywność procesów gospodarczych (ceny, koszty, rentow-
ność, jakość) oraz dynamikę gospodarki narodowej (akumulacja, inwestycje, dynamika 
produkcji i eksportu), ale także to, co odgrywa kluczową rolę w długim okresie czasu i wy-
chodzi niejako na zewnątrz gospodarki, kształtując kulturę ekonomiczną. 

Za cel rozprawy przyjęto zweryfikowanie hipotezy wyrażającej pozytywną korelację 
pomiędzy elementami wyodrębnionej funkcji głównej oraz szczegółowych funkcji anali-
tycznych. Funkcją główną analizowaną w pracy jest zależność pomiędzy rozwojem sek-
tora wysokiej techniki a poprawą konkurencyjności polskiej gospodarki. Funkcje szcze-
gółowe to zależności pomiędzy rozwojem sektora wysokiej techniki a poprawą konkuren-
cyjności polskiej gospodarki w poszczególnych jej aspektach. 

W pracy zastosowano wyrastającą z tradycji racjonalizmu krytycznego hipotetyczno-
dedukcyjną metodę badań. Opierając się na uniwersalnych instrumentach badawczych, 
takich jak: analiza i synteza, oraz sposobach wnioskowania, jak indukcja i dedukcja, sfor-
mułowano główny problem badawczy, hipotezę i cztery problemy szczegółowe. Zbu-
dowano w ten sposób szczegółowe funkcje analityczne, które poddane zostały procesowi 
weryfikacji. W procesie weryfikacji wykorzystano rozumowanie przez analogię, które po-
zwoliło na konkretyzację zależności oraz umożliwiło precyzowanie wniosków. W oparciu 
o literaturę polską i zagraniczną oraz dane statystyczne przetworzone przez różne ośrod-
ki badawcze, krajowe i zagraniczne, stosowano równolegle weryfikację teoretyczną i em-
piryczną. 

Wysunięta w rozprawie hipoteza o wpływie rozwoju sektora wysokiej techniki na po-
prawę konkurencyjności polskiej gospodarki, w toku weryfikacji znalazła swoje potwier-
dzenie, aczkolwiek nie w całym zakresie. Wysoki udział przemysłów wysokiej techniki jest 
niewątpliwie świadectwem, że dana gospodarka osiągnęła wysoki poziom rozwoju 
i konkurencyjności, jednak wpływ tych przemysłów na konkurencyjność nie jest jedno-
znacznie pozytywny we wszystkich aspektach konkurencyjności. 

Poprawie konkurencyjności przez wzrost udziału sektora high-tech w gospodarce 
sprzyjają obserwowane również w Polsce tendencje zachodzące w popycie, a przeja-
wiające się wzrostem zapotrzebowania na wyroby o wysokim stopniu przetworzenia 
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i zaawansowania technologicznego. Tendencje te stwarzają w przypadku rozwoju pro-
dukcji wysokiej techniki możliwości lepszego wykorzystania potencjału produkcyjnego. 
Ogromna różnica pomiędzy spożyciem dóbr wysokiej techniki a produkcją sprzedaną 
w zakresie tych dóbr w Polsce pozwala bowiem wnioskować, że istnieje niewykorzystany 
dotąd obszar możliwości wzrostu produkcji, a przez to poprawy konkurencyjności gospo-
darki. Można mieć jednak wątpliwości, czy w przypadku wzrostu podaży produktów wy-
sokiej techniki ze strony polskich producentów polscy konsumenci wybiorą ich ofertę, 
a nie producentów z krajów wysoko rozwiniętych. O sukcesie rynkowym wysokiej techniki 
decyduje, oprócz niej samej, również szereg innych czynników niezbędnych do komer-
cjalizacji innowacji (kanały dystrybucji, reklama, uzupełniające technologie i produkty, 
serwis posprzedażowy, zasoby finansowe firm – odbiorców innowacji itp. czynniki). Nie-
stety w mało konkurencyjnej gospodarce polskiej poziom wielu z nich jest bardzo niski. 

Poprawie konkurencyjności gospodarki przez wzrost wykorzystania potencjału pro-
dukcyjnego sprzyjać będzie natomiast z pewnością wysoka produktywność przemysłów 
wysokiej techniki. Na skutek korzystnych relacji ekonomicznych przemysły te cechują się 
wysokim poziomem i szybkim tempem wzrostu wskaźnika TFP (Total Factor Productivity) 
oraz wydajności pracy. Przewaga przemysłów high-tech nad innymi przemysłami pod 
względem produktywności powoduje, że systematycznie wzrasta ich udział we wzroście 
ogólnego wskaźnika TFP oraz zagregowanej wydajności pracy w gospodarkach krajów 
rozwiniętych. Bardzo szybko wzrasta również udział sektora wysokiej techniki w tworze-
niu wartości dodanej. 

Analiza zgromadzonych w rozprawie danych pozwala także wnioskować o bardzo ko-
rzystnym wpływie sektora wysokiej techniki na możliwości ekspansji eksportowej. Ewolu-
cji popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego towarzyszy jednocześnie pogłębianie się 
w krajach rozwiniętych powiązań handlowych o charakterze specjalizacji wewnątrzgałę-
ziowej w ramach wysokoprzetworzonych dóbr materialnych oraz technologii nieuciele-
śnionej. Stwarza to w Polsce w przypadku rozwoju przemysłów high-tech możliwości po-
prawy dynamiki i rentowności eksportu. Jednakże polskie przedsiębiorstwa wysokiej 
techniki wchodzące na rynki zagraniczne musiałyby liczyć się z wieloma barierami, które 
znacznie ograniczałyby ich ekspansję, a co za tym idzie poprawę konkurencyjności pol-
skiej gospodarki. Wśród nich można wymienić: dyskryminujące wymogi prawne i protek-
cjonizm gospodarczy, umowy kartelowe, uprzedzenia społeczno-kulturowe czy też nie-
chęć do współpracy ze strony kanałów dystrybucji. 

Niepodważalny wydaje się być natomiast korzystny z punktu widzenia konkurencyj-
ności wpływ sektora wysokiej techniki na ilość i jakość zasobów kapitałowych. Doświad-
czenia krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że nakłady na działalność badawczo-roz-
wojową koncentrują się głównie w przemysłach wysokiej techniki (w większości krajów na 
przemysły high-tech przypada ponad połowa całkowitych wydatków na B+R w przemyśle, 
przy zaledwie kilkunastoprocentowym udziale przemysłów średnioniskiej i niskiej tech-
niki). Wynikiem dużych nakładów na działalność B+R jest wysoka innowacyjność sektora 
wysokiej techniki. Sektor ten odznacza się na tle pozostałych przemysłów znaczną prze-
wagą w aktywności patentowej. Tak więc z uwagi na to sektor ten można uznać za pod-
stawowy czynnik wzrostu poziomu i poprawy struktury wykorzystywanych zasobów. In-
nowacje, które rozprzestrzeniają się w gospodarce powodując wzrost poziomu wyposa-
żenia kapitałowego, a przez to poprawę konkurencyjności gospodarki, powstają przede 
wszystkim w sektorze high-tech i wynikają z intensywnych badań. 

Sektor wysokiej techniki wywołuje również korzystne zmiany w strukturze zatrudnie-
nia. Nowe produkty i technologie oferowane przez sektor wysokiej techniki w coraz 
mniejszym stopniu wymagają od zatrudnionych wkładu energetycznego i sprawności ma-
nualnych, umożliwiają zastąpienie tego typu uczestnictwa człowieka w procesie produkcji 
mniej lub bardziej złożonymi mechanizmami, systemami aparatowymi, automatami i robo-
tami. Na skutek tego stale następuje spadek zapotrzebowania na pracowników wykonaw-
czych o niskich i średnich kwalifikacjach. Wzrasta natomiast zapotrzebowanie na pracow-
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ników wysoko wykwalifikowanych. Warunkiem bowiem efektywnego powstawania, jak 
również czerpania korzyści z wprowadzania nowych technologii sektora high-tech jest 
wyposażenie w odpowiedni kapitał ludzki. Posiadanie przez dany kraj kadr o wysokich 
kwalifikacjach pozwala z jednej strony skutecznie wprowadzać nowe technologie kre-
owane przez sektor wysokiej techniki, z drugiej strony umożliwia kreowanie kierunków 
rozwoju współczesnej gospodarki.  

Rewolucja technologiczna, jaka ma miejsce we współczesnej gospodarce światowej 
na skutek intensywnego rozwoju przemysłów wysokiej techniki, oprócz zmian jakościo-
wych w zasobach pracy powoduje również istotne zmiany o charakterze ilościowym. Jed-
nak te nie wydają się sprzyjać poprawie konkurencyjności gospodarki. Mimo cechującego 
się dużą dynamiką wzrostu zatrudnienia w przemysłach wysokiej techniki w krajach wy-
soko rozwiniętych, na skutek absorpcji przez gospodarkę osiągnięć technicznych kre-
owanych przez te przemysły, następuje spadek zatrudnienia w pozostałych przemysłach. 
W konsekwencji dochodzi do bezprecedensowego wysokiego poziomu tzw. bezrobocia 
technologicznego i wyłonienia się nowego wzorca wzrostu gospodarczego, wiążącego 
się z utratą miejsc pracy. Zjawisko to znajduje swoje negatywne konsekwencje w konku-
rencyjności gospodarki w postaci mniejszych i bardziej rozwarstwionych dochodów, 
a przez to ograniczonego popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, problemów ze wzro-
stem produkcji i w konsekwencji z dynamiką wzrostu gospodarczego. 

W toku weryfikacji zgromadzonych danych, po części został sfalsyfikowany także 
wpływ sektora wysokiej techniki na poprawę produktywności wykorzystywanych w gospo-
darce zasobów. Wprawdzie w krajach rozwiniętych następuje wzrost nakładów na zakup 
dóbr i technologii high-tech, które następnie umożliwiają zmianę dotychczas stosowanych 
technik wytwarzania na bardziej efektywne, jednakże w większości krajów europejskich 
nie odnotowuje się korelacji pomiędzy wzrostem nakładów na high-tech a wzrostem TFP 
i wydajności pracy. Poprawę produktywności ogranicza, a często uniemożliwia brak stra-
tegicznego podejścia przy wprowadzaniu nowych technologii. Inwestycjom w nowe 
technologie często nie towarzyszą zmiany organizacyjne w działalności przedsiębiorstw 
dotyczące lepszego wykorzystania produktów zaawansowanych technologicznie. Na sku-
tek tego wydatki na ICT początkowo skutkują przyspieszeniem tempa wzrostu efektyw-
ności, wynikającym z przełożenia ich poziomu na popytową dynamikę przyrostu rynku 
i dochodu, jednak w dłuższym okresie na skutek braku niezbędnych zmian w sposobach 
działalności firm, produktywność przestaje rosnąć.  

Brak powiązania pomiędzy wzrostem nakładów na zakup wysokiej techniki a poprawą 
produktywności mierzonej wskaźnikiem TFP i LP można ponadto tłumaczyć tym, że głów-
nymi użytkownikami najbardziej zaawansowanego sprzętu i dóbr inwestycyjnych są dzie-
dziny przeznaczające największą część wartości swej produkcji czy sprzedaży na działal-
ność B+R, a więc przemysły high-tech. Mimo wzrostu absorpcji postępu technicznego ge-
nerowanego w sektorze wysokiej techniki przez przemysły o niższym poziomie technicz-
nym, największym odbiorcą wysokiej techniki jest sam sektor high-tech, a jego wpływ na 
poprawę produktywności w gospodarce odbywa się głównie przez wzrost jego udziału 
w produkcji przemysłowej i wzrost produktywności w tym sektorze. 

Reasumując, można stwierdzić, że mimo częściowego sfalsyfikowania hipotezy o ko-
rzystnym wpływie sektora wysokiej techniki na konkurencyjność gospodarki, słuszne 
wydaje się być rozwijanie tego rodzaju produkcji w Polsce. Sukces i szansa na szybszy 
rozwój ekonomiczny kraju i poprawę jego konkurencyjności będą w przyszłości zależne 
w dużym stopniu od zdolności gospodarki do przesunięcia jej zasobów z działów nieroz-
wojowych do tych dziedzin, które są w stanie zdynamizować całokształt naszego życia 
społeczno-gospodarczego. 



OPTIMUM – STUDIA EKONOMICZNE NR 4 (28) 2005 
 
 
 

Praca doktorska  mgr Elżbiety Zalesko 
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Meredyk (UwB) 
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk (SGH) 
 dr hab. Henryk Wnorowski (UwB) 
 

 
 
WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA 

STRUKTURĘ POLSKIEGO EKSPORTU 
 
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 4 lipca 2005 roku 
na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku 

 
 
W pracy przyjęto, iż od wielu lat jednym z głównych problemów polskiej gospodarki 

jest niekorzystna struktura towarowa eksportu. Pod pojęciem struktury towarowej eks-
portu rozumie się udział poszczególnych grup towarów w eksporcie ogółem. Odzwiercie-
dla ona bowiem poziom rozwoju gospodarki. W latach 1990-2004 udział w eksporcie ogó-
łem produktów uważanych za nośniki postępu naukowo-technicznego był nieznaczny. 
Przeważały towary nieprzetworzone lub nisko przetworzone, np. żywność i zwierzęta 
żywe – ich udział wahał się w przedziale 7–12%, paliwa mineralne, smary i materiały po-
chodne (5%–11%). Produkty te wymagały dużych nakładów pracy żywej, uprzedmioto-
wionej i energii oraz były skierowane na stagnacyjne rynki. 

Wydaje się, że niekorzystna struktura rzeczowa eksportu Polski jest przede wszyst-
kim konsekwencją niewłaściwej z punktu widzenia nowoczesności i efektywności struk-
tury produkcji w przemyśle. Charakteryzuje się ona nadmiernym udziałem przemysłu pa-
liwowo-energetycznego, stosunkowo niewielkim udziałem najnowocześniejszych pro-
duktów najwyższej techniki oraz niskim poziomem technologicznym pozostałych grup wy-
robów. Ponadto utrzymuje się produkcję towarów o wysokiej materiałochłonności i ener-
gochłonności, co niekorzystnie wpływa na dynamikę i strukturę towarową eksportu.  

W związku z powyższym, w pracy weryfikowano hipotezę, że podstawowym warun-
kiem poprawy struktury rzeczowej polskiego eksportu są bezpośrednie inwestycje zagra-
niczne.  

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) polegają na ulokowaniu kapitału długoter-
minowego w przedsiębiorstwie innego kraju, w celu uzyskania trwałego wpływu na jego 
działalność i osiągnięcia z tego tytułu zysków. Mogą one przybierać formę całościowego 
lub częściowego udziału w przedsiębiorstwie już funkcjonującym albo dotyczyć założenia, 
wybudowania i wyposażenia nowego przedsiębiorstwa samodzielnie lub z innymi pod-
miotami. Kapitał może być przekazywany w postaci rzeczowej lub pieniężnej, a prowa-
dzenie działalności gospodarczej poza granicami krajów przybiera m.in. formę przedsta-
wicielstwa (oddziału, biura, agencji), filii (spółki-córki), czy wspólnego przedsięwzięcia. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że kapitał z zagranicy przyczynia się do pozytywnych 
zmian strukturalnych w eksporcie w sposób pośredni, z czego wynikają następujące hi-
potezy szczegółowe: 

1. BIZ wpływają na dynamikę gospodarki, a pośrednio na strukturę rzeczową pol-
skiego eksportu. 

2. BIZ wpływają na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną, co determinuje 
strukturę towarową wywozu z Polski. 
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3. BIZ są źródłem postępu procesowego, dzięki czemu poprawia się struktura rze-
czowa eksportu. 

4. BIZ indukują postęp produktowy, co wpływa na wzrost udziału dóbr wyżej przet-
worzonych w strukturze eksportu. 

Postawiona we wstępie dysertacji hipoteza została zweryfikowana pozytywnie w wy-
niku analizy. Napływ kapitału zagranicznego w formie inwestycji bezpośrednich w sposób 
pośredni przyczyniał się do zmiany struktury towarowej eksportu Polski w kierunku dóbr 
przetworzonych.  

Jak wynika z przeprowadzonych w pracy badań literaturowych, BIZ wpływają na dy-
namikę gospodarki w trojaki sposób. Po pierwsze, inwestycje są „motorem” gospodarki. 
Kraj, aby mógł się dynamicznie rozwijać, potrzebuje dużych nakładów inwestycyjnych. 
BIZ zwiększają poziom inwestycji ogółem w kraju. Ma to szczególne znaczenie w obecnej 
sytuacji Polski, gdzie niskie oszczędności wewnętrzne nie pozwalają zaspokoić potrzeb 
inwestycyjnych rozwijającej się gospodarki. Napływ kapitału zagranicznego w latach 
1990-2004 wypełniał tę lukę, co przejawiało się we wzroście jego udziału w inwestycjach 
ogółem i PKB (np. w latach 1994-2003 udział BIZ w inwestycjach ogółem wahał się od 
11% do 23,8%, a relacja BIZ do PKB od 2% do 5,6%). 

Po drugie, analizowanemu zjawisku towarzyszyły przeobrażenia na polskim rynku 
pracy. Przekształcenia własnościowe, związane z wejściem inwestora zagranicznego, 
oznaczały zmiany w strukturze zatrudnienia. W większości przypadków celem tego pro-
cesu była optymalizacja nakładów pracy do potrzeb produkcyjnych przedsiębiorstwa. De-
cydowały o tym głównie względy efektywnościowe. Dodatkowo wydajność pracy w grupie 
przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, mierzona przychodami na 1 zatrudnionego, 
była około 2-krotnie wyższa niż w pozostałych podmiotach. W dalszym ciągu obserwo-
wany jest wzrost produktywności tego czynnika produkcji. W związku z tym można uznać, 
że wejście inwestorów zagranicznych wywoływało pozytywne zmiany, które przyczyniały 
się do zwiększenia dynamiki całej gospodarki.  

Po trzecie, przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego charakteryzowały się 
wyższym poziomem produktywności pozostałych czynników wytwórczych (np. wyższa 
produktywność kapitału – średnio o 23%). Powodowało to podwyższenie tempa wzrostu 
gospodarczego Polski.  

BIZ wpływały także na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną. Inwestorzy zagra-
niczni od początku transformacji uczestniczyli w procesach prywatyzacji polskiej gospo-
darki, a rezultatem przekształceń własnościowych stał się wzrost efektywności działania. 
Dzięki zmianom w poziomie i strukturze zatrudnienia oraz produkcji, podmioty z udziałem 
kapitału zagranicznego stały się bardziej konkurencyjne, zarówno na rynku krajowym, jak 
i międzynarodowym. Omawiana grupa przedsiębiorstw charakteryzowała się wyższą 
skłonnością do eksportu, dzięki czemu generowała większą część obrotów z zagranicą.  
Inwestorzy byli coraz bardziej widoczni na liście pięćdziesięciu głównych eksporterów 
z Polski (co siódmy to firma z udziałem kapitału zagranicznego), jak również wśród lide-
rów wywozu w głównych grupach towarowych. W strukturze rzeczowej eksportu tej grupy 
podmiotów przeważały dobra wysoko przetworzone, m.in.: maszyny, urządzenia oraz 
pojazdy samochodowe. W analizowanym okresie do głównych eksporterów można zali-
czyć takie firmy, jak: Fiat, Philips, Thomson, Volkswagen. Duży był też udział tej grupy 
przedsiębiorstw w sprzedaży za granicę wyrobów przemysłu elektromaszynowego, rolno-
spożywczego oraz chemicznego. Inwestorzy przyczyniali się zatem do poprawy dynamiki 
i struktury polskiego eksportu. 

Dzięki transferowi technologii w skali międzynarodowej BIZ są źródłem postępu pro-
cesowego (technologicznego i organizacyjnego). Z przeprowadzonej analizy wynika rów-
nież, że w Polsce był to ważny kanał transmisji nowej wiedzy technologicznej. Lokalne 
przedsiębiorstwa, często ze względów finansowych nie mogły wdrażać postępu technicz-
nego, a wydatki państwa na badania i rozwój były tak niskie, że jedynie wejście inwestora 
z zagranicy umożliwiało wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych. Jak 
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wynika z badań PAIZ, 62% inwestorów zagranicznych zadeklarowało, że w przeważają-
cej mierze stosuje technologie nie starsze niż rok. Wraz z wprowadzeniem nowocze-
snych technologii coraz więcej firm uzyskiwało międzynarodowe certyfikaty jakości ISO 
serii 9000, 14000, HACCP, czy TQM. Dzięki napływowi kapitału zagranicznego dokony-
wały się też zmiany jakościowe na rynku pracy. Przedsiębiorstwa będące własnością in-
westorów z zagranicy częściej niż krajowe podejmowały inicjatywy mające na celu pod-
niesienie kwalifikacji kadry pracowniczej. Organizowały lub opłacały różnego rodzaju 
systemy szkoleń, kursy językowe, dokształcające i inne, przyznawały stypendia krajowe 
i zagraniczne. Miały zatem duży wkład w tworzenie tzw. kapitału ludzkiego. Dodatkowo 
zaostrzona konkurencja ze strony podmiotów z kapitałem zagranicznym miała mobilizują-
cy wpływ na miejscowych wytwórców. Wymuszała na nich zmiany w technice i organiza-
cji procesu produkcyjnego. Zdarzało się nawet, że dysponowały one lepszą technologią 
niż zagraniczni konkurenci. Wywoływało to zmiany w strukturze produkcji, a więc też 
w strukturze eksportu tych firm. 

BIZ stały się katalizatorem postępu produktowego. W analizowanym okresie na rynku 
krajowym i zagranicznym pojawiły się nowe lub zmodernizowane produkty o wyższej ja-
kości, lepiej zaspokajające potrzeby konsumentów. Było to efektem wprowadzenia przez 
inwestorów zagranicznych innowacji produktowych. Obecnie większość firm w Polsce 
wytwarza produkty o charakterze standardowym, podobne do dostarczanych na rynki 
w innych krajach. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że nowe towary wprowadzane 
przez inwestorów do sprzedaży po raz pierwszy (w tym najnowszej generacji) były rzad-
kością. Pozytywnymi wyjątkami są produkty firm: Isuzu, Volkswagen, Alstom Power Ge-
nerators, Philips. 

Zatem napływ kapitału zagranicznego generował postęp produktowy. Zmiany struk-
tury produkcji stanowić mogą krok w kierunku osiągnięcia przez część polskich spółek 
statusu strategicznych liderów odpowiedzialnych za ponadnarodowy rozwój, produkcję 
i marketing pewnych wyrobów. Są już przykłady przedsiębiorstw z Polski, które stały się 
jedynymi producentami dóbr wysyłanych na cały świat (np. świetlówki kompaktowe firmy 
Philips, Fiat Seicento, Opel Agila produkowany przez GM, czy oprogramowanie Motoroli). 
Drugim pozytywnym i nie mniej ważnym rezultatem napływu kapitału zagranicznego był 
efekt naśladownictwa. Polscy producenci często wytwarzali produkty, które nie odbiegały 
jakością od tych produkowanych przez zagranicznych konkurentów, ponieważ konkuren-
cja wymuszała na nich innowacje produktowe. W rezultacie przekształceń w strukturze 
produkcji przedsiębiorstw z kapitałem krajowym i zagranicznym, następowały zmiany 
w strukturze towarowej eksportu – rósł udział dóbr wyżej przetworzonych. 

Wobec powyższego, korzyści wynikające z napływu BIZ związane były przede wszy-
stkim z możliwością zwiększonego importu nowoczesnych technologii. Pozwalały one na 
przyspieszoną modernizację gospodarki, poprawę konkurencyjności produkcji oraz zmia-
nę jej struktury. W rezultacie następuje wzrost eksportu oraz poprawa jego struktury to-
warowej w kierunku dóbr wyżej przetworzonych. 

Złożony i wieloaspektowy charakter badanego problemu sprawił, że w dysertacji za-
stosowano wyrastającą z tradycji racjonalizmu krytycznego metodę hipotetyczno-deduk-
cyjną. Polega ona na weryfikacji przyjętej hipotezy w kierunku objaśnienia lub rozwiąza-
nia problemu. Konstrukcja metodologiczna rozprawy została oparta o założenia tej me-
tody. Umożliwiała ona weryfikację empiryczną wybranych prawidłowości rządzących frag-
mentami rzeczywistości gospodarczej. Bazą informacyjną pracy były: literatura krajowa 
i zagraniczna (m.in. publikacje książkowe, akty prawne, artykuły z czasopism specjalis-
tycznych) oraz dane statystyczne prezentowane przez różne ośrodki badawcze, krajowe 
(GUS, PAIZ, PAIIZ, NBP, IKiCHZ) i zagraniczne (UNCTAD, Eurostat). W dysertacji zasto-
sowano weryfikację modelową popartą egzemplifikacją. 



Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku 
poleca publikacje naukowe: 

 
Dariusz Kiełczewski,  
Konsumpcja a perspektywy  
trwałego i zrównoważonego rozwoju,  
Spis treści: Trwały i zrównoważony rozwój; Konsumpcja w warunkach 
trwałego i zrównoważonego rozwoju; Wpływ zmian w układzie podmioto-
wym konsumpcji na perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju; Zmia-
ny w układzie przedmiotowym konsumpcji a trwały i zrównoważony rozwój; 
Struktura układu organizacyjnego konsumpcji a trwały i zrównoważony rozwój; 
Perspektywy zrównoważenia konsumpcji w ujęciu przestrzennym. 
Książka stanowi unikalną wielowymiarową analizę relacji mię-
dzy konsumpcją a rozwojem zrównoważonym. Autor doko-
nuje w niej oceny perspektyw utrwalenia się tendencji sprzyja-
jących rozpowszechnieniu wzorców trwałej konsumpcji (su-
stainable consumption).  
 
Robert W. Ciborowski 
Wpływ zmian w polityce ekonomicznej i globaliza-
cji na postęp techniczny i innowacyjność gospodar-
ki Wielkiej Brytanii, 
Spis treści: Istota i dynamika postępu technicznego, Wewnętrzne 
uwarunkowania zmian w charakterze i dynamice postępu technicz-
nego, Zewnętrzne uwarunkowania zmian w charakterze postępu  
technicznego, Wpływ zmian w polityce ekonomicznej Wielkiej Bry-
tanii na rozwój postępu technicznego w latach 1960-1979 i 1980-
2000, Czynniki instytucjonalne i ich wpływ na charakter postępu 
technicznego w Wielkiej Brytanii w latach 1960-1979 i 1980-2000, 
Wpływ zmian w charakterze i rozwoju postępu technicznego na 
efektywność i konkurencyjność gospodarki brytyjskiej w latach 1960-
1979 i 1980-2000, Źródła oddziaływania procesów globalizacji na 
gospodarkę krajów o różnym charakterze polityki ekonomicznej i 
postępu technicznego na przykładzie Wielkiej Brytanii w latach 
1960-1979 i 1980-2000-efekty synergiczne. 
 
Marzanna Poniatowicz 
Dług publiczny w systemie finansowym jednostek 
samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na 
prawach powiatu) 
Spis treści: Deficyt budżetowy i dług publiczny-zakres pojęć i ich 
interpretacja, System finansowy samorządu terytorialnego-analiza 
porównawcza Polski na tle innych krajów członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorial-
nego, Formy zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na 
przykładzie miast na prawach powiatu, Zdolność kredytowa jako 
integralny element zarządzania długiem jednostki samorządu tery-
torialnego, Znaczenie długu jednostek samorządu terytorialnego 
w systemie finansowym miast na prawach powiatu w świetle badań z 
zastosowaniem metody modelowania miękkiego 
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poleca publikacje dydaktyczne: 

 
Janusz Kaliński,  
Historia gospodarcza Polski Ludowej, 
rok wydania 2005, ISBN 83-7431-040-5 
 
Tytuły rozdziałów: 1. System gospodarki centralnie sterowanej; 2. 
Powojenna odbudowa gospodarcza (1944-1949); 3. Okres forsowne-
go uprzemysłowienia i kolektywizacji rolnictwa (1950-1955);4. Próba 
zrównoważenia wzrostu gospodarczego (1956-1958);5. Przyspiesze-
nie z dramatycznym finałem (1959-1970); 6. Gospodarka na kredyt 
(1971-1975); 7. Nieudany manewr gospodarczy (1976-1980); 8. 
Schyłek gospodarki centralnie sterowanej (1981-1989); 9. Ocena; 
Aneks: Dowcipy na temat gospodarki PRL 
 
 
 
Czesław Noniewicz,  
Historia gospodarcza Polski Odrodzonej, 
rok wydania 2004, ISBN 83-7431-040-5  
 
Tytuły rozdziałów: 1. W walce o niepodległość; 2. Wielka inflacja; 3. 
Kilka pomyślnych lat; 4. Pierwsze dziesięciolecie – przemiany 
gospodarcze i społeczne; 5. Lata wielkiego kryzysu; 6. W zagrożeniu 
 
Ze wstępu:  
„Zależało mi na tym, by realia gospodarcze były przedstawione tak, jak 
widzieli je ludzie wówczas żyjący i swoją aktywnością związani z losem 
kraju. (...) Oni nie wiedzieli, iż Druga Rzeczpospolita przetrwa tylko 
dwadzieścia lat, że zostanie napadnięta i zniszczona przez naszych 
silniejszych sąsiadów.” 
 
 
Leszek Kupiec, Tadeusz Truskolaski, Alicja Gołębiowska 
Gospodarka Przestrzenna. Tom VII 
Infrastruktura techniczna 
rok wydania 2005, ISBN 83-7431-042-1 
 
Tytuły rozdziałów: 1. Pojęcie i właściwości infrastruktury ekono-
micznej, 2. Układ komunikacyjny, 3. Układ energetyczny, 4. Układ 
wodno-kanalizacyjny 
 
Podręcznik jest siódmą częścią serii podręczników wydanych 
na Wydziale Ekonomicznym poświęconych problemom gos-
podarki przestrzennej. Wcześniej ukazały się zeszyty: Wstęp 
do gospodarki przestrzenne, Ekonomika regionu, Lokalizacja 
w gospodarce przestrzennej, Polityka regionalna, Planowanie 
i zagospodarowanie przestrzenne, Infrastruktura społeczna 



 

 

 
 
 
 
 

PUBLIKACJE WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO 
W LATACH 2004-2005 

 
 
 
 
Finanse. Wybrane zagadnienia – red. J. Sikorski  
Formy europejskiej integracji gospodarczej – M. Proniewski, A. Niedźwiecki 
Gospodarka przestrzenna, tom VI „Infrastruktura społeczna” – L. Kupiec,  
A. Gołębiowska. D. Wyszkowska 
Historia gospodarcza Polski Ludowej – J. Kaliński 
Historia gospodarcza Polski Odrodzonej – Cz. Noniewicz 
Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju – D. Kiełczewski 
„Optimum. Studia ekonomiczne”, 1, 2, 3, 4/2004, 1, 2, 3/2005 
Polityka podatkowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej – red. J. Sikorski 
Polityka regionalna w procesie wielofunkcyjnego rozwoju transgranicznych obszarów 
wiejskich – J. Lewczuk 
Proces tworzenia kapitału w gospodarce peryferyjnej – red. K. Meredyk  
Rachunkowość- podręcznik do studiowania przedmiotu – G. Klamecka-Roszkowska,  
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