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IDEA ZESZYTU 

 
Ideą wiodącą kolejnej edycji zeszytu jest próba diagnozy przyczyn i skutków 

światowego kryzysu gospodarczego, jak również sposobów radzenia sobie ze skutkami 
kryzysu w aspekcie szeroko rozumianej materii życia społeczno-gospodarczego. 
Problematyka poruszana w opracowaniach  obejmuje zarówno skalę mikro: człowiek,  
gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, samorząd 
terytorialny, szkoły wszystkich szczebli, administrację państwową, organizacje non-profit:  
jak również  skalę makro społeczno-gospodarczą: finanse publiczne, rynki  finansowe, 
system bankowy, nadzór finansowy, system szkolnictwa, politykę gospodarczą i społeczną 
władz centralnych.  

Istotnym założeniem poruszanych problemów było podejście do problematyki 
radzenia sobie poszczególnych osób czy rodzin w sytuacji kryzysowej od strony; 
ekonomicznej, socjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej czyli szerokiego spektrum 
społecznego. Jak stąd widać zakres tematyki poruszanej w zeszycie ma charakter 
interdyscyplinarny, obejmujący takie dziedziny nauki jak ekonomia, pedagogika, 
socjologia, psychologia i inne nauki społeczne. 

Przykładowe problemy w obrębie głównego nurtu ekonomicznego proponowanego 
wydawnictwa: zarządzanie ryzykiem finansowym w skali mikro – mezo – makro- 
ekonomicznej, finanse behawioralne, płynność finansowa, problematyka wypłacalności, 
ryzyko bankowe, ryzyko ubezpieczeniowe, upadłość konsumencka, skutki psychologiczne 
kryzysu finansowego, zabezpieczenie przed skutkami kryzysu finansowego, zaufanie 
społeczne w aspekcie narastających symptomów kryzysowych, skutki kryzysu dla rynków: 
bankowego, ubezpieczeniowego, pieniężnego, kapitałowego, finanse publiczne a kryzys 
finansowy, polityka pieniężna banku centralnego 

Wszystkie te problemy wydają się istotne i aktualne w aspekcie otaczających nas 
zdarzeń: ekonomicznych, politycznych i społecznych. 
 

       Redaktor tematyczny zeszytu 

       Waldemar Jurkiewicz 
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Alena Daňková 1 
 

ZARZĄDZANIE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYNARODOWĄ  
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONALNEGO 
 
Streszczenie  
Niniejsza praca porusza problem administracji (kierownictwa) międzynarodowej 

współpracy w obrębie przygranicznego regionu Republiki Słowackiej. Głównym jej celem 
jest zdefiniowanie możliwych form współpracy małych i średnich przedsiębiorstw 
zlokalizowanych na wspomnianym obszarze. Obszary przygraniczne posiadają potencjał 
do rozwoju – zwłaszcza rozwoju turystyki, rozwoju rolniczego i wiejskiego zarówno jak 
rozwoju przemysłowego. 

 
Słowa kluczowe:  
Małe i średnie przedsiębiorstwa, rozwój regionalny, turystyka, regiony przygraniczne. 
 
 

MANAGEMENT OF CROSS-BORDER COOPERATION  
OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  
– REGIONAL DEVELOPMENT FACTOR 

 
Abstract 
This paper deals with the administration of Cross-border cooperation within the 

frontier region in Slovak Republic. The main aim is to define several possible forms of 
cooperation between Small and Medium Enterprises situated in the above mentioned area. 
Frontier regions carry on potential of development, namely- the development of tourism, 
agricultural and rural development as well as industrial development. 

 
Keywords: 
Small and Medium Enterprises, Regional Development, Tourism, Frontier Regions. 

                                                 
1  Autorka reprezentuje University of Prešov in Prešov, Faculty of Management, Department of Tourism and 

Hotel Management, Prešov, Slovakia. 
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INTRODUCTION 

One of the forms which help to increase economical production and life standard of 
inhabitants who live intransfrontier regions in Slovak Republic is co-operation of 
enterprises situated in these areas within the frame of cross-border co-operation. There are 
four main forms of cross-border co-operation in Slovak Republic, namely- 
Intergovernmental agreements on Cross- border co-operation,Euroregional Co-operation, 
Territorial Community and Administration Cooperation, Co-operation between Chambers 
of Commerce. [1. s. 102]. 

The whole co-operation process is regulated by International and European 
documents 

− European Outline Convention on Transfrontier co-operation (Came in force 2.5.2000, 
it is aimed to help and facilitate the conclusion of agreements between states and to 
promote co-operation between them.  This aim will be pursued in particular by 
agreements in the administrative field ) 

− Additional Protocol to the European Outline Convention (Came into force 2.5.2000 
and it recognize legal subjectivity. Contracting parties may create a co-operation body 
which has legal subjectivity) 

− Protocol Nr. 2 on the European Outline Convention on Transfrontier co-operation 
came into force 1.2.2001 and it enables inter-territorial co-operation. It means that 
any concerted action designed to establish relations between territorial communities 
or authorities of two or more Contracting Parties, other than relations of transfrontier 
co-operationof neighbouring authorities, including the conclusion of co-operation 
agreements with territorial communities or authorities of other States. 

− The European Charter of Local Self-Government (Came into force 1.6.2000 and it 
defines and protects the principles of Local Government within the frame of 
subsidiary) 

− Association of European Border Regions – (AEBR) is the oldest independent 
association of regions in Europe, founded in 1971, and the only one dealing with 
Cross-Border Cooperation. This association initiate, support and coordinate 
cooperation between the regions throughout Europe.  
Cross- border cooperation is also regulated by bilateral conventions and agreements 

besides the documents mentioned above.Convention between Slovak Republic 
Government and Polish Government on Cross-border cooperation, Convention with Czech 
Republic, Convention with the Ukraine, Convention with Hungary and Convention 
Framework with Austria.  

1.  EUROREGION COOPERATION 

The term Euroregion refers to a transnational cooperation structure between two or 
even more territories which are located in different European countries. One may say that 
Euroregion represents a specific type of cross-border region. Moreover, it is national 
voluntary grouping of towns, communities or local governments which create associations 
with legal entity [2. s. 250].A good example of cooperation between Central European 
states is the alliance of four states called Vysegrád 4 or V4 as well as Schengen 
Agreement. However, the only institutionalized form of cooperation of V4 is International 
Vysegrád Fund (MVF) established in may 1999. The main aim and function of MVF is, 
except other activities, is support of cross-border cooperation in hand with the 
development of tourism.  
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Recently, there are approximately 140 Euro regions in Europe and head organization 
is Association of European Border Regions (AEBR) seated in Gronau, Germany 
(established in 1971). When talking about Slovak Republic, formation of Euroregions has 
started in 1992. However, Slovak Governments in the era between the years 1993-1998 did 
not support their formation as well as development of cross-border cooperation. By the 
year 1999, only two Euroregions existed in Slovak Republic (Carpatia Region and 
EuroregionTatry).   

Recently, there are 10 Euroregions which are registered in Slovak Republic. 
Moreover, their proportion is 82,9%  on the whole country area. In addition, total amount 
of inhabitants in Euroregions in Slovak Republic is 66,7%. (The table 1.)  

 

Table 1. Report about the area and amount of inhabitants in Euroregions 
Názov Euroregiónu Počet 

krajin Slovenská Slovenská
časť časť

Karpatský euroregión 5 145153 15746 10,85% 14700000 1556142 10,59%
Euroregión Tatry 2 11433 6950 60,79% 855909 291866 34,10%
Euroregión Beskydy 3 3928 2023 51,50% 778054 264256 33,96%
Euroregión -Bíle-Biele Karpaty 2 8609 4501 52,28% 1219347 609608 49,99%
Euroregón Podunajský spolok 2 5805 1716 29,56% 640043 205334 32,08%
Ipeľský Euroregión 2 6325 3470 54,86% 542737 293947 54,16%
Euroregión Neogradiensis 2 4668 2124 45,50% 359782 143244 39,81%
Euroregión Slaná-Rimava 2 5979 3374 56,43% 649284 190929 29,41%
Euroregión Kras 2 951 731 76,87% 73885 66092 89,45%
Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ 2
S P O L U 192851 40635 21,07% 19819041 3621418 18,27%
Prameň: Vlastné spracovanie

Rozloha v km2 Počet obyvateľov

% %Euroregion Euroregion

 

2.  THE IMPORTANCE AND THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM 
     ENTERPRISES WITHIN THE CROSS-BORDER COOPERATION 
     OF EUROREGIONS 

Small and Medium Enterprises as a pillar of development in every developed 
economy has its position and importance in the cross-border development, Moreover, its 
position in livening remote transfrontier areas cannot be overlooked.  [3. s.65]. Nowadays, 
there is more than 20 millions of Small and Medium Enterprises registered in European 
Union. Their importance for Slovak Republic is presented through following index: 

− They provide 2/3 of job opportunities (EU) 
− Their share is 42,2% on GDP (SR) 
− 55,2% on added value (SR) 
− They have 58,3% participation on profit before taxation (SR) 
− They create 72,2% of job opportunities (SR) 

Deservedly, it is possible to consider them to be livening factor when talking about 
economic in Slovak Republic.   

3.  ANALYSIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT POTENTIAL  
     OF TRANSFRONTIER AREAS IN SLOVAK REPUBLIC 

Start from the analysis of economic development potential of transfrontier areas 
which are situated approximately 50 km form state border inland (our object of analysis), 
suitable and acceptable conditions were defined for the development of possible sphere of 
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business of Small and Medium Enterprises in cooperation with organizations from public 
sector. Subject matter of analysis was natural, cultural and historical potential, agriculture, 
rural and town areas, industry and transport as well as marketing of transfrontier-
euroregions. While defining potential development activities on the monitored areas, world 
trends on tourism in hand with its importance for the economy were considered and used.  

Chosen world trends on tourism (Auliana Poon, Berlin, 2003): 
− East European countries are considered to be low cost destinations 
− Close home travelling 
− Importance in creating regional networks between tourism service providers 
− Obsolesce of members who are in tourism 
− Independent travelling 
− Growing interest in entertainment 
− Avoiding the environmental destruction 
− Other trends as well 

 

Importance of tourism for the state economy: 
− Multiplier effect of tourism 
− Proportional share of tourism on GDP in EU is on average 13%, in SR it is 2,7% 
− Tourism is very flexible on employment market 
− Business enterprise in tourism  is typical mostly for Small and Medium Enterprises 
− Tourism is tool for diversification in micro regions and regions 
− It is  inevitable pillar for economic growth 
− It is fact in partnership initiation in business enterprise 
− It is grantee in country innovation  

 

4.  POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER 
     COOPERATION IN FRONTIER AREAS IN SLOVAK REPUBLIC 

The most suitable possibilities in the areas of cross border cooperation of Enterprises 
in frontier areas in Slovak Republic are these: 

− Tourism (beauties of nature, accommodation and food service, cultural and historical 
positional, sport activities). 

− Agriculture, development of rural and town areas. 
− Creating and overall image of regions. 

 

Tourism – it is visible, that environmentalpositional in the forntier areas slightly used. 
One possible method of environmental valuation in Slovak Euroregions Associations  
can be: 

− Diversification of services in terms of tourism ( specifically it is service extension, 
e.g. use of thermal springs in combination with winter sports, wellness programs and 
excursions, weekends packages for families etc.). 

− Diversification of services in terms of sport activities as well as organizing 
international cross-border events. In addition, creation of sport clubs and regional 
sport clubs and associations is inevitable, too.  

− Coordination and harmonization sport and other activities. 
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− Harmonization of information system while completing information about 
environmentaland natural beauties of selected euroregion should be provided ( deeper 
interest in environmental activities as well as return of man to the nature). 

− Exploitation of ecologically adequate areas for agro tourism mostly on eco-farms in 
frontier areas.  

− Opening of cultural and historical monuments in frontier areas (absence of park 
places, services, opening hours, mostly in eastern part of Slovakia). 

− Better advertising of historical heritage for foreign visitors when entering the country 
(close to the borders). 

− It is necessary to reconstruct and remake deteriorating historical monuments and after the 
process use them for non-traditionalaccommodation (log houses, theme oriented camps). 

− Increase the level of education in the areas of tourism- in the forntier areas. 
− It is necessary to coordinate all activities throughout the destination management 

company. 
− Consolidation of regional identity, heritage „live right here“and creation of European 

Multicultural regions (organizing international cross-border events and establishing 
regional sport clubs, associations). 
 

Agriculture and development of rural areas and towns 
− Diversification of agricultural production (alternative forms of productions- eco-

farms, traditional sheep farms, hunting ground, fishing areas, horse breeding, timber 
production  for final products, production and final sale of home-made products  

− When talking about town areas, opposite migration process can be observed (return to 
traditional  and ecological way of life in rural areas) 
 

Industry and Transport 
− Industrial development in frontier areas should lead to development of renewable  

resources (the use of alternative forms of resources- water, solar, geothermal and 
wind power) 

− Support, (mostly financial) form the state in inevitable 
− It is possible to make transport more effective in forntier areas by harmonization and 

rejuvenation of schedule and time-tables, 
− Integrated network of railway transportation is just managerial problem and it is 

possible to solve this problem. 
 

 

The image of regions  
− The presentation of Euroregional Associations must be realized throughout the 

principal 4-way cooperation (territorial community, euroregions, Enterprises and non-
governmental organization). Main goal is to present systematically and complex offer 
for potential visitors, mostly from foreign countries, 

− Opportunities for small and medium enterprises, especially for micro-enterprises 
(family business) and active advertising. This active cooperation is essential for the 
creation of destination management associations, 

− Euroregionalassociations’are predestined to play important institutional role and its 
main goal is to join and regulate subjects which are participating on the process of 
tourism development.  
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CONCLUSION 

Starting form historical development of cross-border cooperation on Slovakia and 
traditions (old business journeys, markets, fairs), but mostly from frontiers beauties of 
nature in these areas, various development activities were presented. The main aim was to 
present these activities whit the elimination of existing disparity.  

Regional cross-border cooperation can be developed not only in active forms of 
tourism but in the development of agriculture, development of rural and town areas, 
industrialdevelopment and the whole regional image. Tendency was to present solutions 
which can make cooperation between Slovak Republic and other countries more effective.  

Presented proposals carry on concrete possibilities which are necessary for 
economical and social developmentin forntier areas, and for the participants who live in 
these areas. Connections of traditional economical resorts with business activities in the 
field of tourism are considered to be efficient development potential in the forntier areas in 
Slovak Republic. 
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Eva Barvirčáková Drotárová 1  
 

WPŁYW GLOBALNEGO EKONOMICZNEGO  
KRYZYSU NA TURYSTYKĘ NA SŁOWACJI 

 

Streszczenie 
Na Słowacji, turystyka ma ogromny potencjał, ponieważ ten sektor rozwija się  

i zyskuje dobrą pozycję. Kraj ma wstępne uwarunkowania do wykorzystywania 
pozytywnych wpływów turystyki ze względu na naturalne jak i te stworzone przez 
człowieka atrakcje turystyczne. 

Artykuł podzielony jest na cztery części. Pierwsza przedstawia punkt widzenia 
różnych autorów na ówczesną turystykę i turystykę na Słowacji. Druga cześć prezentuje 
teorię związaną ze światowym kryzysem ekonomicznym. Najważniejsza cześć trzecia 
poświęcona jest analizie wpływu globalnego kryzysu ekonomicznego na turystykę na 
Słowacji, krajowe i zagraniczne podróże, wydatki na zakwaterowanie, wszystkich 
odwiedzających i turystów zagranicznych Słowacji. Ostatnia część tego artykułu 
prezentuje sugestie jak poprawić zagraniczną turystykę kraju i potencjalny wzrost  
napływu turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych. 

 
Słowa kluczowe: 
Turystyka, kryzys ekonomiczny, zarządzanie kryzysem, liczba noclegów, turyści 

zagraniczni. 

IMPACT OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS  
ON TOURISM IN SLOVAKIA 

 
Abstract  
In Slovakia, tourism has enormous potential since this sector is developing and 

gaining prominence. The country has prerequisite for the use of positive impacts of 
tourism due to natural and artificial attraction.  

This paper is divided into four parts. The first part of this article presents the view of 
various authors on tourism in those days and tourism in Slovakia. The second part presents 
theory related to the world economic crisis. The most important part of this paper is 
devoted to analyses impact of global economic crisis on tourism in Slovakia, domestics 
and outbound trips, expenditure per stays, total visitors and foreign visitors of Slovakia. 
The last part of this paper provides a suggestion as to improve the country´s foreign 
tourism balance and potential increase of tourist inflows, both from foreign countries as 
well as domestically. 

 
Keywords: 
Tourism, economic crisis, management of crisis, number of nights, foreign visitors. 

                                                 
1   Autorka reprezentuje University of Prešov in Prešov, Faculty of Management, Department of Tourism and 

Hotel Management, Prešov, Slovakia. 
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INTRODUCTION 

The concept of recession (ital. recessione, germ. Konjunkturrückgang, Rezession) 
represents the occasional slowdown in economic activity of a certain country, 
accompanied by a simultaneous deterioration of general economic environment (real 
income decline, raise in unemployment, low level of production capacity...). Recession 
represents the economic downturn somewhat less deep and severe than a depression. 
It recurs in intervals of several years, usually starting in one particular country and 
requiring several months or quarters to spread to other countries. It has three basic 
characteristics (three Ds): duration – length of time, depth – how deep it affects, diffusion 
– how wide it spreads. Consumers react to recession by changes in their consumption 
habits, i.e. they spend carefully, while every situation concerning particular business 
subject characteristics during the recession must be analysed. (Blaževič, 2010, p. 783) 

Slovakia becomes an emerging destination for winter and summer tourism because of 
its astonishing natural environment. Tourism in Slovakia is without doubt, of vital 
importance to the nation’s economy, through its multiplier effect (i.e. through the inflow of 
foreign currency into the country and its circulation within the country), its positive impact 
on gross national product and value creation. It is vital in reducing unemployment, 
increasing the country's balance of payments and faciliting further regional development. 

 

1.  TOURISM IN THOSE DAYS 

Tourism has established itself as a one of the most important economic and 
developing mainsprings. (Proença, Soukiazis, 2008) According to Šenková (2012) tourism 
is dynamic, evolving consumer-driven force and is the world´s largest industry if all of its 
interrelated components are placed under one umbrella, travel, lodging, foodservice, and 
recreation.  

Tourism is defined as set of activities aimed at meeting the needs related to travel and 
accommodation of people that travel outside the place of their residence and usual leisure 
for reasons such as recreation, cognition, health, dispersal and entertainment, cultural and 
sports activities, missions and gaining a comprehensive experience. (Gučík, 2000, p. 7) 

Tourism is a set of relationships and phenomena that result from the travel or 
accommodation of individuals, when the place of residence is not the main or permanent 
place of employment and housing. (Kaspar, 1995, p. 10) 

In the past, the term tourism was simply associated with travelling. Today, tourism 
gains a broader understanding and it is associated with leisure, its use for recreation and 
learning. 

Leisure is the opposite of work and is one of the main features of tourism. During 
their free time, people select and decide about activities which they want to carry out. 
These are mainly activities that bring relaxation, recreation, but also fun and pleasure to 
restore people´s physical and mental capabilities. (Jakubíková, 2009, p. 16) 

1.1.  Tourism in Slovakia 

Tourism is one of the most promising and fastest growing sector of Slovak economy.  
A reason for this is the fact that the country has a diverse tourist product that can be 

offered to a range of tourist of different age groups and preferences. The country has a lot 
to offer, including a strategic and advantageous position within the heart of Europe, 
astonishing natural sites, a rich cultural and historical heritage, suitable climatic conditions, 
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folk arts and folklore, a dense network of walking trails, and thermal springs and 
natural/health spa. The effective management of these resources is essential for the future 
development of tourism in the country.  

Slovakia has its own sources of raw materials for the development of tourism.  
It is a portfolio with low investment and energy consumption, tourism development 

positively, affects the landscape, behaviours and economic development.   
 

2.  WORLD ECONOMIC CRISES 

As tourism represents a sensitive economic sector, any disturbances either in its 
immediate surroundings or on a global level, which impede tourists to spend their stay 
pleasantly, represent serious functioning problem. The best example is the past situation in 
our region when war operations were conducted, which brought to the suspense in all 
economic activity segments and particularly in tourism. (Blaževič, 2010, p. 784) 

The crisis has major impact on the enterprise; it is unpredictable and needs an urgent 
attention. Managing in a crisis requires great patience and attention. We have to learn how 
to be independent from others, delegate authority and build teams, as well as, we have to 
think about strategy and adapt to. We do not need unnecessarily make organizational 
changes, but we should rely on their employees. In any case we should not compromise the 
quality of its production. (Drotárová, 2010, p. 536) 

On the international level, the conflict exists between various interest groups of 
particular states, regardless their social and political systems, while on the national level 
the conflict remains between the ruling elite and the populace, i.e. between the rich and the 
poor. The economic crisis, which started and culminated in the USA but was exported 
throughout the world, spread onto the EU and other countries in its immediate 
surroundings. (Blaževič, 2010, p. 784) 

3.  IMPACT OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON TOURISM  
     IN SLOVAKIA 

The economic crisis and its impact on world tourism were reflected differently on 
particular countries which have developed tourism offer. On one hand, particular economic 
policy managing was highly significant, while, on the other hand, every country resented 
the consequences of the world economic crisis on particular emissive markets it was 
oriented to. Due to the economic crisis, in some tourism oriented countries new processes 
were opened in offer and tourism product restructuring, aiming at adjusting the offer to the 
new demand, while in emissive areas different products were developed, aiming at 
adjusting economic possibilities to the tourism market offers. Such processes are difficult 
to define and locate in particular destinations and emissive areas, as they are characterizing 
the overall tourism flows, differing only in discrepancy of economic help of offer and 
demand. (Blaževič, 2010, p. 785) 

The global crisis in financial market has caused, and still is causing a variety of 
economic, social and political effects in all countries. (Šenková, 2010, p. 657) 

According to Šambronská (2012, p. 407) the tourism is industry was one of 
industries, which has been hit by global crisis. Statistical indicators show a growing 
interest in tourism activities. But experts warm that crisis still not resolved. 
 



Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach 

16 

3.1.  Analysis of stays (trips) and average number of nights in Slovakia for the 
        years 2007-2011. 

Table 1.  Number of domestic trips and average number of overnight stays (domestic trips) in 
Slovakia for the years 2007-2011 

Year Number of stays Average number of overnight stays 

2007 4 086 140 5,2 

2008 3 895 448 5,3 

2009 3 425 775 5,3 

2010 3 592 967 4,1 

2011 4 129 847 4,1 

Sources: published by Statistical Office of SR, www.portal.statistic.sk. 
 

As we can see from Table 1 the number of stays (trips) in Slovakia was not increased 
every year. The number of domestics trips decreased to more then 3,4 mil. in 2009 from  
4 mil. in 2007. Since 2009 the number of trips increasing. Average length of stay changed 
from 5,2 in 2007 to 4,1 in 2011.  
 

 

Graph 1.  Number of domestic trips in Slovakia in years 2007-2011. 
Sources: own processing according to the outputs of program Excel. 

 

Table 2.  Number of outbound trips and average number of overnight stays (outbound stays) 
of Slovaks for the years 2007-2011. 

Year Number of stays Average number of overnight stays 

2007 2 882 668 8,6 

2008 2 828 948 8,0 

2009 2 635 822 8,7 

2010 2 353 835 7,3 

2011 2 725 144 7,4 

Sources: published by Statistical Office of SR, www.portal.statistic.sk. 
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Table 2 shows the number of outbound trips and average number of overnight stays.  
Analysing the facts presented in Table 1 and Table 2 average number of domestics 
overnight stays are shorten by approximately 2-3 days.  

 

 

Graph 2.  Number of outbound trips in years 2007-2011. 
Sources: own processing according to the outputs of program Excel. 

 

3.2.  Analysis of total spending and average spending per trip in Slovakia for 
         years 2007-2011. 

Table 3.  Total expenditure and average expenditure (domestic trips) in Slovakia for the 
years 2007-2011. 

Year 
Total expenditure in thousand of 

Euros 
Average expenditure per trip 

in Euros 

2007 604 721 148 

2008 640 739 164 

2009 621 839 182 

2010 507 521 141 

2011 594 049 144 

Sources: published by Statistical Office of SR, www.portal.statistic.sk 

 

Table 3 demonstrates total expenditure and average expenditure by Slovaks during 
their domestic’s trips. We can see that lowest total expenditure and average expenditure 
per trip was in 2010. Last year (2011) total expenditure increased compared to 2010.  
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Table 4.  Total expenditure and average expenditure (outbound trips) of Slovaks for the years 
2007-2011 

Year 
Total expenditure in thousand of 

Euros 
Average expenditure per trip in 

Euros 

2007 1 525 313 529 

2008 1 425 012 504 

2009 1 355 716 514 

2010 1 136 889 483 

2011 1 295 013 475 

Sources: published by Statistical Office of SR, www.portal.statistic.sk 
 

Analysing the data presented in Table 3 and Table 4 we can see imbalance in average 
expenditure incurred by Slovaks during their domestic and outbound trips. They spend twice 
as much on their outbound trips as on domestic trips.  

 

3.3.  Analysis of active tourism in Slovakia for the years 2007-2011 

The next part of article provides a more detailed account of active tourism in 
Slovakia. According to the Slovak Statistical Office participants in active tourism are 
foreign guests using tourism services during their travelling in Slovakia.  
 

Table 5.  The number of total visitors and total foreign visitors and structure of selected 
foreign visitors in year 2007-2011 

 
 Number of visitors in accommodation establishment  

2007 2008 2009 2010 2011 

Total visitors 3 777 754 4 082 645  3 381 354 3 392 361 3 571 093 

Total foreign visitors 1 684 562 1 766 529 1 298 075 1 326 639 1 460 361 

Czech 490 986 537 180 425 414 433 321 477 159 

Germany 176 059 164 694 133 989 131 674 133 431 

Poland 243 917 308 437 164 712 161 851 172 001 

Hungary 93 797 90 123 56 111 51 324 59 000 

Italy 58 184 54 772 50 982 54 439 51 957 

Ukraine 34 612 28 858 20 618 21 659 35 616 

USA 31 977 28 739 20 815 22 051 26 482 

Sources: published by Statistical Office of SR, www.portal.statistic.sk 
 

Table 5 provide information about total visitors and foreign visitors in 
accommodation establishment of tourism in Slovakia for last five years. The number of 
Slovak tourists is still much higher than the number of foreign tourists coming to Slovakia.  

We can see that the most frequent foreign visitors to Slovakia come from 
neighbouring counties. Table 5 demonstrates that the significant majority of foreign 
visitors are Czechs. While Czech visitors represented almost 33% of total foreign visitors, 
Poland represented less than 12% of total foreign visitors in 2011.  
 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 2. Zarządzanie kryzysowe jako element polityki społeczno-ekonomicznej. 

19 

 

Graph 3.  Number of foreign visitors in years 2007-2011. 
Sources: own processing according to the outputs of program Excel. 

 

Graph 3 illustrates development of number of foreign visitors in Slovakia for last  
5 year.  

 

CONCLUSION 

The Government of the Slovak Republic needs to develop tourism and takes measures 
for its support. The government should ensure the promotion of the country abroad and 
improve the country's image, promote the professional training of tourism personnel, 
improve language literacy of the population, and ensure preservation and full accessibility 
to cultural and historical monuments. The Government should encourage small and 
medium businesses to develop their activities in the tourism sector and help them in 
financing their operations through low interest rate loans and reduced taxes. An important 
tool is EU funds. The Government of the Slovak Republic should know how to use it for 
the improvement of Slovak tourism. The government should allocate these funds towards 
activities that will not have a negative impact on tourism and also activities that will not 
damage the natural environment. 

Travel agencies, in turn, should orient their attention to the active foreign and 
domestic tourism and establish better services for tourism. This means that the travel 
agencies will be at the position to organize their activities in a more productive way for all 
tourists. Firms which provide supportive services (e.i. hotels, wellness and ski centres) in 
tourism should offer lower prices and better services so they can maximise value for 
money for prospective tourists.  

These measures should help Slovakia to attract more foreign tourists and increase the 
positive balance of foreign tourism. 
 

The article is part of the research GAMA/11/6. 
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Roman Fedan 1  
 

RYZYKO EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW 
GOSPODARCZYCH W WARUNKACH  

KRYZYSU ZAUFANIA 
 

Streszczenie 
W opracowaniu przedstawiono znaczenie ryzyka w organizacji projektów gospodar-

czych w warunkach, w których jest trudniej działać, gdyż pojawiają się niespodziewane 
okoliczności ze względu na kryzys zaufania. Dokonano klasyfikacji ryzyka, uwarunkowań 
decyzyjnych w warunkach nasilonej niepewności, a także znaczenie zaufania w procesie 
projektowania. Zaprezentowano mankamenty i atuty koncepcji zarządzania zaufaniem,  
a także uwarunkowań jej wdrażania.  

 
Słowa kluczowe:  
Projekt, ryzyko, zaufanie, kryzys, niepewność, efektywność. 

 

THE RISK OF THE EFFICIENCY  
OF ECONOMIC PROJECTS CONDITIONED  

THE LIAISON CRISIS 
 

Abstract 
In this article there is demonstrated the meaning of the risk in the organization of 

economic projects conditioned in which acting is more difficult, because unexpected 
circumstances appear for the liaison crisis. The classification of the risk, decision 
conditionings under conditions of the intensified uncertainty and also the meaning of the 
confidence in the process of the designing was made. There are also presented faults and 
trumps of the conception of the confidence management, as well as conditionings of its 
initiation.  

 
Keywords: 
The project, the risk, the confidence, the crisis, the uncertainty, the efficiency. 
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WPROWADZENIE  

Zaufanie pojawia się w warunkach akceptacji zachowań drugiej strony i zależności od 
tych zachowań, rozwija się w warunkach dobrowolności, niewymuszonej współpracy oraz 
istnieje w warunkach niepewności i ryzyka; wyniki zachowań opartych na zaufaniu nie są 
kontrolowane przez stronę ufającą. Zaufanie jest więc z natury pojęciem pozytywnym, 
sugeruje narażenie na presję ze strony partnera, opisując pewien stopień 
przewidywalności. 

W dzisiejszych czasach bardzo często można usłyszeć słowo „ryzyko”. Ten termin 
pojawia się w coraz większej liczbie przedsiębiorstw i branż gospodarczych jako jeden  
z elementów zarządzania i strategii Przybliżając samo znaczenie tego słowa niżej zostały 
podane następujące definicje:  

Ryzyko to możliwość sukcesu, ale także niepowodzenia, porażki, straty. To także 
przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny, wątpliwy. Ryzyko to również możliwość 
powstania szkody. 

Ryzyko towarzyszy każdemu działaniu. Rozumieć je należy jako nieprzewidywalność 
skutków działania, niebezpieczeństwo, możliwość nie osiągnięcia założonego celu czy 
zakładanych wcześniej efektów. Ryzyko wynika w głównej mierze z niepewności co do 
wyników działania. Jest ono pojęciem wieloznacznym i złożonym. W zależności od tego, 
w jaki sposób rozumie się pojęcie nieprzewidywalności, można także różnie rozumieć  
pojęcie ryzyka2. 

Tak, jak podają powyższe definicje poprzez ryzyko rozumiane są zdarzenia, zajścia, 
które w znaczący sposób mogą zaważyć na końcowym efekcie projektu. Ryzyko jest 
trudne do przewidzenia i towarzyszy każdemu podejmowanemu zadaniu do wykonania 
Jednak ryzyko nie tylko jest wynikiem podejmowania działań, towarzyszy mu często 
niewiedza i brak informacji. Jak podaje jedna z książek na ten temat: Wszyscy zgadzają 
się, że ryzyko jest pochodną niepewności i ma charakter wymierny. Oznacza to, że istnieją 
podstawy nie tylko do identyfikacji ryzyka, lecz także do jego weryfikacji empirycznej 
przy zastosowaniu odpowiednich metod pomiaru. Według przedstawionych opinii 
niepewność ma wymiar informacyjny, a jej przyczyną jest bariera dostępu do informacji 
lub niewiarygodność uzyskanych informacji3.  

Trzeba się jednak zastanowić nad głównymi źródłami występowania ryzyka  
w podejmowanych działaniach. Co może być ich główną przyczyną? Odpowiedź na to 
pytanie została częściowa przedstawiona na rysunku 1. „Źródła zagrożeń (ryzyk) projektu 
są bardzo liczne i wynikają nie tylko z jego wyjątkowości i niepowtarzalności. 
Specyfikację źródeł ryzyka ułatwia ich lokalizacja w różnych obszarach środowiska  
i otoczenia projektu. Projekt wykonywany jest przez zespół, stanowiący część pewnej 
organizacji lub grupy kilku organizacji. Organizacje te działają z kolei w określonych 
otoczeniach rynkowych, biznesowych i technologicznych, a całość jest osadzona  
w świecie zewnętrznym, rys. 1.”4,5 
 

 

                                                 
2  J. Monkiewicz, L. Gąsiorowski, „ Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji”. Wydawnictwo,  

C.H. Beck Warszawa 2010. 
3  I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsza-

wa 2008, s. 17. 
4  http://www.skutecznyprojekt.pl/artykul.htm?AID=17. 
5  M. Smoleń, Procesy zmian rozwojowych w gospodarce regionu Podkarpacia. Difin, 2012. 
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Rys. 1.  Środowisko realizacji projektu. 
 
Jak prezentuje rysunek 1, na możliwość ryzyka ma wpływ bardzo wiele czynników. 

Są one związane z zespołem, otoczeniem, podejmowanymi działaniami i lokalizacją 
wykonywanego projektu. Zatem źródło występowania ryzyka jest ściśle związane  
z czynnikami wytwórczymi danego projektu. Ze względu na rodzaj prowadzonej 
inwestycji można wyróżnić wiele form ryzyka.  

Celem opracowania jest prezentacja istoty ryzyka gospodarczego w warunkach 
spadku zaufania w relacjach. Ma to szczególne znaczenie w toku realizacji projektów.  

 

KLASYFIKACJA RYZYKA GOSPODARCZEGO 

Ogólnie w literaturze podaje się kilka klasyfikacji ryzyk. Poniżej zostały wymienione 
te, które występują najczęściej: 

− ryzyko właściwe – jest ono związane z oddziaływaniem prawa wielkich liczb i odnosi 
się do wydarzeń, które mają charakter katastrof (powodzie, trzęsienia ziemi, pożary); 

− ryzyko subiektywne – wynikające z cech człowieka, który w sposób subiektywny 
oszacował prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń w przyszłości; 

− ryzyko obiektywne – wynikające z absolutnej niemożliwości przewidzenia kierunku 
rozwoju jakichś zjawisk. 
 

Biorąc pod uwagę tę ocenę efektu spełnienia się ryzyka, dzieli się go na dwie 
kategorie: 

− ryzyko czyste – ryzyko poniesienia ewentualnej straty; 
− ryzyko spekulacyjne – ryzyko osiągnięcia efektu, który jest niezgodny z oczekiwa-

niami (jest lepszy lub gorszy).  
 

Wyróżnia się również ryzyko pierwotne i wtórne. 
Ryzyko pierwotne to takie, którego nie da się uniknąć, rozpoczynając określony 

rodzaj działalności. Stanowi ono jego istotę. Jedynym zabezpieczeniem przed nim jest 
rezygnacja z prowadzenia działalności. Na ryzyko pierwotne zdaniem autorów składa się 
wiele rodzajów ryzyka, których nie da się łatwo wyszczególnić. Poza tym ulega ono 
nieustannej przemianie wraz z ewolucją strategii działania przedsiębiorstwa, będącą 
odpowiedzią na zmiany w otoczeniu. 
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Ryzyko wtórne towarzyszy ryzyku pierwotnemu. Jest to takie ryzyko, którego nie 
chce się ponosić przy prowadzeniu danej działalności gospodarczej i dlatego powinno się 
je wyeliminować lub w odpowiedni sposób się przed nim zabezpieczyć. 

Można także wyróżnić:  
− ryzyko systematyczne (systemic risk) (niedywersyfikowalne), które odpowiada 

ryzyku zewnętrznemu, związanemu z oddziaływaniem otoczenia, zwłaszcza prawne-
go i makroekonomicznego; 

− ryzyko niesystematyczne (non systemic risk) (dywersyfikowalne), odpowiadające 
ryzyku wewnętrznemu. 
 

W ramach ryzyka systematycznego biorąc pod uwagę czynniki wywołujące zakłó-
cenia, wyróżnić można następujące rodzaje ryzyka: 

− ryzyko stopy procentowej – związane ze zmianami stóp procentowych na rynku; 
zmiany te powodują wahania dochodów oraz zmiany wartości instrumentów opartych 
na stopach procentowych; 

− ryzyko walutowe – związane ze zmianami kursów walutowych; z powodu ic zmian 
stopy zwrotu wyrażone w dwóch różnych walutach nie są sobie równe; 

− ryzyko rynkowe – występujące na rynku akcji i związane z faktem zależności cen od 
ogólnej sytuacji na rynku; 

− ryzyko siły nabywczej – związane ze zjawiskami inflacji, występujące w sytuacji, gdy 
na skutek inflacji dochodzi do zmiany siły nabywczej pieniądza; 

− ryzyko polityczne – wynikające z decyzji władz, które mają duży wpływ na sytuację 
przedsiębiorstw; 

− ryzyko wydarzeń – związane z możliwości zajścia niespodziewanych zdarzeń 
mających wpływ na wartość instrumentu finansowego lub ogólną sytuację na rynku. 
 

W ramach ryzyka niesystematycznego spotyka się: 
− ryzyko zarządzania – powstaje w związku z błędami wynikającymi ze złego 

zarządzania; 
− ryzyko biznesu – związane ze zmiennością dochodów osiąganych z określonego 

instrumentu finansowego, a to z koeli wpływa na jego cenę na rynku; 
− ryzyko finansowe – wynikające z wykorzystania w dużej mierze kapitału obcego  

w celu finansowania działalności. 
 

Horyzont czasowy analizowanej inwestycji jest także źródłem ryzyka. Chodzi o okres 
od poniesienia nakładów finansowych na zrealizowanie inwestycji do pierwszych 
wpływów finansowych, uzyskanych dzięki niej. 

Ryzyko wstępujące w poszczególnych dziedzinach działalności gospodarczej może 
przybierać postać: 

− ryzyka technicznego – związanego z nowymi systemami; do tej kategorii można 
zaliczyć straty gospodarcze wynikające z przestoju maszyn i ich remontów; wielkość 
ryzyka uzależniona jest od stopnia nowoczesności parku maszynowego; 

− ryzyka działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej; 
− ryzyka zagrożenia środowiska naturalnego – ryzyka wyczerpania się zapasów 

zasobów naturalnych, ryzyka zanieczyszczenia i zatrucia środowiska naturalnego; 
− ryzyka bankowego i giełdowego6. 

                                                 
6  J. Monkiewicz, L. Gąsiorowski, „Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji”. C.H. Beck, Warszawa, 2010. 
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Mimo tego, że powyższe formy ryzyka odnoszą się głównie do prowadzenia 
działalności gospodarczej to także niektóre z nich mogą wystąpić przy realizacji projektu. 
Głównie z tego względu, że „budowa domu” jest przedsięwzięciem to również w pewnym 
stopniu jest objęta ryzykiem. 

W niniejszej inwestycji do kluczowych rodzajów ryzyk, jakie mogą wystąpić przy 
jego realizacji można zaliczyć przede wszystkim: 

− ryzyko spekulacyjne – ryzyko osiągnięcia efektu, który jest niezgodny z oczekiwa-
niami (jest lepszy lub gorszy). 

− ryzyko subiektywne – wynikające z cech człowieka, który w sposób subiektywny 
oszacował prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń w przyszłości; 

− pierwotne, 
− materiałów budowlanych, w przypadku kredytu podniesienie stopy procentowej stałe 

(niezmienne) – może wystąpić inflacja, tym samym zmieniając ceny poszczególnych; 
− ryzyko siły nabywczej – zmiana siły nabywczej pieniądza a tym samym w przypadku 

obniżenia jego siły mniejszy budżet przewidziany na wykonanie projektu; 
− ryzyko zarządzania – powstaje w wyniku złego zarządzania; złą kolejnością 

wykonywanych zadań bądź niedokładnego przekazania wszystkich informacji; 
− ryzyko techniczne – związane jest z nowymi technologiami, dzięki którym dane 

zadanie można wykonać szybciej i sprawniej, niewykorzystywanie w pełni 
dostępnych maszyn; 

− ryzyko zagrożenia środowiska naturalnego – ryzyko zatrucia środowiska oraz 
wyczerpania się niezbędnych zasobów środowiska naturalnego; 

− ryzyko bankowe – w momencie zaciągnięcia kredytu hipotecznego 
− ryzyko wyczerpania się materiałów budowlanych potrzebnych do budowy domu; 
− ryzyko złego wyliczenia i za mały budżet przeznaczony na budowę domu. 

 

Każdy projekt, w tym także ten realizowany teraz narażony jest na ryzyko. Pod jego 
pojęciem rozumie się możliwość wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności powodują-
cych powstanie: 

− Opóźnień w projekcie (przekroczenie czasu realizacji) takich, jak np. brak motywacji 
uczestników projektu, nie wywiązywanie się ze swoich kompetencji przez osoby 
zaangażowane w projekt, brak zaplanowania czasu na uzyskanie niezbędnych 
akceptacji i pozwoleń przez kierownika projektu, brak systematycznego raportowania 
zadań w projekcie i tym samym brak wiedzy o występowaniu opóźnień, możliwość 
nie zrealizowania projektu w przewidzianym harmonogramie czasowym, z powodu 
zbyt optymistycznego określenia niektórych czynności, brak planowanie działań 
korygujących dla opóźnień przez kierownika projektu. 

− Braku realizacji pewnego zakresu projektu poprzez m. in. brak systematycznego 
raportowania zadań, brak systematycznej weryfikacji wykonywanych czynności  
z wiedzą o przyjętych i zakładanych przedsięwzięciach, zbyt ogólne wymagania 
pozwalające na bardzo luźną interpretację zakresu projektu, nieznajomość otoczenia, 
terminologii i standardów sponsora projektu przez kierownika projektu, brak 
uzgodnienia metod weryfikacji postępu realizacji zakresu projektu ze sponsorem 
projektu7. 

                                                 
7  M. Szwabe, Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych, Kraków 2007, Wolters 

Kluwer, Polska. 
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− Przekroczenie budżetu projektu na skutek wzrostu kosztów realizacji projektów 
związanych min. z inflacją, poprzez niedokładne oszacowanie struktury kosztów 
bezpośrednich, braku możliwości zakupów materiałów po cenach jakie zaplanowano, 
błędne oszacowanie bezpośrednich kosztów zatrudnienia specjalistów w projekcie, dużą 
wadliwość wykonania zadań przez uczestników projektu w zaplanowanym czasie. 
 

DECYZJE INWESTYCYJNO-PROJEKTOWE W WARUNKACH RYZYKA 

Podstawowe założenie stojące za każdą decyzją to założenie o jej racjonalności. 
Zachowujący się racjonalnie decydent podejmuje taką decyzję, która (w jego mniemaniu) 
ma przynieść korzyść jemu i organizacji, w imieniu której działa. Racjonalność 
podejmowania decyzji ma jednak pewne ograniczenia. W pełni racjonalne decyzje 
możliwe są tylko w sytuacji perfekcyjnego przepływu informacji i nieograniczonego 
dostępu do danych niezbędnych dla oceny możliwych wariantów decyzji. W większości 
sytuacji związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi informacje albo występują  
w takiej ilości, iż przekraczają zdolności percepcyjne decydenta, albo przeciwnie – są 
fragmentaryczne8. Mamy więc do czynienia z „ograniczoną racjonalnością". Trafność 
decyzji podejmowanych w takich warunkach zależna jest więc od prawidłowej oceny 
ryzyka związanego z poszczególnymi alternatywami pojawiającymi się w kolejnych 
etapach realizacji projektu inwestycyjnego. Sama ocena ryzyka jest efektem indywidualnej 
lub zbiorowej analizy informacji, zebranych w uporządkowany sposób, zgodnie  
z przyjętym algorytmem postępowania, zazwyczaj jednak zniekształconym przez 
jednostkowe i społeczne efekty psychologiczne. Nie bez znaczenia jest także 
indywidualizm decydentów. Nietrafne decyzje w inwestycjach infrastrukturalnych 
przypisać można w szczególności takim błędom leżącym po stronie decydentów, jak9: 

− tendencja do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń, które zostały  
zapamiętane lepiej niż to miało miejsce w rzeczywistości, 

− łatwiejsza akceptacja tych zjawisk, które pokrywają się z oczekiwaniami, i igno-
rowanie tych, które od nich odbiegają, 

− błędna ocena korelacji, czyli uznawanie związków między zdarzeniami, których  
w istocie nie ma, za realnie istniejące, 

− niezdolność do zmiany, czyli brak akceptacji dla nowych informacji, jeśli odbiegają 
od normy lub nie pasują do wypracowanego światopoglądu decydenta, 

− formułowanie kategorycznych ocen na podstawie fragmentarycznych informacji, 
podczas gdy małe próby losowe zazwyczaj nie są reprezentatywne, myślenie 
życzeniowe – prawdopodobieństwo zdarzeń oczekiwanych jest uznawane za wyższe 
niż w rzeczywistości, 

− błędne przeświadczenie o kontrolowaniu ryzyka i w rezultacie podejmowanie decyzji 
spóźnionych, 

− kreacja rzeczywistości – elementy nieznane w analizie zostają zastąpione domysłami, 
które z czasem zaczynają być traktowane jak fakty, 

− iluzja pewności – zdarzenia przeszłe, które kiedyś mogły, lecz nie musiały zaistnieć, 
traktowane są jako determinujące w analizach analogicznych przyszłych sytuacji. 

                                                 
8  M. Bąk, Koszty i opłaty w transporcie, red. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009. 
9  P. Borkowski, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 

2009. 
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Stosowanie zasady racjonalności wyboru powoduje, iż decydent jest w stanie ocenić 
alternatywy, zidentyfikować źródła niepewności i, co najistotniejsze, potrafi uporządkować 
alternatywy od najlepszej do najgorszej. Praktyka realizacji inwestycji infrastrukturalnych 
wskazuje, że choć są to procesy rozłożone w czasie (co wynika z natury projektów 
infrastrukturalnych), decydenci rzadko przejawiają chęć do zmodyfikowania swojej 
pierwotnej oceny ryzyka, nawet pomimo napływu nowych informacji w trakcie realizacji 
kolejnych etapówr przedsięwzięcia. Trudność polega tu na tym, iż ludzie mają tendencję 
do przywiązywania się do pewnych rozwiązań, które uznają za swoje własne, a także do 
odrzucania elementów krytycznych, źle świadczących o „ich" rozwiązaniu. Racjonalność 
decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do przedsięwzięć infrastrukturalnych wymaga od 
decydenta spełnienia warunków, takich jak10: 

− znajomość problemu, 
− jednoznaczność określenia preferencji, 
− umiejętność optymalizacji, 
− brak szczególnego pozytywnego lub negatywnego nastawienia do oceny takich 

samych argumentów logicznych odnoszących się do różnych alternatyw.  
 

RYZYKO WYNIKAJ ĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU 

Ryzyko występowało, występuje i będzie występować w życiu codziennym każdego 
człowieka. Występuje ono również w działalności każdego podmiotu funkcjonującego  
w gospodarce. Istnieje bardzo wiele różnych określeń pojęcia ryzyka. Na przykład w słow-
niku języka polskiego przedstawione są dwa określenia, według których ryzyko to: 

− możliwość, że coś się nie uda, 
− przedsięwzięcie, którego wynik nie jest znany11. 

 

Nie istnieje tylko jedno pojęcie ryzyka, ponieważ kategoria ta jest znacznie 
zróżnicowana i obejmuje różne dziedziny życia12. Również powodzenie realizacji Projektu 
budowania społeczeństwa informacyjnego wśród uczniów jest zagrożone ryzykiem 
porażki oraz nieosiągnięcia zamierzonych rezultatów. Realizacja projektu, poza 
korzyściami które może przynieść, niesie za sobą niepewność co do skuteczności 
realizowanych działań. Każdorazowo, efektywność projektu oraz spełnienie jego celów  
i założeń jest zagrożona. Do zagrożeń wpływających na sukces powodzenia projektu 
zaliczamy przede wszystkim możliwość nieodpowiedniego przygotowania się do jego 
realizacji. Może to być związane m.in. z opracowywaniem potrzebnych dokumentów, 
wniosków czy nie wywiązaniem się z umowy firm wybranych w drodze przetargu. 
Dotyczy to zarówno niezbędnego sprzętu komputerowego jak i dostawcy Internetu oraz 
późniejsze problemy związane z ich funkcjonowaniem. Do ryzyka wiążącego się  
z projektem należy zaliczyć też nieterminową realizację zadań. Wszystkie działania, 
potrzebne do wykonania projektu powinny odbyć się w określonym w planie czasie. Aby 
tego dokonać oczekiwane terminy realizacji poszczególnych działań, powinny być 
możliwe do realizacji, uzgodnione z wykonawcami. Kolejnym występującym ryzykiem 
jest ryzyko operacyjne. Strata wynikająca z tego ryzyka ma związek z nieprawidło-
wościami występującymi w procesach wewnętrznych ludzi odpowiedzialnych za realizacje 
zadań oraz zdarzeń zewnętrznych, na które nie mamy większego wpływu. 

                                                 
10  A. Rubinstein, Modeling boimded rationality, MIT Press, Boston 1998. 
11  K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007. 
12  T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne, wyd. Difin, Warszawa 2010. 
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Nie należy zapominać o niebezpieczeństwach jakie mogą czyhać na dzieci i młodzież 
w Internecie oraz o problemie uzależnienia, zarówno od komputera jak i sieci.  

Wspólne jest tutaj powtarzanie danej czynności, z równoczesnym zaniedbywaniem 
zobowiązań szkolnych, zawodowych, rodzinnych, materialnych czy społecznych. W erze 
globalizacji ważne staje się nie tylko nabycie umiejętności posługiwania się 
nowoczesnymi mediami, ale i właściwego, krytycznego i selektywnego ich 
wykorzystania13. 

W obliczu ryzyka podmioty gospodarujące nie są bezradne, ponieważ mogą tym 
ryzykiem zarządzać. Zarządzać ryzykiem można we wszystkich podstawowych obszarach. 
W praktyce chodzi o to aby ryzyko maksymalnie ograniczać i zabezpieczać się optymalnie 
przed jego skutkami.  

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu powinny jak najlepiej wywiązywać się 
ze swoich obowiązków aby ryzyka unikać jednocześnie będąc przygotowanym na jego 
wystąpienie. Również rodzice uczniów, którzy będą beneficjentami projektu powinni czuć 
się zobowiązani aby pilnować bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz czuwać aby czas 
spędzony przy komputerze był odpowiednio przez nie wykorzystywany. 

Zaufanie jako kategoria z zakresu nauk o zarządzaniu ma dość ugruntowaną pozycję, 
jednakże złożoność zagadnienia zaufania powoduje różnorakie jego interpretacje.  

Zaufanie może być również opisywane w postaci tak zwanego modelu pięcio-
wymiarowego14 tj.: 

− wymiar osobowościowy – zaufanie bazuje na systemie norm i wartości wyznawanych 
przez podmioty danej relacji, 

− wymiar kalkulacyjny – zaufanie bazuje na fundamencie porównywania przewidywa-
nych kosztów i korzyści z nawiązania danej relacji, 

− instytucjonalny – zaufanie bazuje na przejrzystości i stabilności otoczenia, w którym 
zachodzi dana relacja, 

− percepcyjny – zaufanie bazuje na wzajemnym postrzeganiu się, 
− kumulacyjny – zaufanie opiera się na wzajemnej wiedzy. 

 

Powyższa koncepcja uwzględnia różnorakie uwarunkowania zaufania i pozwala na 
uznanie zaufania jako istotnego wyznacznika kapitału społecznego organizacji. Czym jest 
zaufanie? Na pytanie to odpowiada, posługując się metaforą Piotr Stompka, sugerując, że: 
„zaufanie to swego rodzaju zakład, jaki podejmiemy na temat niepewnych, przyszłych 
działań innych ludzi"15. Na podstawie badań wymienić można następujący zestaw 
czynników wpływających na zaufanie (rysunek 2): niepewność zachowań, współdzielone 
systemy informatyczne, specyficzne zalety dostawców oraz potencjalny oportunizm. 

Zaufanie jako kategoria, jest od zawsze związane z tworzeniem i funkcjonowaniem 
organizacji. Już H. Fayol zwracał uwagę na znaczenie ducha koleżeństwa, przynależności 
do zaufania. Zaufanie odgrywało ważną rolę nie tylko w ówczesnych organizacjach, ale 
ma także znaczenie we współczesności. 

 

                                                 
13  A. Mitas (red.), Media i edukacja w aspekcie globalizacji, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie, Cieszyn 

2003. 
14  M. Bratnicki, P. Kordel, Budowanie zaufania w organizacji wirtualnej. w: Komputerowo Zintegrowane 

Zarządzanie, WNT Warszawa 2000. 
15  P. Sztompka, Zaufanie: podstawa relacji społecznych. Krytyczna teoria organizacji, Wyd. WSPiZ, 

Warszawa 1998. 
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Rys. 2.  Model zależności zaufania od wybranych czynników. 
Źródło: opracowanie na podstawie M. D. Dobrzyński, U. Ryciuk, Zaufanie i zaangażowanie w zarządzaniu 
łańcuchem dostaw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 4/2007, s. 20. 
 

ZAUFANIE W WYMIARZE PROJEKTOWANIA 

Relacje partnerskie pomiędzy klientami i przedsiębiorstwem w procesie 
współtworzenia wartości muszą być budowanie na zaangażowaniu stron. Zaangażowanie 
definiowane jest różnie, ale zawsze oznacza „zobowiązanie się stron do utrzymania relacji, 
dopasowania zasobów i procesów w celu wyższej efektywności, przy czym każda ze stron 
w związku może pełniej realizować swoje cele”. Długookresowe relacje, które firmy 
starają się budować z klientami, mają dwa najważniejsze cele16: 

1. budowę lojalności klientów, która stabilizuje warunki funkcjonowania i poziom 
wartości firmy, 

2. włączenie klienta w proces identyfikowania i dostarczania wartości. Klienci 
współtworząc wartości mają zapewnić organizacji dostęp do informacji o swoich 
preferencjach, problemach, doświadczeniach i przejmować współodpowiedzialność 
za kreowanie wartości dla klienta. 

 

Elementy, jakie powinien spełniać model zaufania to: 
− kompetencje (umiejętności) – na etapie tworzenia relacji pomiędzy partnerami 

jednym z zadań o charakterze strategicznym jest wpłynięcie na percepcję partnera co 
do naszych kompetencji czy możliwości; rezultatem zaproponowanych działań może 
okazać się stworzenie silnych partnerskich powiązań; 

− komunikacja została zdefiniowana jako wymiana informacji pomiędzy dostawcą  
a nabywcą; 

− zaangażowanie zostało zidentyfikowane jako kluczowa charakterystyka pomyślnych 
relacji; zaangażowanie jest również sposobem zaspokojenia potrzeb klienta oraz 
kluczowym elementem prorynkowej orientacji przedsiębiorstwa; 

− obsługa konfliktów została zdefiniowana jako zdolność dostawcy do minimalizo-
wania negatywnych konsekwencji potencjalnych konfliktów; 

− kontynuacja relacji jest utożsamiana z decyzją nabycia dóbr u tego samego dostawcy; 
decyzje o kontynuacji współpracy biznesowej bazują na ocenie ekonomicznej 
efektywności uczciwości już zakończonych transakcji oraz satysfakcji kupującego; 

                                                 
16  C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005. 
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− satysfakcja została zdefiniowana jako przekonanie klienta, iż dostawca dostarczy 
zamówiony towar, uświadomione ryzyko związane z wyborem innego nieznanego 
dostawcy jest większe niż ryzyko związane z kontynuacją relacji biznesowych ze 
znanym dostawcą; 

− rozwój relacji sugeruje, iż relacje nabywca - dostawca rozwijają się etapami od relacji 
o charakterze unilateralnym do bilateralnych, w których obie strony są zaangażowane 
w podtrzymywanie relacji; relacje pomiędzy stronami rozwijają się w czasie, a strony 
gromadzą doświadczenia i rośnie zaufanie do partnera17". 
 

W relacjach miedzy dwiema osobami zawierającymi umowę gospodarczą w celu 
zrealizowania pewnego działania zaufanie do osoby może również wystąpić jako wynik 
kontraktu lub jako substytut innych przesłanek kontraktu. Szeroko rozumiane zaufanie 
zarówno jako wstępny warunek, jak i substytut lub jako wynik relacji między partnerami 
kontraktu jest zawsze faktem, zdarzeniem mentalnym, co nie uprawnia do formułowania 
„sądów powinnościownych”. Nie znaczy to, że zaufanie jest potrzebne wszystkim i w każ-
dej relacji biznesowej. Transakcje o niskiej wartości, powtarzalne i dające się łatwo 
zautomatyzować, nie wymagają budowania głębokich kontaktów. Relacje oparte na 
zaufaniu są tym ważniejsze, im wyższa jest zaangażowana kwota, bardziej złożona usługa, 
a tworzona wartość dodana bardziej nieuchwytna. 

W relacjach z klientami czy w relacjach biznesowych możemy darzyć zaufaniem 
i/lub zaufaniem możemy być obdarowani. Wymarzoną sytuacją jest, gdy obaj partnerzy 
sobie ufają, wówczas relacje między nimi są dużo bardziej płynne, przez co są szybsze,  
a w konsekwencji po prostu tańsze. Mając pewność, że druga strona wywiąże się  
z warunków umowy, możemy wyeliminować wszelkie inne koszty związane z transakcją 
takie jak badania rynkowe czy wszelkie inne sprawozdania (w skrajnych przypadkach 
może wiązać się to również z pominięciem umowy). Jest to „strategia upraszczająca", 
która pozwala jednostkom zaadaptować się do złożonego środowiska społecznego i tym 
samym korzystać z szerszej puli możliwości18. 

Dla menedżera niemniej ważna, a być może nawet ważniejsza wydaje się być 
perspektywa wnętrza organizacji. Relacje „pracownik-pracownik”, „lider-pracownik”, 
„pracownik-lider” – to tylko przykłady złożonej mozaiki możliwych kombinacji, które 
wymagają budowy zaufania. Ma ona szczególne znaczenie w nowoczesnych, zwinnych, 
kreatywnych organizacjach, dla których zbiurokratyzowane struktury krępują rozwój  
i ograniczają możliwości szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie. Co może 
być alternatywą dla instrukcji, procedur, sztywnych struktur i zależności? Właśnie budowa 
organizacji opartych na zaufaniu, pracujących zespołowo, gromadzących i dzielących się 
wiedzą będzie źródłem przewagi konkurencyjnej. Z własnego doświadczenia wiem, że 
zarządzając na przykład dwustuosobową firmą łatwiej jest komunikować kulturę 
organizacyjną opartą na zaufaniu, z którą wszyscy pracownicy się utożsamiają. 

                                                 
17  Ch.H. Greek, Zaufanie: fundament sukcesu. „Harvard Business Review Polska”, wrzesień 2010. 
18  A. Radzewicz, J. Gruziński, Rola zaufania w relacjach biznesowych, „Marketing i Rynek” 2/2011. 
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 Rys. 3.  Zaufanie wewnątrz i w otoczeniu organizacji 

Źródło: Chadam J. Zarządzanie zaufaniem a powodzenie zmian w organizacji (case study Spółki Skarbu 
Państwa) [w:] Restrukturyzacja – teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań. red. A. Jaki, J. Kaczmarek,  
T. Rojek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 892 
 

Wzrost poziomu zaufania wpływa na szybkość działania, co z kolei może przełożyć 
się na spadek kosztów i wzrost poziomu realizowanej marży. Z kolei zaufanie inwestorów 
do spółki obniża stopę dyskonta w wycenie firmy i powoduje, że wartość firmy po prostu 
rośnie. Zaufanie do organizacji staje się naturalnie istotnym argumentem przy 
negocjowaniu tańszego finansowania rozwoju spółki. W dużych organizacjach zarządzanie 
zaufaniem należy potraktować jako złożony projekt i konsekwentnie go wdrażać. 
Szczególnie w firmach, w których kultura oparta na zaufaniu różni się bardzo od obecnie 
obowiązującej. Jednak niezależnie od wielu pułapek i zagrożeń dla wdrożenia, koncepcja 
zaufania w organizacji pozostanie na najbliższe lata głównym wyzwaniem dla 
menedżerów. 

 

 Rys. 4.  Wdrażanie koncepcji zarządzania zaufaniem. 
Źródło: J. Chadam, Zarządzanie zaufaniem a powodzenie zmian w organizacji (case study Spółki Skarbu 
Państwa) [w:] Restrukturyzacja – teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań. red. A. Jaki, J. Kaczmarek, 
T. Rojek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 893 
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Wdrożenie koncepcji zarządzania zaufaniem firmie wymaga wielu zintegrowanych 
działań, tak by zaufanie było obecne na co dzień w każdej aktywności biznesowej 
podejmowanej przez spółkę. 

Najważniejsze elementy koncepcji zarządzania zaufaniem to: biznesowa wizja 
przedsiębiorstwa i filozofia zarządzania organizacją oparta na zaufaniu we wszystkich jej 
obszarach, wspólne wartości organizacyjne, z którymi identyfikują się pracownicy i kadra 
zarządzająca, zarządzanie zasobami ludzkimi -jasne i obiektywne zasady rozwoju 
zawodowego, sukcesji, wynagradzania i premiowania oraz komunikacja kultury 
organizacji opartej na zaufaniu. 

Warto też podkreślić, że dotychczasowe niepowodzenia we wdrażaniu koncepcji nie 
wynikająz błędnych założeń do tego podejścia, ale z braku konsekwencji i kompetencji na 
poziomie jej implementacji. Budowa firmy opartej na zaufaniu wymaga czegoś więcej niż 
przestrzegania osobistych norm etycznych. Wymaga ogromnych umiejętności oraz 
wsparcia i stałej uwagi ze strony najwyższych menedżerów. 
 

 
 Rys. 5. Silne i słabe strony koncepcji zarządzania zaufaniem 

Źródło: opracowanie na podstawie: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. A. Sankowska, M. Wańtuchowicz 
Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2009. s. 63. 

 

Dofinansowanie budowy gazociągów z funduszy UE wymagało od spółki przyjęcia 
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nowe umiejętności w zakresie kierowania dużymi przedsięwzięciami, elastycznie 
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zarządzanie skomplikowanymi projektami, nabyli umiejętności definiowania i planowania 
przedsięwzięcia – co jest niezbędne do przygotowania planów operacyjnych na podstawie 
obowiązującego harmonogramu strategicznego. Proces definiowania pozwolił nie tylko na 
uwypuklenie obszarów na styku projektów składowych, ale stał się również pierwszym 
forum uzgadniania powstających tam problemów. Spowodował też, że zespoły realizujące 
projekty składowe, zaczęły myśleć kategoriami celu głównego. Poczuły, że „grają w jednej 
drużynie”. Podobne znaczenie miał jednolity sposób raportowania. 

Sprawny, dobrze zmotywowany zespół zarządzający zadaniem wprowadził do 
funkcjonowania firmy nowe normy i zachowania, integrując pracowników z różnych 
obszarów funkcjonowania spółki. Jego członkowie swoim zapałem i pomysłami zarażają 
innych. Działanie tego zespołu ma także wpływ na inne procedury w firmie. To, co 
wcześniej bywało długotrwałym, mozolnym procesem wymuszanym decyzjami zarządu, 
nagle okazało się dużo prostsze i łatwiejsze do wdrożenia. 

Wdrożenie Ten Step do koordynacji budowy terminalu LNG okazało się impulsem do 
wprowadzenia tego rozwiązania także przez inne zespoły w spółce, które z własnej 
inicjatywy chciały wykorzystać to rozwiązanie do zarządzania realizowanych przez siebie 
projektów. 

 

PODSUMOWANIE 

Z punktu widzenia zarządzania realizacja projektów powinna być poprzedzona 
określeniem następujących celów:  

− terminowe i zgodne z budżetem realizowanie projektów; 
− poprawa struktury kosztów i większe zaangażowanie pracowników; 
− umiejętność organizowania finansowania na realizację inwestycji oraz wykorzystania 

wsparcia z Unii Europejskiej; 
− budowa silnej tożsamości organizacji, wdrażanie wydajnych narzędzi wspoma-

gających zarządzanie i procedur zarządzania wiedzą. 
 

Każdy z tych obszarów jest niezbędny, by zrealizować zaplanowane inwestycje. Ale 
każdy z nich jest ważny również z punktu widzenia rozwoju firmy. Pojawienie się w firmie 
dużych projektów inwestycyjnych pomogło więc wykorzystać ukryty potencjał 
pracowników do wdrożenia zmian w spółce. 
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Jaroslava Hečková, Alexandra Chapčáková 1 
 

BONIFIKATY I NAGRODY  
JAKO ELEMENT BIZNESOWEJ OCENY  

W PROCESIE NABYWANIA 
Streszczenie 
W rozwiniętej gospodarce rynkowej znaczenie rynku dla istniejących działalności 

handlowych staje się nad wyraz istotne. Jego celem jest reorganizacja struktury własności 
firm. Wraz z tym zjawiskiem przychodzi redystrybucja rynków ku „dużym graczom”. 
Nabywania staje się jednym z żywiołowych narzędzi dla zyskiwania większego udziału  
w rynku. Celem tego artykułu jest przedstawienie w zarysie teoretycznego tła dla bonifikat 
i nagród oraz ich stosowania w określaniu biznesowej wartości podczas nabywania.  

Artykuł został opracowany jako części projektu VEGA nr 1/0142/12 „Badanie 
trendów rozwoju i kluczowych determinant ponadgranicznych przejęć i zakupu na 
obszarze wspólnoty europejskiej”. 

 
Słowa kluczowe: 
Zakup, zniżka za brak zbywalności, drobni udziałowcy, strategiczne premium 

kontroli. 
 

DISCOUNTS AND PREMIUMS IN THE COURSE  
OF BUSINESS VALUATION FOR PURPOSE  

OF ACQUISITIONS  
 

Abstract 
In the developed market economy the meaning of the market for businesses is 

becoming more eminent. It’s goal is the reorganization of the ownership structure of 
businesses. Along with this comes the redistribution of markets towards the “big players”. 
Acquisitions become one of the elemental tools for gaining a greater market share.  
The goal of this article is to outline the theoretical background for discounts and premiums 
and their application in determining the business’ value during acquisitions. 

This article was compiled as a part of the project VEGA No. 1/0142/12 „Research of 
development trends and key determinants of cross - border mergers and acquisitions in 
common European area“.  

 
Keywords: 
Acquisition, Discount for Lack of Marketability, Minority Shareholder, Strategic 

Control Premium.  
 

                                                 
1  Autorki reprezentują University of Prešov in Prešov, Faculty of Management, Slovakia. 
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INTRODUCTION 

The determination of fair amount of a consideration for minority shareholders at the 
acquisition process means an ascertainment of the specific share’s value in an enterprise 
equity capital (other than determination of the company – level equity capital value).  
We believe that there is a specific valuation problem, at which it is not enough to ascertain 
a resulting general company - level value and subsequently to ascertain an aliquot share, by 
any of valuation methods, but it is needed also to apply additional valuation instruments, 
such as discounts and premiums. The reason is simple. At the moment of a distribution of 
the ownership among several subjects, the company is not the marketed asset any longer 
and the stock or business shares are going into the market as the marketable assets.  
The investors, who making their investments into minority and majority shares, do not 
create a homogenous group. By this reason, there is no common market for all equity or 
business shares. Usually, their price is lower on the market of minority shareholder’s stock 
compared to the price of stock included in a block held by a majority shareholder.  
The value of a share of the company may vary by shareholders (members) or groups of 
shareholders (groups of members), i.e. the value of a share is not aliquot to the company – 
level equity share. The goal of this article is to outline the theoretical background for 
discounts and premiums and their application in determining the business’ value during 
acquisitions.  

 

LEVELS OF VALUE, DISCOUNT AND PREMIUM AT THE VALUATION 
OF ENTERPRISES  

Mařík et al. (2007, pp. 429-430) defines the discounts and premiums on general level 
as absolute or relative values, which present a change of expected risk or benefit of an 
investor due to factors, which were not included into the calculation of basic value, to 
which the discount is applied. Their relative formulation prevails in the business and 
managerial practice.      

The discounts and premiums apply to the basis, which presents the result of 
application of basic valuation methods. According as premiums and discounts have 
influence on the company - level value (i.e. without considering an individual view of 
a shareholder or a group of shareholders) or contrarywise, their purpose is to consider the 
particularities of a shareholder, they can be classified as it follows:   

− company – level discounts – influence the value for all shareholders (members) – for 
example a key person discount, which represent a potential or real decrease in 
company value due to a potential loss of the company management’s key person, off-
balance sheet liabilities discount (e.g. in the case of a legal dispute for unclear result 
and time schedule of its closing, environment pollution damage, etc.), monosupplier 
discount and key customer discount, 

− shareholder – level discounts – have unequal impact, i.e. only at a shareholder 
(member) level;2 they include a Discount for Lack of Marketability and a Discount 
for Minority (or a control premium).  
 

According to International Glossary of Business Valuation Terms (2001), Discount 
for Lack of Marketability, means „an amount or percentage deducted from the value of an 

                                                 
2  The value of a company share may vary by shareholders (members) or groups of shareholders (groups of 

members), i.e. the value of a share is not aliquot to the company - level equity share. 
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ownership interest to reflect the relative absence of marketability“. Marketability means, 
according to abovementioned glossary „the ability to quickly convert property to cash at 
minimal cost“. According to Stockdale Sr. (2011) combining the two definitions allows us 
to arrive at a more detailed definition of discount for lack of marketability as an amount or 
percentage deducted from the value of an ownership interest to reflect the relative absence 
of the ability to quickly convert property to cash at a minimal cost. Thus, by definition, the 
discount for lack of marketability is a reduction in value resulting from an inability to sell 
the property quickly at a minimal cost.  

The legal and economic meaning of the Discount for Lack of Marketability concept is 
also confirmed by the fact that it was generally accepted by the state authorities  
(The Internal Revenue Service, The Tax Court and other), state administration bodies  
(The Securities and Exchange Commission, The Financial Accounting Standards Board, 
The Department of Labor and other), academic public as well as experts for evaluation in 
the United States of America and Canada.3  

Liquidity, according to Stockdale Sr. (2011) is a concept that is integrally related to 
marketability. The International Glossary of Business Valuation Terms also has a defini-
tion for liquidity as „the ability to quickly convert property to cash or pay a liability“.  
A comparison of this important term, according to Stockdale Sr. (2011) shows that 
liquidity is included under the umbrella term of marketability. Both imply the ability to 
quickly convert property to cash, but marketability also includes the concept of „at  
a minimal cost.” A security could have a discount for lack of marketability resulting from 
the fact that it is illiquid. It could have an increase in a discount for lack of marketability 
because it cannot be sold at low cost. Both parts of this definition are important because 
they are elements likely to be considered by buyers and sellers. 

Some analysts use different definitions for both marketability and liquidity. They 
would define marketability as the right to sell (a security) and liquidity as the ability to sell 
(a security). The International Glossary does not recognize this distinction and never uses 
the term “right.” It is assumed that the term ability as used in the above definitions 
incorporates the right to sell. One would not have the ability to sell unless the right to sell 
were incorporated within it. 

Stockdale notes that International Glossary of Business Valuation Terms does not 
distinguish this difference and it does not use the term „right“. It supposes that the term 
„ability“, as it is used in the abovementioned definitions and also includes the right to sell 
and this sale option could not exist without the right to sell. Conceptually, the idea of 
a discount for a lack of marketability is identically applicable for controlling as well as 
minority ownership interests. If the owner of a majority ownership interest cannot obtain 
a cash value for his/her interest within appropriately short period of time, it seems that it is 
possible to apply discount for a lack of marketability. The logics of this statement can be 
explained by following question: „Which would you rather have, cash in hand or  
a business for which you expect to obtain a cash value at a future time?” The argument is 
sometimes advanced that because a controlling ownership can make the decision to sell 
and the decision to distribute from the business, no discount for lack of control should be 
applied. However, the decision to attempt to sell does not automatically result in the 
achievement of a cash price in a reasonably short period of time.  

Minority interest discounts (strategic control premium), similarly like discounts for 
a lack of marketability, cause an imbalance between stock value in various equity shares. 

                                                 
3  Of course, also in other states in the world. 
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The necessity of their application at valuation comes from practical experiences, when 
a state really occurs that blocks of shares which enable to obtain certain degree of a control 
over the company are marketed for relatively higher price compared with minority blocks. 
The formation of controlling premium was enabled by the existence of two separate 
markets of equity shares. The controlling and minority equity shares can be, in this 
relation, considered as different commodities.  

The controlling premium and minority interest discount present two views on the 
same reality. The following relation between minority interest discount and controlling 
premium applies: 










+
−=

premium
Discount

1

1
1  

In the present, there are two main streams of opinion in the area of controlling 
Premium. Main stream – prefers the practical side of the problem and the idea that 
a shareholder is willing to pay for a control over a company, alternative stream – prefers 
the theoretical explanation of sources of controlling premium and the idea that a majority 
shareholder has certain „private advantages of control“ available, i.e. a certain amount of 
financial means, which is not available for the minority shareholders, what probably means 
the occurrence of certain uneven reallocation of the value (cash flows) at the level of 
shareholders (Mařík et al., 2007, p. 445). 

Basic sources of control premium include the different expectations of the amount of 
future cash flow among minority and majority shareholders, imperfect competitive 
structure of capital markets, irrationality of investors, etc.  

Basic condition of a correct application of the discount is, according to Mařík et al. 
(2007, pp. 432-433), the identification of the basis to which the discount is applied. The 
ground for the application of discount for marketability is, by main stream of American 
literature, the value of majority (control) interest and the value of minority interest.  

 

SELECTED THEORETICAL QUANTITATIVE MODELS OF DISCOUNTS 
FOR LACK OF MARKETABILITY OF MINORITY INTERESTS  

Hereafter, the attention is paid to an explication of basic principles of selected 
theoretical models for quantification of discounts for lack of marketability, as it follows: 

− option approaches, 
− the analysis of requested rate of return, 
− the decomposition into economic components, 
− CAPM and risk premium of shareholder’s/equity capital,  
− the probability function of an option to achieve a liquidity through a time. 

  

Despite the fact that some of these models are more than the decade old, they are the 
subject of expert discussions, critiques, testing and their predictive abilities and 
confrontation with practice in the United States of America.  

 

CHAFFEE PUT ANALYSIS 

The model of David B. H. Chaffee III. published in 1993 is based on Black-Scholes 
continuous model of pricing of the European put-options. It is based on the idea that the 
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European put-option can appropriately serve as a measure of risk connected with the 
impossibility of an investor to quickly and efficiently transform his investment into cash. 
Through the investment into the European put-option, the investor can eliminate the risk of 
investment loss by his right to sell the asset for current or agreed price at the option 
expiration. The price paid for option according to Chaffee’s theory corresponds to the costs 
for lack of marketability (liquidity).  

It is possible to demonstrate the consideration on a simple example. An investor 
purchases stock with a lack of marketability. In the case that their value increases during 
the period of T, the investor makes a profit. In the case of their devaluation, he makes 
a loss. If investor purchases the European put-option for this stock along with this stock, in 
the case of the increase of stock value, the investor makes a profit reduced by the put-
option price. In the case of the devaluation of the stock, the investor’s loss will amount, at 
most, to the put-option price.  

A limitation of this model consists in an overvaluation of costs for risk elimination. 
The model eliminates the risk of a loss, however, on the other side, it does not account for 
the option of a profit. An owner possessing the stock with lack of marketability and the 
option is, according to the model, in better financial position compared with an owner 
possessing the same stock without a lack of marketability. It is possible to conclude on the 
basis of abovementioned that the price of a put-option can be considered as the upper limit 
of costs for the lack of marketability.  

There is another problem of the model – it regards the risk of investor connected with 
the devaluation of stock during the period of lack of marketability and does not account for 
the fact that the investor, who invests in shares with lack of marketability, is, at the same 
time, limited in his access to capital during the entire period of such shareholding. (Mařík 
et al., 2011, pp. 472-473). 

 

LONGSTAFF UPPER BOUND ANALYSIS 

The model of Francis A. Longstaff from 1995 is based on the valuation of look-back 
put option, which allows to its owner to sell the share for maximum price, which the share 
arrived at during the period of the option life. Similarly as David B. H. Chaffee III, also 
Francis A. Longstaff, in his model, accounts only for the price of investor’s risk, not the 
price for a lack of access to capital during the period of marketability restriction.  

Longstaff essentially measures the difference between being able to sell the security 
at the expected optimal point during the period of illiquidity (accounting for reinvestment 
of the proceeds at the risk-free rate) and being forced to hold the security to the end of the 
period of illiquidity. This difference represents the maximum expected gain that an 
investor with perfect foresight would have if she were able to perfectly time her sale of the 
security. Longstaff defines that difference as the maximum cost of a lack of marketability. 
It is an upper bound, or maximum value, because in the real world, even when an investor 
has a liquid asset, she cannot be sure that she will sell it at the optimal point. (Tabak, 2002, 
pp. 7-8). 

The discount for a lack of marketability is, according to Longstaff, a function of two 
factors – time remaining to the end of a lack of transferability and volatility of the share: 
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where: 
d – Discount for Lack of Marketability,  
σ – root mean square deviation (volatility) of share price, 
T – share price in the controlling interest, 
N(.) – a function of cumulative standard distribution. 
 
By valuing this potential gain as a look-back option from the point when the asset 

again becomes liquid, Longstaff is able to quantify the maximum discount. Longstaff notes 
that for stocks with a standard deviation of returns in the range of 25% to 35%, his 
theoretical estimates of the upper bound are close to the 35% to 40% discounts cited by 
Pratt and the 34% discount cited by Silber. He therefore concludes that his estimate of the 
upper bound may be a reasonable approximation of the actual illiquidity discount. 

His results of upper bounds for discounts by the volatility of stock yields (10, 20 
and 30%) and restriction period (the interval of 1 day to 5 years) are given in the following 
table (Table 1). (Mařík et al., 2011, pp. 473-474, Longstaff, 1995, pp. 1767-1774). 
 
Table 1. Upper Bounds for Percentage Discounts for Lack of Marketability 

MARKETABILITY 
RESTRICTION PERIOD 

STANDARD DEVIATIONS 
σ = 0.1 σ = 0.2 σ = 0.3 

1 DAY 0.421 0.844 1.268 
5 DAYS 0.944 1.894 2.852 
10 DAYS 1.337 2.688 4.052 
20 DAYS 1.894 3.817 5.768 
30 DAYS 2.324 4.691 7.100 
60 DAYS 3.299 6.683 10.153 
90 DAYS 4.052 8.232 12.542 
180 DAYS 5.768 11.793 18.082 
1 YEAR 8.232 16.984 26.276 

2 YEARS 11.793 24.643 38.605 
5 YEARS 19.128 40.979 65.772 

Source: Longstaff, 1995, p. 1772. 

 

QUANTITATIVE MODEL BASED ON THE ASIAN PUT-OPTION 

In 2003, John D. Finnerty presented the study, in which he has used the Asian put-
option as a mean for a discount for a lack of marketability estimation. In this manner, 
author attempted to eliminate an assumption from the model of Francis A. Longstaff that 
the investor is capable to optimally time the transaction.  

The basis of the model is the option right to sell the share for the price of its 
arithmetical average during the option period. It is drafted for the enterprises the stock of 
which is marketable in public and, at the same time, they have a portion of the stock with 
a lack of transferability during a certain period (restricted stock). Restricted stock is placed 
by private placements. The second option is that the enterprises increase fixed assets by the 
share issue and offer them by private placements at which, at the same time, they promise 
the registration at public market in the near future (so called PIPE – Private Investment in 
Public Equity). The advantage is quick obtaining of sources compared to public placement, 
from the part of investor probably lower expected time of illiquidity.  
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The discount for lack of marketability is the function of share price volatility, period 
of the lack of marketability, dividend yield rate and time value of money in the Finnerty’s 
model: 
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where: 
d – Discount for Lack of Marketability,  
r – risk-free rate of return,  
q – dividend rate of return,  
T – remaining period of illiquidity,  
N (.) – function of cumulative standard distribution, while the following applies: 
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Finnerty put 244 private placements of enterprise stocks made from 1991 to 2005 to 
review, where he reviewed the implied discount for lack of marketability and compared the 
results of his model to Longstaff’s model. There were 48 enterprises that made two or 
more private placements, 162 enterprises (two thirds) made public placements at the New 
York Stock Exchange (NYSE), the American Stock Exchange (AMEX) or the National 
Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ). Remaining third 
made the placements at NASDAQ Small Cap, OTC Bulletin Board or Pink Sheet markets. 
The results of upper bound of the discount for lack of marketability in the Finnerty’s model 
are systematically lower. For example, for remaining period of restriction of one year and 
share price volatility measured by root mean square deviation of 20%, the Finnerty’s  
discount is below 10%, the one in the Longstaff’s model amounts approximately to 15%.  
The difference is even more significant for stock with higher volatility (40%). If there is 
remaining restriction period, for example, two years, Finnerty reports the discount 
amounting to approximately 25%, Longstaff reports more than 50%. Based on empirical 
data, Finnerty reviewed historical implied discount for lack of marketability. In this 
manner, he, at the same time, reviewed a predictive capability of the model. In his model, 
the stock with medium volatility (root mean square deviation of 30% to 120%) has the 
most accurate capability. According to the dividend redemption, the discount for lack of 
marketability is higher in the enterprises that do not disburse the dividends.  

Based on achieved results, John D. Finnerty made a conclusion that only a part of the 
discount, which appears at the stock private placements, represents clear lack of 
marketability, the remaining part is to be assigned to the enterprise owners effect (net 
financial investment, related person or strategic investment), costs for obtaining the 
information on the enterprise at a private placement, expectations that the placement is 
overvalued and that a decline in enterprise performance efficiency will occur after the 
stock subscription. (Mařík et al., 2011, pp. 474-475, Finnerty, 2003) 
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MERCER REQUIRED RATE OF RETURN ANALYSIS 

The model of Christopher Z. Mercer (The Quantitative Marketability Discount Model 
– QMDM)4 is frequently applied in the practice at the estimations of discounts for lack of 
marketability in the United States of America. The original version of the model from 1994 
was primarily intended for valuation and quantification of the discount at a donation and 
for tax purposes and valuation of ownership interests in the sphere of real estate business, 
later for quantification of a discount for lack of marketability for enterprises the stock of 
which is not marketed. However, the model is universally applicable for any enterprise or 
security. Mercer proceeds from the idea that empirical studies of stock with lack of 
marketability (restricted stocks) do not directly provide the values of discounts, just 
relevant economic information on implied requested return rate for the period of illiquide 
nature of an asset, information on expected restriction period and a growth of value and 
cash flow during the restriction period expected by investors.  

The basic outline of the Mercer model is as follows. First, an analyst estimates the 
current value of a firm using conventional means without reference to lack of 
marketability. The analyst then estimates the length of time that the firm will remain in  
a non-marketable condition. Let's say that this will be for ten years. The analyst then grows 
the present value of the firm at an assumed „expected growth rate“ for ten years. He then 
discounts that value back at the investor's assumed „required holding period return“. This 
results in an assessment of the value of the firm with a marketability discount.  

In a more complicated version of the model, two additional variables are added to the 
model, namely expected dividend yield and expected dividend growth rate; the calculation 
principle remains the same (Mařík et al., 2011, p. 476, www.mercercapital.com). 

 

QUANTITATIVE MODEL BASED ON A DECOMPOSITION INTO 
ECONOMIC COMPONENTS 

Jay B. Abrams, one of critics of the QMDM model of Z. Christopher Mercer, 
introduced his theoretical model of a decomposition into economic components (The 
Economic Components Model – ECM), which includes four basic components of 
a discount for lack of marketability, namely the cost of sale delay, monopsonistic power of 
buyers, transaction costs of a buyer and transaction costs of a seller. 

For every one component, Jay B. Abrams separately quantifies a discount for lack of 
marketability. He measures the sale delay as a period, in which a minority shareholder is 
able to find a buyer for his interest. He uses Chaffee’s option model or own regression 
analysis of empirical data for the calculation. Abrams considers the influence of limited 
number of existing buyers (possibly, only one buyer) of the given interest to be 
a monopsonistic power. A monopolist, likewise a monopsonist has an influence on the 
price amount, in the case of a monopson the price is decreasing.  

For the calculation of this component of the discount, Abrams applied the study of 
prof. G. William Schwert from 1996, which have demonstrated that the existence of 
a competition in placements for repurchase of controlling interests of stock marketed in 
public increased the price of the target enterprise by 12,2% compared with the enterprises 
at which the competition of placements was missing. Based on the regression analysis of 
the results of research of William Schwert, also Jay B. Abrams reached the value of 

                                                 
4   Now the most actual version of the model – QMDM is version 4.0 from 2008 – see www.mercercapi-

tal.com. 
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components of a monopsonistic power in the amount of approx. 9% (the premium without 
auction was 21.5%; the premium with auction reached the amount of 33,7% after adding of 
12,2%; Abrams used the opposite interest of 0,122/1,337 = 0,091 for discount calculation, 
i.e. approximately 9%). The transaction costs represent the actual value of the difference of 
transaction costs of a buyer and seller provided that they are regularly endlessly repeating. 
At the same time, the transaction costs of a buyer decreases the enterprise market value. 
The transaction costs of a seller has no influence on actual market value, but they decrease 
future market value at the moment, when actual buyer becomes a seller. (Schwert, 1996) 

Jay B. Abrams has demonstrated, by derivative of a function of discount  for lack of 
marketability, where the transaction costs of buyer or transaction costs of seller represent 
a dependent variable that the discount for marketability always grows with the growth rate 
and with growth of transaction costs and vice versa, it decreases with the growth of 
average number of years between transactions and discount rate growth (Mařík et al., 
2011, p. 476-477, Abrams, 2002, p. 83-93). 

 

A THEORY BASED ON THE CAPM AND THE EQUITY RISK PREMIUM  

David I. Tabak has published the study in 2002, in which he presented his theory of 
improvement of the Z. Christopher Mercer’s model with the aim to contribute to the 
objectification of discount calculations for lack of marketability without a need of an 
estimation of requested rate of return during marketability restriction period. The model 
represents a modification of CAPM model for the purpose of measuring of requested rate 
of return of illiquide assets. There is a continuing problem of the model, like in the model 
of Z. Christopher Mercer, consisting in a necessity of the estimation of restriction period 
by an analyst. On the contrary, the advantages include, for example, incorporation of 
a discount for liquidity into the calculation of weighted costs of capital. The result of DCF 
method is thus the value of a share with lack of marketability. Adjusted weighted costs of 
capital are only used for the marketability restriction period.  

The theory was developed as follows. First, David. I. Tabak accounted for the fact, 
discussed above, that some assets can be hedged. To do so, he first applied the following 
rule: If the asset can be hedged, the illiquidity discount is the minimum of the costs of 
hedging and the direct costs of liquidity as measured below, while if the asset cannot be 
hedged, the illiquidity discount can be measured as discussed below. This rule accounts for 
the fact that an investor would not receive an illiquidity discount that would exceed the 
costs of removing the risks associated with the illiquidity. (Tabak, 2002, p. 12) 

Particular variables of the model include: ri - the expected return to an asset i, rM - 
represent the expected return to the market portfolio, rRF - the (expected) return to the risk 
free asset, θ – the equity risk premium (rM - rRF),  β – the covariance of the security with 
respect to the market portfolio (σiM), tj. β = σiM/σM

2, σM – the volatility (standard deviation) 
of some series of returns, σi – standard deviation of the returns of asset i, σε – the volatility 
of the undiversifiable risk of the asset in question, even if it were freely tradable, tj.  
σε = ri – (α – β rM), T – the time that the asset is restricted. 

Considering that requested rate of return depends on investor’s portfolio spread, the 
presumption of the model is that the investor has only indivisible asset. The spread of 
investor’s portfolio is thus equal to the spread of the given asset with lack of marketability. 
The risk premium is thus proportional not only to covariance with market portfolio (what 
represents a contribution to total market risk in the cases when theoretically, all assets can 
be divided into indefinite number of small parts equally for all investors) but also with 
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a spread of the given asset. Thus investor bears total risk of the given asset or covariance 
of rate of return of the asset with itself (σii or σi

2). As a result of the abovementioned, the 
requested rate of return of investor exceeding the risk-free rate of return will be θ(σi

2/σM
2) 

instead of θσiM/σM
2. This formula can be modified into a shape for separate quantification 

of systematic and non-systematic components of asset volatility, namely θ(σi
2/σM

2) = 
θ(βσM

2 + σε
2)/σM

2 and to adjust it as it follows θ(β+σε
2/σM

2). It follows that φ = (σi
2/σM

2) – 
β, it means that φ means a ratio of excess of the spread of asset’s rate of return and the 
difference of the spread of market rate of return (additional requested rate of return) and 
a part of the spread of additional rate of return which is correlated with market rate of 
return and is already included in the asset value without lack of marketability. φ will 
amount to zero, if the asset is identical with market portfolio, in other cases it has 
a positive value. Thus, φ represents an additional discount for risks exceeding the level of 
the discount presented for the correlation with market portfolio.    

For valuation purposes David I. Tabak defines the illiquidity discount per unit of time 
as φθ. Consider now an asset that will have a value of 1 after time T. Because of the 
illiquidity discount, the value of that asset today is only e-φθT times the value it would 
otherwise have. Therefore, the illiquidity discount is 1 – e-φθT. 

To determine the reasonableness of this formula David I. Tabak compared the results 
obtained by calculating the discount to a broad array of stocks. Specifically, he examined 
the five hundred companies that were members of the S&P 500 index as of December 
1999. For each of these companies, he calculated its historical volatility over the five 
calendar years 1989 through 1993 and 1994 through 1998, dropping any years in which the 
company was not publicly traded for the full year. Similarly, he calculated the volatility of 
the S&P 500 index over the same time periods. To calculate the implied illiquidity 
discounts for the „typical“ company, he assumed that β equals one. Under this assumption, 
he found that φ equals 4,75 for the 1989-1993 period and 3,72 for the 1994-1998 period. 
He then calculated the implied discount for a two-year restriction (corresponding to the 
required holding period under SEC Rule 144 for restricted stock) and an equity risk 
premium equal to the average excess return of stocks over intermediate-term bonds, as 
reported by Ibbotson Associates. In addition, he calculated the implied discount for a one-
year restriction, corresponding to the average time until dividends are received. The result 
was 49% discount for limited liquidity in the first period of time and 41% discount in the 
second period of time. (Tabak, 2002, pp. 14-15) 

There is also an interesting conclusion of the study that if there are more volatile 
shares, the result of implied discount by the method of adjusted CAPM was higher than in 
the case of calculation of maximum bound by Longstaff’s or Chaffee’s model and vice 
versa. It is possible to conclude that CAPM method is not suitable for extremely volatile 
shares since the result exceeds maximally justified theoretical bounds. 

In the end of his study, David I. Tabak presents a consideration, that in the case of an 
investor, who is not interested in sale of shares during the period of lack of marketability, 
the value of lack of liquidity should be lower than in the case of an investor interested in 
sale of shares during restriction. The investor, the portfolio of which is not composed from 
several shares, should obtain remuneration only for the risk by which a non-marketability 
of a share contributes to the increase of risk of entire portfolio, not for the risk, which can 
be diversified (Mařík et al., 2011, pp. 477-479, Tabak, 2002, pp. 10-22). 
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QUANTITATIVE MODEL BASED ON PROBABILITY FUNCTION OF 
REACHING THE LIQUIDITY OVER TIME 

The quantitative model of John J. Stockdale Sr., published in 2006, quantifies 
a discount for lack of marketability as a function of three factors (as time functions):  

− future value of a share, 
− probability, 
− actual value of a share before deduction of a discount. 

 

The logic of model consists in a theoretical presumption that discount for lack of 
marketability is equal to the difference between actual value of a share (price at quick sale) 
and income value from the share discounted in future to actual value.  Considering the fact 
that it is not possible to know the exact moment of the sale of share in future for non-
marketable shares, the probability distribution, in which the future value of a share is time 
function will be used for the estimation of sale moment.  Stockdale uses a presumption of 
the uniform distribution of probability.  

In the case that the value of a share before application of the discount is calculated on 
the basis of yield method through a constant growth rate and uniform probability 
distribution of the moment of future sale of that share, the future value of that share will be 
calculated as it follows:  
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where:  
V1 – future value of a share, 
V0 – share value to date of valuation before discount application, 
g – value growth rate, 
tmin – expected next term of possible sale of a share (i.e. marketability release), 
tmax – expected latest term of share marketability release, 
r – discount rate at the level of costs of enterprise equity/shareholder’s capital  

 

The previous formula can be modified into the following shape: 
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The discount for lack of marketability (d) can thus be expressed as it follows: 
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Stockdale tested on empirical data whether the resulting value of the discount at 
application of probability distribution of time of sale option and fixed time of marketability 
release (which is accounted for in all abovementioned models). He concluded that if 
a probability function is applied, the discount is systematically lower. The reason is 
overvaluation of the discount for lack of marketability at the calculation with certain fixed 



Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach 

46 

moment of sale release over time.  In addition, Stockdale brought a new point of view to 
the connection between discount for lack of marketability and dividend redemption. Unlike 
other authors (e.g. David I. Tabak), he states that the discount for lack of marketability. in 
contrast to the discount for minority (e.g. if the calculation is based on minority cash flows 
so as to determine actual and future value of a share, the influence of the enterprise 
dividend policy on the value of its minority shares is already included in the result)  is not 
influenced by redemption of dividends or passing the dividends. 

Stockdale’s model did not yet find a practical application directly for the estimation 
of discount for lack of marketability, especially due to lack of empirical data about the fact, 
in which time horizon it is possible to expect a marketability for non-marketed stock. His 
contribution consists especially in highlighting of probable overvaluation at quantitative 
models accounting for with a specific horizon of release of marketability and generally, of 
the significance of the time factor. (Mařík et al., 2011, pp. 479-481, Stockdale Sr., 2011). 

 

CONCLUSION 

The meaning of the market for businesses in the developed market economy is 
becoming more eminent. It’s goal is the reorganization of the ownership structure of 
businesses. Acquisitions become one of the elemental tools for gaining a greater market 
share.  

The problems of determination of levels of values as well as the estimation of size 
and application of discounts and premiums at the level of a shareholder, become to 
discussed and controversial areas in the valuation of companies for a long time because of 
a complexity, heterogenity of opinions among professional public and especially with 
application demandingness at valuation, which is the same as for discounts for a lack of 
marketability and they are the subject of intensive discussion especially in the United 
States of America from early 90s of the 20th century. It is supported by disunity of 
theoretical opinions and results of empirical studies in this area, their significant scatter, 
a limitation of input data of models, their time and regional uniqueness, subjective, 
although, of course, professional and sufficiently analytical, financially and economically 
justified view of analyst etc.  

The minority shareholders may be considered (in the position of small investors) as 
necessary and contributing constituent of every capital market. They are not only a source 
of capital for enterprises by public stock markets, but, to a certain extent, the opposition 
against the majority shareholders. On the other side, it is needed to mention a disproportion 
between rights and responsibility of minority and majority shareholders. 

The successfulness of entire process of the acquisition process and satisfaction of 
minority and majority shareholders is significantly influenced by the value of 
a consideration. In principle, minority shareholders do not resist the sale of their shares, the 
price is most crucial for them. The fact is, since there is a collision of fundamental rights 
and freedoms and a change in an arrangement of property conditions that the price would 
correspond with so called complete indemnification, i.e. to such a value of the shares, so 
that the expulsed shareholder could acquire the alternative investment with the same yield 
and risk for the consideration obtained. One of the ways how to calculate the value of 
consideration in present time is utilization of theoretical quantitative models of discounts 
for lack of marketability of minority interests.   
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Lucyna Mączka 1 
 

SPÓJNOŚĆ EKONOMICZNO-SPOŁECZNA 
 UNII EUROPEJSKIEJ 

W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH KRYZYSÓW 
 

Streszczenie 
Wizerunek międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w dobie globalnych 

przeobrażeń oraz narastającego światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego nie jest 
korzystny i skłania do poważnej refleksji. Badania konkurencyjności międzynarodowej  
i trwałego rozwoju, uwidaczniają się zwłaszcza w okresach słabej koniunktury gospodarczej  
i kryzysów globalnych, potwierdzają tezę o potrzebie aktywnej roli państw narodowych. 

Kraje Unii Europejskiej, w tym również nowi członkowie, stoją przed koniecznością 
modernizacji polityki społecznej. Powinna ona zapewniać: równowagę makroekono-
miczną, wzrost konkurencyjności, budowę gospodarki opartej na wiedzy, na inwestycjach 
w człowieka oraz w aktywne formy przeciwdziałające bezrobociu. 

Przykładem może być polityka społeczna Unii Europejskiej, która na pierwszym 
planie stawia konieczność realizacji podstawowych wartości człowieka – prawo do pracy  
i zatrudnienia, poszanowanie zdrowia, bezpieczeństwo i opiekę, solidarność i równo-
uprawnienie. Osiąganie tych celów w ramach dokonujących się zmian technologicznych  
i strukturalnych stanowi pierwszoplanowe zadanie polityki spójności Unii. Zarazem 
polityka ta wymaga od krajów członkowskich dokonywania zmian i dostosowań w modelu 
zatrudnienia, ale także podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju ekologicznej działalności 
produkcyjnej czy przygotowania wysoko kwalifikowanych kadr pod względem 
ilościowym i jakościowym. Do takich celów polityki prowadzonej w krajach 
członkowskich, związanych ze sferą wytwarzania dochodu, powinny być dodane cele 
związane z podziałem dochodów. Chodzi o to, aby podział dochodu był równocześnie jak 
najbardziej egalitarny i wydajny oraz aby go bronić przed napięciami inflacyjnymi. 

 

THE ECONOMIC-SOCIAL COHESION  
OF THE EUROPEAN UNION IN THE FACE  

OF CONTEMPORARY CRISIS   
 

Abstract 
The image of the international competitiveness of economies in this day and age of 

global transformations and the growing world financial and economic crisis is not 
profitable and engages the serious reflection. Research of the international competitiveness 
and the permanent development, appear especially in periods of the poor business 

                                                 
1  Autorka reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Wyższą Szkołę Ekonomii, Turystyki i Nauk 

Społecznych w Kielcach. 
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conditions and global crises, and confirm the thesis about the need of the active role of 
nation states. 

Countries of European Union, in these also new members, are up against the necessity 
of the modernization of the social policy. It should assure: the macroeconomic equilibrium, 
the growth of the competitiveness, build the economy based on the knowledge, on 
investments into the man and active forms of counteracting the unemployment. 

The social policy of European Union which considers as the most essential the 
necessity of the realization of basic values of the man - the right to work and employments, 
the respect of the health, the safety and the care, his solidarity and the equality of rights, 
can be an example of the described issue. Attaining of these aims within the framework of 
taking place technological and structural changes is the foreground-task of the policy of the 
cohesion of the Union. At the same time this policy demands from member countries 
making changes and adaptations in the model of the employment, but also treats of 
initiatives in the interest of the development of the ecological production operation or 
preparations of high qualified cadres in respect of quantitative and qualitative. To such 
aims of the policy following in member countries, connected with the sphere of the 
production of the income, there should be added aims connected with the division of 
earnings. That is, so that the income distribution would be simultaneously the most 
egalitarian and efficient as well as to defend it against inflationary intensity.(suspense) 

 
1.  WPROWADZENIE 

W globalnym świecie gospodarczym i towarzyszącej mu erozji systemu wartości  
w zbyt małym stopniu uwzględnia się wyzwania wynikające z przełomu cywilizacyjnego  
i postępującej dezindustrializacji.  

Realizowany od połowy XX wieku projekt integracji europejskiej jest niewątpliwie 
jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć w całej historii Starego Kontynentu,  
a w którym znajdują niewątpliwie odzwierciedlenie wszelkie idee istniejących kultur  
i cywilizacji. 

Rozważania na temat spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej Unii 
Europejskiej to nadal ważne zagadnienie naukowo-badawcze, którego analizą zajmują się 
przedstawiciele wielu dyscyplin. Proces poszerzania i pogłębiania integracji w Europie 
nadaje temu zagadnieniu wymiar praktyczny, czego wyrazem jest uwzględnianie kryteriów 
spójności w różnych dziedzinach polityki i zyskuje ona na znaczeniu jako instrument 
realizacji Strategii Lizbońskiej stanowiący główne założenie rozwojowe Unii. 

Współczesna analiza badań w zakresie spójności powinna mieć charakter holistyczny, 
co jest niezbędne dla zrozumienia mechanizmów rozwoju gospodarczego, gdyż tendencje 
w tym zakresie są widoczne w zróżnicowanych obserwacjach. 

Mówiąc o spójności ekonomicznej Unii Europejskiej w zakresie badanych zjawisk, 
należy zwrócić uwagę na istotną kwestię, a mianowicie, na potrzebę innego zrozumienia  
a zarazem zróżnicowanej interpretacji obserwacji „starej” i „nowej” części państw Wspól-
noty. I tak, w przypadku „starej Unii” – polityka spójności to dążenie do rzeczywistego 
wyrównywania różnic w rozwoju poszczególnych Krajów – regionów. W przypadku zaś 
„nowej Unii” głównie Krajów byłego bloku radzieckiego, to działalność w zakresie 
spójności ekonomicznej poprzedzona zjawiskiem odrabiania zapóźnień cywilizacyjnych, 
co z konieczności winno wpływać na szczególną interpretację obserwacji w tych krajach. 

Pomimo, iż świat od ponad 200 lat działa w systemie gospodarki rynkowej, to wobec 
drastycznych zmian oblicza gospodarek tych krajów pojawiły się jednak w ciągu ostatnich 
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dziesięcioleci zjawiska wcześniej nieznane w skali jaką obecnie osiągają. Konieczne jest 
więc poszukiwanie, możliwie najlepszych rozwiązań uwzględniających nowe 
uwarunkowania i nowe wyzwania cywilno-globalizacyjne. 

W XXI wieku przed ekonomią narasta wiele nowych wyzwań. W ostatnich 
kilkunastu latach tempo światowego wzrostu uległo znacznemu zróżnicowaniu, a rozprze-
strzeniający się kryzys jeszcze je pogłębi. Należało oczekiwać, iż kraje rozwijające się 
takie jak np. Chiny, Indie, Rosja i Brazylia – określane akronimem BIRC – wykazywać 
będą najwyższą dynamikę gospodarczą, chociażby z powodu niskiej bazy wyjściowej.  
Tak też w istocie było. [Mączka L. 2011, s. 79]. 

W ramach zakreślonych obszarów globalizacji powstają uboczne efekty działań 
globalizacyjnych, które tworzą określone zagrożenia i egzystencjalne wyzwania dla 
współczesnego człowieka. W konsekwencji globalizacja doprowadza do narastania 
znaczenia i wpływu na procesy świtowego rozwoju tzw. problemów globalnych, 
oddziałujących na zjawiska gospodarcze i społeczne wielu krajów. 

Kryzys, globalizacja i nowe wyzwania cywilizacyjne wymagają więc analizy 
interdyscyplinarnej nie tylko w ramach teorii ekonomii, która jak dotąd, mimo wielu 
osiągnięć, nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi na obecny kryzys, zwłaszcza w zakresie 
właściwych form korygowania i regulowania rynku. 

System gospodarki rynkowej, oparty na zasadzie konkurencji między uczestnikami 
wymiany rynkowej, wykazał i wykazuje nadal wielką sprawność rozwojową dzięki 
skutecznemu motywowaniu ludzi do przedsiębiorczości, adaptacyjności i innowacyjności. 
Jednak w modelu gospodarki rynkowej uwzględniane są nie tylko aspekty ekonomiczne, 
ale i społeczne, ekologiczne – które sprzyjają dysproporcjom gospodarczym i napięciom 
społecznym w ramach spójności. 

Procesy integracyjne w Europie są jednocześnie historią spójności i sprzeczności 
między celami ekonomicznymi i społecznymi. Z jednej strony integracja jest dążeniem do 
stworzenia jednolitego rynku europejskiego z nieskrępowaną konkurencją, z drugiej zaś – 
integracja zmierza do tego, by podstawowe warunki pracy, życia na tym obszarze 
odpowiadały raczej wspólnie uzgodnionym  standardom i nie były tylko pochodną gry 
rynkowej. Poszukiwanie właściwych proporcji między tymi działaniami może przesądzić  
o miejscu Europy w zglobalizowanej gospodarce, gdyż przyjęte rozwiązania mogą 
dynamizować lub hamować jej konkurencyjność. 

Kryzys gospodarczy raczej wyeksponował nierównowagę miedzy realną gospodarką 
a finansami, ujawniając zarazem nierównowagę miedzy perspektywą krótkookresową  
i długookresową ale i także niedostosowanie gospodarki do wyzwań perspektywicznych 
wobec współczesnego świata oraz o kształt przyszłego modelu gospodarczego, którego 
wzorcem są idee społecznej gospodarki rynkowej. 

Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej nie jest nowa, ale współczesność zdaje 
się coraz wyraźniej potwierdzać jej zasadność. Właśnie w modelu społecznej gospodarki 
rynkowej uwzględniane są nie tylko aspekty ekonomiczne, ale i społeczne, ekologiczne, co 
sprzyja łagodzeniu dysproporcji gospodarczych i napięć społecznych. 

 

2.  WPŁYW STRATEGII LIZBO ŃSKIEJ NA DYSPROPORCJE  
     ROZWOJOWE WSPÓLNOTY 

Celem integracji europejskiej jest stworzenie z krajów członkowskich spójnego 
jednolitego obszaru gospodarczego, społecznego i przestrzennego, charakteryzującego się 
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najwyższym na świecie poziomem konkurencyjności i innowacyjnej gospodarki, 
najwyższym poziomem rozwoju społecznego oraz spójnością regionalną. Są to zarazem 
cele europejskiej polityki spójności, do których winny zmierzać wszystkie kraje 
członkowskie UE. 

Wyzwania, przed którymi stają Wspólnoty Europejskie u progu XXI w., zarówno 
zewnętrzne, takie jak: rosnąca konkurencja na rynkach globalnych, zwiększająca się 
różnica w rozwoju między Unią Europejską a USA, jak i wewnętrzne, wśród których 
wymienić należy: starzejące się społeczeństwo europejskie, wysoki poziom bezrobocia, 
niską aktywność zawodową oraz istotne różnice w rozwoju regionalnym, sprawiają, że 
konieczne jest spojrzenie na dotychczasowe cele integracyjne przez pryzmat gospodarki 
światowej. 

Spójność bowiem w ujęciu Wspólnotowym ma na celu dążenie do redukcji 
dysproporcji socjalnych i regionalnych w Europie szczególnie w zakresie niwelowania 
różnic w poziomie dochodu i nierówności społecznych, które istnieją w Unii Europejskiej. 

Termin „spójność” pojawił się po raz pierwszy w Jednolitym akcie europejskim  
w 1986 r., gdzie w art. 130a zapisano: „Aby wspomagać swój wszechstronny, harmonijny 
rozwój, Wspólnota podejmuje i kontynuuje działania prowadzące do wzmocnienia 
spójności społecznej i gospodarczej. W szczególności Wspólnota ma na celu zredukowanie 
dysproporcji pomiędzy różnymi regionami oraz zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych [Leonard R. 1995 s. 4]. 

Zgodnie z Traktatem z Maastricht o Unii Europejskiej (1992) osiąganie korzyści 
każdego z jej członków stanowi podstawowy cel pogłębiania procesu integracji 
europejskiej. W art. 158 tego traktatu Wspólnota stwierdza, że „wspierając wszechstronny, 
harmonijny swój rozwój będzie rozwijać i kontynuować działania prowadzące do 
zwartości ekonomicznej i społecznej, a w szczególności będzie dążyć do zredukowania 
różnic w stopniach rozwoju poszczególnych regionów, jak również zmniejszenia zacofania 
najmniej uprzywilejowanych regionów [Brodecki Z. 2002, s. 362-366]. 

Spójność w rozumieniu Wspólnot Europejskich jest więc ideą harmonijnego, 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a istniejące dysproporcje winny być 
redukowane przez poczynienie kroków nie tylko ekonomicznych ale i politycznych, 
zwłaszcza iż istniejące różnice miedzy Krajami UE mimo podjętych działań istnieją lub 
nawet się powiększają [Mączka L. 2010, s. 56]. 

W tym celu konieczne jest podjęcie działań zwiększających mobilność kapitału, 
pracowników, a także przepływów technologii i wiedzy. Spójność bowiem to proces, który 
zaczyna się od wzrostu gospodarczego i rozwija się w perspektywie długookresowej na 
podstawie konwergencji oddziaływującej na system ekonomiczny. 

Efektywna konkurencja we Wspólnocie ma ożywiać ale jednocześnie nie dopuszczać do 
nadużywania władzy rynkowej, a która wynika z założeń Traktatu Rzymskiego z 1957 r., 
którego konsekwencją było wykształcenie Jednolitego rynku europejskiego jako podstawy 
osiągnięć pogłębiania i rozszerzenia Unii Europejskiej. Wspólnoty zatem mają łączyć 
gospodarki uczestniczących w nim państw w jednolity organizm gospodarczy. 

Dla dobra gospodarek krajów członkowskich jest ważne, aby jednolity rynek 
europejski funkcjonował na obszarze całej Unii na podstawie jednakowych lub bardzo 
podobnych reguł oraz aby cały jego obszar charakteryzował się zbliżonym poziomem 
rozwoju we wszystkich trzech układach – gospodarczym, społecznym oraz terytorialnym. 

Przez spójność społeczną Unia rozumie zmniejszenie zróżnicowania  
w wykorzystaniu zasobów ludzkich na obszarze swego terytorium, spójność gospodarczą – 
jako zmniejszenie zróżnicowania w poziomie rozwoju gospodarczego miedzy regionami 
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bogatymi i biednymi, spójność przestrzenną – jako usuwanie barier dostępności regionów 
peryferyjnych poprzez ulepszanie ich więzi z obszarami centralnymi. 

Jednolity rynek europejski dotychczas nie usunął różnorodnych dysproporcji, mimo 
licznych podejmowanych przez Radę UE działań integracyjnych, a dotychczasowe wyniki 
tych zamierzeń jak dotąd nie są zadawalające. Stan tych dysproporcji prezentują dane 
zawarte w Tabeli 1. 

Kolejne raporty Unii Europejskiej z 2005 oraz 2010 r. wykazują, że w podnoszeniu 
spójności w dłuższej perspektywie czasowej są widoczne pozytywne rezultaty. Odnoszą 
się one jednak przede wszystkim do spójności mierzonej na poziomie państw 
członkowskich starej Unii Europejskiej, a więc 15 krajów, w których średni poziom PKB 
per capita wzrósł z 23,7 tys. (w dol. USA c.b) do 63 tys. w 2010 r., tj. o 166,8% 
przyjmując rok 2000=100%. Niestety wzrosły dysproporcje pomiędzy Krajami „UE-15”, 
 a przyjętymi do Wspólnoty 10 krajami w 2004 r. oraz 2 państwami w 2007 r., co 
niewątpliwie stanowi ważne wyzwanie. Te dwa rozszerzenia, co prawda zwiększają liczbę 
ludności Unii Europejskiej w przybliżeniu o jedną trzecią stanu z roku 2004 ale 
równocześnie obniżają wartość PKB na jednego mieszkańca o 21,3 tys. dol. USA tj.  
o 15,1% dla roku 2010. Przyłączone kraje są w całości lub prawie w całości obszarami 
słabo rozwiniętymi lub problemowymi dla Unii. 

Dysproporcje dotyczące relacji PKB na 1 mieszkańca w obu badanych przedziałach 
czasowych we wszystkich Krajach „UE-12” za wyjątkiem Cypru kształtuje się poniżej 
wartości Krajów „UE-15”. I tak najniższa wartość PKB na 1 mieszkańca w Krajach  
„UE-15” wynosi w 2005 r. 11641 dol. USA w Grecji, natomiast w „UE-12” 1612  
w Bułgarii i 1685 w Rumunii, zaś w 2010 r. wartość ta wynosiła odpowiednio w „UE-15” 
21502 dol. USA w Portugalii a w „UE-12” 6458 w Bułgarii i 7573 w Rumunii. 

Przytoczone powyżej dysproporcje oczywiście oznaczają, że po rozszerzeniu Unię 
Europejską charakteryzuje znaczne obniżenie poziomu spójności gospodarczej  
i terytorialnej, a któremu musi podołać Unia, jej budżet oraz każdy z jej słabszych krajów 
w procesie osiągania spójności terytorialnej. 

Dla osiągnięcia tego celu rysuje się konieczność zreformowania polityki spójności 
UE szczególnie uwzględniającej podnoszenia poziomu rozwoju regionów najsłabiej 
rozwiniętych. 

Globalizacja i współczesne kryzysy stawiają również trudne problemy przed polityką 
rynku pracy. Bezdyskusyjny jest zatem fakt konieczności oddziaływania na rynek pracy, 
zachodzi jednak pytanie jakie mają być proporcje między makroekonomiczną polityką 
zatrudnienia i mikroekonomiczną polityką rynku pracy. Wielkim wyzwaniem będzie więc 
koordynacja tej polityki z uwagi przede wszystkim na duże zróżnicowanie pomiędzy 
krajami Unii Europejskiej. Potrzebne będą nowe, skuteczniejsze metody zarządzania  
w ramach narodowych gospodarek. 

Reakcją na bezrobocie, największy problem społeczno-ekonomiczny ostatnich lat  
w krajach Wspólnoty, był Traktat amsterdamski (1997 r.) oraz Pakt w sprawie 
zatrudnienia, zawarty na posiedzeniu Rady Europejskiej w Luksemburgu (1997 r.), gdzie 
zdefiniowano europejską strategię zatrudnienia (tzw. proces luksemburski).  

W strategii wskazano cztery główne cele (filary): 
− działania zwiększające szansę na zatrudnienie (employability), 
− działania wspomagające przedsiębiorczość (entrepreneurship), 
− działania pobudzające i wspierające adaptacyjność (adaptability), 
− tworzenie równych szans na pracę (equal opportunities). 



 

Tabela 1.  PKB per capita (c.b) oraz stopa bezrobocia w państwach UE-15 i w UE-12 

Kraje  
„ UE-15” 

 

PKB per capita (c.b) 
w dol. USA 

 

 

Dynamika 
PKB (c.b)  
per capita 

2005=100% 
 

Stopa bezrobocia 
w % Kraje  

„UE-12” 

PKB per capita 
(c.b) w dol. USA 

 

Dynamika 
PKB (c.b)  
per capita 

2005=100% 
 

Stopa bezrobocia 
w % 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Austria 23866 44939 88,3 5,2 4,8 Bułgaria 1615 6458 300,6 10,1 6,8 

Belgia 22679 42952 89,9 8,5 7,9 Cypr 13399 29623 121,1 5,3 5,3 

Dania 29989 55872 86,3 4,8 6,0 Czeska Rep. 5521 18256 130,6 7,9 6,7 

Finlandia 23530 44511 89,2 8,4 8,2 Estonia 4140 14340 246,3 7,9 13,8 

Francja 21842 39475 80,7 8,9 9,1 Litwa 3266 14244 336,1 8,3 13,7 

Grecja 11641 26965 131,6 9,9 9,5 Łotwa 3300 11505 248,6 8,9 17,1 

Hiszpania 14422 30546 111,8 9,2 18,0 Malta 10010 19543 95,2 7,3 6,9 

Holandia 24185 48078 98,8 4,7 3,4 Polska 4477 12289 174,4 17,7 8,2 

Irlandia 25433 45553 79,1 4,4 11,8 Rumunia 1685 7573 349,4 7,2 6,9 

Luksemburg 46225 105097 127,3 4,5 5,1 Słowacja 3778 16078 325,5 16,3 12,0 

Niemcy 23120 40479 75,1 11,1 7,7 Słowenia 10044 22894 127,9 6,5 5,9 

Portugalia 11443 21502 87,9 7,7 9,6 Węgry 4640 13042 181,1 7,2 10,0 

Szwecja 27870 48915 75,5 7,8 8,4       

W. Brytania 25091 36158 44,1 4,8 7,6       

Włochy 19271 33924 76,0 7,7 7,8       

      Ma UE-12 5490 15487 - 9,2 9,4 

Ma UE-15 23738 63348 - 7,2 8,3 Ma UE-27 15425 42077 - 8,1 8,8 

Obliczenia własne, źródło: Statystyka Międzynarodowa GUS wg danych z roku 2008, 2011. 
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Spójność społeczna oceniana w dłuższym okresie, podobnie jak spójność ekonomiczna, 
wykazuje powolną poprawę. W Unii  w latach 1996-2001 utworzono 10 mln nowych 
miejsc pracy. Przeciętnie przed rozszerzeniem w całej UE było zatrudnionych 64% 
mieszkańców aktywnych zawodowo. W poszczególnych krajach wskaźnik ten był 
zróżnicowany: w Danii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Portugalii był wysoki – 
przekraczał 70%, we Włoszech zaś i w Grecji charakteryzował się poziomem poniżej 60%. 
Oczywiście znaczne były również różnice w stopniu bezrobocia między krajami [MGPiPS, 
s. 11]. 

Wysokie bezrobocie przejawia, że w danej gospodarce występuje ogromny potencjał, 
który jest marnotrawiony. Jeśli bezrobocie ma poziom dwucyfrowy, to oznacza, że 
gospodarka narodowa kraju nie funkcjonuje prawidłowo. Bo jeśli nawet bezrobotni to 
ludzie nieprzystosowani do popytu rynku pracy – to rodzi się pytanie – czy z powodu 
złego systemu kształcenia, czy system edukacji nie odpowiada na potrzeby gospodarki czy 
może występuje niewłaściwy system motywacji. Człowiek dobrze wyedukowany łatwiej 
znajdzie pracę przynosząc korzyści sobie i ogółowi, także budżetowi państwa. 

Nierzadko zasiłki i system walki z bezrobociem zachęcają do pozostawania na 
bezrobociu. Zdarza się często że z kolei ci bezrobotni zasilają „szarą strefę”, co jest 
korzystne dla indywidualnych budżetów domowych ale nie dla bogactwa narodowego. 
Można co prawda stwierdzić, iż „szara strefa” nie jest do końca złym zjawiskiem, bowiem 
w końcu kreuje m.in. popyt konsumpcyjny. Nie mniej jednak dla indywidualnego 
pracownika niesie szereg niedogodności, a mianowicie: brak ubezpieczeń, trudności  
w udzielaniu kredytów przez banki, trudności dostępu do niektórych usług społecznych 
i in. Rozmiar „szarej strefy” jest trudny do rozpoznania i wyliczenia, nie mniej jednak wg 
szacunków ocenia się, że uczestniczy w niej od 20-30% ludności w wieku produkcyjnym 
[I. Dryl 2011, s. 31]. 

Między dynamiką PKB a wysokością stopy bezrobocia występuje ścisły związek. 
Z danych zawartych w Tabeli 1 wynika, że w roku 2005 przeciętna stopa bezrobocia w 
państwach „UE-15” osiągnęła wartość na poziomie 7,2%, zaś w krajach „UE-12” 
bezrobocie osiągnęło średnią stopę w wysokości 9,2%. 

Na przestrzeni badanego okresu 2005-2010 wskaźnik bezrobocia wzrósł, i tak  
w przypadku „UE-15” o 1,1 punkta procentowego zaś w krajach „UE-12” tylko o 0,2 
punkta procentowego, co w konsekwencji 27 państw Unii wykazuje wzrost stopy 
bezrobocia o 0,7 punkta procentowego w skali całej Wspólnoty. 

Kraje UE traktują problem wzrostu zatrudnienia jako sprawę priorytetową  
i ponadnarodową uznając, że zatrudnienie i rozwój gospodarczy idą w parze. Unia 
realizuje ten program pod nazwą Europejska Strategia Zatrudnienia, która daje konkretne 
efekty, czego wyrazem jest spadek wskaźnika bezrobocia w badanym okresie 2005 do 
2009, w krajach „UE-15” od 3,4 punkta procentowego w Niemczech do 0,2 punkta 
procentowego w Finlandii. Aż w 9 państwach tej grupy stopa bezrobocia wzrosła przy 
czym najbardziej spektakularna sytuacja ma miejsce w Irlandii gdzie stopa bezrobocia 
wzrosła z 4,4% w 2005 do 11,8% w 2009 r. oraz w Hiszpanii odpowiednio z 9,2% aż do 
18,0%. 

W przypadku krajów „UE-12” najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy nadal 
występuje w Estonii (13,8% stopa bezrobocia), na Litwie (13,7%), Łotwa (17,1%), 
Słowacja (12,0%), na Węgrzech (10,0%) gdzie stopy procentowe bezrobocia przewyższają 
znacznie średnią dla „UE-12” wynoszącą 9,4% dla roku 2009. Wiadomo, że wysokie 
bezrobocie to niższy popyt i pogorszenie perspektywy rozwoju. 
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Napływ unijnych środków ma i będzie miał pozytywny wpływ na tempo wzrostu 
PKB oraz sytuację na rynku pracy. 

Na każdym etapie rozwoju gospodarczego wprowadzane są w różnych dziedzinach 
gospodarki innowacje, które wywołują wzrost wydajności pracy i produktywności 
kapitału. 

Zmiany technologiczne zachodzące w gospodarce wywołują zmiany w popycie na 
pracę. Zmianie ulega zarówno sam poziom popytu na pracę, jak i jego struktura. Na skutek 
zmian technologicznych zmniejsza się popyt na pracę w jednych dziedzinach gospodarki,  
a wzrasta w innych – nowoczesnych, dynamicznych. W zapotrzebowaniu gospodarki na 
siłę roboczą następują zmiany jakościowe, dotyczące struktury kwalifikacyjno-zawodowej.  
W nowoczesnych dziedzinach wzrasta popyt na pracowników posiadających wysokie, 
nowoczesne kwalifikacje, natomiast popyt na pracowników o niskich, przestarzałych 
kwalifikacjach zmniejsza się. 

Ze względu na zwiększanie poziomu innowacyjności, wyrażającego się stosowaniem 
nowoczesnych technologii, we wszystkich krajach Unii Europejskiej występują 
niedostosowania struktury kwalifikacyjno-zawodowej zasobów pracy do potrzeb 
pracodawców. Są one skutkiem m.in.: 

− braku zgodności i kierunków kształcenia z bieżącymi i perspektywicznymi 
potrzebami rynku pracy, 

− niedostatecznego rozwoju i dostępności edukacji ustawicznej, 
− nieodpowiedniej struktury kapitału społecznego, 
− niskiej sprawności instytucji gospodarki rynkowej. 

 
3.  SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA A PODZIAŁ DOCHODÓW 

Badania relacji miedzy bogactwem a dobrobytem przejawiają się jako pierwsze 
wyzwanie w dziełach ekonomii. Punktem wyjścia badań tego typu problemów winna być 
analiza prowadzona z punktu widzenia jednostki, czyli pod względem indywidualnym,  
a więc mikroekonomicznym, względnie z pozycji całego przedsiębiorstwa – czyli z punktu 
widzenia makroekonomicznego. 

Dobrobyt indywidualny wymaga zaspokojenia potrzeb związanych z konsumpcją 
realnego dochodu poszczególnych osób a przynajmniej musi być koniecznie odniesiona do 
sytuacji grup a w przypadku Wspólnoty do poszczególnych krajów. 

Z punktu widzenia społecznego jest możliwe, że nawet po wzroście dochodu realnego 
może nastąpić pogorszenie dobrobytu, jeżeli dochody niektórych grup społecznych 
zwiększają się bardziej niż proporcjonalnie. W rezultacie proces ten oznacza, że 
zwiększają się nierówności w podziale dochodów indywidualnych lub rodzinnych. 
Dylematy odnoszące się do kształtowania relacji miedzy dobrobytem indywidualnym  
a grupowym stanowią dla państw i ich rządów realne i wielkie wyzwanie, bowiem 
wiadomo, że zachodzi ścisły związek między spójnością społeczną a podziałem 
dochodów, gdyż nadmierne dysproporcje w podziale dochodu mogą zagrażać stabilności 
porządku publicznego. 

U źródeł dobrobytu Wspólnoty leży nie tylko ilość wytwarzanego bogactwa, ale 
przede wszystkim, jego jakość rozumiana jako dystrybucja. Wymienić należy trzy 
podstawowe aspekty powstawania nierówności w procesie dystrybucji, a mianowicie: 

− wielkość dochodu, 
− sposób podziału tego dochodu między członków społeczeństwa, 
− tempo wzrostu dochodu w czasie. 
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Z założenia teorii ekonomii wynika, że dobrobyt rośnie kiedy maleją nierówności  
w podziale dochodu społecznego. Tak więc optymalnym do osiągnięcia celem 
wspólnotowym pod względem ekonomicznym, politycznym i społecznym byłoby 
minimalizowanie stopnia nierówności. 

U podłoża Wspólnoty europejskiej głównie leżały cele gospodarcze osiągane poprzez 
kooperację, a nie konkurencję. Polityce społecznej – socjalnej przypisywano charakter 
drugorzędny – wtórny wobec ekonomicznych efektów integracji. Koszty socjalne 
powstające w każdym kraju przy rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych 
były traktowane jako naturalne koszty lokalizacji. Miały one być wyrównywane przez 
zwiększenie produktywności będącej oczekiwanym następstwem wspólnego rynku. 

Kolejne wyzwania, wynikające z rozszerzania Wspólnoty i ich zróżnicowanie 
pogłębiają także problemy socjalne, a ujednolicenie rozwiązań w tym zakresie jest 
niezmiernie trudne. 

Za niezbędne uznano jedynie na poziomie Unii sprawy koordynacji minimalnych 
norm i standardów socjalnych związanych z zapewnieniem jednej z traktatowych wolności 
czyli swobody przepływu pracowników. 

Deklarowana wspólnotowa polityka społeczna miała na celu „…harmonizację 
systemów socjalnych, natomiast realizowana ograniczała się wówczas do usuwania 
społecznych barier w swobodzie przepływu pracowników. Stanowisko takie dominowało 
do początku lat siedemdziesiątych XX wieku [Z. Wysocińska 2003, s. 111-118]. 

Za obszary najbardziej newralgiczne w warunkach obecnego rozszerzenia Unii 
Europejskiej uznaje się kwestie związane z szeroko pojętym rynkiem pracy (migracje, 
poziom płac, dumping socjalny). Coraz częściej wyrażany jest więc pogląd, że  
w najbliższych latach na przyszłość Europy i Unii Europejskiej istotny wpływ będzie 
miała kwestia socjalna: zwalczanie bezrobocia i przeciwdziałanie poszerzaniu się sfery 
ubóstwa. 

Tendencje te wyraziły się na szczycie Unii Europejskiej w Lizbonie (2001 r.), gdzie 
zadeklarowano, że polityka społeczna będzie prowadzona metodą otwartej koordynacji 
(open-method of coordination – OMC), stosowanej już w polityce gospodarczej, zwłaszcza 
podczas realizacji unii gospodarczej i walutowej oraz unijnej strategii zatrudnienia 
[Golinowska S. 2002, s. 108]. 

Metodę otwartej koordynacji uznaje się za rodzaj zarządzania przez cele, gdyż 
oznacza: 

− wspólne wyznaczanie celów europejskiej polityki społecznej, 
− wskazywanie i/lub konstruowanie wskaźników społecznych, które te cele będą 

określać wymiernie (benchmarking), 
− przenoszenie ustaleń europejskich na poziom krajowy, 
− systematyczną obserwację oraz wspólne osiąganie ustalonych celów. 

 
Metoda otwartej koordynacji wzmacnia pragmatyczną konstrukcję europejskiego 

modelu socjalnego. Jego istotą są wspólne wartości i elementy kultury socjalnej, 
przejawiającej się m.in. w podobieństwach instytucji państwa opiekuńczego oraz życia 
społecznego, wyznaczonych przez podobieństwo w rozwoju ekonomicznym, tradycji 
historycznej i zwyczajach odróżniających Europę od innych regionów świata, Z drugiej 
strony metoda ta, uwzględniająca duże zróżnicowanie warunków życia i pracy  
w poszczególnych państwach członkowskich, dobrze służy pogłębianiu spójności 
socjalnej, będącej dalekosiężnym celem Unii Europejskiej, realizowanym stopniowo m.in. 
przez koordynację polityki społecznej poszczególnych państw [Mączka L. 2008, s. 22-25]. 



Tabela 2.  Miesięczne wynagrodzenia minimalne w państwach UE-15 i UE-12 wyrażone w euro i wg parytetu siły nabywczej (PPS) oraz współczynnik 
                  aktywności zawodowej  

Kraje 
UE-15 

Miesięczne wynagrodzenia minimalne wyrażone 
Współ-
czynnik 

aktywności 
zawodowej 

2009 

Kraje 
UE-12 

Miesięczne wynagrodzenia minimalne wyrażone 
Współ-
czynnik 

aktywności 
zawodowej 

2009 

w euro w PPS1 w euro w PPS 

2000 2009 

Dyna- 
mika 

2000= 
100% 

2000 2009 

Dyna- 
mika 

2000= 
100% 

2000 2009 

Dyna- 
mika 

2000= 
100% 

2000 2009 

Dyna-
mika 

2000= 
100% 

Austria bd.      61,3 Bułgaria 34 123 261,7 89 247 177,5 53,0 

Belgia 1096 1338 22,2 1075 1224 13,8 53,5 Cypr bd.      64,4 

Dania 
bd.      65,4 

Czeska 
Rep. 

111 298 168,4 234 432 84,6 58,7 

Finlandia bd.      60,5 Estonia 89 278 212,3 156 363 132,6 60,9 

Francja 1049 1321 25,9 992 1157 16,6 56,9 Litwa 107 232 116,8 221 350 58,3 57,7 

Grecja 543 818 50,6 628 847 34,8 53,7 Łotwa 85 254 198,8 152 347 128,2 60,8 

Hiszpania 496 728 46,7 583 745 27,7 59,3 Malta 505 635 25,7 708 795 1,1 49,7 

Holandia 1092 1381 26,5 1092 1267 16,0 66,8 Polska 161 307 90,6 289 509 76,1 54,9 

Irlandia 945 1462 54,7 823 1160 40,9 61,6 Rumunia 25 149 496,0 53 245 362,2 54,4 

Luksemburg 1191 1642 37,8 1174 1356 15,5 58,2 Słowacja 94 296 214,8 212 408 92,4 58,9 

Niemcy bd.      59,9 Słowenia 373 589 57,9 493 698 41,5 59,4 

Portugalia 371 525 41,5 447 592 32,4 61,9 Węgry 100 268 168,0 199 397 99,4 50,1 

Szwecja bd.      70,5         

W.Brytania 952 995 4,5 810 1118 38,0 62,6         

Włochy bd.      48,7         

Zródło: Statystyka Międzynarodowa GUS Roczniki 2005, 2011 
Uwagi:  
1. Według parytetu siły nabywczej. 
2. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w %. 
3. bd. brak danych. 
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Dane zawarte w Tabeli 1 i 2 pozwalają na sformułowanie bardzo ogólnych wniosków, co 
do tworzenia i podziału dochodów w krajach Unii Europejskiej w okresie od roku 2000 do 
2010. I tak w poprzednim punkcie dokonani oceny zmian wartości realnego PKB na 
jednego mieszkańca (Tabela 1), natomiast dane zawarte w Tabeli 2 prezentują wartości 
minimalnych płac wyrażonych zarówno w euro jak i wg parytetu siły nabywczej (PPS) za 
lata 2000-2009. Analiza ta pozwala na równoczesną ocenę zmian wartości realnego PKB 
na 1 mieszkańca oraz wskaźnika nierówności w podziale dochodu osobistego. 

Patrząc na procesy zachodzące w ramach spójności przez pryzmat statystyki, to ocena 
jest pozytywna z zastrzeżeniem, że miernik PKB jest w pełni reprezentacyjny, można by 
się spodziewać, że jeśli dobrobyt rośnie to nastąpi równoczesna ochrona spójności 
społecznej, dążąca do minimalizowania stopnia nierówności w podziale dochodu 
społecznego. Jednakże podczas gdy sfera gospodarki podlegała  wciąż postępującej 
integracji, to w sferze społecznej postępowała ona bardzo wolno.  

W miarę jednak przechodzenia do wyższych form integracji gospodarczej okazało 
się, że oczekiwana spójność socjalna nie następuje automatycznie. Problem 
nierównoległości procesów integracji i rodzących się sprzeczności nasilał się w miarę 
terytorialnego rozszerzania Wspólnoty. Rozszerzenie UE, najpierw o kraje Europy 
Południowej, w latach 80. ub. wieku a następnie po roku 2000 – o kraje Europy Środkowo-
Wschodniej, spowodowało wzrost budżetu na wyrównywanie szans rozwojowych krajów 
biedniejszych. 

W grupie 27 państw członkowskich UE z punktu widzenia nierówności w podziale 
dochodu osobistego ukształtował się nowy podział, a mianowicie na: 

− kraje bogate, które są być może lokomotywami gospodarczymi dla krajów 
biedniejszych, 

− kraje biedniejsze, które połączone są różnymi więzami gospodarczymi. 
 

Zgodnie z zasadą spójności społecznej Unii można sądzić, że wobec krajów z Europy 
Środkowej i Wschodniej obowiązują te same reguły. Nie mniej jednak pod wieloma 
względami są one różne od gospodarek „starej Unii”. Mają niższe dochody, wyższe 
bezrobocie, niższy poziom wydajności, a poziom płac nominalnych kształtuje się 
następująco (Tabela 2.): 

− w najbogatszym kraju Wspólnoty grupy państw „UE-15” – Luksemburgu płaca 
minimalna wynosiła 1191 euro w 2000 r. zaś w 2009 r. 1642 euro a więc nastąpił 
wzrost o 37,8%, natomiast w grupie „UE-12” – na Malcie wynosiła odpowiednio 
505-535 euro tj. wzrosła o 25,7%. 

− Najniższa płaca minimalna w grupie „UE-15” wynosiła 371 euro w 2000 roku 
osiągając poziom 525 euro w 2009 r. tj. wzrost o 41,5%, zaś w grupie „UE-12” 
jedynie 25 euro w Rumunii w roku 2000 osiągając wzrost w roku 2009 zaledwie na 
poziomie 149 euro tj. najniższy w całej Wspólnocie 27 krajów. 

− W Polsce płaca minimalna kształtuje się również na poziomie niższym od krajów 
„UE-15” i wynosi 161 euro w roku 2000 osiągając w 2009 r. 307 euro. 

− Analiza współczynnika aktywności zawodowej wykazuje, iż wg danych za rok 2009 
w grupie państw „UE-15” najwyższy wskaźnik osiągnęła Szwecja – 70,5% zaś 
najniższy Belgia – 33,5% natomiast w krajach „UE-12” Cypr uzyskał najwyższy 
wskaźnik 64,4% zaś Malta najniższy 49,7%. 
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4.  WPŁYW STARZENIA LUDNO ŚCI NA ZABEZPIECZENIE 
     KOLEJNYCH GENERACJI. 

Współczesny kryzys gospodarczy spektakularnie wyeksponował nierównowagę  
w systemie gospodarki rynkowej uwzględniając nie tylko aspekty ekonomiczne, ale  
i społeczne, ekologiczne uwzględniając zarazem nierównowagę między perspektywą 
krótkookresową oraz niedostosowanie gospodarki do wyzwań przyszłości. 

Ryzyko drugiej fali kryzysu, niestety, nie tylko nie osłabło, ale wzrosło. Wciąż 
zwiększa się zróżnicowanie w sytuacji finansowej i płatniczej między poszczególnymi 
krajami i grupami krajów. Są problemy związane z demografią. Europa coraz bardziej się 
starzeje, co stwarza poważne trudności na rynku pracy i w systemie zabezpieczeń 
społecznych. Mamy – z jednej strony – narastające zagrożenie ekologiczne, a z drugiej – 
deficyt energii i jej nośników, co wyraża się kolejną falą gwałtownego wzrostu cen ropy 
naftowej i niektórych innych surowców2. 

Aktualny kryzys gospodarczy na świecie wpływa na konieczność poszukiwania 
nowego paradygmatu dla współczesnych narodowych gospodarek, także w jego wymiarze 
społecznym.  

Wszyscy żyjemy w tym samym pod względem fizycznym świecie, a przecież 
zarówno w przeszłości jak i współcześnie poszczególne kraje, różniące się porządkami 
społeczno-ekonomicznymi jak i te o podobnie zorganizowanych gospodarkach i społe-
czeństwach – różnią się między sobą pod względem osiągniętego poziomu rozwoju  
i dobrobytu. Tak więc świat współczesny ulega ciągłym głębokim przemianom, głównie 
choć nie tylko, pod wpływem procesów ekonomicznych. Głębokie zmiany wymagają więc 
nowego spojrzenia w przyszłość.  

Globalne społeczeństwo XXI wieku dla osiągnięcia sukcesu przetrwania, musi 
znaleźć wspólne elementy w zakresie globalnych celów i praktycznych metod ich 
realizacji. Zasadnicze problemy procesu globalizacyjnego a mianowicie presja 
ograniczonych zasobów energetycznych, rosnące obciążenia dla środowiska, rosnąca 
liczba ludności naszego globu, masowa legalna i nielegalna migracja, przesunięcia  
w obrębie potęgi ekonomicznej, olbrzymie zróżnicowanie dochodów są zagadnieniami 
zbyt ważnymi aby można je było pozostawić niekontrolowanej sile mechanizmów 
rynkowych i nieokiełznanej konkurencji państw, gdyż w efekcie może to doprowadzić do 
konfliktu cywilizacji. Nie ulega wątpliwości, iż zdrowie i długie życie jest nadrzędną 
wartością z punktu widzenia jednostki ludzkiej. Wyniki szeroko zakrojonego badania 
przeprowadzonego pod patronatem ONZ [Poll, 2000], potwierdzają jednoznacznie, iż 
ludzie na całym świecie – niezależnie od licznych cech ich różnicujących – najwyżej cenią 
sobie tę właśnie wartość. Dlatego też oczekiwana długość życia stanowi jeden  
z centralnych punktów zainteresowań ekonomii dobrobytu. 

W wielu rozwiniętych krajach przyciągają uwagę polityczne, ekonomiczne, społeczne 
i naukowe aspekty starzenia się ludności oraz wzrost liczby osób w starszych grupach 
wieku i ich udziału w populacji. Na  przełomie XX i XXI wieku starzenie się ludności 
stało się dominującym procesem demograficznym w tych krajach. Istotne zmiany struktury 
wiekowej ludności i bezprecedensowy wzrost liczby osób w starszych grupach wiekowych 
spowodowały pojawienie się nieistniejących wcześniej problemów.  

Z danych zawartych w Tabeli 3 wynika, że wskaźnik udziału ludności w wieku 65 lat 
i więcej lat w % do ogółu ludności wg danych za rok 2010 w poszczególnych krajach 

                                                 
2  Prognozy makroekonomiczne, Nowe Życie Gospodarcze Nr 3, 2011 s. 8. 



 

Tabela 3.  Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ludności ogółem oraz przeciętne trwanie życia w Krajach UE 

Kraje „piętnastki” 

Ludność w wieku 65 
lat i więcej w % ogółu 
ludności wg danych 

Przeciętna liczba lat 
dalszego trwania życia 
dla osób w wieku 65 lat 

wg danych 2009 r. 
Kraje „dwunastki” 

Ludność w wieku 65 
lat i więcej w % ogółu 
ludności wg danych 

Przeciętna liczba lat 
dalszego trwania życia 
dla osób w wieku 65 lat 

wg danych 2009 r. 

2007 2010 Mężczyzn Kobiet 2007 2010 Mężczyzn Kobiet 

Austria 15,0 17,6 17,7 21,2 Bułgaria 15,1 17,5 13,8 17,0 

Belgia 15,1 17,2 17,5 21,1 Cypr 11,0 13,1 18,1 20,9 

Dania 13,5 16,3 16,8 19,5 Czeska Rep. 12,5 15,2 15,2 18,8 

Finlandia 14,3 17,0 17,3 21,5 Estonia 15,1 17,1 14,0 19,2 

Francja 14,3 16,6 18,7 23,2 Litwa 13,9 16,1 13,4 18,4 

Grecja 16,5 18,9 18,1 20,2 Łotwa 15,2 17,4 13,4 18,2 

Hiszpania 14,9 16,8 18,3 22,4 Malta 12,0 14,8 16,8 20,6 

Holandia 12,7 15,3 17,6 21,0 Polska 13,4 13,5 14,7 19,1 

Irlandia 10,0 11,3 17,2 20,6 Rumunia 13,1 14,9 14,0 17,2 

Luksemburg 12,5 14,0 17,6 21,4 Słowacja 10,4 12,3 14,1 18,0 

Niemcy 17,5 20,7 17,6 20,8 Słowenia 13,9 16,5 16,4 20,5 

Portugalia 15,3 17,9 17,1 20,5 Węgry 13,9 16,6 14,0 18,2 

Szwecja 15,3 18,1 18,2 21,2      

W. Brytania 14,2 16,4 18,1 20,8      

Włochy 17,6 20,2 18,2 22,0      

Źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej GUS 2008 i 2011 r. 
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Wspólnoty jest bardzo zróżnicowany, a mianowicie: od 11,3% w Irlandii do 20,2% we 
Włoszech i 20,7% w Niemczech grupie państw „UE-15”, zaś w grupie państw „UE-12” 
rozpiętość ta jest znacznie mniejsza, gdyż waha się od 12,3% dla Słowacji i 13,1% dla 
Cypru do 17,1% dla Estonii, 17,4% Łotwy i 17,5% dla Bułgarii. 

Starzenie się konkretnej populacji może być rezultatem wcześniejszych innych 
głównych determinant struktury wieku, jak śmiertelność, migracje czy dzietność. 
Deformacje struktury demograficznej wskazują widoczne i narastające negatywne 
konsekwencje ekonomiczne, społeczne a nawet polityczne. 

Starzejące się społeczeństwa szukają dróg optymalnego rozwoju w warunkach 
zmieniającej się struktury ludności. Sprostanie wyzwaniom związanym z procesem 
starzenia się ludności stało się jednym z podstawowych celów polityki społeczno-
gospodarczej w wielu krajach. Polityczne debaty obejmują takie problemy jak: 
dostosowanie opieki medycznej oraz systemu zabezpieczenia społecznego do nowej 
sytuacji, ekonomiczne skutki starzenia się ludności, rola i pozycja osób starszych aż do  
decyzji odnośnie wieku emerytalnego. 

Pociąga to za sobą potrzebę uwzględnienia w polityce społecznej coraz większego 
wewnętrznego zróżnicowania populacji ludzi starych. Kraje unijne coraz częściej 
wyodrębniają w systemie polityki społecznej podsystem adresowany do seniorów – 
politykę społeczną wobec ludzi starych. Ze względu na to, że polityka ta nie jest 
przedmiotem unijnej koordynacji, między krajami członkowskimi istnieje względnie duże 
zróżnicowanie, jeśli chodzi o jej podmioty, zakres przedmiotowy i sposób finansowania. 
Polityka ta nakierowana jest głównie na podniesienie jakości życia seniorów. 

Starzenie się społeczeństw europejskich jest z jednej strony niebywałym osiągnięciem 
ludzkiej cywilizacji, ponieważ wynika z wydłużenia przeciętnego trwania życia. Z drugiej 
strony poważnym problemem staje się kwestia zabezpieczenia dochodów oraz usług 
zdrowotnych dla tej wydłużonej fazy starości gdy jednocześnie coraz mniej liczne jest 
pokolenie młode. 

Z perspektywy globalnej Europa jest obecnie najstarszym kontynentem, co 
potwierdzają dane dotyczące „Przeciętnej liczby lat dalszego trwania życia dla osób  
w wielu 65 lat” wg danych za rok 2009 dla Kobiet i Mężczyzn (Tabela 3). 

I tak: 
− w krajach „UE-15” długość trwania życia powyżej 65 roku waha się w przypadku 

mężczyzn od 16,8 w Danii do 18,7 we Francji natomiast dla krajów „UE-12” od 13,4 
na Litwie i Łotwie do 18,1 na Cyprze, zaś dla Polski wskaźnik ten wynosi 14,7, 

− w przypadku kobiet wskaźnik ten w krajach „UE-15” wynosi 19,5 w Danii do 23,2 
we Francji, natomiast w „UE-12” waha się od 17,0 w Bułgarii do 20,5-20,9  
w Słowacji, Malcie i Cyprze a dla Polski osiąga poziom 19,1. 
 

Demograficzne starzenie się społeczeństw Europy powoduje konieczność dokonania 
przewartościowań w polityce społecznej. Potrzeby osób starszych w mniejszym niż 
dawniej stopniu mogą być pełni zaspokajane jedynie przy wykorzystaniu ich własnych 
dochodów oraz w ramach rodziny, na znaczeniu zyskuje ryzyko niesamodzielności, silnie 
związane z wydłużeniem czasu trwania życia. Z drugiej strony seniorzy dłużej niż przed 
laty zachowują dobry stan zdrowia i wysoki poziom aktywności życiowej, charakteryzują 
się również wyższym poziomem wykształcenia. 

Polska, podobnie jak wiele innych europejskich krajów, musi w najbliższej 
przyszłości zmierzyć się ze zjawiskiem starzejącej się ludności i wynikającymi z tego 
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negatywnymi efektami gospodarczymi mianowicie wydłużonym wiekiem emerytalnym do 
67 roku życia. 

Według prognoz GUS w ciągu następnych piętnastu lat liczba osób w wieku 65+ 
zwiększy się o blisko 2,7 mln, osiągając 7,8 mln w 2025 r., co stanowić będzie 21% 
populacji (GUS 2009). Rosnący współczynnik obciążenia demograficznego, który z 25  
w 2007 r. ma wzrosnąć do 42 w 2025 r., stanowić będzie coraz większe wyzwanie dla 
polskiej gospodarki. 

Zmiany w strukturze ludności według wieku istotnie wpływają na rozmiary 
potencjalnych zasobów pracy. W zależności od ich kierunku oraz natężenia wzrasta lub 
maleje obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi. 

W Tabeli 4 przedstawiono wskaźniki obciążenia demograficznego dla lat 1990 i 2009 
oraz prognozy na rok 2030. 

 
Tabela 4. Wskaźniki obciążenia demograficznego w latach 1990, 2009 i 2030 

Wskaźniki obciążenia 
demograficznego 

Rok 
Ogółem 

ogółem Mężczyźni Kobiety 

Liczba osób w wieku 0-19 lat 
przypadających na osobę  
w wieku 60/65 lat i więcej 

1990 2,51 4,33 1,74 

2009 1,22 2,05 0,85 

2030 0,62 0,86 0,48 

Liczba osób w wieku  
20-59/64 lata przypadających na 

osobę w wieku 60/65 lat  
i więcej 

1990 4,25 7,43 2,92 

2009 3,67 6,32 2,52 

2030 2,09 2,99 1,56 

Źródło: Rocznik Demograficzny [1001, 2010] oraz prognoza ludności na lata 2003 – 2030, Portal Informacyjny 
GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_648_PLK_HTML.htm 

 

− W roku 1990 na 1 osobę w wieku emerytalnym przypadało 2,5 osoby w wieku do  
19 lat w tym dla mężczyzn 4,3 zaś kobiet 1,7 natomiast dla roku 2009 relacja miała 
wyraźny spadek tej wartości osiągając w skali ogółem zaledwie 1,2 osoby przy czym 
dla mężczyzn wartość ta kształtowała się na poziomie 2,1 a dla kobiet zaledwie  
0,8 osoby. 

− Wskaźnik dla pozostałych grup wiekowych tj. 20-59/64 lat na 1 osobę wieku 
emerytalnego dla roku 1990 wynosi w skali ogółem 4,25 w tym dla mężczyzn  
7,4 a dla kobiet 2,9, a więc nadal więcej osób w zbiorowości mężczyzn. 

− Prognozy na lata 30 XXI wieku zakładają dalszy spadek wartości tych wskaźników  
i będzie ona wynosiła zaledwie 0,6 osoby w skali ogółem tj. prawie czterokrotnie 
mniejsza niż w 1990 i dwukrotnie niż 2009 r. w przypadku osób do 19 lat, co 
oznacza, że za dwadzieścia lat na jedną osobę pracującą poniżej 19 roku życia 
przypadać będą dwie osoby powyżej 60 lat w tym na 1 kobietę w tej grupie około 
czterech emerytowanych. 

− Analiza relacji w wieku produkcyjnym 20-59/64 lat w okresie prognozy wykazuje 
nieznaczną poprawę z tym, że są wyraźniejsze w populacji mężczyzn niż kobiet,  
w stosunku do wskaźnika ogółem wynoszącym nieco ponad 2 osoby na jedną osobę 
w wieku emerytalnym. 
 
Dokonujące się przeobrażenia w strukturze ludności według wieku w istotny sposób 

wpływają na rozmiary potencjalnych zasobów pracy. Stąd zwraca się uwagę na 
konieczność wydłużenia aktywności zawodowej jednostki w jej cyklu życia, zwykle na 
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przesunięciu w górę wieku uprawniającego do nabycia praw emerytalnych, co  
w przypadku Polski znalazło potwierdzenie Rządu. 

Wydłużenie okresu zatrudnienia poprzez podniesienie wieku emerytalnego  
zmniejszy obciążenia finansów publicznych wynikające ze świadczeń emerytalnych. 
Jednocześnie wchodzenie na rynek pracy nowych roczników przy nie zmienionej liczbie 
miejsc pracy, może spowodować wzrost stopy bezrobocia a także liczby osób 
utrzymujących się z zasiłków socjalnych. 

Jak wskazują prognozy, proces wydłużania się życia ludzkiego nadal będzie 
postępować, co prowadzić będzie do wzrostu zapotrzebowania na opiekę nad osobami 
sędziwymi w wieku około 80 i więcej lat. 

Wzrost ekonomiczny w powiązaniu z postępem społecznym powinny wyznaczać 
priorytetowe kierunki przekształcania ustroju społecznego i politycznego, innymi słowy, 
bogactwo i dobrobyt powinny znacznie silniej współdziałać na rzecz coraz lepszego 
rozwoju człowieka i wzrostu jakości jego życia. W celu zwiększania gospodarczej 
i społecznej spójności należy także zadbać o warunki pracy kobiet i starszych 
pracowników, ponieważ jest to jeden z celów lizbońskiej strategii pełnego zatrudnienia. 

5.  PODSUMOWANIE 

W dobie globalizacji gospodarki korzyści płynące z liberalizacji i integracji rynków 
przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom, jednak nie zapewniają ich równego podziału 
ani w wymiarze terytorialnym, ani w wymiarze społecznym. W związku z tym zrozumiałe 
wydają się próby nowego spojrzenia na takie zagadnienia, jak spójność społeczno-
gospodarcza i niwelowanie dysproporcji rozwoju w procesie integracyjnym. 

Polityka spójności musi być odpowiedzią na nowe wyzwania rysujące się przed 
Wspólnotami: rozszerzenie o kraje Europy  Środkowej i Wschodniej, procesy globalizacji 
 i liberalizacji handlu, starzejące się społeczeństwo europejskie oraz rozwój gospodarki  
i społeczeństwa opartego na wiedzy. Strategię lizbońską można traktować również jako 
próbę określenia nowej równowagi między wzrostem gospodarczym a zróżnicowaniem 
społecznym i poziomem zabezpieczenia socjalnego. 

Duże zróżnicowanie stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych 
krajów członkowskich Unii Europejskiej powoduje potrzebę prowadzenia wewnętrznych 
działań mających doprowadzić do zmniejszenia tych różnic. Przejawia się to w wielu 
dziedzinach polityki UE, będących wyrazem solidarności bogatszych krajów 
członkowskich z krajami względnie uboższymi. Mają one spowodować zniwelowanie 
dysproporcji w rozwoju, co długookresowo jest możliwe tylko dzięki zwiększeniu 
konkurencyjności poszczególnych krajów Wspólnoty. 

W obecnym okresie zastanawiamy się nad dalszymi kierunkami rozwoju UE. Należy 
więc poddać analizie dotychczasowe działania zmierzające do zapewnienia spójności 
ekonomicznej krajów członkowskich oraz wyrównania poziomów dochodu 
poszczególnych społeczności. Rozszerzenie Unii Europejskiej o dwanaście nowych 
członków niewątpliwie zwiększyło liczbę wyzwań, które są już wspólne dla 27 krajów. 
Obecnie wszystkie one stają przed koniecznością poprawy konkurencyjności swojej 
gospodarki, zapisanej w przyjętej w marcu 2000 roku strategii lizbońskiej, oraz przed 
wypracowaniem nowej polityki spójności mającej obowiązywać po roku 2013. 
Zasadniczym celem tej ostatniej powinno być nie tylko zmniejszenie różnic w rozwoju 
poszczególnych jej obszarów, ale też zadbanie o to, aby prowadziły do głębokich zmian 
strukturalnych, które by zapewniały wysoki poziom konkurencyjności oraz znaczną podaż 
wysoko produktywnych miejsc pracy. 
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Mieczysław Piechnik 1 
 

INNOWACYJNOŚĆ  I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  
SAMORZĄDÓW LOKALNYCH  

JAKO DETERMINANTY ANTYKRYZYSOWE 
 

Streszczenie 
W dobie pojawiających się kryzysów finansowych zrodziły się bardziej aktywne  

i efektywne formy zarządzania potencjałem gospodarczym i społecznym. Przykładem 
takich zachowań innowacyjnych są liczne samorządy terytorialne, które w ostatnich latach 
zainspirowały takie przedsięwzięcia, które zapewniły stały rozwój lokalny, przynoszący 
poprawę warunków życia miejscowej społeczności. Proces tych pozytywnych przemian 
lokalnych w zarysie jest przedstawiony w niniejszej publikacji na przykładzie rozwoju  
10 gmin pow. kieleckiego w latach 2005-2010, skupionych wokół miasta Kielc, stolicy 
woj. świętokrzyskiego. 

 
Słowa kluczowe:  
Gminy, rozwój lokalny, budżet, osadnictwo, innowacyjność, infrastruktura 

komunalna. 
 

THE INNOVATIVENESS AND THE ENTERPRISE  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENTS  

AS ANTICRITICAL DETERMINANTS 
 

Abstract 
Nowadays, when financial crisis appear there have originated more active and 
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recent years that have assured the lasting local development, bringing the improvement of 
living conditions of the local community. The process of these positive local 
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1  Autor reprezentuje Wyższą Szkołę Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. 
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1.  WSTĘP 

Zmaganie się z kryzysem finansowym na arenie międzynarodowej jest 
skomplikowane i nie zawsze skuteczne, bowiem na drodze do porozumień stoją liczne 
instytucje i  organizacje, które reprezentują różne interesy, a niekiedy całkiem odmienne. 
Natomiast w warunkach lokalnych, gdzie władza samorządu skupiona jest w dwóch 
organach, dochodzi w sposób ciągły do podejmowania takich decyzji, które nie tylko 
przezwyciężają sytuacje kryzysowe, ale przyczyniają się do systematycznego  
i zrównoważonego rozwoju gminy. Uzyskiwanie trwałych trendów w rozwoju lokalnym 
ma swoje źródło w istocie podejmowanych przez samorządy proinnowacyjnych działań, 
polegających na tworzeniu konkurencyjnej gospodarki, na rozbudowie instytucji otoczenia 
biznesu i wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw bez których nie można osiągnąć sukcesu 
gospodarczego i społecznego w gminie. Szerszy aspekt tej polityki samorządowej wraz  
z ukazaniem narzędzi i instrumentów wspierających intensywny proces rozwoju 
lokalnego, znajduje odzwierciedlenie w dalszej części publikacji. 

 

2.  PROEFEKTYWNOŚCIOWE KIERUNKI ZMIAN PO UJAWNIENIU SI Ę 
     KRYZYSU FINANSOWEGO 

Ostatni kryzys finansowy, który nie został z odpowiednim wyprzedzeniem 
zidentyfikowany, wystąpił na przełomie lat 2007-2008. Po fazie spadkowej cyklu 
koniunkturalnego obejmującego gospodarkę światową, nastąpiła faza głębokiego kryzysu 
ekonomicznego począwszy od 21 stycznia 2008 r., w którym to dniu wystąpił największy 
krach na giełdach pieniężnych wszystkich kontynentów. 

Pierwszymi podmiotami dotkniętymi kryzysem były właśnie instytucje finansowe.  
W dniu 15 września 2008 r. upadł jeden z największych  banków amerykańskich Lehman 
Brothers, a następnie zbankrutował Countrywide Financial Corporation – instytucja 
udzielająca najwięcej kredytów hipotecznych. Stąd też nazwa kryzysu finansowego, a nie 
ekonomicznego. 

Obecny kryzys  finansowy pojawił się nie na peryferiach gospodarki światowej, ale  
w jej centrum, a przede wszystkim w USA. Pod koniec 2008 r. kryzys ten rozpowszechnił 
się na całą gospodarkę światową, a jego skutkiem był spadek produkcji i zatrudnienia, 
wzrost stopy bezrobocia, pogłębiający się deficyt budżetowy państw, wzrost długu 
publicznego, spadek obrotów międzynarodowych i realnego PKB. 

Stąd globalny indeks giełdowy od swojego szczytu w 2007 r. do końca 2008 r. spadł 
około 50%, a parytet siły nabywczej PKB w ujęciu globalnym  zmniejszył się  
w analogicznym okresie wg MFW z 5,2%  do 3,4%. Dynamika tego parametru znacznie 
spadła we wszystkich rozwiniętych krajach świata2. 

Jedną z głównych  przyczyn kryzysu finansowego była bardzo wysoka konsumpcja 
gospodarstw domowych, finansowana w dużej mierze ze środków kredytowych. Dlatego 
pierwsze oznaki problemów na amerykańskim rynku finansowym pojawiły się już  
w drugiej połowie 2006 r. Już wówczas dały o sobie znać pierwsze spadki cen 
nieruchomości oraz kłopoty gospodarstw związane ze spłatą zaciągniętych kredytów 
hipotecznych. 

Kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 r. wykazał także słabości ekonomii jako 
dyscypliny naukowej, która nie opracowała dotychczas żadnej teorii na temat nowej 

                                                 
2  A. Grzelak, Wybrane zagadnienia obecnego kryzysu ekonomicznego [w], Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. 

Sosnowski, A. Żabiński, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 251. 
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odmiany cyklu koniunkturalnego. Dlatego w kontekście nadwyrężonej gospodarki 
światowej zrodziły się już nowe poglądy na temat zmiany roli państwa w gospodarce. 
Zwolennicy liberalizmu twierdzą, że nie ma sensu zwiększać tej roli, a raczej państwo 
winno działać mądrzej i ostrożniej niż dotychczas i kontynuować reformy o charakterze 
rynkowym, które wzmocnią pozycję tego organu jako państwa sprawnego ekonomicznie. 
Inni ekonomiści uważają, że dobiega kres rynkowego liberalizmu i rozpoczynają się nowe 
czasy interwencjonizmu państwowego w celu ukształtowania nowego systemu 
gospodarczego3.  

Na tle innych krajów gospodarka Polski począwszy od 2007 r. wyróżnia się 
pozytywnie, zwłaszcza w zakresie ukształtowania się realnego PKB, który w okresie 2007-
2011 wyniósł 14,2%. Mimo tego występujące współcześnie w gospodarce światowej zjawiska 
i procesy kryzysowe, wskazały na konieczność prowadzenia przez organy państwa działań 
stabilizacyjnych. Dlatego w naszym kraju został przygotowany specjalny program 
antykryzysowy, w którym zakłada się wykorzystanie instrumentów polityki monetarnej  
i fiskalnej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej. W programie 
tym za najbardziej skuteczne i proefektywnościowe uznano takie regulacje, jak: 

1. utrzymanie zakładanego deficytu budżetowego, 
2. wzrost płynności banków komercyjnych, 
3. zwiększenie podaży pieniądza kredytowego, 
4. spadek stopy procentowej, 
5. zniesienie barier w działalności gospodarczej, 
6. wzmocnienie konkurencji, 
7. wspieranie inwestycji energetycznych zwłaszcza o odnawialnych źródłach energii, 
8. rozwój infrastruktury teleinformacyjnej oraz sektora turystycznego, 
9. ogranicznie obciążeń podatkowych.4 

 

3.  PRZEDSIĘBIORCZO ŚĆ JAKO STRATEGIA ANTYKRYZYSOWA 
     SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 

Jeszcze na dobre trwają zmagania z kryzysem finansowym, a już na horyzoncie 
pojawiło się zagrożenie demograficzne. Według prognozy GUS w ciągu dwóch 
następnych dekad z powodu niżu demograficznego i migracji ludności, większości 
regionów gwałtownie się wyludni – alarmuje Związek Powiatów Polskich. A to spowoduje 
pogorszenie lokalnych budżetów, problemy z utrzymaniem infrastruktury, konieczność 
rezygnacji z inwestycji i w rezultacie zubożenie dużych połaci kraju5. 

Niż w najwyższym stopniu dotknie m.in. woj. świętokrzyskie z którego do 2035 r. 
ubędzie 15% ludności, a w Kielcach około 46,0 tys. osób. Region traci na każdym 
odpływie ludności, zwłaszcza wieku produkcyjnym. To odbija się na wpływach z PIT  
i CIT. Dotychczas problem ten był traktowany pobłażliwie przez samorządowców.  
Z chwilą, gdy zapowiedzi te potwierdzili eksperci, samorządowcy już zaczynają 
zastanawiać się, jak uruchomić więcej skutecznych środków administracyjnych  

                                                 
3  S. Swadźba, Kryzys gospodarczy lat 2008-2009, a zmiany w sferze regulacyjnej gospodarki [w], Ekonomia 

T 2, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2011, s. 226-227. 

4  Plan Stabilności i Rozwoju. Wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego, Rząd 
RP, Warszawa 2008. 

5  T. Żółciak, Wielka panika w samorządach. Albo więcej dzieci, albo pusta kasa, „Dziennik Gazeta Prawna” 
2012, nr 99. 



Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach 

70 

i ekonomicznych, które mogłyby wspomagać rodziny wielodzietne oraz nowe osadnictwo 
na obszarach gmin wiejskich i tym samym hamować migrację do dużych miast i za 
granicę. Dochodzą jednak do wniosku, że tego cywilizacyjnego procesu nie da się 
rozwiązać narzędziami prawnymi i finansowymi gmin. Bez  rozstrzygnięć ogólnopolskich 
samorządy tego problemu nie rozwiążą. Dlatego w tej kwestii niezbędna jest współpraca 
rządu i lokalnych oraz regionalnych władz w celu umiejętnego pokierowania polityką 
zwalczającą negatywne skutki niżu demograficznego. 

Nałożenie się tych współczesnych wyzwań spowodowało odchodzenie zarówno  
samorządowców, jak i biznesmenów od tradycyjnych form zarządzania, niekiedy nawet 
biernych. Obecnie zwłaszcza samorządowcy preferują styl aktywny, polegający nie tylko 
na kreowaniu współpracy z otoczeniem biznesu, ale także na wspieraniu i tworzeniu 
innowacyjnych instytucji na rzecz rozwijania powszechnej przedsiębiorczości, jako środka 
rozwoju i postępu w gospodarce gminy. W nurt tak rozumianej przedsiębiorczości 
uruchamia się dostępne instrumenty o charakterze ekonomicznym, społecznym, 
gospodarczym i kulturowym w celu utrwalenia tego kierunku gospodarności. 

Na obecnym etapie rozwoju samorządy duże znaczenie przywiązują do procesów 
rozwijania kapitału społecznego, jako narzędzia uczestnictwa miejscowej społeczności  
w kulturze i działalności gospodarczej gminy. Przypomnijmy, że do kapitału społecznego 
zalicza się: utrwalone tradycje, interesy indywidualne i grupowe, idee, normy moralne, 
stosunek do prawa oraz psychospołeczne cechy ludzi, zespół wspólnych wartości, a także 
społeczne współdziałanie na rzecz środowiska. Elementy te określają ramy zbiorczego 
działania dla dobra wspólnego w gospodarce i kulturze.6 Ten lokalny potencjał umiejętnie 
wykorzystany, staje się istotnym wsparciem dla lokalnych inicjatyw. Dlatego ważnym 
działaniem dla władz publicznych jest podnoszenie jakości i poziomu kapitału 
społecznego, bez którego demokracja na każdym szczeblu samorządności nie może 
sprawnie i właściwie funkcjonować. 

Kolejną barierą dla samorządów jest ograniczenie zadłużania się. Fakt ustawowego 
limitu zaciągania długu przez jednostki samorządowe w dobie kryzysu finansowego 
spowodowało wzrost popularności partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na 
roboty budowlane i usługi, które pozwalają na realizację często kapitałochłonnych 
projektów publicznych przy zaangażowaniu środków prywatnych bez wpływu na poziom 
zadłużenia jednostki. Te szerokie i korzystne możliwości stwarza ustawa z dnia 19 grudnia 
2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. nr 19 z 2009 r. poz. 100). Samorządy 
terytorialne zaczynają  coraz więcej doceniać ideę tego modelu współpracy. W związku  
z tym przewiduje się, że w najbliższych latach rynek ten będzie dynamicznie rozwijającą 
się formą kooperacj lokalnej i regionalnej. 

Szybko zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze stanowi  wyzwanie nie 
tylko dla biznesu administracji, ale również dla samorządów. Dlatego misją samorządów 
obecnie jest skuteczne lokowanie funduszy w infrastrukturę, ochronę środowiska i rozwój 
kapitału społecznego dla podniesienia standardu życia ludności. Należy podkreślić, że 
rozwój inwestycji nie tylko poprawia jakość życia mieszkańców, ale również zwiększa 
atrakcyjność gmin dla inwestorów i turystyki. W rezultacie tego rodzaju przedsiębiorczości 
tworzonej i realizowanej przez lokalne samorządy, powstają nowe firmy, w których 
zatrudniani są miejscowi pracownicy. Dzięki tej aktywności gospodarczej, maleje lokalne 
bezrobocie, które ze względu na duże rozmiary niekiedy zagraża spoistości społeczeństw 
lokalnych i regionalnych. 

                                                 
6  Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008, s. 92. 
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4.  URBANIZACJA GMIN 

Rosnące dochody ludności w  wielu gospodarstwach domowych i zmiany  ich stylu 
życia, wywołują potrzebę poszukiwania wyższego standardu zamieszkania odpowiadające 
szerokim i zróżnicowanym potrzebom. Stąd wiele rodzin o średnich i wysokich dochodach 
opuszcza miasta i osiedla się na obszarach wiejskich. Do najczęściej wymienianych 
motywów  tego przesiedlania się ludności miast woj. świętokrzyskiego zalicza się: 

− korzystna lokata kapitału w nieruchomości, 
− sprzyjające warunki do tworzenia biznesu, 
− poprawa warunków mieszkaniowych i rekreacyjnych, 
− możliwość poszerzania kontaktów prywatnych i biznesowych, 
− większe wykorzystanie swoich umiejętności zawodowych na rzecz danego środowiska. 

 

Proces rozlewania się miast (urban sprawl) widoczny jest na wielu obszarach Polski 
w postaci właśnie osiedlania się ludności miejskiej na terenach około miejskich. Zjawisko 
to doprowadza do zmniejszania się przestrzeni w jednostkach administracyjnych oraz 
degradacji środowiska naturalnego, a zatem jest uważane za proces niekorzystny, gdyż 
prowadzi m.in. do:  

− nieracjonalnego wykorzystania terenów, 
− zmniejszenia zasobów terenów rolniczych, 
− zwiększenia kosztów budowy sieci infrastrukturalnych,  
− dewastacji krajobrazu lokalnego.7 

 

Czy postępująca tego typu dezintegracja społeczna wywołuje negatywne skutki  
w gospodarce gmin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Kielc?  Czy samorządy 
gminne traktują nowych osadników jako zagrożenie dla swojego środowiska, czy oczekują 
od nich korzystnego zaangażowania na rzecz rozwoju lokalnego? Próba odpowiedzi na te 
pytania znajdzie się w dalszej części publikacji w kontekście realizowanych przez 
samorządy programów ukierunkowanych na zrównoważony rozwój gmin przy znacznym 
wsparciu funduszy strukturalnych.  

Do zobrazowania sytuacji społeczno-gospodarczej gmin i podejmowanych 
przedsięwzięć  zapewniających im stały rozwój, mimo ciągle utrzymującego się kryzysu 
finansowego, przyjęto  wyniki gospodarki budżetowej z okresu 2005-2010 r. dziesięciu 
gmin, w tym dwie miejsko-wiejskie – Chęciny i Daleszyce, pozostałe osiem to gminy 
wiejskie, wszystkie zlokalizowane wokół Kielc. Do przybliżenia efektów społeczno-
gospodarczych gmin, wykorzystano analizę procesów demograficznych i zatrudnienia  
w latach 2005-2010 r. oraz wielkość i strukturę środków budżetowych wykorzystywanych 
do pomnażania ogólnego potencjału jednostek samorządowych. 

 

5.  ZMIANY DEMOGRAFICZNE 

Dane statystyczne przedstawione w tabeli 1 z dziesięciu badanych gmin wskazują, że 
na ich obszarze nie wystąpiło zagrożenie demograficzne. Przeciwnie, procesy ludnościowe 
rozwijały się pomyślnie. Na ten optymistyczny obraz złożyły się dwa czynniki. Po 
pierwsze na wzrostowy trend demograficzny wpłynął dodatni przyrost naturalny we 
wszystkich gminach, którego średni poziom w 2010 r. wynosił 3,2%.   

                                                 
7  Zarządzanie miastem. Studium Ekonomiczno-organizacyjne, red. M. Nowak i T. Skotarczyk, Wyd. 

CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 64. 



 

 

Tabela 1. Ludność i zatrudnienie w wybranych gminach w roku 2005 i 2010 

 
 
 
Gminy  

Ludność ogółem Ludność w wieku produkcyjnym Pracujący ogółem Stopa bezrobocia  
w % 

 
2005 

 
2010 

dynamika % 
2010:2005 

 
2005 

 
2010 

dynamika % 
2010:2005 

 
2005 

 
2010 

dynamika% 
2010:2005 

 
2005 

 
2010 

Chęciny 14 711 14 853 100,6 9 353 9 706 103,8 1 904 1 897 99,6 15,9 9,6 

Daleszyce 14 692 15 343 104,4 9 103 10 006 109,9 853 1 078 126,4 18,4 10,3 

Górno 12 899 13 419 104,0 8 037 8 800 109,5 853 745 87,3 16,9 9,5 

Masłów 9 543 10 002 104,8 6 032 6 675 110,7 455 718 157,8 13,6 7,2 

Miedziana 
Góra 

10 009 10 511 105,0 6 432 7 013 109,0 518 819 158,1 14,9 9,7 

Morawica 13 279 14 347 108,0 8 326 9 516 114,3 1 842 2 388 129,6 12,0 6,7 

Piekoszów 15 170 15 840 104,4 9 494 10 283 108,3 1 602 1 829 114,2 15,6 9,7 

Sitówka-   
Nowiny 

6 995 7 172 102,5 4 542 4 722 104,0 2 458 2 658 108,1 13,4 9,2 

Strawczyn 9 780 10 109 105,7 5 948 6 540 110,0 484 878 181,4 15,7 8,2 

Zagnańsk 12 753 12 843 100,7 7 915 8 379 105,9 1 023 1 366 133,5 14,1 9,0 

   Razem 119 831 124 449 103,9 75 182 81 640 108,6 11 992 14 376 120,0 15,2 8,9 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego. Podregiony, powiaty, gminy, 2006 i 2011, Urząd Statystyczny Kielce. 
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Najwyższy był w gminie: Daleszyce 5,3%, Górno 4,8% i Strawczyn 4,2%. Po drugie do 
wzrostu ludności przyczyniło się dodatnie saldo migracji zewnętrznych i wewnętrznych, które 
średnio w gminach w 2010 r. w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie 
6,4%. Wynik tej migracji przyczynił się m.in. do tego, że gmina Morawica w 2010 r. pozyskała 
150 nowych osób, Miedziana Góra 140 i Masłów 135. W tych właśnie gminach  skupia się 
aktualnie największe osadnictwo ludności miejskiej. Dzięki tym dwom wskaźnikom, ludność 
analizowanych gmin zwiększyła się w 2010 r. o 3,9% w stosunku do 2005 r. Wyższy wskaźnik 
przyrostu wystąpił w gminach : Morawica 8,0%, Strawczyn 5,7%, Miedziana Góra 5,0%, 
Masłów 4,8%. Najniższy w gminie Zagnańsk 0,7% i Chęciny 0,6%.  

Dodatnie wskaźniki demograficzne spowodowały, że w analizowanym okresie 
nastąpił również wzrost ludności w wieku produkcyjnym średnio aż o 8,6%. Największy 
przyrost tej grupy wiekowej ludności miał miejsce w gminie: Morawica 14,3%, Masłów 
10,7%, Strawczyn 10,0%, Daleszyce 9,9% i Górno 9,5% i  Miedziana Góra 9,0%. W ślad 
za wzrostem ludności ogółem w wieku produkcyjnym, zwiększyła się także liczba osób 
pracujących średnio aż o 20%. Na ten znaczący wzrost pracujących wpłynęły gminy  
o największej dynamice zatrudnienia. Do gmin, w których przybyło najwięcej nowych 
miejsc pracy w 2010 r. w stosunku do 2005 r. w ujęciu procentowym należą: Strawczyn - 
81,4%, Miedziana Góra – 58,1%, Masłów – 57,8% i  Zagnańsk – 33,5%. Natomiast  
w gminie Górno odsetek pracujących zmniejszył się o 12,7%. Tak znaczący przyrost 
pracujących wydatnie przyczynił się do obniżenia stopy bezrobocia w gminach średnio  
z 15,2% w 2005 r. do 8,9% w 2010 r. W rezultacie tych zmian stan bezrobotnych  
w analogicznym okresie zmniejszył się o 4 085 osób, czyli o 35,7%. 

Przyrost nowych miejsc pracy to także zasługa podmiotów gospodarczych, których 
liczba w latach 2005-2010 w omawianych gminach zwiększyła się o 18,1%. Ten wzrost 
spowodował, że niektóre gminy osiągnęły wysoki wskaźnik przedsiębiorczości. Do grona 
tych gmin zalicza się: Sitkówkę-Nowiny, w której liczba podmiotów zarejestrowanych w 
systemie REGON przypadających na 10,0 tys. mieszkańców wyniosła 933, w Miedzianej 
Górze 927, w Masłowie 903 i w Morawicy 869. 

 

6.  GOSPODARKA BUDŻETOWA 

Tendencje wzrostowe czynników demograficznych i zatrudnienia, były rezultatem 
aktywnej polityki budżetowej gmin i ich kreatywności głownie w sferze infrastrukturalnej. 
Pojawiające się już od 2005 r. symptomy recesyjne w gospodarce, skłoniły wielu 
samorządowców do podjęcia aktywnej polityki lokalnej. Wyrazem tych nowych 
przewartościowań w gospodarce lokalnej była budowa bardziej dynamicznych budżetów 
lokalnych, jako wyzwanie przeciwdziałające wszelkim oznakom recesji ekonomicznej. 
Potwierdzeniem nowego podejścia samorządów gminnych do tempa rozwoju lokalnego 
były przychody i wydatki budżetowe przedstawione w tabeli 2.  

Z danych ujętych właśnie w tabeli 2 wynika, że dochody budżetowe w analizowanych 
gminach w 2010 r. wzrosły aż o 54,8% w porównaniu do 2005 r. Najwyższy przyrost 
dochodów w tym przedziale czasowym wykazały gminy: Strawczyn o 112,9%, Miedziana 
Góra o 85,3%, Masłów o 65,7%, Górno o 62,8% i Daleszyce o 50,9%. Natomiast pod 
względem kwotowym w stosunku do średnich dochodów w 2010 r. najwyższą sumę 
uzyskała gminy: Sitkówka-Nowiny tj. o 110% wyższą, Strawczyn o 69,1% i Daleszyce  
o 14,8%. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że udział dochodów własnych, czyli  
z podatków osób prawnych i fizycznych w przychodach ogółem budżetów gminnych 
zwiększył się z 32,8% w 2005 r. do 38,5% w 2010 r., a dynamika tego wzrostu w ogólnej 
kwocie dochodów własnych ukształtowała się w wysokości 181,6%. 



 
 
 
 
 

Tabela 2. Dochody i wydatki budżetowe wybranych gmin w roku 2005 i 2010 
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Chęciny 22254,9 35447,9 159,3 7856 13222 168,3 22398,6 41732,7 186,3 2722,4 12621,3 463,6 

Daleszyce 28656,8 43224,1 150,9 5903 15092 255,6 31192,7 45552,2 146,0 9741,7 11445,6 117,5 

Górno 21434,6 34903,8 162,8 4008 6248 155,9 21358,1 39907,4 186,8 3479,6 9102,4 261,6 

Masłów 16830,2 27886,0 165,7 7153 10569 147,8 18272,2 32474,2 177,7 5035,3 10439,0 207,3 

Miedziana 
Góra 

15653,0 29012,1 185,3 5056 7717 152,6 15898,0 34582,2 217,5 2985,3 14326,9 480,0 

Morawica 29510,0 39166,7 132,7 9591 16842 175,6 15898,0 34582,2 217,5 10169,3 25596,1 251,7 

Piekoszów 27883,3 40590,6 165,6 8923 16926 152,7 28661,1 42662,1 148,9 6350,3 4931,6 77,7 

Sitkówka- 
Nowiny 

28131,3 37083,9 131,8 18876 27368 145,0 31980,3 43167,3 135,0 8497,7 12615,4 148,5 

Strawczyn 19746,8 42048,1 212,9 3278 13497 410,5 16972,3 57575,5 339,2 4225,8 34214,8 809,7 

Zagnańsk 23141,5 31607,5 136,6 5832 11410 196,0 21583,4 41036,0 190,1 3939,9 13209,2 335,3 

Razem 233242 360 990 154,8 76476 138891 181,6 236129 432848 183,3 57147,3 148502,3 259,9 

Źródło: Roczniki Statystyczne Województwa Świętokrzyskiego 2006 i 2011, Podregiony, powiaty i gminy, Urząd Statystyczny Kielce. 
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Do gmin, które uzyskały najwyższy poziom przyrostu dochodów własnych w badanym 
okresie należały: Strawczyn 310,5%, Daleszyce 155,6%, Zagnańsk 96,0%, Morawica 
75,6% i Chęciny 68,3%.   

Efektem dynamicznie powiększających się dochodów budżetowych, w tym również 
własnych, był wzrost dochodów w przeliczeniu na  1 mieszkańca gminy, który przeciętnie 
zwiększył się z kwoty 1 822 zł w 2005 r. do 2 468 zł w 2010 r., czyli o 35,5%. 

Wydatki budżetowe gmin zawarte w tabeli 2 wskazują, że ich dynamika w 2010 r. 
wyniosła 183,3% w porównaniu do 2005 r. Najwyższy poziom wydatków w badanym 
okresie wystąpił w gminie: Strawczyn o 239,2%, Miedziana Góra o 117,5%, Zagnańsk  
o 90,1%, Górno o 86,8%  i Chęciny o 86,3%. Przy tej okazji należy wspomnieć, że 
nadzwyczaj wysokie wydatki w gminie Strawczyn, były związane z budową nowego 
centrum sportowego. Konsekwencją tak ukształtowanych budżetów gmin po stronie 
wydatków, był ich wysoki wzrost w przeliczeniu na 1 mieszkańca z 1 670 zł w 2005 r. do 
3 204 zł w 2010 r. tj. o 91,9%. Zwiększone wydatki budżetowe w 2010 r. w stosunku do 
przychodów powiększyły deficyt budżetowy gmin z 2 886 tys. zł do 71 858 tys. zł w 2010 
r. Należy podkreślić, że w 2010 r. wszystkie badane gminy wykazały ujemne saldo 
budżetowe: najwyższe było ono w  gminie  Strawczyn w kwocie 15 527 tys. zł, Morawica 
14 991 tys. zł, Zagnańsk 9 429 tys. zł, Chęciny 6 284 tys. zł i Sitkówka –Nowiny  6 053 
tys. zł. Deficyt budżetowy w gminach w 2010 r. nie był żadnym zagrożeniem w ich 
funkcjonowaniu, gdyż nawet po zaciągnięciu kredytów na planowane wydatki, zachowały 
one w pełni zdolność kredytową. Miarą przedsiębiorczości samorządów w rozwój lokalny 
były m.in. nakłady inwestycyjne uwzględnione w budżetach. Dane zamieszczone w tabeli 
2 dowodzą, że w 2010 r. udział tych nakładów w wydatkach ogółem wyniósł 34,3%.  
O skali zaangażowania inwestycyjnego świadczy fakt, że jeszcze w 2005 r. nakłady te 
wynosiły 57 147,3 tys. zł, a już w 2010 r. wzrosły do kwoty 148 502,3 tys. zł, czyli  
o 159,9%. Największe wydatki inwestycyjne w 2010 r. były w gminach: Strawczyn-
34 214,8 tys. zł, Morawica – 25 596,1 tys. zł, Miedziana Góra – 14 326,9 tys. zł  
i Zagnańsk – 13 209,2 tys. zł. 

Nakłady inwestycyjne były przeznaczone głównie na budowę sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, dróg gminnych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody pitnej  
i obiektów użyteczności publicznej. Inwestycje te w 60% były wspierane przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego. Rozbudowa tak pojmowanej infrastruktury komunalnej 
była realizowana nie tylko w miejscowościach w pełni zasiedlonych, ale również na 
obszarach przeznaczonych pod nowe budownictwo mieszkaniowe i na terenach 
przemysłowych pod potrzeby przyszłych inwestorów zakładów produkcyjnych i usługo-
wych. Wysokie tempo nakładów inwestycyjnych było powodowane m.in. realizacją 
projektów współfinansowanych z dotacji unijnych. Uzyskanie tych środków było 
uwarunkowane wkładem własnym w ogólnych nakładach inwestycyjnych. Wykonane 
przedsięwzięcia zaowocowały wysoką oceną Kapituły Rankingu jednostek samorządo-
wych za osiągnięcia w 2011 r. W ślad za Kielcami, które w rankingu miast najlepiej 
wykorzystujących fundusze unijne zajęło 3 miejsce, poszły także samorządy gminne. I tak 
w rankingu gmin miejsko-wiejskich najwyżej wykorzystujące fundusze UE znalazły się 
Chęciny na 35 pozycji i Daleszyce na 69 miejscu, a w rankingu gmin wiejskich pod tym 
względem na 14-tej pozycji została sklasyfikowana Morawica. Natomiast w rankingu 
najbardziej efektywnych samorządów gmin wiejskich kolejne miejsca zajęły: 6. Morawica, 
21. Strawczyn, 33. Miedziana Góra, 47. Piekoszów i 80. Sitkówka-Nowiny.8 

                                                 
8  Ranking Samorządów, „Rzeczpospolita” 2012, nr 165. 
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Spośród wymienionych gmin samorządowych największy sukces odniosła Morawica. 
Te prestiżowe wyróżnienia gmina zawdzięcza wysokiej aktywności i przedsiębiorczości 
samorządu w sferze rozwoju infrastruktury, edukacji, sportu i rekreacji oraz kultury. 

7.  PODSUMOWANIE 

Celem gospodarowania, jak wiadomo- jest pomnażanie potencjału gospodarczego, 
gwarantującego  stały rozwój, także w okresach załamań koniunkturalnych..Do  obszarów, 
którym przyświeca taka idea rozwoju są gminy, które w obliczu pojawiającego się kryzysu 
finansowego, uaktywnili począwszy od 2007 r. innowacyjność w swej działalności 
społeczno-gospodarczej. Przede wszystkim poprzez znaczne zwiększenie środków 
inwestycyjnych na rozwój infrastruktury komunalnej, wydatnie wzrosła atrakcyjność 
inwestycyjna gmin i tym samym pozyskano dalsze podmioty gospodarcze i nowych 
osadników, często o profesjonalności bardzo użytecznej dla środowiska gminnego. 
Efektem tych zdecydowanych przedsięwzięć  inwestycyjnych wspieranych nie tylko przez 
fundusze unijne, ale również przez środki własne, było zwiększone zatrudnienie, także  
w samodzielnej działalności gospodarczej. Na skutek podniesienia ogólnej przedsię-
biorczości, wzrosły przychody budżetowe w postaci podatków od osób prawnych  
i fizycznych. Stworzone warunki do osiągania wyższych dochodów, w rezultacie czego 
zapewniono długoterminowe bezpieczeństwo finansowe i socjalne mieszkańcom gmin. 

Sukces gospodarczy gmin zależy także od zdolności i innowacyjności lokalnych 
przedsiębiorców, których działalność winna być ukierunkowana na zwiększanie 
konkurencyjności gmin. Dlatego gminy chcąc przyciągnąć inwestorów o takich właśnie 
walorach, przygotowują nie tylko korzystną infrastrukturę techniczną na nowych terenach, 
ale zabiegają również o włączenie swoich obszarów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Starachowice, dzięki której można zaoferować inwestorom bardzo atrakcyjne ulgi  
o charakterze ekonomicznym i finansowym. 

Z podsumowania podjętych wprost menedżerskich działań przez samorządy gminne 
wynika, że rozwój lokalny jako antidotum kryzysowe, opiera się na miejscowym kapitale 
społecznym, innowacyjnym zarządzaniu potencjałem gmin i tworzeniu infrastruktury dla 
powiększenia ich  atrakcyjności inwestycyjnej. I właśnie te aspekty okazały się trafne  
i skuteczne w przezwyciężaniu pojawiających się kryzysów, współcześnie nazywanych 
recesją. 
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Waldemar Grzywacz 1 

 

WPŁYW AGENCJI RATINGOWYCH  
NA RYNKI FINANSOWE 

 
Streszczenie 
Asymetria informacji o kondycji finansowo-gospodarczej państw, instytucji 

finansowych oraz podmiotów gospodarczych z punktu widzenia ich wiarygodności 
wypłacalności bieżącej, a szczególnie perspektywicznej, jak również posługiwanie się 
coraz bardziej skomplikowanymi instrumentami na rynkach finansowych, różnego rodzaju 
derywatami, solidność i wiarygodność których jest bardzo trudna do oceny przez 
inwestorów, zrodziła potrzebę wyspecjalizowanych ocen solidności, wiarygodności 
i wypłacalności podmiotów i przedmiotów rynku finansowo-kapitałowego. Powstałe 
agencje ratingowe zajmują się profesjonalnie oceną wiarygodności ryzyka kredytowego 
i solidności instrumentów finansowych. Odgrywają one coraz większą rolę na światowym 
rynku finansowym. Są uwzględniane w decyzjach przez pożyczkodawców oraz 
inwestorów nabywających instrumenty finansowe. Pomimo krytyki agencji ratingowych, 
za często nietrafione wyceny, ich działalność nadal będzie istotna dla stabilizacji 
antykryzysowej światowego rynku finansowego. 

 

Słowa kluczowe: 
Rating, działalność tzw. Wielkiej Trójki agencji ratingowych: Standard & Poor’s, 

Moody’s i Fitch. 
 

THE INFLUENCE OF THE RATING AGENCIES ON 
FINANCIAL MARKETS 

 

Abstract 
The asymmetry of the information on the financial-economic form of states, financial 

institutions and economic subjects, taking into consideration their reliability of the current 
payment, especially perspective, as well as the use of more and more complicated 
instruments on financial markets, the different kind of derivatives, the solidity and the 
reliability which is very difficult to assess has exacted the necessity of specialized 
assessment of the solidity, the reliability and the financial solvency of subjects and objects 
of the financial-capital market. Resultant rating agencies professionally deal with the 
assessment of the reliability of the credit risk and the solidity of financial instruments. 
They have more and more greater part on the world financial market. They are taken into 
account in lenders and investors’ decisions who acquire financial instruments. Despite the 
criticism of rating agencies for valuations off the mark, their activity still will be essential 
for the anti-critical stabilization of the world financial market. 

                                                 
1  Autor reprezentuje Uniwersytet Szczeciński. 
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Keywords: 
Rating, the activity of so called the Great Three of the rating agency: Standard & 

Poor’s, Moody’s and Fitch. 
 

Agencje ratingowe – w swych założeniach – zajmują się niezależną i obiektywną 
oceną ryzyka kredytowego podmiotu zaciągającego dług na rynku finansowym. Powstały 
w USA na początku XX w., w zawiązku z powiększającym i rozprzestrzeniającym się 
terytorialnie ryzykiem i niepewnością działania korporacji „drapieżnego” kapitalizmu 
i wynikającym stąd zapotrzebowaniem ich oceny. Początkowo skupiały swoje 
zainteresowania na wielkich towarzystwach kolejowych, których działalność przekraczała 
granice jednego stanu. Działały one w oparciu o skomplikowane XIX-wieczne konstrukcje 
prawne, a ze względu na swoją wielkość działalności potrzebowały wielkiego kapitału, 
który pozyskiwały emitując akcje i obligacje. Powstające prywatne agencje zajmowały się 
oceną ich wiarygodności. 

John Moody w 1909 r. założył jedną z trzech najbardziej obecnie znaną Agencję 
Moody`s. Był samoukiem, analitykiem finansowym i przedsiębiorcą, fascynatem 
kolejnictwa. W 1900 r. założył spółkę John Moody and Company, która wydała 
podręcznik – informator Moody`s Manual of Industrial and Miscellaneous Securities. 
(Podręcznik o bezpieczeństwie przemysłowym i papierów wartościowych), z opisami 
i statystycznymi informacjami o kilkuset spółkach. Informator został szybko rozprzedany 
a kolejne jego wydania, stale aktualizowane i uzupełniane, miały coraz większe nakłady. 
Wydał również szereg innych opracowań, w tym: Jak analizować raporty kolejowe, 
Rządowe i samorządowe papiery wartościowe, Budowniczowie kolei. W następstwie 
krachu gospodarczego w 1907 r. spółka splajtowała. W dwa lata później spółka wróciła na 
rynek oferując nieco zmienione produkty – nie same opisy spółek, tylko analizy wartości 
obligacji i akcji. Jak poprzednio skupiła się na spółkach kolejowych, ale stopniowo 
rozszerzała obszar swego zainteresowania. Od 1924 r. Moody`s Investors Service 
obejmował obsługą ratingową cały amerykański rynek obligacji. 

W 1849 r. przedsiębiorca John Poor, który dorobił się dużych pieniędzy na 
inwestycjach kolejowych, kupił pismo The American Railroad Journal, którego wydawcą 
i redaktorem został jego brak Henry Varnum. Henry Poor ukończył college, co dawało mu 
status człowieka wykształconego. Oprócz redagowania czasopisma, wydał opracowanie 
Historia kolei i kanałów USA, zawierające m.in. analizę finansową spółek kolejowych. 
Aktualizowane wersje tej pracy publikowała firma H. V. i H. W.Poor Co., którą założył  
z synem Henrym Williamem. 

W 1906 r. Luter Lee Blake założył Standard Statistics Bureau, która dostarczała 
informacje finansowe o spółkach niezwiązanych z koleją. Aktualizowała ona dane częściej 
niż raz do roku. W 1941 r. Poor Co. i Standard Statistic Bureau połączyły się, tworząc 
Agencję Standard & Poor`s. 

W 1913 r. powstała trzecia wielka agencja ratingową Fitch Ratings z siedzibą 
w Nowym Jorku, której założycielem był John Knowles Fitch. Początkowo nosiła nazwę 
Fitch Publishing Company, która publikowała Fitch Bond Book (księgę – rejestr obligacji) 
oraz Fitch Stock and Bond Manual (Podręcznik akcji i obligacji). Opisywane w nich były 
finanse spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie. Fitch pierwszy wprowadził oceny 
wiarygodności papierów wartościowych od AAA do D. 

Firmy ratingowe były początkowo częścią świata mediów, a nie uczestnikami rynku. 
Zarabiały sprzedając swoje analizy. Współcześnie w sposób istotny wpływają na rynki 
finansowe, gdyż ich oceny (ratingi) są uwzględniane przez państwowe i inne podmioty 
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przy ocenach ich kondycji finansowo-gospodarczej oraz wiarygodności podejmowania 
zobowiązań. Oceny ratingowe wpływają na sytuację na rynkach finansowych a pośrednio 
i realnych, gospodarczych, współrządząc faktycznie rynkami. 

Z funkcjonujących w 2011 r. około 150 agencji ratingowych, kartel trzech najwięk-
szych w świecie prywatnych agencji ratingowych: Moody`s Investors Services, Standard 
& Poor`s oraz Fitch Ratings, nazywany Wielką Trójka, tworzy oligopol kontrolujący 
około95 % światowego rynku usług ratingowych (Moody`s i S&P po 40% a Fitch 15%). 
Dwie pierwsze agencje mają duży udział kapitału amerykańskiego a Fitch francuskiego. 
Pozostałe agencje, w tym chińska Dagong, mają śladowe udziały na światowym rynku 
ratingowym. 

W założeniach modelowych rating jest obiektywną oceną wiarygodności kredytowej 
podmiotów pożyczających pieniądze: państw, miast, banków, funduszy, spółek 
(przedsiębiorstw) itd., a także oceną emitowanych przez te podmioty instrumentów 
dłużnych (obligacji i innych). Oceny te mają eliminować asymetrię informacyjną między 
emitentem instrumentów dłużnych a ich nabywcą, inwestorem. Przyczyniać się to ma do 
wzrostu zaufania pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, a tym samym zmniejsza 
niepewność i ryzyko inwestycyjne oraz powiększa grono inwestorów. Wiarygodni 
pożyczkobiorcy uzyskują obniżone koszty obsługi finansowej zadłużenia. Monitorowana 
i aktualizowana ocena przez agencje instrumentów dłużnych, przy ich pozytywnych 
ratingach, przyczynia się do wzrostu obrotów (handlu) nimi na rynkach wtórnych.  
W założeniach teoretycznych agencje ratingowe zwiększają korzyści z wymiany, 
przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego. 

Przyznając ratingi agencje szacują ryzyko niewypłacalności pożyczkobiorcy, 
wystawiając opinię o jego stabilności. Przy ratingu instrumentów dłużnych wyceniają ich 
solidność kapitałową. Agencje upraszczając swoje oceny, przypisują im odpowiednie, 
syntetyczne kategorie ryzyka. Mieszczą się one w przedziałach od AAA (rating najwyższej 
jakości) do D (rating najniższej jakości), z ewentualnymi sufiksami ± lub liczbami od  
1 (najniższa) do 3 (najwyższa). Rating z potrójnym BBB określa umiarkowaną 
wiarygodność pożyczkobiorców lub instrumentów finansowych. Ratingi oznaczone  
w przedziałach od BB, przez B, CCC, CC i C określone są jako „śmieciowe”, ze 
zmniejszającą się wiarygodnością wypłacalności. Oznaczone przez D określają 
bankructwo podmiotowe (pożyczkobiorcy) lub przedmiotowe (obligacji). 

Kategorie te pozwalają w uproszczeniu na porównywanie solidności poszczególnych 
podmiotów (pożyczkobiorców) lub przedmiotów (instrumentów dłużnych). Uproszczenia 
te nie uwzględniają w pełni złożoności sytuacyjnej. Przykładowo jeśli dwa kraje lub 
obligacje dwóch emitentów mają te same wyceny ratingowe, to teoretycznie są 
równorzędne w swojej solidności i wypłacalności oraz w poziomie ryzyka. Rzeczywistość 
może być jednak odmienna. 

Na oceny ratingowe podmiotów wpływ mają czynniki jakościowe i ilościowe. Przy 
ocenie jakościowej, gdy podmiotem jest jednostka gospodarcza, uwzględnia się sposób jej 
zarządzania i konkurencyjność, spodziewany rozwój branży, sytuację pracowniczą, 
wprowadzane zmiany technologiczne, organizacyjne itp. Przy ocenie ilościowej 
uwzględnia się dane finansowe, szczególnie płynność finansową oraz standing 
ekonomiczny. 

Przy ocenie państw (miast, regionów) uwzględnia się przy ocenie ich sytuację 
i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, tempo wzrostu gospodarczego i jakość 
struktury gospodarczej, poziom zadłużenia i deficytu budżetowego, prognozowane 
wpływy i wydatki budżetowe, poziom bezrobocia i jego perspektywy, poziom rozwoju 
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infrastruktury oraz elementy porządku politycznego, gospodarczego i społecznego.  
Przy ocenie elementów porządku politycznego uwzględnia się gospodarcze i polityczne 
założenia konstytucyjne oraz reguły funkcjonowania społeczno-politycznego; porządku 
gospodarczego – stosunki własnościowe, politykę gospodarczą, system finansowy i reguły 
funkcjonowania gospodarczego, a porządku społecznego – poziom cywilizacyjny, 
kulturowy, oświatowy i naukowy wraz z dostępnością społeczeństwa do stosownych 
osiągnięć. Są to elementy trudnowymierne, ale mające duży wpływ na wiarygodność 
państw. Według zarządów agencji ratingowych wiarygodność kredytowa każdego kraju 
jest w dużej mierze uzależniona politycznie, gdyż decyzje polityczne wpływają na realia 
ekonomiczne. 

Gdy 5 sierpnia 2011 r. S&P obniżył rating Stanom Zjednoczonym z najwyższego 
poziomu AAA do AA+ (chińska agencja ratingowe Dagong już 3 sierpnia 2011 r. obniżyła 
rating rządowi USA z A+ na A), motywowała to nie stanem zadłużenia lecz względami 
politycznymi. Na wiarygodność dłużnika składają się bowiem dwie rzeczy, możliwość 
spłacenia długów i chęć spłacenia długów. Na ogół nie kwestionuje się możliwości 
spłacenia długów przez USA, które są emitentem pieniądza światowego i najbogatszą 
gospodarką świata. Chęć spłacenia długów przez USA jest natomiast kwestionowana. 
Wielu amerykańskich polityków wyraża bowiem pogląd, że nie będzie tragedii, jeżeli USA 
przestaną spłacać swoje długi. Kongres amerykański i prezydent nie przedstawiają przy 
tym jasnego programu spłaty zadłużenia w czasie, ani realnego programu ograniczenia 
wydatków budżetowych i konsumpcji przez społeczeństwo. Wpływa to na wzrost ryzyka 
politycznego spłaty zadłużenia. Zostało ono pogłębione skłóceniem kongresmenów 
demokratów i republikanów w Senacie amerykańskim, którzy nie mogli uzgodnić procedur 
naprawczych finansów państwa. Demokraci dążyli do wzrostu zadłużenia, przy 
równoczesnym wzroście opodatkowania najbogatszych, a republikanie do zmniejszenia 
wydatków socjalnych i zdrowotnych. Przy wyczerpaniu prawnie dopuszczalnego limitu 
zadłużenia2 w kwocie 14,3 bln USD w sierpniu 2011 r. (rząd w następnym okresie 
musiałby zawiesić wydatki), Senat 6.08.2011 podniósł limit długu publicznego o 2,5 bln, 
do 16,8 bln USD, co odpowiada rocznemu PKB. Umożliwia to rządowi na realizację 
deficytowego budżetu i przygotowanie programów naprawczych. 

Metodyka i procedury nadawania ratingów są zbliżone w poszczególnych agencjach3. 
W Fitchu oceniany podmiot ma przydzielonych dwóch analityków, wiodącego  
i wspierającego. Kontaktują się oni z podmiotem występującym o rating, pozyskują od 
niego materiały analityczne, analizują je i następnie składają wizytę w siedzibie podmiotu. 
Przed wizytą wysyłają podmiotowi wykaz tematów, o których chcą rozmawiać. Po wizycie 
dyskusyjnej w zarządzie podmiotu sporządzają wstępny raport oceniający, który 
przedstawiają członkom komitetu ratingowego w celu podjęcia decyzji. Komitet ratingowy 
składa się ze zmiennych dla każdej oceny od 5 do 7 analityków z dużym doświadczeniem 
w określonym regionie lub branży. Jeden z analityków musi być osobą nie zajmującą się 
danym regionem lub branżą. Spełnia rolę „świeżego spojrzenia” przy ocenie. Na spotkaniu 
komitetu ratingowego analityk wiodący przedstawia sytuacje ocenianego podmiotu, 

                                                 
2  W 1917 r. Kongres amerykański wydał ustawę Second Liberty Bond Act, która miała pomóc sfinansować 

wydatki Stanom Zjednoczonym na I wojnę światową. Umożliwia ona określenie limitu zadłużenia budżetu 
amerykańskiego przez Kongres. Od 1940 r. Kongres średnio co 9 miesięcy podnosił limit zadłużenia. 
Licząc od 1960 r. były one podnoszone 78 razy. Za rządów Ronalda Reagana (1981-89) podwyższono limit 
zadłużenia aż 18 razy. Tylko za rządów Harry Trumana (1945-53) Kongres nie podwyższył limitów 
zadłużenia. Rządzący zaledwie 3 lata Barack Obama już 3-krotnie spowodował podniesienie tego limitu. 

3  Por.: P. Kowalski, Wiarygodność w cenie, „Polityka” nr 34, 17-23.08.2011, s. 14-16. 
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odpowiada na pytania i rekomenduje ocenę, wraz z uzasadnieniem. Następnie członkowie 
komitetu jawnie wyrażają swoje opinie. Jeżeli są zgodni, to rating jest ustalony. Jeżeli są 
rozbieżności, to przewodniczący komitetu pyta, czy mniejszość jest skłonna zaakceptować 
opinię większości. Jeśli tej akceptacji nie ma, to powoływany jest kolejny komitet dla 
oceny ratingu i procedura się powtarza. 

Poszczególne agencje ratingowe specjalizują się w ocenach branżowych (np. 
Moody`s banków, Fitch banków i firm energetycznych), jak i przestrzenno-geograficznych 
(np. miast, regionów, krajów). Jednak wszystkie agencje, a szczególnie Wielka Trójka i jej 
analitycy mogą podjąć się ocen dowolnych podmiotów, niezwiązanych z ich specjalizacją, 
co często ma pozytywny efekt. 

Rolą analityków wiodących dla poszczególnych państw jest bieżące ich 
monitorowanie i analizowanie sytuacji finansowej, gospodarczej, politycznej i społecznej; 
co ma wpływ na rating zadłużenia. Podejmują oni decyzje o zwołaniu komitetu dla 
dorocznej aktualizacji ratingu. Mogą zwołać komitet ad hoc, gdy pojawią się okoliczności 
mogące mieć wpływ na zmianę ratingu. Komitet ratingowy, po przyjętej procedurze 
postępowania, może zachować lub zmienić rating, może wpisać kraj na listę obserwacyjną, 
może zmienić perspektywę krajowi, czyli ostrzec, że z określonym prawdopodobieństwem 
procentowym (np. 30% lub 50%) w ciągu kilku lub kilkunastu miesięcy rating może być 
zamieniony jeśli sytuacja w kraju się nie zmieni, pogorszy lub poprawi (jest to zapowiedź 
ewentualnej poprawy ratingu). 

Analitycy ratingowi nie mają powiązań ze stroną biznesową zleceń. Ich zarobki są 
niezależne od płatności klientów. Nie znają warunków umów z podmiotami, za wyjątkiem 
terminów wykonania ocen. Ma to zabezpieczać ich niezależność w ocenach. 

Rating jest możliwie najstaranniej wypracowaną opinia agencji o sytuacji podmiotu  
i jego wypłacalności. Nawet przy najlepszym ratingu (AAA) jakieś ryzyko, że podmiot 
przestanie obsługiwać swoje zobowiązania istnieje. Oczywiście ryzyko to jest tym większe 
im niższy jest rating. Należy pamiętać, że ocena ratingowa jest wypracowana w oparciu 
o dostarczone przez podmiot informacje i wskaźniki, które przyjmowane są przez 
analityków w dobrej wierze. Oczywiście, jeśli jest możliwość, są przez analityków 
weryfikowane. Mogą być jednak umyślnie lub nieumyślnie zafałszowane, co wpływa na 
wadliwą ocenę ratingową. Mimo więc staranności agencji ratingi mogą być mylne 
i błędnie przedstawiają bieżącą i przyszłą sytuację podmiotu. Według agencji, rating 
powinien być tylko jednym z wielu narzędzi dostępnych przy podejmowaniu decyzji przez 
państwa i zarządy podmiotów. 

Pomimo, że oceny ratingowe nie są i nie powinny być wyroczniami decyzyjnymi, 
zmiany ratingów maja praktycznie charakter samosprawdzających się przepowiedni. Gdy 
agencja obniży jakiemuś krajowi lub innemu podmiotowi rating, to koszt obsługi jego 
długu rośnie a prawdopodobieństwo jego bankructwa automatycznie wzrasta. Przy bardzo 
niskich ratingach Grecji w sierpniu 2011 r., na poziomach C śmieciowych i D, oznacza-
jących brak możliwości obsługi zadłużenia, rentowność dwuletnich obligacji greckich 
wzrosła do 42,8% a dziesięcioletnich do 18%. Są to oprocentowania niemożliwe do 
zrealizowania przez skarb grecki i grożą upadłością państwa, jeśli Unia Europejska nie 
przejmie zadłużenia Grecji. 

Nie zawsze obniżenie ratingu krajowi pociąga za sobą wzrost kosztów obsługi jego 
zadłużenia przy emisji obligacji. Obniżenie w sierpniu 2011 r. przez S&P ratingu USA na 
AA+ nie spowodowało wzrostu oprocentowania obligacji amerykańskich z niskiego 
poziomu zbliżonego do oprocentowania obligacji niemieckich. Na początku września 2011 
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obligacje niemieckie uzyskały na rynku finansowym oprocentowanie 2,2%, a amerykań-
skie 2,4% (polskie 5,6%, hiszpańskie 4,5%). 

W sierpniu 2011 r. Moody`s obniżył rating Japonii z poziomu Aa3 do Aa2, co nie 
spowodowało wzrostu kosztów obsługi zadłużenia Japonii, podobnie jak i w USA. Są to 
bowiem kraje uznawane za wypłacalne, solidne i silne gospodarczo. Agencja obniżając 
rating Japonii argumentowała swoją decyzję rosnącym zadłużeniem kraju, przekracza-
jącym już 200% PKB (jest to dług głównie krajowy, w miarę bezpieczny), umacnianiem 
się jena co szkodzi gospodarce i słabymi perspektywami dla wzrostu gospodarczego,  
z sytuacją stagnacyjną trwającą już ponad 10 lat. Innym argumentem była sytuacja 
polityczna. W ciągu ostatnich 5 lat w Japonii nastąpiła pięciokrotna zmiana premiera, co 
przeszkadza zdaniem Moody`s w reformowaniu gospodarki. Argumentem były również 
poniesione przez Japonię kolosalne straty, przekraczające 300 mld USD, związane ze 
skutkami marcowego trzęsienia ziemi, także tsunami oraz skutkami kryzysu nuklearnego 
w elektrowniach atomowych, jaki po nich nastąpił. 

Oligopol trzech największych agencji ratingowych w świecie, tzw. Wielkiej Trójki, 
decyduje faktycznie o wiarygodności państw, banków, firm i produktów finansowych. 
Wysokimi ocenami ratingowymi tworzą wobec nich zaufanie i wpływają na ich dobre 
funkcjonowanie, przez możliwość zaciągania zobowiązań kredytowych nisko 
oprocentowanych lub korzystną sprzedaż aktywów (akcji, funduszy itp.), pomimo ich 
niskiego standingu ekonomicznego, faktycznej niewypłacalności lub braku pokrycia 
kapitałowego sprzedawanych instrumentów finansowych. Tak było z Grecją, która do 
2008 r. uzyskiwała wysokie ratingi, pomimo jej tragicznej kondycji gospodarczej  
i faktycznej niewypłacalności. Podobnie było z firmą największego oszusta wszechczasów 
Bernarda Madoffa – B. L. Madoff Investment Securities – działającą od lat 70. ub.w.  
w USA jako fundusz inwestycyjny. Faktycznie była to piramida finansowa, ktora nie 
inwestowała wkładów i oszukała co najmniej 1341 inwestorów zaliczanych do grupy VIP-
owej na kwotę około 65 mld USD. Do początku 2009 roku uzyskiwała najwyższe oceny 
ratingowe. Po wykryciu nadużyć w marcu i krótkim procesie, w czerwcu 2009 roku 
B. Madoff został skazany na 150 lat więzienia. Nie do zrozumienia jest, jak agencje 
ratingowe (oraz instytucje nadzoru finansowego) przez przeszło 30 lat pozytywnie 
oceniały działalność Madoffa. 

Również kredyty hipoteczne subprime, dawane bez należytego zabezpieczenia, 
według zasady NINJA (No Income, No Job and Assets – bez dochodu, pracy 
i zabezpieczenia majątkowego), wprowadzane do obrotu wtórnego, jako papiery 
wartościowe oparte na długu hipotecznym, których wartość określano na antycypowanych 
dochodach z oprocentowania wymienionych kredytów hipotecznych, o wysokim ryzyku, 
do końca 2007 r. uzyskiwały od S&P najwyższy rating AAA. Przyczyniły się one do 
krachu na rynku nieruchomości i finansowym USA i stały się jedną z przyczyn 
ogólnoświatowego kryzysu finansowego w 2007/8 r. W związku z tymi faktami, już  
w 2010 r. Departament Sprawiedliwości oraz Komitet Papierów Wartościowych i Giełd 
USA, wszczęły niezależne śledztwa w tej sprawie. Oskarżają agencje, że tuż przed 
kryzysem zawyżały ratingi papierów wartościowych, które były zabezpieczeniem dla 
kredytów hipotecznych. 

Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że na rynku występuje „ratings schopping” 
– zakupowy wybór najkorzystniejszego ratingu, szczególnie przy ratingach indykatyw-
nych, przedwstępnych. Powszechną stała się bowiem praktyka występowania przez 
podmiot lub emitenta instrumentów finansowych o wstępną ocenę ratingową do kilku 
agencji, które nie są publikowane powszechnie a jedynie przedstawiane zamawiającemu 
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podmiotowi. Ma on w związku z tym możliwość wyboru agencji, która opracowała 
najkorzystniejszy dla niego rating indykatywny, wstępny, i zlecenia jej opracowania 
ratingu publicznego, publikowanego i dostępnego powszechnie. Wpływa tym samym na 
dobrą opinię o swojej wiarygodności ratingowej, eliminując z publicznej dostępności 
niekorzystne oceny. Pogłębia to asymetrię informacyjną podmiotów i przed-miotów 
rynkowych. Zagraża to obiektywności ocen ratingowych na rynkach finansowych,  
a w domysłach tzw. dobre ratingi mogą być kupowane. Potwierdzają to skandale  
w ocenach ratingowych, w tym papierów wartościowych. 

Wzrost znaczenia ocen ratingowych Wielkiej Trójki na rynkach finansowych wynika 
z faktu ogromnego wzrostu dziennych obrotów walorami finansowymi na rynkach 
globalnych4. Ponadto wobec rosnącego skomplikowania produktów finansowych, 
szczególnie instrumentów pochodnych (derywatów), gdzie dochód zależy od dochodu  
z innych aktywów finansowych, np. przy jednostkach funduszy strukturyzowanych lub 
gdy instrumenty te mają charakter spekulacyjny5, inwestorzy handlując nimi często nie 
rozumiejąc ich istoty, w coraz większym stopniu polegają na ich ocenach ratingowych. 
Sumaryczna wartość ocenianych papierów dłużnych i innych walorów dynamicznie 
przyrasta. Gdy w 2002 r. agencje oceniały wiarygodność papierów dłużnych o wartości 3,5 
bln USD, to już w 2006 r. o wartości 8 bln USD6. 

Po kryzysie finansowym w 2007/8 r. coraz częściej podnoszona jest kwestia 
konfliktów interesów pomiędzy agencjami ratingowymi a ocenianymi przez nie 
podmiotami, które płacą za te wyceny. Dochody agencji zależą więc od ocenianych 
podmiotów, które są płatnikami ratingów. Sugeruje to, że agencje mogą ulegać pokusie 
dokonywania zawyżonych ocen, gdy płatnicy godzą się na wysokie ceny wycen, często je 
zlecają i korzystają z odpłatnych konsultacji. Szereg przykładów, iż agencje wysoko 
oceniały kraje (np. Grecję) lub instrumenty finansowe (derywaty i inne), które okazywały 
się zawyżone i wprowadzały w błąd inwestorów, organizacje światowe czy państwa, co 
prowadziło do perturbacji, upadłości poszczególnych podmiotów lub kryzysów 
finansowych i gospodarczych, zdają się potwierdzać te sugestie. 

Innym problemem krytycznym odnoszonym wobec agencji jest fakt, że nie ponoszą 
one bezpośredniej odpowiedzialności prawnej ani materialnej za wadliwe oceny, za 
spowodowane perturbacje, upadłości, kryzysy z ich negatywnymi następstwami 
gospodarczymi i społecznymi (np. wzrostem bezrobocia, ubożeniem społeczeństw). 
Błędne oceny agencji ratingowych przyczyniają się jedynie do obniżeniach ich 
wiarygodności, a tym samym do obniżenia popytu na ich usługi. Przy faktycznym 
oligopolu agencji Wielkiej Trójki na rynku światowym obniżenie popytu na ich usługi 
realnie nie występuje. 

                                                 
4  Sam obrót forex`owy (handel walutami między bankami) w 2010 r. jest szacowany na 1.500 bln USD, 

czyli średnio dziennie na 4 bln USD. Był on 26 krotnie wyższy od światowego PKB, szacowanego na 58 
bln USD. W tymże roku wartość obligacji w obiegu wynosiła 95 bln USD, kapitalizacja giełd 55 bln USD, 
a wartość rynkowa derywatorów 25 bln USD. Por.: W. Smoczyński, Złap nas, jeśli potrafisz, „Polityka”  
nr 34, 17-23.08.2011, s. 13. 

5  Dotyczy to m.in.: opcji, futures, swap`ów (funduszy i oprocentowań zamiennych), czy bardzo 
skomplikowanych – Collateralised Debt Obligation. Zwykle obligacje są zabezpieczone dochodami 
wierzyciela lub jego majątkiem. W przypadku CDO zabezpieczeniem jest dług, jaki bank ma wobec 
dłużników. CDO są kolejnym piętrem długu zbudowanego na innym długu. CDO faktycznie były i są mało 
warte. Do kryzysu z lat 2007/8 cieszyły się jednak dobrą reputacja, gdyż były emitowane przez wielkie 
banki inwestycyjne i miały wysokie ratingi. 

6  Por.: A. Mitraszewska, AAABBBCCC agencji ratingowych, „Gazeta Wyborcza” 11.07.2011, s. 27 
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Krytycznie do ocen oligopolu Wielkiej Trójki, trzech największych agencji 
ratingowych w świecie, odnoszą się czołowi politycy światowi: prezydent amerykański 
Barack Obama, kanclerz Niemiec Angela Merkel, jak i przewodniczący Komisji 
Europejskiej UE Jose Barroso. Uważają oni, że przez zawyżane ratingi agencje 
współprzyczyniły się do kryzysu z lat 2007-10. Należy w związku z tym wymienione 
agencje poddać sanacji, zdekartelizować na szereg mniejszych i poddać większej kontroli 
instytucjonalnej, ograniczając ich wpływ na funkcjonowanie międzynarodowego rynku 
finansowego. W UE głoszony jest ponadto pogląd, aby władze europejskie stworzyły 
nowy, własny system ratingowy, przy zaostrzonych rygorach rejestracyjnych agencji  
i zwiększonej kontroli nad nimi. 

Ewentualne zwiększenie kontroli nad agencjami ratingowymi oraz zwiększenie 
wobec nich wymogów przez regulatorów rynku może jednak utrudnić ich działalność oraz 
rozwój mniejszych, konkurencyjnych agencji. Paradoksalnie może to przyczynić się do 
utrzymania obecnego status quo. Największe bowiem agencje ratingowe – Wielka Trójka 
– o miliardowych przychodach, będą w stanie przeznaczyć odpowiednie środki na 
spełnienie najostrzejszych wymogów. Mniejsze agencje lub nowopowstające, ze 
względów finansowych nie podołają zaostrzonym wymogom i rynek ratingowy dalej 
pozostanie oligopolistyczny. Rozwiązaniem problemów agencji ratingowych nie jest 
dalsze zaostrzanie regulacji, lecz reforma polegająca na ułatwianiu działania 
mechanizmów konkurencyjnych na tym rynku oraz zmniejszenia zależności rynków 
finansowych od ratingów wystawianych przez agencje. 
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Waldemar Jurkiewicz 1 

 

RYZYKO OPERACYJNE BANKU  
W ASPEKCIE PROCEDUR PRANIA PIENI ĘDZY 2 

 

Streszczenie  
W artykule zostały omówione  sposoby i procedury, jakie stosują banki komercyjne 

w celu zabezpieczenia się przed bankowym ryzykiem operacyjnym, wynikającym 
z wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegal-
nych lub nieujawnionych źródeł. Dotyczą one przede wszystkim identyfikacji klientów 
banku, rodzajów transakcji przeprowadzanych przez klientów w bankach, typowania 
transakcji, które podlegają obowiązkowi rejestracji, zasad wstrzymywania transakcji 
i blokowania rachunku klienta. Omówione zostały regulacje prawne, w istotny sposób 
kreujące polski system bankowy, a dotyczące procederu prania pieniędzy. Przedstawiono 
źródła, etapy i metod prania pieniędzy stosowane w działalności operacyjnej banków.   

 

Słowa kluczowe:  
Bankowe ryzyko operacyjne, pranie pieniędzy, Generalny Inspektor Informacji 

Finansowej, działania operacyjne banków, nieujawnione źródła, brudne pieniądze, 
przestępczość finansowa, sektor bankowy. 

 

THE OPERATIONAL RISK OF THE BANK  
IN THE ASPECT OF TRADES  

OF THE LAUNDERING MONEY 
 
Abstract  
In the article there are talked over manners and procedures, which commercial banks 

apply for the purpose of the protection against the bank-operational risk, resulting from the 
introduction, to the financial turnover, of property-values originating from illegal or 
unrevealed sources. They concern, first of all, the identification of bank customers, kinds 
of transactions carried out by customers in banks, type inferences of the transaction which 
come under the duty to register, rules of the detention of the transaction and the blocking 
of the depositor's account. There are regulations by law talked over, which in the essential 
manner create the Polish banking system, and concern the trade of the laundering money. 

                                                 
1  Autor reprezentuje WSETiNS w Kielcach. 
2  W artykule autor częściowo wykorzystał materiał teoretyczno-empiryczny zgromadzony w pracy dyplomowej 

napisanej pod jego kierunkiem (B. Patrycka, Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu 
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz 
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu przez banki komercyjne). Lublin 2010. 



Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach 

86 

Sources, stages and methods of the laundering money applied in the operating-activity of 
banks are also represented.  

 

Keywords: 
The bank-operational risk, the laundering money, the General Inspector of the 

Financial Information, operating-actions of banks, unrevealed sources, ill-gotten gains, the 
financial delinquency, the banking sector. 

 

WPROWADZENIE 

Globalizacja rynków finansowych oraz rozwój pośredniczących usług bankowych są 
główną przyczyną ryzyka operacyjnego. Rozwój systemu bankowego (informatyzacja, 
inżynieria finansowa), nasilająca się konkurencja, otwarcie polskiego systemu finansowo-
bankowego na współpracę międzynarodową oraz napływ kapitału zagranicznego sprzyjają 
działalności związanej z przepływem pieniędzy na niespotykaną skalę. Sytuacja ta ułatwia 
legalizację pojawiających się dochodów pochodzących z nielegalnej działalności. 

Sektor finansowy, a w szczególności sektor bankowy – ze względu na swoją 
specyfikę pośrednika finansowego, transferującego na rynki strumienie pieniężne – są 
najbardziej narażone na wykorzystanie w procederach prania pieniędzy. Celem artykułu 
jest przedstawienie sposobów i metod zabezpieczeń, które stosują banki komercyjne 
broniąc się przed wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.  

 

PRANIE PIENI ĘDZY: POJĘCIE, STOSOWANE TECHNIKI 

W literaturze przedmiotu trudno odnaleźć jednoznaczne definicje procederów prania 
pieniędzy. Elementem łączącym treść pojawiających się definicji jest kwestia zwracania 
uwagi na istotę tych działań, polegających na nadawaniu statusu legalności dochodom 
nielegalnym3. Jedną z bardziej precyzyjnych prób takiego zdefiniowania ujawnia 
Dyrektywa Rady Unii Europejskiej (z 10 czerwca 1991 r.) mówiąca o tym, iż jest to 
przestępstwo, które obejmuje: zamianę lub transfer własności ze świadomością, że taka 
własność pochodzi z działalności przestępczej lub uczestnictwa w takiej działalności w celu 
ukrycia lub zatajenia nielegalnego pochodzenia własności lub pomocy osobie 
zaangażowanej w taką działalność w celu uniknięcia konsekwencji karnych, ukrywanie lub 
zatajanie prawdziwego charakteru, źródła, lokalizacji, dyspozycji, przepływu, praw 
związanych z własnością lub niej samej ze świadomością, że taka własność pochodzi 
z działalności przestępczej lub uczestnictwa w takiej działalności, nabywanie, posiadanie 
lub używanie własności ze świadomością w czasie jej uzyskania, że taka własność 
pochodziła z działalności przestępczej lub uczestnictwa w takiej działalności, uczestnictwo, 
udział w związku przestępczym, usiłowanie, pomocnictwo, podżeganie, ułatwianie lub 
doradzanie w popełnieniu jakichkolwiek z wymienionych wcześniej czynów.4 

                                                 
3  Zjawisko prania pieniędzy ma swoje początki w czasach prohibicji w Stanach Zjednoczonych, kiedy to pieniądze 

uzyskane z handlu alkoholem, starano się zalegalizować w bankach kontrolowanych przez grupy przestępcze. 
Właśnie tam mieszano dochody pochodzące z przestępczości i oszustw podatkowych z dochodami uzyskanymi 
legalnie. Zwrot ten stanowi połączenie dwóch angielskich zwrotów: dirty money (brudne pieniądze) oraz money 
laundering (pranie pieniędzy) i jest uważany za niewłaściwy, ponieważ już sam zwrot „pranie pieniędzy” 
zawiera stwierdzenie o konieczności wyczyszczenia „brudnych środków finansowych”.  

4  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie zabezpieczeń społecznych 
Dz. Urz. UE L 166. 
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Kolejną interesującą interpretację pojęcia prania pieniędzy można znaleźć 
w opracowaniach Departamentu Skarbu USA. Mowa jest tu o tym, że pranie pieniędzy to 
proces, przy pomocy którego dochody przypuszczalnie uzyskane z działalności przestępczej 
są przekazywane, przewożone, przekształcane, wymieniane, albo też łączone i mieszane  
z legalnymi funduszami, w celu ukrycia lub zatajenia prawdziwego charakteru, źródła, 
ukierunkowania, przepływu lub własności tych dochodów. Celem procesu prania pieniędzy 
jest nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności poza prawnej lub  
z działań z nią powiązanych.5 

Operacje finansowe zmierzające do zmiany tożsamości dochodów przez klienta mogą 
rodzić podejrzenia, że zdobyto je w sposób nielegalny, a operacja finansowa ma je 
uwiarygodnić, zagwarantować, że pochodzą z legalnych źródeł. Omawiany proceder 
obejmuje wszelkiego rodzaju transakcje nabycia lub przeniesienia praw. W wyniku tego 
środki finansowe pochodzące z działalności przestępczej wchodzą do oficjalnego obiegu 
pieniądza. Zasadniczym zadaniem takiego działania jest legalizacja „brudnych dochodów”, 
przy jednoczesnym zatajeniu ich nielegalnego źródła6. 

Obowiązującym w Polsce prawnym zdefiniowaniem omawianego procederu jest 
sformułowanie zawarte w ustawie z 16 listopada 2000 r. Stwierdza się w nim, że pranie 
pieniędzy to wprowadzenie do obrotu finansowego wartości materialnych pochodzących 
z nielegalnych i nieujawnionych źródeł, przez co rozumie się postępowanie polegające na: 
zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności 
o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub 
zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy 
osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych 
konsekwencji tych działań, ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru, źródła, miejsca 
przechowywania, faktu przemieszczania lub praw związanych z wartościami majątkowymi 
pochodzącymi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności, 
nabyciu, objęciu w posiadanie albo używanie wartości majątkowych, pochodzących 
z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności, 
współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu.7 Powyższe 
stwierdzenie dotyczy także działań prowadzonych na terytorium innego państwa a w ich 
wyniku uzyskane wartości majątkowe są  przedmiotem wprowadzania do obrotu 
finansowego na terenie kraju. 

W procesie prania pieniędzy można dostrzec pewne prawidłowości, które dzielą się 
na techniki i fazy. Podstawowymi technikami prania pieniędzy są8:  

− forma przemieszczania przestrzennego,  
− zmiana struktury fizycznej z pieniądza na aktywa trwałe. 

 

W ramach tych technik można zaobserwować poszczególne formy zaawansowania9:  
− przygotowawcza, 

                                                 
5  J.W. Wójcik, Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, 

TWIGGER, Warszawa 2002, s. 24. 
6  E. Pływaczewski, Pranie brudnych pieniędzy. Możliwość przeciwdziałania z uwzględnieniem roli systemu 

bankowego, Wydawnictwo Tonik, Dom Organizatora, Toruń 1993, s. 57. 
7  Ustawa z dnia 16 listopada 2003 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 

majątkowych pochodzących nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Dz.U. 03 Nr 153 poz.1505 z późn.  
zm. art. 2 ust. 9. 

8  J. Cichy, Instytucje nadzorcze i ich zadania w obszarze ograniczenia ryzyka prania pieniędzy w sektorze 
bankowym, w B. Filipiuk, M. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Warszawa, s. 78. 

9  Ibidem, s. 79-80. 
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− umiejscawiająca, 
− nawarstwiająca, 
− integracyjna. 

 

Natomiast sam proces prania można podzielić na kolejne fazy: 
− faza przygotowawcza – polega na przemieszczeniu środków pieniężnych przedmio-

towo (towary lub usługa) oraz terytorialnie, 
− faza umiejscawiania – polega na plasowaniu środków pieniężnych w bezpiecznych 

instrumentach i na legalnych rynkach finansowych, np. wpłata na rachunek bankowy, 
transakcje walutowe, nabywanie instrumentów finansowych na okaziciela i przez 
biura maklerskie itp., 

− faza integracji – polega na zatarciu źródła pochodzenia poprzez łączenie z instrumen-
tami legalnymi w formie mieszania, np. dokupienie akcji, obligacji, polisy na życie, 
przewalutowanie itp., 

− faza integracji – legalizuje cały proceder poprzez np. zaciągnięcie kredytu 
zabezpieczonego lokatą, kredyt na siebie, akredytywa itp.10 
 

POLSKIE PROCEDURY PRAWNE MONITOROWANIA OPERACJI 
FINANSOWYCH  

Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. to pierwszy, kompleksowy akt prawny, uszczegóło-
wiony – dla działalności operacyjnej banków – Zarządzeniem Prezesa NBP nr 16/92  
w sprawie zasad postępowania banków w razie ujawnienia okoliczności wskazujących na 
lokowanie w banku środków pieniężnych lub innych wartości majątkowych pochodzących 
z przestępstwa lub mających z nimi związek oraz przy dokonywaniu wpłat gotówkowych 
powyżej równowartości 20 tys. złotych, jak również transakcji podejrzanych. Banki 
zostały zobowiązane do opracowywania i realizowania wewnątrz bankowych programów 
przeciwdziałania procederom prania pieniędzy oraz powiadamiania właściwej prokuratury 
w przypadku podejrzenia wystąpienia tych procederów11. 

Na podstawie delegacji zawartej w ustawie, banki zobowiązane były do ustalenia 
tożsamości klientów dokonujących wpłat gotówkowych (zamiany papierów 
wartościowych lub zagranicznych środków płatniczych, w tym pośrednictwa) powyżej 
równowartości 10 tys. euro. Ustaleniu tożsamości podlegali także klienci, w odniesieniu do 
których zaistniało podejrzenie, że zaangażowane przez nich środki mogą pochodzić  
z procedur prania pieniędzy (bez względu na ich wartość). Banki zostały zobowiązane do 
opracowania i wdrożenia wewnątrz bankowych programów w formie regulaminów 
i przesyłania ich, w celu weryfikacji, do Głównego Inspektora Nadzoru Bankowego. 
Zostały również zobligowane do kierowania informacji o podejrzeniu prania pieniędzy do 
organów powołanych do zwalczania tego procederu. Ponadto, banki zostały zobowiązane 
do wyznaczenia spośród członków zarządu osób odpowiedzialnych za opracowanie 
i realizację wewnątrz bankowych programów oraz bieżącą analizę prowadzonych 
rejestrów12. 

                                                 
10  J. Cichy, Instytucje nadzorcze i ich zadania w obszarze ograniczenia ryzyka prania pieniędzy w sektorze 

bankowym, w B. Filipiuk, M. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Warszawa, 
Wydawnictwo DIFIN, 2010, s. 80. 

11  Zarządzenie Prezesa NBP nr 16/92  Dz. U. Nr 72 poz. 359. 
12  Uchwała nr 4/98 KNB z dnia 30 czerwca 1998 r., Dz. Urz. NBP Nr 18 poz. 40. 
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W rezultacie podejmowanych w Polsce dalszych działań legislacyjnych, m.in. 
z uwagi na konieczność spełnienia światowych standardów walki z praniem pieniędzy,  
w dniu 16 listopada 2000 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o przeciwdziałaniu 
wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegal-
nych lub nieujawnionych źródeł13.  Na skutek nowych rozwiązań prawnych zobowiązano 
wiele instytucji finansowych, w tym m.in. banki, do zgłaszania Głównemu Inspektorowi 
Informacji Finansowej (GIIF) wszystkich zlecanych przez klientów transakcji powyżej 
równowartości 10 tys. euro, tzw. transakcji łączonych, gdy wartość pojedynczej transakcji 
jest niższa niż równowartość 10 tys. euro, ale łączna wartość wszystkich operacji 
przekracza tę kwotę oraz przypadków, w których okoliczności transakcji wskazują, że 
środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł bez względu na wartość 
transakcji i jej charakter. Tym samym od strony formalno-prawnej powstała regulacja 
dająca początek praktycznym działaniom polegającym na stworzeniu krajowego systemu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy. Powołano Generalnego Inspektora Informacji 
Finansowej (GIIF), specjalistyczny organ podległy Ministerstwu Finansów, będący swego 
rodzaju wywiadem finansowym walczącym z praniem pieniędzy. Po ustawy pojawiły się 
różnorodne problemy interpretacyjne. Z jednej strony instytucje zobowiązane (w tym 
banki) nie były przygotowane do realizacji zadań ustawowych, z drugiej strony GIIF 
nie posiadał odpowiedniej bazy do przyjmowania, analizowania i przetwarzania 
nadsyłanych danych14. 

W Wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu 
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł nowe brzmienie otrzymało kilka artykułów, zrezygnowano z niektórych regulacji 
oraz zmieniono okres wejścia w życie niektórych postanowień ustawy. 

W dniu 21 września 2001 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie15 w sprawie 
określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania 
danych do GIIF. Natomiast 27 września 2002 r. nastąpiła kolejna nowelizacja ustawy 
z dnia 16 listopada 2000 r., która wprowadzała między innymi zmianę dotyczącą tytułu 
ustawy. W tytule ustawy po wyrazie „źródeł”  dodano zwrot „oraz o przeciwdziałaniu 
finansowaniu terroryzmu”.  

Nowe brzmienie otrzymały: instytucja obowiązana, transakcja, w art. 2 dodano 
wyrażenia: blokada rachunku, akt terrorystyczny.  

Banki zostały zobligowane do przesyłania rejestrowanych informacji do GIIF. 
Podano terminy, w jakich te informacje mają być przekazane oraz co powinny zawierać. 
Do transakcji, co do których  zachodziło uzasadnione podejrzenie, banki otrzymały 
wytyczne dotyczące niezwłocznego zawiadomienia GIIF. Ponadto, na GIIF nałożono 
obowiązek informowania banków o podmiotach, co do których zachodzi podejrzenie 
popełnienia przestępstwa. Podniesiony  został próg kwotowy rejestracji transakcji do  
15 tys. euro. Monitorowanie transakcji finansowych to gwarancja skuteczności systemu 
przeciwdziałania prania pieniędzy. Skuteczność tych działań zapewniał odpowiedni system 
wspomagający przyjmowanie zawiadomień od banków. 

Kolejnymi krokami w dostosowaniu ustawy do wymogów operacyjnych było  
uruchomienie w 2004 r. systemu informatycznego, który umożliwił zbieranie i gromadze-

                                                 
13  Ustawa z dnia 16 Listopada 2003r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 2003. Dz. U. Nr 116, poz. 1216.  
14  Ibidem  Dz. U. 03. Nr 153 poz.1505, art. 2. 
15  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru rejestru dostarczania danych do GIIF Dz. U. 01  

Nr 113 poz.1210  zm. Dz.U 03, Nr 101. poz. 935. 
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nie informacji o transakcjach rejestrowanych i przesyłanych do GIIF przez banki 
komercyjne. Zgodnie z ustawą banki mają obowiązek przekazywania do Głównego 
Inspektora Informacji Finansowej informacji o transakcjach lub okolicznościach mogących 
wskazywać, że wartości majątkowe pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 
oraz rejestrować, a następnie przesyłać do GIIF zawiadomienia o transakcjach, których 
równowartość przekracza 15 tys. euro. 

Ponadto zaczęto kłaść duży nacisk na działania w zakresie współpracy z bankami 
włączonymi w system przeciwdziałania zjawiskom terroryzmu. Wypracowano system 
wzajemnego powiadamiania o podmiotach i osobach mogących mieć związek 
z finansowaniem terroryzmu. Rozpoczęto przekazywane bankom Informacje 
o podmiotach, które na ich podstawie powinny stwierdzić, czy podmioty wskazane na 
listach nie są lub nie były ich klientami, czy też stronami prowadzonych za ich 
pośrednictwem transakcji  W wyniku identyfikacji takiego podmiotu bank ma obowiązek 
bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie GIIF. 

Banki zostały zobowiązane do realizacji dwóch obowiązków polegających na 
przeciwdziałaniu wykorzystywania swojej działalności do celów mających związek 
z przestępstwem prania pieniędzy oraz przeciwdziałaniu wykorzystywania funkcji banku 
w celu ukrycia działań przestępczych16, o których jest mowa w art. 299 Kodeksu karnego 
(czyli wszelkich działań noszących znamiona przestępstwa). 

Do podstawowych zadań GIIF należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie, 
analizowanie informacji uzyskiwanych od banków oraz podejmowanie działań mających 
na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy ze szczególnym uwzględnieniem: badań 
przebiegu zgłaszanych transakcji, co do których powziął on uzasadnione podejrzenia, 
przeprowadzaniu procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, przekazywaniu 
informacji bankom o podmiotach, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one 
związek z popełnieniem aktów terrorystycznych, opracowywaniu i przekazywaniu 
uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia 
przestępstwa, inicjowaniu i podejmowaniu innych działań obejmujących przeciwdziałanie 
wykorzystywaniu polskiego systemu finansowego do legalizacji dochodów pochodzących 
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz szkolenie pracowników banku, 
sprawowaniu kontroli nad przestrzeganie przepisów ustawy, współpracy z zagranicznymi 
instytucjami, które zajmują się zapobieganiem wprowadzeniu do obrotu finansowego 
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz 
przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu, przedstawianiu Prezesowi Rady Ministrów 
rocznego sprawozdania ze swojej działalności17. 

W oparciu o przedstawione zadania można stwierdzić, że GIIF jest koordynatorem 
działań związanych ze zwalczaniem prania pieniędzy, ogniwem pośredniczącym pomiędzy 
bankiem a organami ścigania. W ten sposób wypełnia w Polsce rolę jednostki wywiadu 
finansowego, spełniając jednocześnie kryteria Grupy Egmont18, której jest członkiem od 
5 czerwca 2002 r. 

                                                 
16  Uchwałą KNB 44/98 Dz. U. Nr 88, poz.553 i Nr. 128 poz. 840. 
17  Ibidem. 
18  Grupa Egmont utworzona została w 1995 r. w Brukseli jako organizacja nieformalna, skupiająca 

przedstawicieli jednostek analityki finansowej – FIU, początkowo z krajów Unii Europejskiej oraz z USA. 
Obecnie Grupa Egmont skupia jednostki analityki finansowej z 94 państw. 
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DZIAŁANIA BANKÓW W PRZECIWDZIAŁANIU RYZYKU 
OPERACYJNEMU 

Jedną z ważniejszych kwestii jest obowiązek opracowania przez banki komercyjne 
wewnętrznych procedur zapobiegających wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz wewnętrznych 
procedur poprzez wskazanie, iż powinny one, w szczególności, dotyczyć obowiązku 
identyfikacji klienta, przechowywania informacji objętych tą identyfikacją, rejestracji 
transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, jak również szkolenia pracowników 
i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków określonych w ustawie. 

Do podstawowych zadań banków komercyjnych wynikających z omawianej ustawy 
należy: przekazywanie GIIF w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności pisemnej 
informacji zawierającej wskazanie nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby, adresu, 
numeru REGON banku oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności, identyfikacja 
tożsamości klientów, rejestracja i identyfikacja transakcji oraz podmiotów je 
przeprowadzających, a także analiza tych transakcji, przechowywanie rejestrów 
i dokumentów źródłowych dotyczących transakcji, przekazywanie informacji 
o transakcjach zarejestrowanych i zawiadomień o podejrzanych transakcjach do GIIF, 
informowanie GIIF o prowadzeniu rachunku na rzecz podmiotów, co do których zachodzi 
podejrzenie, iż mają związek z aktami terrorystycznymi, wstrzymywanie transakcji 
i blokowanie rachunku na żądanie GIIF, zapewnienie warunków sprawnego 
przeprowadzenia kontroli w banku przez uprawnione organy, posiadanie wewnętrznej 
procedury przeciwdziałania prania pieniędzy, zakaz ujawniania informacji zgromadzonych 
zgodnie z ustawą osobom nieupoważnionym19. 

Banki mają obowiązek wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację ustawy. 
Najczęściej za organizację i nadzór nad realizacją programu odpowiada wyznaczony 
członek zarządu banku. Ważna rola przypada osobom, które wprowadzają dane do rejestru 
transakcji, gdyż każda pomyłka grozi nie tylko brakiem ujawnienia klienta i jego 
transakcji, lecz również sankcjami karnoprawnymi. W oddziałach banków wyznaczane są 
osoby odpowiedzialne za całokształt działań na terenie banku, którymi są: dyrektor 
odpowiedzialny w departamencie lub oddziale, który kieruje całością problematyki 
przeciwdziałania praniu pieniędzy. Do jego zadań należy przede wszystkim wyznaczenie: 
analityka rejestru, nadzorowanie i analiza danych gromadzonych w rejestrach banku, 
koordynatora programu w oddziale banku, który organizuje i integruje odpowiednie, 
analityka rejestru odpowiedzialnego za prawidłowe prowadzenie rejestru, analizowanie 
rejestru pod kątem typowania transakcji podejrzanych i powiązanych, okresowe 
dokumentowanie analiz rejestru, zespołu konsultacyjnego oddziału opiniującego 
ujawnione transakcje lub podejrzane powiązania, koordynatora programu w centrali banku. 
Zadaniem koordynatora jest organizowanie, koordynowanie i wdrażanie polityki banku 
w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy w myśl obowiązującego stanu prawnego, 
wewnętrznego programu banku i stanu wiedzy. Do obowiązków koordynatora należy 
nadzorowanie z ramienia centrali całości omawianych działań20. 

W ramach działań operacyjnych uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu 
środków pieniężnych niewiadomego pochodzenia banki dokonują dwóch operacji:  

                                                 
19  Ustawa z dnia 16 listopada 2003 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmowi 
Dz.U.03.Nr 153 poz.1505 z póź. zm. 

20  J.W. Wójcik, Pranie pieniędzy. Kryminologiczna …op. cit.,  s. 379. 
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− wstrzymania transakcji rozumianej jako czasowe ograniczenie dysponowania 
i korzystania z wartości majątkowych, polegające na uniemożliwieniu dokonania 
określonej transakcji przez banki, 

− blokady rachunku, czyli czasowego uniemożliwienia dysponowania i korzystania ze 
wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku. 
 

W przypadku, gdy bank otrzymuje dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia 
transakcji – lub mając przeprowadzić transakcję, co do której zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa, bądź też prowadzi 
rachunek na rzecz podmiotu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma on 
związek z popełnieniem aktu terrorystycznego lub podmiot ten występuje jako strona 
transakcji – banki postępują według następujących zasad:  

− niezwłocznie, w formie pisemnej zawiadamiają GIIF o takiej transakcji, przekazują 
dane dotyczące transakcji, przesłanki wskazujące na wstrzymanie transakcji lub 
blokady rachunku oraz termin realizacji transakcji,  

− GIIF po otrzymaniu zawiadomienia, niezwłocznie, także w formie pisemnej, 
potwierdza jego przyjęcie i przesyła bankowi pisemne żądanie wstrzymania transakcji 
lub blokady rachunku,  

− bank dokonuje wstrzymania transakcji lub blokady rachunku natychmiast po 
otrzymaniu pisemnego żądania wydanego przez GIIF.  
 

W przypadku uzyskania informacji od banku o prowadzeniu rachunku na rzecz 
podmiotu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma związek 
z przestępstwem finansowania terroryzmu, GIIF może w ciągu 24 godzin od potwierdzenia 
jego przyjęcia przekazać pisemne żądanie blokady rachunku na 48 godzin. Wstrzymanie 
transakcji lub blokady rachunku przez bank nie rodzi dla niego żadnej odpowiedzialności 
karnej, cywilnej ani dyscyplinarnej. GIIF zawiadamia właściwego prokuratora o podejrze-
niu popełnienia dotyczących wstrzymanej transakcji lub blokowanego rachunku. Dalsze 
decyzje procesowe są w gestii prokuratora, który może wstrzymać transakcję lub 
zablokować rachunek na okres 3 miesięcy. W przypadku zablokowania rachunku  
z naruszeniem prawa, odpowiedzialność za szkody ponosi Skarb Państwa.21 

Obowiązek rejestracji kontrolowanych transakcji przez banki dzieli się na następujące 
kategorie:   

− transakcji pojedynczej, której równowartość przekracza kwotę progową, określoną na 
poziomie powyżej 15 tys. euro, 

− transakcji podejrzanej, której okoliczności wskazują, że środki w nią zaangażowane 
mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub mogą być użyte do 
finansowania terroryzmu, 

− transakcji powiązanej, która przeprowadzona jest w drodze więcej niż jednej operacji, 
a okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane.22 
 

Z punktu widzenia systemu finansowego rozróżniamy dwa rodzaje kryteriów: 
− uniwersalne – niezależne od profilu działalności instytucji finansowej 
− szczegółowe – kryterium działalności gospodarczej obarczonej wysokim stopniem 

ryzyka wykorzystywania jej do prania pieniędzy.23 
                                                 
21  Ustawa z dnia 16 listopada 2003 r. … op. cit,. rozdział 5. 
22  W. Filipkowski, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Zakamycze, Kraków 

2004, s. 189. 
23  J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie praniu…, op. cit., s. 341. 
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Do kryteriów uniwersalnych można zaliczyć: kryterium profilu działalności klienta, 
polegające na zebraniu i analizie danych o kliencie, ocenie działalności gospodarczej 
i standardów obowiązujących daną branżę, kryterium ekonomiczne obejmujące badania 
nieuzasadnionych ekonomicznie zachowań klientów banku,  kryterium geograficzne 
uwzględniające badanie transakcji przeprowadzonych z podmiotami mającymi siedziby 
w krajach uznawanych za kraje tzw. wysokiego ryzyka24. 

Do szczegółowych kryteriów wynikających z rodzaju instrumentu finansowego, 
działalności gospodarczej, technik operacyjnych  można zaliczyć:  

− kryterium rodzaju działalności klienta, opierające się na zwróceniu szczególnej uwagi 
na transakcje dokonywane przez klientów prowadzących działalność uznawaną jako 
nadającą się do prania pieniędzy (działalność, z której przychody mają przede 
wszystkim formę gotówkową; działalność, polegająca w szczególności na handlu 
papierosami, alkoholem, paliwami, materiałami opałowymi, elektroniką, świadczenie 
usług w zakresie przekazów pieniężnych, biur podróży, hoteli, restauracji lombardów, 
domów aukcyjnych, pośrednictwa w handlu nieruchomościami, firm świadczących 
usługi niematerialne np.: doradcze, kantory wymiany walut), 

− kryterium produktów wysokiego ryzyka polega na obserwacji produktów, które 
umożliwiają zamianę gotówki na inną formę lub szybkie przeniesienie zamienionych 
środków do innego banku (czeki podróżnicze, papiery wartościowe, akredytywy 
eksportowe, gwarancje bankowe, bony, certyfikaty), 

− kryterium badania transakcji dokumentowych w ramach akredytywy, 
− kryterium badania transakcji dokumentowych w ramach gwarancji bankowych, które 

polega na badaniu czynności wzbudzających wiele wątpliwości, np.: gdy klient 
wnioskuje o udzielenie gwarancji kredytowych do transakcji, w których jego interesy 
nie są w żaden sposób zabezpieczone, klient ubiega się o gwarancję na podstawie 
umów, których warunki są nieprecyzyjnie sformułowane, klient proponuje bankowi 
duże zabezpieczenia finansowe, które nie mają związku z charakterem prowadzonej 
działalności, 

− kryterium badania transakcji dokumentowych w poleceniach zapłaty z zagranicy, 
przykładami są czynności wątpliwe w poleceniach wypłaty z zagranicy, 

− identyfikacja tożsamości klienta to kolejna norma ostrożnościowa, która powinna być 
wdrożona w momencie rozpoczęcia stałej współpracy z bankiem w oparciu między 
innymi o dokumenty, a także później w każdym przypadku złożenia pisemnej, ustnej, 
lub elektronicznej dyspozycji lub zlecenia do przeprowadzenia transakcji objętej 
obowiązkiem rejestracji. Zakres i charakter informacji niezbędnych do identyfikacji 
zależy od statusu prawnego klienta oraz rodzaju oferowanego produktu czy usługi 
bankowej25. 
 

Pracownicy banków obsługujący klientów powinni zwracać szczególną uwagę na 
nietypowe zachowania klientów, które stanowią punkt wyjścia do podejrzeń o popełnienie 
przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Do nietypowych zachowań 
można zaliczyć między innymi: oznaki zdenerwowania, strachu przejawiane przez klienta, 
klient w towarzystwie osób podejrzanych lub dyskretnie obserwowany przez osoby trzecie, 
wręczanie gotówki przy okienku bankowym klientowi przez osoby trzecie, wpłata gotówki 
przez klienta w rzadko spotykanej walucie, wpłata kwot w banknotach posiadających 

                                                 
24  Ibidem, s. 342. 
25  W. Filipkowski „Zwalczanie…, op. cit., s. 179. 
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kolejne numery serii lub o tych samych nominałach, niechęć lub odmowa okazania 
dokumentów identyfikacyjnych oraz udzielenie wymaganych informacji z opóźnieniem, 
przedstawienie dokumentów, które budzą podejrzenie, co do autentyczności, chęć 
realizacji transakcji tuż przed zamknięciem banku, rezygnacja z transakcji w chwili 
zainteresowania się pracownika szczegółami transakcji. 

W procesie identyfikacji klienta banki kierują się następującymi zasadami26: 
− legalizmu – identyfikację należy przeprowadzać wskazaniem, na żądanie klienta, 

podstaw prawnych realizacji obowiązku oraz jego przyczyn, 
− celowości – identyfikacja jest przeprowadzana w celu wywiązania się banków 

z obowiązku przeciwdziałania „praniu pieniędzy” oraz realizacji obowiązku 
rejestracji transakcji, 

− dyskrecji – identyfikację należy przeprowadzić z zachowaniem zasad poufności, 
zarówno w stosunku do klienta, jak i otoczenia w taki sposób, aby postępowanie 
związane z ustaleniem tożsamości nie doprowadziło do sytuacji konfliktowej, 

− determinacji – identyfikacja ma charakter obligatoryjny i należy podejmować 
niezbędne działania w celu uzyskania informacji koniecznych do identyfikacji 
klienta. 
 

Nie tylko GIIF nadzoruje przestrzeganie przez instytucje finansowe zasad 
przeciwdziałania prania pieniędzy. Funkcję nadzorczą sprawują również: 

1. organy kontroli i ścigania: 
− Urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej, 
− Urzędy celne i organy inspekcji celnej 
− Organy ścigania – prokuratura, policja, ABW, 

 

2. jednostki współpracujące: 
− Najwyższa Izba Kontroli, 
− Komisja Nadzoru Finansowego, 

3. organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego;  
4. instytucje zobowiązane do współpracy: 

− instytucje finansowe mające siedzibę na terenie RP, 
− oddziały nie mające siedziby na terenie RP, 
− Narodowy Bank Polski, 
− instytucje inwestycyjne, 
− Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, 
− Towarzystwa Ubezpieczeniowe na życie, 
− SKOK, 
− Fundusze Inwestycyjne, 
− Poczta Polska, 
− Fundacje i stowarzyszenia27. 

 

PODSUMOWANIE 

Podstawowe znaczenie dla stabilności i rozwoju gospodarki każdego państwa ma 
ograniczenie ryzyka straty po stronie instytucji finansujących działalność gospodarczą, 

                                                 
26  J. W. Wójcik „ Przeciwdziałanie…, op. cit.,  s. 249 
27  J. Cichy, Instytucje nadzorcze i ich zadania w obszarze ograniczenia… op. cit., s. 82-83. 
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czyli przede wszystkim banków. Integracja ekonomiczna gospodarki światowej skutkuje 
m.in. swobodnym przepływem kapitałów oraz swobodnym świadczeniem usług 
finansowych. Sytuacja ta, z jednej strony sprzyja rozwojowi technologii bankowych, 
powstawaniu nowych, konkurencyjnych produktów i usług, z drugiej zaś daje impuls 
przestępczości zorganizowanej. Ze względu na swoją specyfikę szczególnie sektor 
bankowy nadaje się do wykorzystania do celów przestępczych. 

Do przestępstw, które w sposób szczególnie niebezpieczny oddziaływają na cały 
sektor finansowy zaliczono proceder prania pieniędzy. Powoduje on groźbę destabilizacji 
sytuacji finansowej banku, wykorzystywanego pośrednio lub bezpośrednio w tym 
procederze, a w dalszej kolejności może przyczynić się do zachwiania sytuacji w całym 
sektorze finansowym. Obserwując dynamiczny rozwój polskiego systemu finansowego, 
można stwierdzić, że omówione w artykule regulacje i czynności ostrożnościowe oraz 
funkcjonujące instytucje nadzorcze nie są w stanie uniemożliwi ć, czy nawet ograniczyć 
dynamicznego rozwoju działalności przestępczej. Przykładem mogą być działania piramid 
finansowych (np. Amber Gold) i podmiotów para bankowych. Jest to sytuacja groźna 
i narastająca. Tym bardziej, że główny beneficjent tego systemy, czyli banki nie są do 
końca zainteresowane szczegółowym nadzorem swoich najlepszych (pod względem 
obrotów) klientów. Pamiętać należy, że celem działalności banków komercyjnych jest 
maksymalizacja stopy zwrotu dla właścicieli, a nie ściganie przestępców. Od tego są 
instytucje państwowe. 
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WPŁYW NOWOCZESNYCH GLOBALNO-
EKONOMICZNYCH DYSPROPORCJI NA DOBRY STAN 

UKRAINY W OCENACH KONKURENCYJNOŚCI 
 

Streszczenie  
W niniejszym artykule rozważane są: wpływ aktualnych globalnych ekonomicznych 

braków równowagi do pozycji krajów w ocenach konkurencyjności, głównie przez 
zmienianie oszacowania komponentów, które są nacechowane przez ich działające 
parametry makroekonomii i stanu rynku finansowego. 
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INFLUENCE OF MODERN GLOBAL ECONOMIC 
DISPROPORTIONS IS ON POSITION OF UKRAINE  

IN RATINGS OF COMPETITIVENESS 
 

Abstract 
The impact of the current global economic imbalances to the countries’ position in 

competitiveness ratings, primarily by changing the components assessment which are 
characterized by their functioning macroeconomics parameters and financial market state 
are under the consideration in their article. 

 
Keywords:  
Global economy, global economy disproportions, indicators of economic 

disproportions, indexes of competitiveness of national economies. 
 

                                                 
1  Autorzy reprezentują ChTEI KNTEU, Ukraine. 



Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach 

98 

Problems of globalization processes in society, their socio-economic consequences 
for world economic development and identification of world economy disproportionality 
were studied by a number of foreign and domestic scientists such as: D. Bell, V. Heyets, 
L. Grigoriev, P. Drucker, V. Kremin, F. Lukyanov, U. Martin, I. Masuda, F. Mahlupa, 
L. Melnyk, A. Mokiya, N. Porat, R. Robertson, T. Stouner, A. Toffler, A. Touraine, 
Y. Hayashi, A. Chukhno, L. Shinkaruk, etc.  

Thus, in the World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report  
2010-2011 the assessment of group of countries to the ration of public debt value to the 
GDP has been made [1]. In the countries of Group of Seven (G-7) this ration on average 
exceeded 100%. The authors of the Report pay attention on the nature of fiscal and 
monetary policy in times of economic expansion in recent decades. Active use of 
government spending debts financing and practice of large-scale lending on the security of 
revalued assets during the period of growth has led to the fact that, under the conditions of 
decline further debt financing had become unavailable. The level of debt increases because 
major developed economies are too burdened by social burden by which economists and 
politicians of these countries were proud. However, despite the obvious achievements of 
modern scientific thought, a number of problems connected with Global Competitiveness 
Indexes and world economics disproportionality are not fully explored.  

In the early 1990s the USA from the largest lender in the world has become the largest 
debtor in the world economy. One of the sources of capital raising has become an active issue 
of obligations. During the crisis a lot of internal factors of capital debt increasing jointed to a 
passive current account. As a result, in May 2011 USA public debt exceeded legally 
established maximum of $14.58 trillion and approached to the level of annual nominal GDP. 
The major creditors of USA economy are China, Japan, oil exporting countries, Hong Kong, 
Switzerland. Active current account is typical for these countries. In fact, USA economic 
growth is because of the expenses of domestic demand, while countries with foreign trade 
surpluses like China and Germany are growing through exports [1].  

These disparities of world economy development pushes national governments to the 
sharp disputes between major world’s economies and are called “currency wars”. USA 
government in numerous appeals urged China doesn’t resort to artificial containment of the 
exchange rate and allow yean rate to set free. The national currencies devaluation in order 
to improve export competitiveness in one way or another was applied by Japan, Brazil, 
Colombia, and Peru. Economists around the world have warned about the risk of mass 
exchange rate devaluation in times of active phase of the crisis. Low rate of national 
currency can devalue some debts and also stimulates exports. Negative effects of national 
currency devaluation in this case seem reasonable for the debtor countries.  

World economy is marked by a new level of national economies interdependence. Return 
to tighten monetary policy in developed economies will lead to the reversal of capital flows 
worldwide. Decisions on exchange rate policy and capital flows regulatory measures in 
developing countries affect developed economies and other developing countries.  

In April 2011 the International monetary Fund economists have noted a rapid return 
level of production in developing countries to the pre-crisis level. It is expected that in 
coming years  in countries with emerging and developing economies economic growth will 
significantly outpace GDP growth in countries with developed economies (table 1) [2].  
However, the “overheating” due to growing inflationary pressure and possible credit boom 
threatens to particular developing countries.  
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Table 1.  Actual and prognosis macroeconomic indexes of the developed countries and 
countries that develop (IMF) 

Years 
2001-
2008 

2009 2010 2011 2012 
2009-
2012 

2013-
2016 

Annual rates of increase of the real GDP, %  
World 4.0 –0.5 5.0 4.4 4.5 3.3 4.6 

Developed countries 2.1 –3.4 3.0 2.4 2.6 1.1 2.4 
Countries that develop 6.6 2.7 7.3 6.5 6.5 5.7 6.7 

Annual rates of growth of consumer prices, %  
Developed countries 2.2 0.1 1.6 2.2 1.7 1.4 1.8 

Countries that develop 6.8 5.2 6.2 6.9 5.3 5.9 4.0 
Balance of checking account in % to GDP 

Developed countries –0.9 –0.3 –0.2 –0.3 –0.2 –0.2 –0.4 
Countries that develop 2.9 1.8 1.8 2.6 2.3 2.1 2.2 

 
The difference between economic growth of global economy traditional leaders  

(G–7) and developing economies is a special feature of contemporary global economy 
development and one of the world economy imbalances.  

Traditional approach to world economic history has all chances to be revised. 
Attention that researches in the last decade pay to the successful development of the 
countries that are outside the historic borders of Western civilization is explained not only 
by rapid economic growth, but also by the scale of their economies. The trajectory of some 
countries development has become a real threat to the economic dominance of traditional 
leaders in the capitalistic world. Thus, the disparities that define modern global economy 
determine not only the condition of individual national economies environment, but also 
contribute to the changing of geo-economics map of the world [3].  

There are a lot of reasons of world economy development negative impact shock 
vibrations upon Ukraine. In order to carry out an effective economic policy it is important 
to correctly identify a list of the most acute economic problems associated with the 
influence of global economic imbalances.  

In February – April 2011 ministers of finance and heads of central banks of G–20 
adopted indicators of economic disparities. The system of indicators includes: state debt 
and country deficit; ration of private savings and population debts; external imbalance 
defined as trade balance state, net investment incomes and transfers, taking into account 
the impact of exchange rate, fiscal, monetary and other policies.  

According to the representatives of European Commission and EU governments „an 
effective supervisory mechanism” is intended for the prevention and correction of 
macroeconomic imbalances will detect the loss region economies competitiveness.  

The most respecting competitiveness ratings of national economy today are Rating of 
World Economic Forum (WEF) (Davos, Switzerland) and the international Institute of 
Management Development (IIMD) (Lausanne, Switzerland). The paradigm of national 
economy competitiveness which emerged in the last decade of XX century covers a wide 
range of issues some of which are beyond the substantive scope of traditional economics. 
Mentioned international institutions compare countries according to the set of criteria that 
characterize economic, social and political sphere. Nowadays, one of the main functions of 
indicators of national economics competitiveness is to identify common trends in national 
economics functioning which allow drawing conclusions about the existence of disparities 
in the development of modern global economy.  
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World Economic Forum calculates the index of global competitiveness on the basis of 
more than 100 criteria, obtained as statistical data and poll data of participating countries. 
These criteria form 12 components (pillars) of national economy competitiveness. 
According to the above assumption, the biggest change in components evaluation is 
concerned with such components as: “Macroeconomic stability” and “The level of 
financial market development” (table 2). As illustrated, according to the “Macroeconomic 
stability” Ukraine lost for the past 3 years 41 points in the rating,; and according to “The 
level of financial market development” – 34 points. Only 5 new countries were added to 
the list during these years [4].  

 
Table 2.  Ukraine in rating of WEF after 12 by the constituents of competitiveness 

Year 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
A place of Ukraine is in rating 72 from 134 

countries 
82 from 133 

countries 
89 from 139 

countries 
State and private institutes 115 120 134 

Infrastructure 79 78 68 

Macroeconomic stability 91 106 132 
Health protection and primary education 60 68 66 

Higher education and professional 
preparation 

43 46 46 

Efficiency of market of commodities 103 109 129 
Efficiency of labour-market 54 49 54 
Level of financial market development 85 106 119 
Rigging the newest technologies 65 80 83 

Market size.  31 29 38 

Level of development of business 80 91 100 

Innovations 52 62 63 
 
 

Table 3.  Criteria of constituents «Macroeconomic stability» and «Level of financial market 
development» in Reports from the global competitiveness of WEF for Ukraine 

Year 2008-2009  

91 place is among 
134 countries 
(4.60 points) 

2009-2010  

106 among 133 
countries (3.96) 

2010-2011  

132 places are 
among 139 

countries (3.20) 
Deficit (surplus) of the state 
budget 

78 place  
(-1.3% GDP) 

68 place  
(-1.5% GDP) 

134 place  
(-11.4% GDP) 

Level of national economies 85 (18.8% GDP) 72 (20.4% GDP) 96 (15.6% GDP) 
National debt 18 (13.4%) 27 (19.9% GDP) 52 (31.3% GDP) 
Level of financial market 
development 

91 (*) 100 (*) 108 (*) 

Financing is through a local 
fund market 

92 (*) 107 (*) 120 (*) 

Availability of loans 66 (*) 87 (*) 130 (*) 
Presence of venture capital 58 (*) 91 (*) 121 (*) 
Firmness of banks 112 (*) 133 (*) 138 (*) 
Adjusting of fund market 120 (*) 127 (*) 127 (*) 

* - an estimation is on results questioning 
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More detailed criteria examination indicates that the most negative impact on the 
national economy competitiveness had those problem criteria which are now inherent in 
many other countries. Modification of these criteria is the cause of active discussion of 
global economy imbalances (table 3) [4]. 

Negative impact of world economic imbalances to the economy of Ukraine increased 
by the influence of internal factors as reflected by other elements and criteria, but this 
crisis and declining of competitiveness level is due to the external shock. Reducing of 
average assessment of these elements for all participating countries in the rating is 
predictable effect of global economic imbalances influence. However, lower estimate of 
this component for Ukraine was more significant than in other countries. Just how national 
production recession deep has exceeded world one, the gap between the assessments of 
above mentioned elements for Ukraine and the average estimates for other participating 
countries has also increased (rice.1) [4]. 
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Rice. 1.  A value of constituent is the «Macroeconomic environment» in rating of the World 
economic forum 

 

Institute of Management Development in 2011 used to determine competitiveness 
level of the countries wider range of parameters: 248 parameters, 132 of which are 
statistical data and 116 are survey among high and middle level of management. Another 
83 criteria are published as supplementary information. According to the methodology of 
IIMD these criteria are grouped into four pillars of competitiveness. We are interested here 
in “Macroeconomic environment” according to our research. IIMD Global 
Competitiveness Yearbook is published in May, so Yearbook 2011 has already reflected 
data for 2010 which show particular recovery of national economies after the crisis, 
including Ukraine’s economy. Despite the fact that the average values of certain 
macroeconomic criteria varied according to the stages of the crisis, Ukraine’s position in 
the overall IIMD rating is virtually unchanged. It is so because of the lower rating 
representativeness compared with WEF rating and because of the fact that the country is an 
outsider in the rating and in 2008 – 2010 outstripped only Venezuela. In 2011 Ukraine 
outstripped Croatia.  

However, some changes occur at the level of index components (table 4) [5]. 
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Table 4.  Ukraine in rating of International institute of development of management after 4 
by the constituents of competitiveness  

Year 2008 2009 2010 2011 
A place of Ukraine is in rating 54 from 55 

countries 
56 from 57 
countries 

57 from 58 
countries 

57 from 59 
countries 

Macroeconomic indexes 50 55 55 45 
Efficiency of government 52 56 56 58 

Business efficiency 52 53 54 55 

Infrastructure 46 48 41 48 

 
Analysis of the category that form “Macroeconomic environment” element indicates 

that the improving of the position of Ukraine according to this component in 2011 is driven 
primarily by external circumstances which confirms the statement about great dependence 
of the level of national economy competitiveness from the state of the environment  
(table 5) [5]. 

 
Table 5.  Category component the «Macroeconomic environment» in Annual of International 

institute of development of management 2010-2011 
Years 2010 2011 

 from 58 countries from 59 countries 
Internal economy 57 49 

Foreign trade 50 24 
International investments 46 45 

Employment 38 32 
Prices 52 48 

 
Factors improving the countries’ position according to this component were terms of 

trade improving, growth in foreign direct investment, exports of commercial services, 
receipts from tourism, increase of long-term employment. The authors of the Yearbook 
highlighted that the negative feature of the Ukrainian economy is its resilience to external 
stresses and the level of economic diversification.  

Unlike the WEF, IIMD includes balance of payment criteria to the criteria of 
competitiveness indexes. The increase in the deficit balance of current payments from 
1.4% to 2.09% to GDP became 1 of the 15 marked deterioration indicators for Ukraine. 

Disadvantages of integrated competitiveness indexes are of the same nature as 
shortcomings of any integral index. Competitiveness indexes have conditional content; 
they are limited in time and place where they can reflect true state of affairs. 
Competitiveness index is an aggregate number of individual criteria, where the number and 
composition properties which are combined (synthesized) into an integral indicator is 
largely caused by subjective factors.  

The problem of global imbalances arises before the economy of Ukraine as it arises 
before any other country integrated into the global economy. Excessive dependence on 
external factors can have devastating impact on the national economy, exemplified by 
catastrophic decline of real GNP of Ukraine in 2009 – fold to that of the recession of world 
production (rice.2) [6].  
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Large-scale recession of national production, in fact, was predictable according to the 

“quality” of economic growth in 2000-2008. Indicators of export and import quotas and 
foreign quota indicate on the great dependence of the national economy from the 
participation in the international division of labor (rice. 3) [6].  
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Rice. 3.  A stake of export and import is in GDP of Ukraine in 2000-2010, % GDP 

 
High values of these indicators in combination with low geographic and commodity 

export diversification causes high sensitivity of national economy to changes in global 
demand in several product groups. The fall of global investment demand  during the crisis 
led to lower prices and volumes of demand for basic compound of Ukrainian export – 
ferrous metals (in 2001-2009 their share in national export was 31.6%), the demand for 
chemical products has also significantly reduced (in 2001-2009 – 8.1% in the structure of 
export). Terms of trade worsened in 2009 to 11%, while during 2001-2008 they became 
better (in total for 50% ) [7].  

Sensitivity parameters of national economy to external influences determine the need 
to clarify the nature and trends of global economic imbalances development. 
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Thus, the macroeconomic parameters of national economy functioning improved in 
2010 increasing the competitiveness level of the country. However, the reasons that led to 
the high vulnerability of Ukraine’s economy to changes in external conditions, including 
the impact of global economic imbalances, are not eliminated. Therefore, it is necessary to 
monitor, predict indexes of global competitiveness and disproportionality of the world 
economy development, because, as we see, these processes have direct impact on the rate 
of growth or decline of the economy of Ukraine. 
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INNOWACYJNOŚĆ  SZANSĄ SKUTECZNYCH  
DZIAŁA Ń PRZEDSIĘBIORSTW  

NA KONKURENCYJNYM RYNKU W WARUNKACH 
SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO  

 
 

Streszczenie  
Nasilająca się konkurencja rynkowa w sytuacji presji ze strony innych państw 

członkowskich UE i zataczającego coraz szersze kręgi kryzysu gospodarczego, przy 
jednocześnie rosnących wymaganiach jakościowych przez klientów wymusza na 
przedsiębiorstwach konieczność racjonalnych zachowań i wdrażania rozwiązań i działań 
innowacyjnych, stymulujących jakość oferty podażowej. Działania te nie mogą już, jak 
było to zwyczajem przy tradycyjnym podejściu do innowacji, dotyczyć tylko sfery 
podażowej, ale w coraz większym stopniu wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
konsumentów poprzez analizę rynku i badanie potrzeb klientów, przy wykorzystaniu 
instrumentów marketingu. 

 
 
 

THE INNOVATIVENESS AS THE CHANCE  
OF EFFECTIVE OPERATIONS OF ENTERPRISES  

ON THE COMPETITIVE MARKET CONDITIONED  
THE ECONOMIC SLOWDOWN 

 
Abstract  
The increasing market competition in a situation of pressure from other EU member 

countries and spreading economic crisis, while simultaneously increasing quality 
requirements by customers, forces the need of rational behavior of companies and 
implementation of innovative solutions and actions that stimulate market offer. These 
actions can no longer, as was the rule of the traditional approach to innovation, apply only 
to the supply sphere, but increasingly meet the expectations of consumers through market 
analysis and research needs of customers, using marketing tools. 
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1.  ISTOTA I KIERUNKI ZMIAN W PROCESIE INNOWACJI 

Świadomy, wyedukowany, współczesny klient precyzyjnie definiujący swoje 
oczekiwania wobec dostawców, dotyczące szeroko pojętej wartości produktu, to 
niewątpliwie klient wymagający, czyniący zakupy z rozmysłem i pełną świadomością, 
unikający decyzji pod presją impulsu i potrafiący dochodzić swoich praw. Jednocześnie 
jest to potencjalny partner, który nie tylko potrafi ocenić ofertę rynkową, ale też 
współuczestniczyć w jej formułowaniu, wnioskując kierunek niezbędnych jej zmian2. 
Z kolei jakość produktu, będąca głównym ogniwem jego wartości jest wspomagana przez 
szeroko rozumiany proces innowacji. 

Termin innowacja pochodzi od późnołacińskiego słowa innovatio „odnowienie”, od 
łacińskiego innovare „odnawiać”, a słownik wyrazów obcych definiuje ją jako 
„wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzoną, nowość, reformę”3. 

Innowacje utożsamiane są z pewną ideą, nowatorską myślą, czy pomysłem, jak 
i z rzeczowym efektem i konkretną zmianą w działalności gospodarczej, lub też w sensie 
czynnościowym z procesem o charakterze zależności przyczynowo – skutkowych, które 
mają na celu przygotowanie i wprowadzenie do praktyki nowatorskiego rozwiązania. 
Proces innowacji jest także rozumiany jako „system działań obejmujących inspirację, 
inwencję, imitację, akt innowacji”4. Natomiast Schumpeter pojęcie innowacji definiuje 
jako wszelkie możliwe zmiany w produkcji i dystrybucji towarów, wyodrębniając trzy 
fazy w procesie zmian: pomysł (invention), wprowadzenie innowacji (innovation) i jej 
rozpowszechnienie (diffusion). 

Praktyka dowodzi, że oprócz oryginalności ważne jest tempo ich formułowania  
i dynamika zaistnienia nowych rozwiązań (czyli ich wprowadzenie i rozpowszechnienie), 
dając szansę wyprzedzenia innych konkurencyjnych firm. Swoisty przełom w obszarze 
innowacji wystąpił od momentu uwzględnienia w decyzjach przedsiębiorców opinii  
i oczekiwań konsumentów, zgodnie z zasadami marketingu. O ile przed tym okresem 
miały miejsce niemal wyłącznie innowacje podażowe, to obecnie zarysowuje się podział 
na dwa rodzaje innowacji: podażowe i popytowe. 

Innowacje sfery podażowej dotyczą przedsiębiorstw i występują w obszarze np. 
zwiększenia mocy produkcyjnych, czy redukcji kosztów i określane są mianem innowacji 
organizacyjnych i procesowych. Źródłem takich innowacji są nowe możliwości techniczne 
i produkcyjne wytwórców. Powstają one w rezultacie procesów inwestycyjnych oraz prac 
naukowo-badawczych realizowanych w kraju lub osiągnięć techniczno-produkcyjnych 
przejmowanych z zagranicy w postaci licencji patentowych i know-how, importowanych 
maszyn i urządzeń oraz szkolenia pracowników za granicą. 

Innowacje sfery popytowej wiążą się z oczekiwaniami konsumentów i dotyczą takich 
działań jak: jakość produktów, udział w rynku, wejście na nowe rynki (ekspansja 
terytorialna). Inspiracją do powstania innowacji popytowych jest ciągła analiza rynku  
i badanie potrzeb klientów, przy użyciu instrumentów marketingu. Istotą innowacji 
popytowych jest liczenie się z potrzebami i opiniami klientów i nie stawianie ich przed 
faktem dokonanym, w postaci gotowych ofert produktów czy usług, lecz ukształtowanych 
przy ich udziale. Dlatego tak ważne stało się systematyczne odczytywanie przez 

                                                 
2  S. Makarski, (red.), Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, Uniwersytet 

Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 5. 
3  W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 306. 
4  M. Jagielski, Innowacje w sferze usług, „Z.N.” Seria II, prace habilitacyjne, z. 130, AE w Poznaniu 1993,  

s. 11-13. 
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przedsiębiorców informacji płynących z rynku i umiejętne ich wykorzystanie 
w formułowaniu oferty podażowej. Polega to na współpracy z konsumentami  
w formułowaniu nowych pomysłów, zarówno w kierunkach rozwoju produktów i usług 
jak też lepszymi niż dotąd rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi. Skutkiem 
takiej współpracy są w szczególności: lepsze rozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, 
identyfikowanie się konsumentów z danym produktem lub usługą oraz lepsza komunikacja 
z klientami. Również przedsiębiorstwa z tytułu ściślejszej współpracy z klientami odnoszą 
szereg korzyści, a w szczególności: zmiany organizacyjno-marketingowe w firmie, wzrost 
przychodów ze sprzedaży i niższe koszty wprowadzania na rynek produktów  
i usług innowacyjnych, a w rezultacie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. 
Przesłanką mocniejszej pozycji konkurencyjnej jest zdecydowanie większe prawdopodo-
bieństwo sprzedaży przed firmami konkurencyjnymi. Jest to możliwe zwłaszcza wówczas, jeśli 
tempo wprowadzania innowacji w danej firmie jest zdecydowanie wyższe od pozostałych 
przedsiębiorstw. To z kolei ma związek ze słabnącą siłą nabywczą części społeczeństwa  
i kurczącym się popytem, jako skutek spowolnienia gospodarczego i zataczającym coraz szersze 
kręgi kryzysem gospodarczym. Spowolnienie gospodarcze zmusza firmy do modyfikacji 
dotychczasowych lub opracowania nowych modeli biznesowych pozwalających na redukcję 
kosztów i minimalizowanie ryzyka. Stało się to inspiracją do kreowania innowacji w zakresie 
modeli biznesowych, jako odpowiedzi na pojawienie się na rynku konkurentów 
niskokosztowych. Innowacje te polegają na przekształceniu całego biznesu i przyjęciu 
odmiennych sposobów rywalizacji w sektorze5. Innowatorzy strategiczni, realizujący ten typ 
innowacji starają się zaoferować inne atrybuty produktu lub usługi niż czynią to konkurenci lub 
umożliwia tradycyjna technologia. W ten sposób stają się bardziej atrakcyjni dla nowych grup 
nabywców poprzez podkreślenie innych atrybutów, kontrastujących z cechami ofert tradycyjnych 
firm. Innowacyjne firmy podkreślają odmienność oferty produktowej i wprowadzają na rynek 
nową wartość, która adresowana jest do wąskiej grupy odbiorców. Innowatorzy w zakresie 
modeli biznesowych zazwyczaj nie odkrywają absolutnie nowych produktów i usług, lecz 
redefiniują istniejące i/lub sposoby ich dostarczania (zmiana procesu dystrybucji). 

 

2.  DOSKONALENIE OFERTY RYNKOWEJ PRZESŁANK Ą  
     TRWAŁOŚCI FUNKCJONOWANIA PRZEDSI ĘBIORSTW 

Zaostrzająca się konkurencja powoduje, że przedsiębiorstwa napotykają na coraz 
większe trudności w funkcjonowaniu. W tej sytuacji są zmuszone do poszukiwania 
skutecznych sposobów przystosowania się do zmiennych realiów rynku. Za jedną z form 
uznaje się wdrażanie innowacji techniczno – organizacyjnych, gdyż innowacja oznacza 
wprowadzenie czegoś nowego, nowość, reformę. To dzięki niej, zdaniem J. Cieślika6, 
wyodrębnił się dynamiczny, innowacyjny segment, oznaczający nową jakość w funkcjono-
waniu sektora small biznesu na przełomie XX i XXI wieku, który mimo niewielkich 
rozmiarów ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki w krajach wysoko 
rozwiniętych. Natomiast inicjatywy przedsiębiorcze polegają na wdrożeniu innowacji 
technologicznych, dotyczących nowych produktów i nowych, lub znacząco usprawnionych 
metod wytwarzania. 

                                                 
5  C. Markides,. Racing to be Second. Innovation through Imitation. [in:] BirknshawJ., Ghoshal S., Markides C., 

Stopford J., Yip G.: The future of the Multinational Company, John Wiley&Sons, England 2003, s. 211-212. 
6  J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wyd. Akademickie i profesjo-

nalne Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 333. 
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Istota i sens działań innowacyjnych w firmach sprowadza się do wzrostu ich 
konkurencyjności rynkowej. Presję na wyższą jakość w firmie wywierają zarówno inne 
przedsiębiorstwa jak również klienci, którzy poprzez rosnące wymagania jakości 
produktów wymuszają proces innowacji. Przeprowadzona analiza stopnia zaawansowania 
procesu innowacji w Polsce, jak też w przekroju województw i firm o zróżnicowanej skali 
działalności dowodzi, że nie jest on przez większość firm doceniany. W rezultacie 
zdecydowana większość przedstawicieli firm, zwłaszcza o skali mikro, nie zauważa 
potrzeby nie tylko innowacyjnych wdrożeń w sferze technologii, czy organizacji, ale także 
w obszarze poszerzenia kompetencji kadry. Rolę kompetencji w zespole uwarunkowań 
innowacyjnych działań menedżera prezentuje rycina 1. 

zasoby 

działanie mened żer  
i jego pomysły 

kompetencje 

okazje 

 
Ryc. 1.  Centralne usytuowanie człowieka w procesie przedsiębiorczości. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Uznając poziom kompetencji osób kierujących firmami i ich współpracowników, za 

główny warunek skłonności przedsiębiorców do działań innowacyjnych konieczna jest 
praca nad ich poszerzeniem. Poszerzone kompetencje pozwalają bowiem w sposób 
analityczny dostrzec występujące na rynku okazje i możliwości rozwoju firm. 
Kompetentne osoby potrafią też konstruktywnie spojrzeć na posiadane zasoby i ocenić ich 
przydatność pod kątem rozwoju działań innowacyjnych 

 

3.  SKŁONNOŚĆ MŚP W POLSCE DO DZIAŁA Ń INNOWACYJNYCH 

Jak stwierdza Łapiński7 Polska obecnie znajduje się w specyficznym momencie 
rozwoju, gdyż dotychczasowe przewagi konkurencyjne, oparte na niskich kosztach pracy 
coraz wyraźniej tracą na znaczeniu. Konieczne staje się zatem budowanie nowych przewag 
opartych na wiedzy i innowacyjności, stanowiących podstawowy czynnik długookreso-
wego rozwoju gospodarczego. W tym obszarze istotne staje się rozwijanie działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw w tym badawczo-rozwojowej, jako najważniejszych 
czynników konkurencyjności w skali globalnej. 

Rozpatrywanie problematyki innowacyjności w odniesieniu do MŚP* w Polsce jest w 
pełni uzasadnione, gdyż wg danych GUS tworzą one prawie połowę PKB (48,4%).  
Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił w Polsce wzrost znaczenia dużych i średnich firm  

                                                 
7  J. Łapiński, Innowacje w przedsiębiorstwach. Innowacyjność 2010, Copyright by Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 9. 
*  skrót MŚP oznacza firmy małe (zatrudniające 10-49 osób), średnie (50-249 osób), i duże (ponad 249 osób). 
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w tworzeniu PKB – w okresie 2004-2009 udział tych grup podmiotów systematycznie rósł  
(z 21,9% w 2004 r. do 23,9% w 2009 r. firm dużych i z 8,9% w 2005 do 10,1% w 2009 r. 
dla średnich)8. Ponadto MŚP tworzą bardzo znaczący rynek pracy, zatrudniając 8,6 mln 
osób. Znaczący jest też udział MŚP w eksporcie Polski, gdyż w 2010 r. na 49054 
przedsiębiorstwa z tej grupy sporządzające sprawozdanie dla GUS 15719 (32,0%) 
przypadło na eksporterów. Oznacza to, że niemal co trzecie MŚP partycypowało  
w eksporcie. 

Od 2004 r., tj. od momentu członkostwa naszego kraju w UE, uzasadnione stało się 
rozpatrywanie problematyki wymiany handlowej w ramach eurorynku i ustalanie rankingu 
naszego kraju w strukturze państw współtworzących wspólnotę. Wysoce konkurencyjny 
eurorynek narzuca konieczność gwarantowanej jakości produktów i usług, co wymusza 
potrzebę powszechniejszego niż dotychczas wdrażania innowacji. Jest to swoiste 
zobowiązanie, aktualne tym bardziej, że Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc 
w rankingu 27 krajów UE, pod względem udziału przedsiębiorstw prowadzących 
działalność innowacyjną (tab. 1). Co więcej w latach 2006-2008 wskaźnik ten dla Polski 
spadł w porównaniu z ubiegłym okresem i ukształtował się na poziomie 22%.Skala 
zróżnicowań w obrębie krajów wspólnoty jest olbrzymia, a prym wiodą Niemcy, ze 
wskaźnikiem 72%. Najmniej korzystną, bo ostatnią lokatę w strukturze analizowanych 
grup zajmują firmy małe (zatrudniające 10-49 osób). Niewiele korzystniej, bo na czwartym 
miejscu od końca uplasowały się firmy średnie (zatrudniające 50-249 osób). Podobnie 
firmy duże osiągnęły wynik piąty od końca, odnotowując wskaźnik 62% firm, które 
wdrożyły innowacje produktowe lub procesowe. 

 

Tab. 1. Odsetek firm innowacyjnych w Polsce na tle krajów UE w latach 2006-2008  

Lp. 
Udział firm wdrażających 

innowacje (%) 
Ogółem  W tym zatrudniających osób: 

10-49 50-249  >249 
1. Ogółem (%) 22,0 15,0 34,0 62,0 

2. 
Skala zróżnicowań  
w rankingu krajów UE  

72,0-22,0 68,0-15,0 79,0-27,0 92,0-45,0 

3. 
Miejsce Polski w rankingu 
krajów UE 

25 27 24 23 

Źródło:Zestawiono w oparciu o dane z Eurostat Statistic Database [2011]. 

 
Niemniej ważne od technologicznych okazują się innowacje dotyczące zmian  

w sposobie organizacji przedsiębiorstwa oraz dotyczące wykorzystania instrumentów 
marketingu. O ile pierwsze polegają na wdrożeniu do praktyki nowej metody 
organizacyjnej, bądź to w miejscu pracy bądź też w stosunkach z otoczeniem, by 
w rezultacie osiągnąćlepsze wyniki, podnieść wydajność pracy oraz lepiej wykorzystać 
kapitał intelektualny to drugim celem jest wdrożenie nowej metody marketingowej.  
Ta z kolei może polegać na zmianach w projekcie lub konstrukcji produktu, czy 
opakowania, nowych rozwiązaniach w zakresie dystrybucji, promocji lub strategii 
cenowej. Zamierzeniem docelowym tej sfery działań jest lepsze zaspokojenie potrzeb 
klientów, otwarcie nowych rynków zbytu i zwiększenie skali sprzedaży.  

W latach 2006-2008 innowacje w tym obszarze wdrożyło w Polsce 20% firm, z tego 
15% małych, 27% średnich i 52% dużych (tab. 2). 

                                                 
8  J. Łapiński, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w: raport o stanie sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2010, s. 13. 
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Tab. 2. Odsetek firm, które w latach 2006-2008 wdrożyły innowacje organizacyjne lub 
marketingowe (w %) 

Lp. 
Udział firm wdrażających 
ten typ innowacji (%) 

Ogółem 
W tym zatrudniających osób: 

10-49 50-249  >249 
1. Ogółem (w %) 20,0 15,0 27,0 52,0 

2. 
Skala zróżnicowań 
w rankingu krajów UE  

73,0-15,0 71,0- 11,0 76,0-23,0 87,0-46,0 

3. 
Miejsce Polski w rankingu 
krajów UE 

28 28 27 24 

Źródło: Zestawiono w oparciu o dane z Eurostat Statistic Database [2011]. 
 

Na tle wyników innych krajów członkowskich polskie firmy wypadają pod tym 
względem bardzo słabo, zajmując przedostatnie miejsce. Tylko nieznacznie lepsza – 
trzecia od końca jest pozycja firm średnich. Najkorzystniej, bo na szóstym miejscu od 
końca uplasowały się firmy duże, skutkiem czego ich dystans od średniej dla UE był 
wyraźnie mniejszy niż w pozostałych grupach. 

Chcąc w przyszłości zachować rynkową pozycję konkurencyjną przedsiębiorcy 
polscy powinni jasno określić się w jakim kierunku zmierzać będą ich działania 
innowacyjne. Dane tabeli 3 pozwalają poznać preferencje przyznane przez przedsiębior-
ców poszczególnym rodzajom innowacji.  

 

Tab. 3.  Odsetek przedsiębiorstw, które uznały za ważne poszczególne cele działalności 
innowacyjnej w Polsce w latach 2006-2008 (w %) 

Lp. 
Cele działalności 

innowacyjnej firm 
Ogółem 

Sektor 
Przedsiębiorstwa o liczbie 

zatrudnionych 
publiczny prywatny 10-49 50-249 >249 

1. Poprawa jakości 55,0 48,0 55,0 54,0 54,0 58,0 
2. Zwiększenie asortymentu 53,0 36,0 55,0 50,0 56,0 60,0 
3. Zwiększenie zdolności 42,0 24,0 43,0 43,0 40,0 43,0 
4. Zwiększenie udziału 

w rynku 
41,0 25,0 42,0 38,0 43,0 48,0 

5. Zastąpienie 
przestarzałych produktów 
lub procesów 

38,0 43,0 38,0 35,0 40,0 45,0 

6. Wejście na nowe rynki 38,0 22,0 39,0 36,0 41,0 40,0 
7. Zwiększenie 

elastyczności produkcji 
32,0 21,0 33,0 31,0 32,0 35,0 

8. Poprawa bhp 32,0 24,0 33,0 33,0 31,0 33,0 
9. Obniżka kosztów 

pracy/jednostkę 
29,0 24,0 30,0 27,0 29,0 37,0 

Źródło: Zestawiono w  oparciu o dane z GUS. 

 
Z analizy odsetka przedsiębiorców, którzy uznali w grupie przyjętych dziesięciu 

celów za najbardziej ważne wynika, że  najwięciej wskazań dotyczyło poprawy jakości 
(55%) wyrażających opinię. Dotyczy to zarówno sektora publicznego, jak też prywatnego, 
a w strukturze wg wielkości także firm małych. Również w firmach średnich i dużych 
miało miejsce uznanie za ważną jakości jako priorytetowej innowacji (na drugim miejscu 
tuż po zwiększeniu asortymentu). Na kolejnych, wyżej punktowanych miejscach, znalazły 
się zwiększenie zdolności produkcyjnej i zwiększenie udziału w rynku oraz zastąpienie 
przestarzałych produktów lub procesów. Podobne poglądy i preferencje miały miejsce 
wśród przedsiębiorców reprezentujących firmy o różnej skali wielkości. Najmniej bo 29% 
firm wskazało obniżkę jednostkowych kosztów produkcji. Najwyższy odsetek 
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wskazujących wszystkie ww. cele działań miał miejsce wśród przedstawicieli firm dużych, 
co potwierdza najwyższe ich zainteresowanie problematyką innowacyjności. 

 

4.  PODSUMOWANE I WNIOSKI 

Konieczność doskonalenia oferty rynkowej firm wskazuje, że jedyną drogą wiodącą 
do osiągnięcia tego celu są różnego typu innowacje. Analiza skali tego zjawiska  
w polskich przedsiębiorstwach odsłania jednak ich zasadniczą słabość i dystans dzielący je 
od analogicznych wskaźników, charakteryzujących inne kraje unijne. Tylko nieznacznie 
korzystniejsza sytuacja w dużych przedsiębiorstwach nie zmienia całości obrazu, gdyż 
liczbowo są one w zdecydowanej mniejszości. Natomiast mające największy liczbowy 
udział małe firmy wypadają w tej analizie porównawczej do innych krajów członkowskich 
bardzo słabo, niemal zamykając listę państw członkowskich.  

Okazuje się zatem, że przejście od ilości do jakości, a tym bardziej wartości 
oferowanych na eurorynku produktów i usług przy zastosowaniu rozwiązań 
innowacyjnych nie jest sprawą łatwą, lecz jak wynika z analizy konieczną. Ponad 20-letni 
okres funkcjonowania zasad gospodarki rynkowej i ponad 8-letnie członkostwo naszego 
kraju w strukturach unijnych z całą bezwzględnością obnażyły słabości naszej gospodarki, 
wyznaczając kierunek i skalę niezbędnych działań polskich przedsiębiorstw. 

Siłą motoryczną, wymuszającą konieczność działań są nie tylko zewnętrzne, 
konkurencyjne działania firm na eurorynku, ale także w równym stopniu ciągle rosnące 
oczekiwania bardziej wyedukowanych i znających swoje prawa klientów. Oznacza to, że 
oprócz docenionej wcześniej innowacyjności podażowej pilnie nadrabiać trzeba zaległości 
we wdrażaniu innowacyjności popytowej, wskazującej na konieczność partnerskiego 
traktowania klientów, współuczestniczących w formułowaniu odpowiedzialnej w swojej 
treści oferty rynkowej. Akceptacja oferty krajowych firm przez klientów będzie możliwa 
tylko wówczas gdy jej struktura i cechy jakościowe będą porównywalne do oferty firm 
zagranicznych. Ponieważ kryzys dotyka nie tylko firm ale też indywidualnych nabywców, 
ciągle ważnym kryterium wyboru okazują się ceny, co musi być brane pod uwagę przy ich 
formułowaniu. Przekroczenie nieakceptowanej przez klientów granicy cen może 
skutecznie zredukować popyt, skłaniając klientów do zakupu innych, o substytucyjnym 
charakterze produktów, co może być z kolei źródłem problemów ekonomicznych 
rodzimych firm. 

. 
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SPECYFIKA I ZRÓ ŻNICOWANIE RYNKU PRACY 
W PRZYGRANICZNYCH REGIONACH POLSKI, 

PÓŁNOCNYCH CZECH I NIEMIEC 
 

Streszczenie 
Dynamika i kierunek zmian na rynku pracy polsko-czesko-niemieckim regionie 

przygranicznym w latach 2005-2010 ulega zróżnicowanym przemianom. Następował m.in. 
systematyczny wzrost znaczenia usługowych dziedzin działalności w strukturze 
regionalnej gospodarki. Zmianom ulega także struktura pracujących według tzw. statusu 
zawodowego. Szczególną formą staje się w coraz wyraźniejszym wymiarze 
samozatrudnienie. Ponadto nadal niska, choć wzrastająca jest skłonność do podejmowania 
pracy poza miejscami zamieszkania. Widoczna jest także tendencja zmniejszania się 
średniotygodniowego czasu pracy zatrudnionych w głównym miejscu pracy oraz wzrostu 
znaczenia zatrudniania w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wymiernym obrazem 
wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jest zaś jego zróżnicowana siła 
nabywcza, zdecydowanie wyższa w Saksonii. Bezrobocie obserwowane jest z różnym 
natężeniem we wszystkich częściach badanego przygranicznego regionu. Szczególnie 
niekorzystna na rynku pracy jest przy tym sytuacja młodzieży w wieku do 25 lat. Ogólnie 
ujmując, mimo pewnych korzystnych tendencji, wskazane procesy potwierdzają 
pogarszającą się sytuację na rynku pracy tegoż przygranicznego regionu. 

 

Słowa kluczowe:  
Pracujący, miejsce pracy, sektory i sekcje działalności, czas pracy, status zawodowy, 

region przygraniczny. 
 

THE SPECIFICITY AND THE DIFFERENTIATION 
 OF LABOUR MARKET IN BORDER REGIONS  

OF POLAND, NORTHERN CZECH AND GERMAN 
 

Abstract 
The dynamics and the direction of changes on the labor market the Polish-Czech-

German border region during 2005-2010 undergo differentiated transformations. There has 
followed, among other things, the systematic growth of the meaning of service-domains of 
the activity in the structure of the regional economy. The structure of working according to 
so called the occupational status also undergoes changes. The self-employment becomes  
                                                 
1  Autor reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
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a special form in the more and more distinct dimension. Moreover, the increasing 
inclination to the commencement the work abroad is still low. The tendency to shorten the 
average week-long working period of employed people in the main workplace and the 
growth of the meaning of employing in the part-time-work are also visible. The 
differentiated purchasing power is a measurable image of the value of the average monthly 
allowance, definitely higher in Saxony. The unemployment is observed with the different 
intensity in all parts of the investigated border region. Especially disadvantageous on the 
labor market is the situation of young people at the age of 25. Generally speaking, in spite 
of certain profitable tendencies, indicated processes confirm the worsening position of the 
market of the work of this border region. 

 

Keywords: 
Working, the workplace, sectors and sections of the activity, the working period, the 

occupational status, the border region. 

 

1.  WPROWADZENIE 

Współczesny rynek pracy to obszar permanentnego ścierania się podaży i popytu na 
pracę. Praktyczne dopasowanie pod względem ilościowym i jakościowym tych 
szczególnie istotnych elementów rynku pracy uzależnione jest od warunków na jakich 
dokonuje się transakcja między osobami oferującymi pracę, za określoną płacę a jej 
nabywcami (pracodawcami). Wyrazem zaś niedopasowania podaży i popytu na pracę jest 
bezrobocie o różnej skali i specyfice. Przedmiotem wymiany na rynku pracy jest zatem 
sprzedaż–kupno czynnika produkcji, którym jest praca. Warto jednak przy tym wskazać, iż 
rynek ten jest kształtowany nie tylko przez decyzje podejmowane przez aktywną 
zawodowo ludność i pracodawców, lecz także przez decyzje rządowej i samorządowej 
administracji. Uwarunkowania te oddziałują wyraźnie na sytuację na rynku pracy w 
przygranicz-nym regionie Dolnego Śląska, Północnych Czech i niemieckiej Saksonii. 
Widoczne jest to między innymi odnośnie dziedzinowej struktury pracujących, poziomu 
skłonności do samozatrudnienia oraz do podejmowania pracy poza miejscowościami, 
regionami i krajami zamieszkania, czasu pracy, wysokości wynagrodzenia i jego siły 
nabywczej oraz w zakresie cech bezrobocia. 

Właściwa, zobiektywizowana ocena stanu gospodarki i regionalnego rynku pracy na 
obszarze transgranicznym wymaga szerokiego zakresu odpowiednich informacji. Ponadto 
istotne przy dokonywaniu analizy porównawczej badanego regionu jest dysponowanie 
zunifikowanym pod względem metodologicznym zakresem danych. Stąd też większość 
danych pochodzi z prowadzonej przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej – 
EUROSTAT bazy danych regionalnych REGIO i odnosi się do jednostek terytorialnych 
klasyfikowanych według NUTS. Biorąc to pod uwagę w układzie jednostek 
przestrzennego odniesienia znalazły się jednostki szczebla NUTS 2 (województwo 
dolnośląskie, czeskie regiony: Severozapad i Severovýchod oraz saksońskie regiony: 
Chemnitz i Dresden). Zakresem czasowym analiz prowadzonych w niniejszym 
opracowaniu są na ogół lata 2005-2010. 

 

2.  STRUKTURA PRACUJĄCYCH WEDŁUG DZIEDZIN DZIAŁALNO ŚCI 

Przygraniczne regiony Polski, Północnych Czech i Niemiec charakteryzują się 
specyficzną strukturą pracujących, co ukazuje tabela 1. 



 

Tabela 1. Struktura pracujących w regionie przygranicznym Polski, Czech i Niemiec według sekcji EKD (NACE Rev.2) w 2010 roku (w tys.) 

Wyszczególnienie Polska Dolno-
śląskie 

Czechy Severo-
zapad 

Severo-
východ 

Niemcy Saksonia Chemnitz Dresden 

Pracujący ogółem 15 960,5 1 170,2 4 885,2 506,2 690,3 38 737,8 1 930,9 668,1 762,3 

W tym według sekcji EKD (NACE Rev.2): 

A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  2 049,9 74,2 151,2 11,5 23,2 633,1 35,7 11,5 14,7 

C – przetwórstwo przemysłowe 3 527,5 294,4 1 390,8 161,1 238,2 8 403,3 402,0 167,5 154,8 

F – budownictwo 1 285,1 103,7 464,9 55,4 67,8 2 585,8 177,3 63,8 68,9 
G - H - I – handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych; transport  
i gospodarka magazynowa oraz działalność 
związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

3 611,8 259,0 1 112,0 115,3 143,7 8 570,5 412,6 139,4 156,8 

J – informacja i komunikacja 315,9 25,2 137,1 7,1 10,9 1 233,0 49,0 11,5 20,3 

K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 371,1 29,0 115,3 7,1 12,7 1 321,3 37,3 12,9 13,0 
L – działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 173,5 16,9 40,0 3,5 3,4 266,5 16,4 0,0 6,4 

M - N – działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna oraz działalność w zakresie usług  
administrowania i działalność wspierająca 

903,9 73,5 315,1 27,6 30,3 3 950,7 199,2 57,2 82,6 

O - P - Q – administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne; edukacja; opieka zdrowotna  
i pomoc społeczna 

3 238,3 256,6 964,8 100,2 137,4 9 864,4 510,5 172,9 205,5 

R - S – działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją oraz pozostała działalność usługowa 472,4 36,7 193,7 17,4 22,7 1.909,4 90,7 26,8 39,2 

 
Źródło: EUROSTAT: baza danych regionalnych REGIO 
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We wszystkich regionach ujawnia się istotne znaczenie działalności usługowej.  
W województwie dolnośląskim w 2010 roku z sektorem usług związanych jest 59,6% 

ogółu pracujących (w tym usług rynkowych – 28,2%, a nierynkowych – 31,4%),  
z sektorem przemysłowym – 34,0%, a z sektorem rolniczym – 6,3%. 

W czeskim przygranicznym regionie Severovýchod z sektorem usług związanych jest 
52,3% ogółu pracujących (w tym usług rynkowych – 24,7%, a nierynkowych – 27,6%),  
z sektorem przemysłowym – 44,3%, a z sektorem rolniczym – jedynie 3,4%. Z kolei,  
w regionie Severozapad w sektorze usług zatrudnienie znajduje 54,9% ogółu pracujących 
(w tym usług rynkowych – 26,3%, a nierynkowych – 28,6%), z sektorem przemysłowym – 
42,8% a z sektorem rolniczym – 2,3%. 

W Saksonii natomiast z sektorem usług związanych jest 68,2% ogółu pracujących  
(w tym usług rynkowych – 26,7%, a nierynkowych – 41,5%), z sektorem przemysłowym – 
30,0%, a z sektorem rolniczym – 1,8%. 

W sektorze usług, ze względu na rolę instrumentów rynkowych oddziałujących na 
funkcjonowanie danego rodzaju działalności, wyodrębnia się dwie następujące grupy: 

1. usługi rynkowe: 
− w zakresie logistycznej obsługi ludności i firm (handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych – sekcja G, transport i gospodarka magazy-
nowa – sekcja H, oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi – sekcja I); 

− w zakresie wspomagania rozwoju przedsiębiorczości (informacja i komunikacja – 
sekcja J, działalność finansowa i ubezpieczeniowa – sekcja K, działalność 
związana z obsługą rynku nieruchomości – sekcja L); 

2. usługi nierynkowe (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – sekcja M, 
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – sekcja N, 
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne – sekcja O, edukacja – sekcja P, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 
sekcja Q, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – sekcja R oraz 
pozostała działalność usługowa – sekcja S). 

 

W strukturze pracujących w regionie przygranicznym uwidacznia się istotna rola 
usług nierynkowych, w tym zwłaszcza w zakresie edukacji, administracji publicznej  
i opieki zdrowotnej. Z usług zaś rynkowych szczególne miejsce zajmuje działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. 

Struktura pracujących według poszczególnych dziedzin jest odzwierciedleniem 
struktury funkcji pełnionych przez sąsiadujące przygraniczne regiony. Regiony czeskie 
wyróżniają się relatywnie większą rolą funkcji przemysłowej, a region dolnośląski 
największą (z badanych regionów) rolą funkcji rolniczej. 

 

3.  STATUS ZAWODOWY PRACUJĄCYCH 

W analizowanym okresie w regionie przygranicznym Polski, Północnych Czech 
i niemieckiej Saksonii zmianom ulega także struktura pracujących według tzw. statusu 
zawodowego. Szczególną formą staje się w coraz wyraźniejszym wymiarze 
samozatrudnienie. Tendencja ta obserwowana jest z różnym jednak natężeniem we 
wszystkich badanych przygranicznych regionach. Zagadnienie to w latach 2005-2010 
ukazuje tabela 2. 
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Tabela 2. Struktura pracujących w regionie przygranicznym Polski, Czech i Niemiec na tle 
Unii Europejskiej według statusu zawodowego w latach 2005-2010 (w tys.) 

Wyszczególnienie 2005 2009 2010 
Wskaźnik zmian 

2010/2005 
PRACUJĄCY OGÓŁEM 

UNIA EUROPEJSKA  
  UE – 27 211 277,6 218 370,7 217 008,0 102,71 
  UE – 15 „stare” kraje 169 624,0 174 404,4 173 400,2 102,23 
  UE – 10 „nowe” kraje 29 557,1 31 469,2 31 315,6 105,95 

POLSKA  
Polska 14 115,6 15 868,0 15 960,5 113,07 

Dolnośląskie 1 003,7 1 144,0 1 170,2 116,59 
SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC  

Republika Czeska 4 764,0 4 934,3 4 885,2 102,54 
Severozapad 502,2 509,6 506,2 100,80 
Severovýchod 693,9 690,5 690,3 99,48 

Niemcy 36 653,8 38 796,7 38 737,8 105,69 
Saksonia (Sachsen) 1 823,8 1 926,4 1 930,9 105,87 

Regienngsbezirke Chemnitz 660,1 675,6 668,1 101,21 
Regienngsbezirke Dresden 708,3 749,2 762,3 107,62 

W TYM ZATRUDNIENI (employees) 
UNIA EUROPEJSKA  

  UE – 27 174 729,9 182 167,6 180 434,9 103,27 
  UE – 15 „stare” kraje 142 610,0 147 504,8 146 292,9 102,58 
  UE – 10 „nowe” kraje 23 674,6 25 602,2 25 417,7 107,36 

POLSKA  
Polska 10 480,3 12 260,0 12 327,1 117,62 

Dolnośląskie 820,8 953,1 979,5 119,33 

SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC  
Republika Czeska 4 000,8 4 107,0 4 019,2 100,46 

Severozapad 430,0 438,9 431,1 100,26 
Severovýchod 588,2 576,6 568,3 96,62 

Niemcy 32 152,5 34 337,7 34 259,7 106,55 
Saksonia (Sachsen) 1 600,3 1 711,9 1 717,5 107,32 

Regienngsbezirke Chemnitz 577,7 600,8 593,7 102,77 
Regienngsbezirke Dresden 626,9 665,2 677,2 108,02 

W TYM SAMOZATRUDNIENI (self-employed persons) 
UNIA EUROPEJSKA  

  UE – 27 32 140,2 32 631,6 32 994,9 102,66 
  UE – 15 „stare” kraje 24 853,8 25 250,3 25 491,8 102,57 
  UE – 10 „nowe” kraje 4 954,9 5 087,0 5 144,2 103,82 

POLSKA  
Polska 2 893,8 2 979,1 3 017,4 104,27 

Dolnośląskie 159,7 167,0 173,5 108,64 
SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC  

Republika Czeska 728,2 797,8 836,4 114,86 
Severozapad 67,5 67,4 73,2 108,44 
Severovýchod 101,0 110,2 118,9 117,72 

Niemcy 4 080,4 4 214,8 4 257,8 104,35 
Saksonia (Sachsen) 214,9 209,9 210,0 97,72 

Regienngsbezirke Chemnitz 79,3 73,6 73,2 92,31 
Regienngsbezirke Dresden 79,1 81,4 83,6 105,69 

Źródło: EUROSTAT: baza danych regionalnych REGIO. 
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W latach 2005-2010 we wszystkich przygranicznych regionach (poza czeskim 
regionem Severovýchod) nastąpił wzrost liczby pracujących. W zdecydowanie 
największym stopniu zwiększyła się liczba pracujących w regionie dolnośląskim (o prawie 
16,6%) oraz w regionie drezdeńskim (o 7,6%). Z kolei, czeskie regiony Severovýchod  
i Severozapad w okresie tym wyróżniały się dynamicznym wzrostem liczby 
samozatrudnionych (wzrost odpowiednio o 17,7% i 8,4%). W zakresie tym wyróżniał się 
ponadto region dolnośląski, w którym liczba samozatrudnionych w latach 2005-2010 
wzrosła o 8,6%. 

Ogólnie biorąc, samozatrudnieni stanowią przeciętnie w Unii Europejskiej 15,2% 
ogółu pracujących. Ich udział w badanych przygranicznych regionach jest zróżnicowany. 
Najwyższy jest w regionie Severovýchod (17,2%), nieco niższy w regionie dolnośląskim 
(14,8%) i w regionie Severozapad (14,5%), a najniższy w Saksonii (jedynie 10,9% ogółu 
pracujących stanowią samozatrudnieni). 

Interesujące są ponadto tendencje zmian ilościowych liczby zatrudnionych i liczby 
samozatrudnionych. W analizowanym okresie widoczna jest wyższa dynamika wzrostu 
zatrudnionych aniżeli samozatrudnionych. Dotyczy to regionu dolnośląskiego i niemiec-
kiej Saksonii. W przygranicznych regionach Północnych Czech natomiast uwidacznia się 
odmienna tendencja. 

 

4.  MIEJSCE PRACY A MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

W warunkach zjednoczonej Europy i coraz większej otwartości rynków pracy 
poszczególnych krajów, a przy tym wzrastającej mobilności przestrzennej siły roboczej, 
wzrasta liczba osób podejmujących pracę poza granicami swych krajów i regionów. 
Skłonność ludności do podejmowania pracy poza granicami miejscowości zamieszkania 
jest jednak zróżnicowana. Dotyczy to także badanego przygranicznego regionu Polski, 
Północnych Czech i niemieckiej Saksonii. Zagadnienie to ilustruje tabela 3. 

 
Mimo narastającej skłonności do podejmowania pracy poza granicami kraju, udział 

osób pracujących w innych krajach nadal jest znikomy. W 2010 r. wynosił on w regionie 
dolnośląskim 1,14%, w regionie Severozapad – 0,85%, w Saksonii – 0,64%, a w regionie 
Severovýchod jedynie 0,26%. Dla porównania przeciętny udział pracujących poza 
granicami kraju w Unii Europejskiej wynosi 0,72%, w Polsce – 0,61%, w Czechach – 
0,55%, a w Niemczech – 0,70%. 

Zdecydowanie najmniejszą natomiast skłonność do podejmowania pracy poza 
regionami własnego zamieszkania wykazuje aktywna ekonomicznie ludność województwa 
dolnośląskiego oraz czeskich regionów Severovýchod i Severozapad. W regionach tych 
udział pracujących poza granicami tych regionów wynosił w 2010 roku odpowiednio: 
0,96%, 2,85% i 4,01%. To znacznie mniej niż w przygranicznej Saksonii 7,87%).  
Dla porównania przeciętny udział pracujących poza granicami regionów, w których 
zamiesz-kują w Unii Europejskiej wynosi 6,64%, w Polsce jedynie – 2,13%, w Czechach – 
4,81%, a w Niemczech – 10,11%. Zróżnicowanie to ma niewątpliwie wymiar nie tylko 
ekonomiczny, lecz także komunikacyjny. 
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Tabela 3. Pracujący poza miejscem zamieszkania w regionie przygranicznym Polski, Czech 
i Niemiec (w tys.) 

Wyszczególnienie 2005 2008 2010 
Wskaźnik 

zmian 
2010/2005 

PRACUJĄCY POZA GRANICAMI KRAJU 
UNIA EUROPEJSKA  

  UE – 27 1 118,3 1 451,6 1 559,5 139,5 
  UE – 15 „stare” kraje 1 073,9 1 389,7 1 450,7 135,1 
  UE – 10 „nowe” kraje 797,0 1 075,7 1 100,2 138,0 

POLSKA  
Polska 52,7 78,6 98,0 186,0 

Dolnośląskie 8,4 11,4 13,3 158,3 
SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC  

Republika Czeska 21,8 24,6 26,7 122,5 
Severozapad 2,5 4,0 4,3 172,0 
Severovýchod 1,0 1,8 1,8 180,0 

Niemcy 149,8 275,8 269,6 180,0 
Saksonia (Sachsen) 7,5 13,5 12,3 164,0 

PRACUJĄCY W TYM SAMYM REGIONIE KRAJU 
UNIA EUROPEJSKA  

  UE – 27 195 027,3 201 890,4 200 260,0 102,7 
  UE – 15 „stare” kraje 183 061,8 189 581,8 188 219,0 102,8 
  UE – 10 „nowe” kraje 154 438,1 159 237,7 158 094,0 102,4 

POLSKA  
Polska 13 870,6 15 465,0 15 522,1 111,9 

Dolnośląskie 977,0 1 118,3 1 145,6 117,3 
SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC  

Republika Czeska 4 526,8 4 686,8 4 623,7 102,1 
Severozapad 485,2 490,6 481,6 99,3 
Severovýchod 674,5 665,7 668,8 99,2 

Niemcy 32 838,8 34 674,5 34 553,3 105,2 
Saksonia (Sachsen) 1 667,4 1 753,6 1 766,7 106,0 

w tym: Regienngsbezirke Chemnitz 598,0 615,3 613,0 102,5 
Regienngsbezirke Dresden 665,5 706,8 719,5 108,1 

PRACUJĄCY W INNYM REGIONIE KRAJU 
UNIA EUROPEJSKA  

  UE - 27 12 946,0 14 040,4 14 400,4 111,2 
  UE - 15 „stare” kraje 12 859,8 13 913,9 14 258,0 110,9 
  UE – 10 „nowe” kraje 12 204,3 13 104,5 13 419,1 110,0 

POLSKA  
Polska 192,2 324,0 340,3 177,1 

Dolnośląskie 18,3 14,0 11,2 61,2 
SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC  

Republika Czeska 215,3 222,9 234,8 109,1 
Severozapad 14,5 15,0 20,3 140,0 
Severovýchod 18,4 23,0 19,7 107,1 

Niemcy 3 618,0 3 840,0 3 914,8 108,2 
Saksonia (Sachsen) 147,7 158,9 151,9 102,8 

w tym: Regienngsbezirke Chemnitz 59,3 56,1 50,6 85,3 
Regienngsbezirke Dresden 39,2 37,5 38,3 97,7 

Źródło: EUROSTAT: REGIO (wyniki badania LFS (Community labour force survey); w Polsce – BAEL). 
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5.  CZAS PRACY 

Badania reprezentacyjne wskazują, iż zróżnicowanie między poszczególnymi 
częściami analizowanego przygranicznego regionu dotyczą także średniego tygodniowego 
czasu pracy zatrudnionych. Zagadnienie to ukazuje tabela 4. 

 

Tabela 4.  Średni tygodniowy czas pracy (w godz.) zatrudnionego w głównym miejscu pracy  
w regionie przygranicznym Polski, Czech i Niemiec 

Wyszczególnienie 2005 2009 2010 
Wskaźnik 

zmian 
2010/2005 

UNIA EUROPEJSKA  
  UE – 27 38,0 37,6 38,2 100,53 
  UE – 15 „stare” kraje 37,3 36,9 36,8 98,66 

POLSKA  
Polska 40,9 40,7 40,6 99,27 

Dolnośląskie 41,7 40,8 40,6 97,36 
SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC  

Republika Czeska 41,9 41,5 41,2 98,33 
Severozapad 41,2 41,1 40,8 99,03 
Severovýchod 42,4 41,3 41,1 96,93 

Niemcy 35,7 35,7 35,7 100,00 
Saksonia (Sachsen) 37,4 36,8 36,7 98,13 

w tym: Regienngsbezirke Chemnitz 37,8 37,2 37,0 97,88 
Regienngsbezirke Dresden 37,3 36,7 36,5 97,86 

Źródło: EUROSTAT: REGIO (wyniki badania LFS (Community labour force survey); w Polsce – BAEL). 

 
W latach 2005-2010 we wszystkich badanych przygranicznych regionach uwidacznia 

się tendencja zmniejszania się średniotygodniowego czasu pracy zatrudnionych w głów-
nym miejscu pracy. O ile średniotygodniowy czas pracy zatrudnionego w przygranicznych 
regionach Polski i północnych Czech jest zbliżony i wynosi ok. 41 godzin, to w niemiec-
kiej Saksonii jest o ok. 4 godziny krótszy, a przeciętnie w krajach Unii Europejskiej 
wynosi ok. 38 godzin. 

W analizowanym okresie w badanych przygranicznych regionach Polski, Północnych 
Czech i Saksonii coraz bardziej widoczne jest „dzielenie” stanowisk pracy tak, ażeby 
zwiększyć liczbę pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

Tendencja ta jest dostrzegana powszechnie w Unii Europejskiej. Różne jest jednak jej 
natężenie. Dotyczy to także badanego regionu przygranicznego. Największą dynamika 
wzrostu liczby pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy wyróżniają się czeskie 
regiony Severozapad i Severovýchod oraz region drezdeński.  

W latach 2005-2010 liczba pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy wzrosła 
w tych regionach odpowiednio o: 63,85%, 28,44% i 28,39%. W regionie dolnośląskim 
obserwuje się natomiast niższą dynamikę wzrostu w tym zakresie (jedynie 9,39%) i pewne 
załamanie tychże tendencji w ostatnich latach.  

Ukazuje to tabela 5. 
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Tabela 5.  Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy w regionie przygranicznym Polski, 
Czech i Niemiec na tle Unii Europejskiej w latach 2005-2010 (w tys.) 

Wyszczególnienie 2005 2009 2010 
Wskaźnik 

zmian 
2010/2005 

UNIA EUROPEJSKA  
  UE – 27 37 320,4 41 006,5 41 717,4 111,78 
  UE – 15 „stare” kraje 33 989,4 37 702,8 38 272,2 112,60 
  UE – 10 „nowe” kraje 2 339,0 2 324,8 2 360,0 100,90 

POLSKA  
Polska 1 521,4 1 334,8 1 331,5 87,52 

Dolnośląskie 69,2 81,7 75,7 109,39 
SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC  

Republika Czeska 233,2 273,1 288,6 123,76 
Severozapad 13,0 18,6 21,3 163,85 
Severovýchod 32,7 40,9 42,0 128,44 

Niemcy 8 800,5 10 136,7 10 143,9 115,27 
Saksonia (Sachsen) 346,9 408,9 413,0 119,05 

w tym: Regienngsbezirke Chemnitz 121,1 134,5 137,5 113,54 
Regienngsbezirke Dresden 132,1 166,0 169,6 128,39 

Źródło: EUROSTAT: REGIO (wyniki badania LFS (Community labour force survey); w Polsce – BAEL). 
 

W 2010 roku w krajach Unii Europejskiej 19,22% ogółu pracujących stanowiły osoby 
pracujące w takim wymiarze czasu, podczas gdy w województwie dolnośląskim tylko 
6,47%, a regionach czeskich Severozapad i Severovýchod jeszcze mniej (odpowiednio: 
4,21% i 6,08%). Wyższe udziały w tym względzie dotyczą sąsiedniego regionu 
niemieckiej Saksonii (w podregionie drezdeńskim udział zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy w 2010 roku wynosił 22,25%, a w podregionie Chemnitz – 
20,58%).  

Ogólnie biorąc, na rynku pracy widoczna jest tendencja wzrostu znaczenia 
zatrudniania w niepełnym wymiarze czasu pracy. W wielu przypadkach ta forma jest 
społecznie i ekonomicznie korzystna tak dla pracodawców, jak i pracowników. 

 

6.  WYNAGRODZENIA I ICH SIŁA NABYWCZA 

Wykształcenie, długość czasu pracy, jej efektywność to jedne z ważniejszych 
czynników oddziałujących na wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
zatrudnionych. Wynagrodzenie zostało przeliczone według kursu euro i stąd też jest 
względnie porównywalne. Badania w tym zakresie prowadzone są m.in. przez ośrodek 
statystyki transgranicznej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Badania tegoż ośrodka 
mają międzynarodowy wymiar, a ich informacyjną podstawą są dane statystyczne 
pochodzące z ośrodków statystycznych poszczególnych sąsiednich regionów i krajów. 
Zagadnienie zróżnicowania przestrzennego w zakresie comiesięcznych wynagrodzeń  
w badanym przygranicznym regionie obrazuje w ujęciu dynamicznym tabela 6. 
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Tabela 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w euro) w regionie przygranicznym 
Polski, Czech i Niemiec 

Wyszczególnienie 2003 2006 2007 2008 2009 2010 
Wskaźnik 

zmian 
2003=100 

Polska 501 636 711 837 717 807 146,5 
Dolnośląskie 508 672 756 892 762 854 152,8 

Republika Czeska 516 690 755 906 883 941 144,8 
Severovýchod 
(Liberecky kraj) 470 626 685 817 792 859 145,1 

Niemcy 2902 3077 3015 3096 3141 3227 111,2 
Saksonia (Sachsen) 2127 2260 2292 2366 2489 2547 119,7 

a) Do wyliczenia dynamik przyjęto wynagrodzenia wyrażone w walutach krajowych. b) Dane dotyczą 
podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od 
liczby pracujących. 

Źródło: wyniki badań Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. 
 

Poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przygranicznym regionie 
Saksonii jest wyraźnie wyższy aniżeli w sąsiednich regionach czeskich i w regionie 
dolnośląskim. O ile wynagrodzenie to jest zbliżone w regionach libereckim i dolnośląskim 
(w 2010 roku odpowiednio: 859 euro i 854 euro), to w Saksonii jest prawie 3-krotnie 
wyższy. Dynamika jednak wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w regionach libereckim  
i dolnośląskim jest wyraźnie wyższa niż w niemieckiej Saksonii. 

Wymiernym obrazem wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
w analizowanym przygranicznym regionie jest jego siła nabywcza, czyli innymi słowy 
ilość towarów, które mogą zostać nabyte za uzyskane wynagrodzenie. W tym zakresie 
także ujawnia się istotne zróżnicowanie, którym informują dane dotyczące jedynie 
wybranych towarów, a prezentowane w tabeli 7. 

 

Tabela 7.  Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2010 r. w regio-
nie przygranicznym Polski, Czech i Niemiec 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Ilość jednostek, którą można nabyć za przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 

Dolnośląskie Liberecky kraj Saksonia 
Bułka pszenna mała 50 g 6825 12730 8490 
Chleb mieszany pszenno-żytni, zwykły 500 g 1365 2319 2626 
Szynka wieprzowa gotowana 1 kg 109 120 270 
Mleko krowie o zawartości 2-2,5% tłuszczu 1 l 1865 1443 3442 
Masło o zawartości 82-82,5% tłuszczu 
„Extra”, świeże 200 g 797 987 2337 

Cukier biały kryształ 1 kg 723 1127 3639 
Czekolada mleczna 100 g 1019 1096 3351 
Piwo pełne jasne, o zawartości 12,5% 
ekstraktu wagowego, w butelce 500 ml 1157 1419 4245 

Wino gronowe czerwone wytrawne 750 ml 196 172 747 
Pomidory 1 kg 484 501 1132 
Ziemniaki 1 kg 1689 1723 2380 
Proszek do prania 400 g 709 693 2158 
Pasta do zębów 75 ml 685 786 1819 
Benzyna bezołowiowa, 95-oktanowa 1 l 657 651 1572 
Olej napędowy 1 l 666 679 1819 

Źródło: wyniki badań Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. 
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Ilość towarów, które mogą być nabyte za przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
zaświadcza o zdecydowanie, relatywnie wyższej sile nabywczej wynagrodzeń 
uzyskiwanych w niemieckiej Saksonii. Na zbliżonym poziomie znajduje się natomiast siła 
nabywcza wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników zatrudnionych w regionach 
czeskich i w regionie dolnośląskim. 

 

7.  BEZROBOCIE 

Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że część ludności w wieku produkcyjnym, 
zdolnej do pracy i gotowej do podjęcia pracy odpowiadającej typowym warunkom 
występującym w gospodarce, pozostaje bez pracy pomimo podjętych poszukiwań. 
Zjawisko to obserwowane jest z różnym natężeniem także we wszystkich częściach 
badanego przygranicznego regionu.  

W latach 2005-2010 stopa bezrobocia w badanym regionie transgranicznym, 
mierzona stosunkiem liczby bezrobotnych do łącznej liczby ludności ekonomicznie 
aktywnej, była wyraźnie zróżnicowana przestrzennie. Ukazuje to tabela 8. 

 
Tabela 8.  Stopa bezrobocia w regionie przygranicznym Polski, Czech i Niemiec na tle Unii 

Europejskiej w latach 2005-2010 (w %) 

Wyszczególnienie 2005 2008 2009 2010 
Wskaźnik 

zmian  
2010/2005 

UNIA EUROPEJSKA 
  UE – 27 8,9 7,0 8,9 9,6 107,87 
  UE – 15 „stare” kraje 8,2 7,2 9,1 9,6 117,07 
  UE – 10 „nowe” kraje 13,4 6,8 9,0 10,5 78,36 

POLSKA 
Polska 17,7 7,1 8,2 9,6 54,24 

Dolnośląskie 22,8 9,1 10,1 11,3 49,56 
SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC 

Republika Czeska 7,9 4,4 6,7 7,3 92,41 
Severozapad 13,5 7,8 10,3 11,1 82,22 
Severovýchod 5,6 4,0 7,3 7,0 125,00 

Niemcy 11,1 7,5 7,7 7,1 63,96 
Saksonia (Sachsen) 18,7 12,9 12,4 11,3 60,43 

Regienngsbezirke Chemnitz 17,8 12,1 12,3 11,4 64,04 
Regienngsbezirke Dresden 18,3 12,3 12,0 10,4 56,83 

Źródło: EUROSTAT: REGIO (wyniki badania LFS (Community labour force survey); w Polsce – BAEL). 
 

W latach 2008-2010 obserwuje się jednak wzrost stopy bezrobocia w przygranicz-
nych regionach północnych Czech i w regionie dolnośląskim. Odmienna natomiast 
tendencja charakteryzuje Saksonię. Przeciętnie ujmując w krajach Unii Europejskiej w tym 
okresie widoczny jest także wzrost stopy bezrobocia, a w końcu 2010 roku jej poziom 
wynosił 9,6%. 

Najniższy relatywnie poziom stopy bezrobocia w 2010 roku dotyczył czeskiego 
Severovýchod (jedynie 7,0%). Jej poziom był nieco wyższy w pozostałych częściach 
przygranicznego regionu, a mianowicie: w regionie dolnośląskim i w niemieckiej Saksonii 
(po 11,3%), a w regionie Severozapad (11,1%). W tym jednak zakresie ma miejsce istotne 
zróżnicowanie. Do jednostek terytorialnych o szczególnie wysokiej stopie bezrobocia 
należą przygraniczne niemieckie miasta: Görlitz (19,1%) i Hoyerswerda (17,8%). 
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Zdecydowanie najniższy poziom stopy bezrobocia dotyczy regionu libereckiego (jedynie 
7,8%).  

W analizowanym okresie w polsko-czesko-niemieckim regionie przygranicznym 
widoczne są także zmiany struktury bezrobotnych według wieku. Szczególnie 
niekorzystna na rynku pracy jest przy tym sytuacja młodzieży w wieku do 25 lat. W coraz 
większym stopniu, zwłaszcza w regionach przygranicznych Północnych Czech i w regio-
nie dolnośląskim osoby w tym wieku mają problemy ze znalezieniem pracy stając się 
bezrobotnymi. Zagadnienie to ukazuje tabela 9. 

 

Tabela 9. Stopa bezrobocia ludności w wieku do 25 lat (w %) w regionie przygranicznym 
Polski, Czech i Niemiec na tle Unii Europejskiej 

Wyszczególnienie 2005 2008 2009 2010 
Wskaźnik 

zmian  
2010/2005 

UNIA EUROPEJSKA 
  UE – 27 18,6 15,6 19,9 20,9 112,37 
  UE – 15 „stare” kraje 16,7 15,5 19,6 20,3 121,56 
  UE – 10 „nowe” kraje 29,5 15,9 22,0 24,8 84,07 

POLSKA 
Polska 36,9 17,3 20,6 23,7 64,23 

Dolnośląskie 45,0 19,9 23,3 23,7 52,67 
SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC 

Republika Czeska 19,2 9,9 16,6 18,3 95,31 
Severozapad 27,8 18,2 23,5 26,4 94,96 
Severovýchod 14,8 8,3 14,9 20,8 140,54 

Niemcy 15,5 10,5 11,2 9,9 63,87 
Saksonia (Sachsen) 20,5 15,6 14,9 12,7 61,95 

Regienngsbezirke Chemnitz 16,3 11,4 13,1 11,5 70,55 
Regienngsbezirke Dresden 20,7 17,6 16,5 12,1 58,45 

Źródło: EUROSTAT: REGIO (wyniki badania LFS (Community labour force survey); w Polsce – BAEL). 
 

Poważny problem ze znalezieniem pracy przez młodych ludzi dotyczy przede 
wszystkim czeskiego regionu Severozapad, gdzie w 2010 roku stopa bezrobocia wśród 
ludności w wieku do 25 lat wynosiła 26,4% wykazując w ostatnich latach tendencję 
wzrostową. Równie wysoki jej poziom dotyczy regionu dolnośląskiego (23,7%). 
Relatywnie najkorzystniejsza sytuację w tym zakresie prezentuje niemiecka Saksonia 
(12,7%).  

W niemal wszystkich badanych przygranicznych regionach ujawnia się tendencja 
wzrostowa. Taki stan jest odzwierciedleniem sytuacji obserwowanej statystycznie  
w krajach UE, gdyż sytuacja młodych ludzi poszukujących pracy uległa w nich 
wyraźnemu pogorszeniu. Zaznaczyć należy, iż w 2010 roku w krajach Unii Europejskiej 
poziom stopy bezrobocia sięgał 21%. 

Trudności ze znalezieniem pracy w przygranicznym regionie mają charakter zarówno 
ilościowy, jak też jakościowy. W latach 2005-2010 zróżnicowany ilościowo i przestrzen-
nie kierunek zmian wykazuje udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok. 
Ukazuje to tabela 10. 
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Tabela 10.  Wskaźnik bezrobocia długoterminowego (w %) w regionie przygranicznym 
Polski, Czech i Niemiec na tle Unii Europejskiej 

Wyszczególnienie 2005 2008 2009 2010 
Wskaźnik zmian  

2010/2005 
UNIA EUROPEJSKA 

  UE – 27 46,20 37,36 33,47 40,10 86,80 
  UE – 15 „stare” kraje 42,03 36,52 33,44 40,16 95,55 
  UE – 10 „nowe” kraje 57,00 40,10 33,32 40,27 70,65 

POLSKA 
Polska 57,70 33,47 30,31 31,13 53,95 

Dolnośląskie 53,60 30,04 26,70 31,58 58,92 
SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC 

Republika Czeska 52,98 49,25 30,04 40,94 77,27 
Severozapad 64,14 61,64 38,20 55,45 86,45 
Severovýchod 45,80 44,65 23,55 40,39 88,19 

Niemcy 53,05 52,64 45,53 47,35 89,26 
Saksonia (Sachsen) 60,06 59,04 53,52 51,96 86,51 

w tym: Regienngsbezirke Chemnitz 62,56 61,85 55,25 55,85 89,27 
Regienngsbezirke Dresden 56,85 55,99 49,40 47,80 84,08 

Źródło: EUROSTAT: REGIO (wyniki badania LFS (Community labour force survey); w Polsce – BAEL). 

 
Przeciętnie w krajach Unii Europejskiej ponad 40% bezrobotnych stanowią osoby 

pozostające bez pracy przez ponad 12 miesięcy. Sytuacja w badanym przygranicznym 
regionie jest w tym zakresie zróżnicowana. Według reprezentacyjnych badań 
statystycznych, udział bezrobotnych długoterminowych w czeskim regionie Severozapad 
przekracza 55%, w niemieckiej Saksonii wynosi prawie 52%, a z drugiej strony w regionie 
dolnośląskim udział tej grupy bezrobotnych wynosi niespełna 31,6%. 

Bezrobocie na obszarze polsko-czesko-niemieckiego przygranicza jest wysoce 
zróżnicowane także pod względem płci. Gospodarcze trudności poszczególnych regionów 
odbijają się bardzo niekorzystnie szczególnie na sytuacji kobiet. W latach 2008-2010 stopa 
bezrobocia wśród kobiet zwiększyła się w analizowanym regionie przygranicznym, co 
obrazuje tabela 11. 

 

Tabela 11.  Stopa bezrobocia kobiet (w %) w regionie przygranicznym Polski, Czech  
i Niemiec na tle Unii Europejskiej 

Wyszczególnienie 2005 2008 2009 2010 
Wskaźnik zmian  

2010/2005 
UNIA EUROPEJSKA 

UE - 27 9,7 7,5 8,9 9,6 98,97 
UE - 15 „stare” kraje 9,0 7,7 9,0 9,6 106,67 
UE – 10 „nowe” kraje 14,5 7,5 9,2 10,6 73,10 

POLSKA 
Polska 19,1 8,0 8,7 10,0 52,36 

Dolnośląskie 23,7 10,3 10,3 11,4 48,10 
SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC 

Republika Czeska 9,8 5,6 7,7 8,5 86,73 
Severozapad 15,1 8,8 12,5 13,5 89,40 
Severovýchod 7,6 5,4 8,8 8,7 114,47 

Niemcy 10,7 7,5 7,2 6,5 60,75 
Saksonia (Sachsen) 18,1 12,6 12,2 10,6 58,56 

w tym: Regienngsbezirke Chemnitz 18,2 13,1 12,7 11,1 60,99 
Regienngsbezirke Dresden 17,7 11,5 11,5 9,7 54,80 

Źródło: EUROSTAT: REGIO (wyniki badania LFS (Community labour force survey); w Polsce – BAEL). 
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Szczególnie wysokie bezrobocie wśród kobiet dotyczy czeskiego regionu 
Severozapad, gdzie stopa bezrobocia w 2010 roku wynosiła 13,5%. Jest to poziom  
o prawie 4 punkty procentowe wyższy od występującego przeciętnie w krajach Unii 
Europejskiej (9,6%). Relatywnie najkorzystniejsza jest sytuacja w drugim z czeskich 
regionów przygranicznych Severovýchod, gdzie stopa bezrobocia wśród kobiet w końcu 
2010 roku wynosił jedynie 8,7%, podczas gdy w regionie dolnośląskim (11,4%),  
a w Saksonii (10,6%). Do jednostek terytorialnych o szczególnie wysokiej stopie 
bezrobocia kobiet należą przygraniczne niemieckie miasta: Görlitz (18,7%) i Hoyerswerda 
(18,3%). 

Stopa bezrobocia wśród mężczyzn jest natomiast na ogół niższa aniżeli wśród kobiet, 
co przedstawiają informacje zawarte w tabeli 12. 

 

Tabela 12.  Stopa bezrobocia mężczyzn (w %) w regionie przygranicznym Polski, Czech  
i Niemiec na tle Unii Europejskiej 

Wyszczególnienie 2005 2008 2009 2010 
Wskaźnik zmian  

2010/2005 
UNIA EUROPEJSKA 

  UE – 27 8,3 6,6 9,0 9,6 115,66 
  UE – 15 „stare” kraje 7,5 6,7 9,1 9,5 126,67 
  UE – 10 „nowe” kraje 12,5 6,2 8,9 10,5 84,00 

POLSKA 
Polska 16,6 6,4 7,8 9,3 56,02 

Dolnośląskie 22,1 8,2 9,9 11,2 50,68 
SĄSIEDNIE REGIONY CZECH I NIEMIEC 

Republika Czeska 6,5 3,5 5,8 6,4 98,46 
Severozapad 12,3 7,2 8,7 9,3 75,61 
Severovýchod 4,0 3,0 6,2 5,8 145,00 

Niemcy 11,4 7,4 8,1 7,5 65,79 
Saksonia (Sachsen) 19,2 13,1 12,6 11,8 61,46 

Regienngsbezirke Chemnitz 17,4 11,3 11,9 11,7 67,24 
Regienngsbezirke Dresden 18,8 12,9 12,5 10,9 57,98 

Źródło: EUROSTAT: REGIO (wyniki badania LFS (Community labour force survey); w Polsce – BAEL). 

 

Obszarami wyróżniającymi się relatywnie niskim bezrobociem wśród mężczyzn są 
czeskie przygraniczne regiony: Severovýchod i Severozapad, gdzie w 2010 roku stopa 
bezrobocia męskiej części mieszkańców wynosiła odpowiednio: 5,8% i 9,3%. Niewiele 
wyższy poziom stopy bezrobocia mężczyzn charakteryzuje region dolnośląski (11,2%)  
i niemiecką Saksonię (11,8%). Wysokość tej stopy bezrobocia jest relatywnie większa od 
charakteryzującej przeciętnie kraje Unii Europejskiej (9,6%). 

 

8.  ZAKOŃCZENIE 

Rynek pracy w polsko-czesko-niemieckim regionie przygranicznym w latach 2005-
2010 ulegał zróżnicowanym przemianom. Wskazać przy tym należy na następujące cechy 
i tendencje tychże przemian: 

− ludność tegoż regionu wykazywała coraz mniejszą aktywność na rynku pracy; 
− następował systematyczny wzrost znaczenia usługowych dziedzin działalności  

w strukturze regionalnej gospodarki; 
− zmianom ulegała struktura pracujących według tzw. statusu zawodowego,  

a szczególną formą staje się w coraz wyraźniejszym wymiarze samo zatrudnienie; 
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− w warunkach coraz większej otwartości rynków pracy w badanym przygranicznym 
regionie, a przy tym wzrastającej mobilności przestrzennej siły roboczej, udział osób 
pracujących poza granicami kraju i regionów zamieszkania nadal jest znikomy, choć 
obserwowany jest wzrost skłonności w tym zakresie; 

− widoczna jest tendencja zmniejszania się średniotygodniowego czasu pracy 
zatrudnionych w głównym miejscu pracy oraz tendencja wzrostu znaczenia 
zatrudniania w niepełnym wymiarze czasu pracy; w wielu przypadkach ta forma jest 
jednak społecznie i ekonomicznie korzystna tak dla pracodawców, jak  
i pracowników; 

− poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przygranicznym regionie 
Saksonii jest wyraźnie wyższy aniżeli w sąsiednich regionach czeskich i w regionie 
dolnośląskim; wymiernym obrazem wartości przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia jest jego zróżnicowana siła nabywcza; 

− bezrobocie obserwowane jest z różnym natężeniem we wszystkich częściach 
badanego przygranicznego regionu; 

− szczególnie niekorzystna na rynku pracy jest przy tym sytuacja młodzieży w wieku 
do 25 lat; w coraz większym stopniu, zwłaszcza w regionach przygranicznych 
Północnych Czech i w regionie dolnośląskim osoby w tym wieku mają problemy ze 
znalezieniem pracy stając się bezrobotnymi; 

− zróżnicowany ilościowo i przestrzennie kierunek zmian wykazuje udział 
bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok. 
 

Rynek pracy w przygranicznym regionie Dolnego Śląska, Północnych Czech  
i niemieckiej Saksonii nie jest zrównoważony. Wyrazem braku rynkowej równowagi są 
rozbieżności między skalą i strukturą popytu i podaży pracy, ujawniające się m.in. z jednej 
strony poprzez bezrobocie, a z drugiej poprzez oferty pracy. Sytuacja ta dotyczy 
wszystkich części badanego przygranicznego regionu, a jej determinanty mają zbliżony 
charakter. 

Biorąc pod uwagę kierunek dotychczasowych przemian demograficznych 
warunkujących w istotnej mierze zakres zmian na regionalnym rynku pracy, wskazać 
należy, iż w badanym przygranicznym regionie w najbliższej przyszłości obserwowane 
będą procesy gospodarcze polegające na zespoleniu malejących pod względem ilościowym 
zasobów siły roboczej z możliwościami i potrzebami wytwórczymi.  

Liczyć się przy tym należy z narastającym procesem reorientacji zawodowej ludności 
regionu, co sprzyjać będzie efektywnemu łączeniu zawodowych umiejętności i klasyfikacji 
pracowników z potrzebami rozwoju gospodarczego i rozwojem regionalnego rynku pracy. 
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI  
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

PODKARPACIA JAKO ELEMENT  
RACJONALIZACJI GOSPODARKI BUD ŻETOWEJ  

 

Streszczenie 
Zarządzanie ryzykiem oraz wdrażanie zasad kontroli zarządczej ma istotny wpływ na 

racjonalizację gospodarki budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego. 
Problematyka efektywnej gospodarki finansowej w samorządach terytorialnych jest 
szczególnie istotna ze względu na zakres zadań publicznych niezbędnych do realizacji oraz 
ograniczone zasoby jakimi dysponuje sektor publiczny.  
 

Słowa kluczowe: 
Ryzyko, jednostki sektora samorządu terytorialnego, gospodarka budżetowa. 

 

THE RISK MANAGEMENT IN THE ACTIVITY OF UNITS  
OF THE LOCAL GOVERNMENT OF TERRITORIAL 

PODKARPACIE AS AN ELEMENT OF THE 
RATIONALIZATION OF THE BUDGETARY ECONOMY 
 
Abstract 
The risk management and the initiation of rules of the management inspection have 

an essential influence on the rationalization of the budgetary economy in units of the local 
government. The problems of the effective financial activity in local governments are 
especially essential for the range of public functions which are indispensable to the 
realization as well as limited resources which the public sector disposes. 

 
Keywords: 
The risk, units of the sector of the local government, the budgetary economy.  

 

                                                 
1  Autorka reprezentuje Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii. 
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WPROWADZENIE  

Słowo ryzyko występuje w potocznym języku niemal codziennie. Ryzyko towarzyszy 
działalności podmiotów gospodarczych, w tym także jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych. Termin ten używamy bywa powszechnie na określenie takich 
sytuacji, jak: 

− stan zagrożenia, 
− możliwość wystąpienia zdarzenia nieprzewidzianego, 
− możliwość poniesienia straty, 
− możliwość uzyskania wyniku odmiennego od oczekiwanego, 
− wydatkowania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, 
− możliwość wystąpienia korupcji.  

 

Coraz częściej oprócz słowa ryzyko używany bywa termin mający podobne 
znaczenie, a mianowicie niepewność. Dla rozróżnienia obu pojęć zwraca się najczęściej 
uwagę na obiektywny charakter ryzyka i subiektywny charakter niepewności.  

Można wskazać na podstawowe różnice pomiędzy tymi zjawiskami2: 
− ryzyko można zmierzyć prawdopodobieństwem (kryterium obiektywne) zaś 

niepewność daje się ocenić jedynie poziomem wiary, czy dane zjawisko może 
nastąpić (kryterium subiektywne), 

− ryzyko występuje wtedy, gdy liczba potencjalnych scenariuszy w zakresie 
kształtowania się wielkości docelowej jest ograniczona, niepewność dopuszcza 
możliwość zaistnienia każdego scenariusza, spośród ich nieskończonej liczby, 

− w przypadku ryzyka wystąpienie danego scenariusz skutkuje określonym poziomem 
wielkości docelowej, zaś niepewność oznacza sytuację, gdy wystąpienie danego 
scenariusza nie ma istotnego związku  z finalnym poziomem wielkości docelowej 
 

Najprostsza definicja ryzyka wskazuje, iż jest to możliwość wystąpienia zdarzeń, 
mających w konsekwencji negatywny wpływ na wynik działalności lub niebezpieczeństwa 
poniesienia straty.  

W sektorze finansów publicznych obejmujących również finanse samorządowe 
ryzyko zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3. 
Cytowana ustawa o finansach publicznych przewiduje potrzebę prowadzenia kontroli 
zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, a więc i w jednostkach 
samorządu terytorialnego, której celem jest między innymi zarządzanie ryzykiem. Ustawa 
stanowi, że zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, stąd też  
i kwestii zarządzania ryzykiem, należy do obowiązków (oprócz właściwego ministra  
i kierowników jednostek sektora finansów publicznych) wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta, czy przewodniczącego zarządu danej jednostki samorząd terytorialnego.  

Działalność jednostek samorządowych ukierunkowana jest na ograniczanie ryzyka, 
ale również na wykorzystywanie pojawiających się szans. Poprawny system zarządzania 
ryzykiem jest w konsekwencji zorientowany na osiąganie lepszych wyników  
w przyszłości, a poza tym wspomaga bieżące podejmowanie decyzji. Stąd też powinien on 
wynikać z dobrze zaplanowanej, logicznej, kompleksowej i udokumentowanej strategii. 
Strategia ta przewiduje utworzenie ogólnej instrukcji działania, planów i procedur, które 

                                                 
2  T. Kiziukiewicz, Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Wyd. Difin, Warszawa 

2010. 
3  Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
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będą wykorzystywane w codziennej pracy danego urzędu, czy w poszczególnych jego 
komórkach organizacyjnych, w celu zarządzania ryzykiem.  

Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego można bowiem 
rozpatrywać m.in. w obszarach: finanse (np. mniejsza niż planowano wielkość dochodów  
z podatków lokalnych), kadry (np. błędy w pracy pracowników przy wydawaniu 
różnorodnych decyzji), informatyka (np. wadliwie działające oprogramowanie) bądź 
usługi komunalne, które to z kolei dzielą się na liczne dziedziny. Tego typu ryzyka można 
też rozpatrywać w ujęciu strategicznym (długookresowym) oraz operacyjnym 
(krótkookresowym).  

W świetle zasygnalizowanego problemu zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora 
finansów publicznych w oparciu o przepisy cyt, ustawy o finansach publicznych podjęto 
próbę oceny wpływu tego procesu na racjonalizację gospodarki budżetowej w jednostkach 
samorządu terytorialnego.  

Problematyka efektywnej gospodarki finansowej w samorządach terytorialnych jest 
szczególnie istotna ze względu na zakres zadań publicznych niezbędnych do realizacji oraz 
ograniczone zasoby jakimi dysponuje sektor publiczny.  

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest ocena wdrażania procedur 
zarządzania ryzykiem i ich wpływ na prawidłowe funkcjonowanie finansów i działalności 
jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowy materiał badawczy stanowią informacje 
pochodzące ze źródeł pierwotnych, pozyskane w wyniku przeprowadzonych w 2011 r. 
badań ankietowych wśród 10 jednostek samorządu terytorialnego Podkarpacia.  

 

RYZYKO A RACJONALIZACJA GOSPODARKI BUD ŻETOWEJ  
W SEKTORZE SAMORZ ĄDOWYM  

Istotnym problemem w wydatkowaniu środków z budżetów samorządowych jest 
racjonalizacja. Podstawowym warunkiem racjonalizacji jest przestrzeganie zasady 
legalizacji wydatków, czyli nieponoszenie wydatków, dla których nie można wskazać 
podstawy prawnej4. Przestrzeganie prawa przy planowaniu wydatków ma szczególne 
znaczenie w warunkach korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków 
z budżetu UE. niezwykle ważne jest programowanie i planowanie wydatków ściśle według 
reguł określonych w przepisach UE i umowach międzynarodowych. W trakcie ubiegania 
się o środki z budżetu UE jednostki samorządowe muszą wykazać się spełnieniem 
warunków koniecznych, realnością zadań i dobrym przygotowaniem procesu realizacji 
zadania. W finansowaniu  zadań środkami UE niezbędne jest przestrzeganie procedur 
występowania o środki, monitorowania realizacji zadań oraz prawidłowego rozliczania 
finansowego i rzeczowego (z uwzględnieniem stosowania procedur wewnętrznej kontroli 
finansowej).  

W przypadku niespełnienia warunków dofinansowania projektu – jednostka poniesie 
konsekwencje w postaci zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami. Racjonalizacja 
wydatków wymaga rzetelnego, realnego i odpowiedniego ich ujmowania w planie 
finansowania zadań w budżetach rocznych i programach wieloletnich. Instrumentem 
racjonalizacji wydatków jest ich planowanie na podstawie potrzeb, określające 
zapotrzebowanie finansowe w danej dziedzinie (liczba mieszkańców, liczba 
korzystających z usług, standard). Planowanie wydatków odbywa się z zastosowaniem 

                                                 
4  A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Wyd. SGH, Warszawa 

2008. 
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metody historycznej, zgodnie z którą wydatki są zdeterminowane poziomem i strukturą 
wydatków w okresach poprzednich.  

Znacznie trudniejsza do stosowania jest metoda kształtowania wydatków  
w zależności od potrzeb. Trudności występują w warunkach ograniczonych możliwości 
przejmowania przez władze publiczne dodatkowych danin publicznych od społeczeństwa  
i gospodarki oraz ograniczonych możliwości przejmowania przez władze publiczne 
dodatkowych danin publicznych od społeczeństwa i gospodarki oraz ograniczonych 
możliwości sięgania po dochody zwrotne. Nadmiar uzasadnionych potrzeb powoduje 
rywalizację o pozyskanie środków i wymaga wielostronnych analiz umożliwiających 
wybór konkretnych celów.  

Rozpatrując problem finansowania budżetowego należy mieć na uwadze fakt, że 
zasoby jakie mogą być wykorzystane w sektorze publicznym są ograniczone.  
W warunkach trudności stosowania kryteriów efektywnościowych należy postawić 
zasadnicze pytanie, jakie cele i zadania mają być finansowane z posiadanych środków 
publicznych.  

Problematykę racjonalności finansowania budżetowego można rozpatrywać  
w następujących płaszczyznach5: 

− w płaszczyźnie właściwego, tj. racjonalnego rozdziału środków, które z natury rzeczy 
są ograniczone, pomiędzy uznane za najpotrzebniejsze na danym terenie, w danym 
czasie i uznania władz samorządowych, 

− w płaszczyźnie właściwego, tzw. racjonalnego wykorzystania rozdzielonych środków 
przez poszczególne podmioty budżetowe. 
 

Środki budżetowe powinny być wydatkowane w sposób oszczędny z zastosowaniem 
zasad racjonalności gospodarczej, czyli: 

− minimalizacji kosztów, tak aby przy założonym efekcie możliwie minimalizować 
ponoszone koszty osiągania założonych celów (realizacji zadań), 

− maksymalizacji efektów, tak aby maksymalizować osiągane efekty z wydatkowanych 
nakładów.  
 

Gospodarkę finansową samorządu terytorialnego cechuje ograniczoność środków 
finansowych w stosunku do zakresu przypisanych ustawowo zadań. W tych warunkach 
przed władzami lokalnymi stoją wyzwania związane z koniecznością stosowania 
mechanizmów racjonalizujących gospodarkę budżetową. 

Dla racjonalnego wykorzystania środków publicznych ważne jest6  
− ile środków może być wydatkowanych, 
− jaki jest cel wydatkowania tych środków 
− w jaki sposób środki te są wydatkowane. 

 

Potrzeba stosowania mechanizmów racjonalizujących gospodarkę finansową 
występuje w płaszczyźnie dochodowej i wydatkowej budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. Wynika to z faktu, iż podstawą do ustalania zakresu realizowanych zadań 
jest wysokość dochodów budżetowych. Zasadniczym celem racjonalizacji strony 
dochodowej jest wzrost wielkości budżetu. Jego osiągnięcie jest uzależnione od 
stosowania instrumentów o charakterze zarówno ekonomicznym jak i politycznym.  
Po stronie wydatków celem jest wzrost efektywności gospodarowania i lepsze 
                                                 
5  L. Patrzałek, (red): Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego. Wyd. Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010. 
6  H. Sochacka-Krysiak, Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006. 
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wykorzystanie majątku komunalnego. Racjonalne gospodarowanie wymaga stosowania 
mechanizmów poprawy efektywności poprzez silniejsze powiązanie dochodów z wydatka-
mi. Racjonalizacja wydatków (kosztów) jest również bardzo ważna przy realizacji zadań 
inwestycyjnych. Podstawowym kryterium podejmowania decyzji dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań powinien być rachunek efektywności inwestycji, zgodnie  
z wyliczoną zaktualizowaną wartością netto i wewnętrzną stopą zwrotu projektu. 
Samorządy funkcjonują w warunkach wysokich potrzeb inwestycyjnych o charakterze 
zarówno ilościowym jak i jakościowym, a także szerokiego zakresu zadań bieżących. 
Możliwości finansowania zadań są niewspółmiernie niskie w stosunku do skali 
istniejących potrzeb. Dlatego też w tych warunkach szczególnie istotny jest proces 
racjonalizacji gospodarki budżetowej dokonywany przez władze samorządowe. Proces ten 
wymaga podejmowania zintegrowanych działań, których skutkiem jest wzrost dochodów 
budżetu oraz poprawa efektywności wydatkowania środków z budżetu.   

Zarządzanie ryzykiem ma istotny wpływ procesy racjonalność gospodarowania 
środkami budżetu samorządowego, a tym samym na wynik finansowy. Przy ryzyku 
finansowym jest to wpływ bezpośredni, natomiast przy ryzyku niefinansowym wpływ 
pośredni.  

 

POLITYKA ZARZ ĄDZANIA RYZYKIEM W JEDNOSTKACH 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODKARPACIU 

Zarządzanie ryzykiem – to system metod i działań zmierzających do obniżenia 
stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i do 
podejmowania w tym celu optymalnych decyzji. Szczegółowe poznanie charakteru 
i zakresu potencjalnego ryzyka pozwala na wybór w odpowiednim czasie czynności 
zapobiegawczych (np. ubezpieczenie od niektórych rodzajów ryzyka, zmiany organizacji, 
zwiększenie nadzoru nad wydatkowaniem środków publicznych) bądź też 
minimalizujących jego wpływ i skutki7. 

Głównym celem zarządzania ryzykiem jest zabezpieczenie operacyjnej efektywności 
samorządu terytorialnego, która zakłócana może być realizującymi się ryzykami. Cel ten 
opisać można jako stabilizację oraz zapewnienie kontynuowania działalności przez 
samorząd w taki sposób, aby mógł on wytwarzać swój produkt lub usługę skutecznie  
i sprawnie. Możliwe jest to pod warunkiem zachowania ludzkich, fizycznych, naturalnych 
i finansowych środków, które samorząd terytorialny wykorzystuje do realizacji swych 
celów, określanych jako zadania ustawowe. 

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego powinno być poddane 
ściśle określonemu procesowi, na który składają się następujące etapy:  

1. wyznaczenie celów i zrozumienie kontekstu danej dziedziny,  
2. identyfikacja ryzyka (np. praca w powołanej grupie roboczej, ankietyzacja 

pracowników w poszczególnych wydziałach urzędu, rozmowy z pracownikami, 
wykorzystywanie doświadczenia innych jednostek i osób), 

3. analiza ryzyka: 
−  prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka,  
−  konsekwencje określonych zdarzeń,  

4. szacowanie ryzyka i jego hierarchizacja (wysokie, średnie, niskie ryzyko),  

                                                 
7  J. Czaputowicz, Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo 

naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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5. ocena ryzyka (czy ryzyko jest akceptowane czy nieakceptowane), 
6. zarządzanie ryzykiem:  

−  przeciwdziałanie ryzyku (tworzenie i wdrożenie planów działania),  
−  przenoszenie ryzyka (np. zawieranie polis ubezpieczeniowych, wykorzystywanie 

gwarancji dobrego wykonania kontraktu),  
−  akceptacja ryzyka (wynikająca przykładowo z faktu, że koszty przeciwdziałania 

ryzyku znacznie przewyższają potencjalne koszty wystąpienia określonych 
zjawisk), 

−  wycofanie się z danych działań. 
 

Poprawność procesu zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym to odpowiednia 
organizacja tego procesu w Urzędzie. Na każdym z wyżej wymienionych etapów procesu 
zarządzania ryzykiem powinno dochodzić do konsultacji i komunikacji na temat ryzyka  
w danym Urzędzie oraz winien być prowadzony nadzór nad ryzykiem i jego przegląd. 
Wzorcowe procedury określające standardy zarządzania ryzykiem i postępowania w tym 
zakresie określone zostały przez Ministra Finansów w formie Komunikatu Nr 23 z dnia  
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych8.  

Efektywność i realność procesu zarządzania ryzykiem w sektorze samorządowym 
wymaga: zaangażowania władz danej jednostki, określenia polityki i procedur zarządzania 
ryzykiem, a następnie wskazania działań operacyjnych (role poszczególnych pracowników 
i ich odpowiedzialność, metodologię postępowania, strukturę działania), prowadzenia 
regularnych szkoleń oraz monitoringu, a także przeglądu prowadzonej polityki i pojawia-
jących się ryzyk.  

Idea zarządzania ryzykiem polega również na tym, że nie jest to etap kończący 
podejmowanie różnorodnych decyzji w jednostkach samorządu terytorialnego, a proces 
wspomagający podejmowanie skutecznych i efektywnych decyzji.  

Efektem wdrażania ryzyka powinno być osiągnięcie odpowiednich wyników, co 
wymaga współdziałania wielu komórek organizacyjnych i osób. W rezultacie zarządzanie 
ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego determinuje elastyczny charakter 
posiadanych przez nie struktur organizacyjnych.  

Zarządzanie ryzykiem wymaga powołania kierownika ds. ryzyka, który będzie swego 
rodzaju aranżerem wszelkich działań w tym zakresie.  

Kierownik ds. ryzyka, przy pełnym wsparciu organu wykonawczego danej jednostki, 
powinien dążyć do osiągnięcia dwóch podstawowych celów zarządzania ryzykiem, tj.  

− uświadomienia potrzeby minimalizowania zagrożeń, po to aby osiągnąć zamierzone 
cele, przy współudziale wszystkich osób zaangażowanych w poszczególne działania,  

− zapewnienia systematycznego podejścia do procesu szczegółowej analizy i oceny 
ryzyka.  
 
Poprawnie wdrożony proces zarządzania ryzykiem może niewątpliwie usprawnić 

podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie gospodarki finansowej w jednostkach 
samorządu terytorialnego.  

Wdrażanie poszczególnych etapów zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu 
terytorialnego w opinii podmiotów zobowiązanych do stosowania tego procesu 
przedstawia rys. 1. 

                                                 
8  Dz. Urz. MF. Nr 15, poz. 84.  
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Rys. 1.  Ocena wdrażania poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem przez 
jednostki samorządu terytorialnego w woj. podkarpackim.  
Źródło: Wyniki badań ankietowych. 

 
Wyniki badań ankietowych9 przeprowadzonych w jednostkach sektora finansów 

samorządowych w woj. podkarpackim wykazały, że podstawą efektywnego i poprawnego 
procesu zarządzania ryzykiem powinno być opracowanie procedur ryzyka w działalności 
samorządu (100% ankietowanych).  

Zdecydowana większość samorządów wskazywała na konieczność wyznaczenia 
celów i zrozumienia obszaru oddziaływania ryzyka (80%).  

W opinii badanych samorządów niewielki był wpływ procesu zarządzania ryzykiem 
na zakres wykonywania ustawowych zadań samorządu (30%) oraz na prawidłową 
gospodarkę finansami w samorządzie (20%). 

Stosownie do art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych10, obowiązkiem kierownika jednostki sektora finansów publicznych, w tym 
także wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa jest 
zapewnienie efektywnej kontroli zarządczej, której elementem jest ustalanie obszarów 
ryzyka. W ankietowanych jednostkach samorządu terytorialnego (100%) w formie 
stosownych zarządzeń ustalone zostały zasady funkcjonowania kontroli zarządczej  
w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych samorządu.  

Zarządzenia kierowników jednostek sektora samorządowego w sprawie organizacji  
i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych 
samorządu i zasad jej koordynacji, uwzględniały cyt. procedury kontroli zarządczej 
stanowiące załącznik do Komunikatu nr 13 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. 
w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych11. 
W cytowanych zarządzeniach określone zostały zasady organizacji i standardy kontroli 
zarządczej w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych oraz formy jej koordynacji.  

                                                 
9  Badania ankietowe wg ustalonego kwestionariusza pytań przeprowadzono w 2011 r. w 10 jednostkach 

sektora samorządowego funkcjonujących w woj. podkarpackim.  
10  Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
11  Dz. Urz. MF. Nr 15, poz. 84.  
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Na podstawie cyt. zarządzeń w sprawie kontroli zarządczej opracowane zostały 
zalecenia koordynatora kontroli zarządczej zobowiązujące pracowników i kierowników 
Urzędów do przeprowadzania corocznej samooceny kontroli zarządczej – na dzień  
31 stycznia roku następującego po roku ocenianym. Ustalone zostały zasady oceny ryzyka 
w formie wzorów ankiet samooceny dla pracowników i kierowników Urzędu.  

Procedury kontroli zarządczej obejmują także ocenę ryzyka w zakresie prawidłowości 
gospodarowania środkami publicznymi, pochodzącymi z dotacji na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, a także zasady 
gospodarki środkami UE.  

Obowiązujące w urzędach procedury zarządzania ryzykiem odnoszą się m.in. do: 
− sprawdzenia, czy wydatki publiczne dokonywane są w sposób celowy, oszczędny,  

w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach 
wynikających z zaciągniętych zobowiązań,  

− ujmowania w ewidencji księgowej wydatków dokonywanych z przyznanych dotacji oraz 
ewidencjonowania pozyskiwanych dochodów związanych z realizacją tych zadań, 

− prawidłowego sporządzania sprawozdań, 
− porównania stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi założeniami, 
− oceniania prawidłowości pracy, 
− wydawania zaleceń i wniosków pokontrolnych.  

 

Integralną część cyt. zarządzeń stanowią następujące załączniki: 
− nr 1, określający politykę zarządzania ryzykiem i wzór arkusza identyfikacji, oceny 

oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku, 
− nr 2, stanowiący wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za dany rok, 

składany przez osobę uprawnioną do przeprowadzania kontroli zarządczej w związku 
z wykonywaniem obowiązków wynikających z zakresu czynności. Oświadczenie 
zawiera ocenę informującą, czy: kontrola zarządcza jest wdrożona zgodnie ze 
standardami, jak funkcjonuje kontrola zarządcza, najważniejsze zastrzeżenia do jej 
funkcjonowania.  
 
Obowiązujące w Urzędzie procedury zarządzania ryzykiem uwzględnione zostały  

w następujących dokumentach obowiązujących w samorządach, tj. w regulaminie 
udzielania zamówień publicznych, instrukcji kasowej, instrukcji w sprawie zasad 
zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, instrukcji obejmującej 
procedury nadzoru w zakresie wydatkowania środków publicznych, instrukcji obiegu, 
kontroli i archiwizowania dowodów księgowych, a także w polityce rachunkowości.  

Stosownie do obowiązujących w Urzędzie zasad i procedur zarządzania ryzykiem 
i kontroli zarządczej wprowadzonych w formie stosownych zarządzeń – udokumentowa-
niem wdrożenia zasad i procedur oceny ryzyka i kontroli zarządczej powinno było 
sporządzenie: 

− arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metod przeciwdziałania ryzyku przez 
kierowników komórek organizacyjnych Urzędu,  

− protokołów z monitorowania, zidentyfikowanego ryzyka, przez kierowników 
komórek organizacyjnych urzędu, 

− oświadczenia o ocenie ryzyka i stanie kontroli zarządczej sporządzone przez 
kierowników jednostek organizacyjnych samorządów.  
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT KONTROLI 
ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 

Kontrola zarządcza rozumiana jako kontrola wewnętrzna jest procesem dynamicznym 
i integralnym, który musi być ciągle dostosowywany do zmian w organizacji. Według 
definicji INTOSAI – Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli – 
kontrola wewnętrzna (ang. internal control) jest narzędziem zarządzania wykorzystywa-
nym do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte.  

Kontrola wewnętrzna według „Wytycznych w sprawie standardów kontroli 
wewnętrznej w sektorze publicznym” INTOSAI jest integralnym procesem, na który ma 
wpływ kierownictwo jednostki oraz jej personel. Jest ona zaprojektowana tak, aby odnosić 
się do ryzyk i dawać rozsądne zapewnienie, że działania jednostki skierowane na wypeł-
nianie jej misji pomagają jej również w osiągnięciu następujących ogólnych celów, tj.: 

− prowadzenie uporządkowanej, etycznej, gospodarnej, skutecznej i wydajnej 
działalności, 

− wypełnianie obowiązków związanych z odpowiedzialnością, 
− zgodność z prawem i przepisami, 
− ochrona zasobów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem. 

 

Kierownictwo i personel wszystkich szczebli muszą mieć współudział w tym procesie 
odnoszenia się do ryzyk i dawania rozsądnego zapewnienia o osiąganiu misji jednostki i jej 
ogólnych celów. Kontrolę finansową należy określić jako część systemu kontroli 
wewnętrznej w danej jednostce dotyczącą procesów związanych z gromadzeniem  
i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.  

Należy też zaznaczyć, że w praktyce wszystkie obszary funkcjonowania jednostki, są 
zawsze w pewnym stopniu powiązane co najmniej z jednym z powyższych procesów. 
Pojęcie kontroli finansowej należy zatem utożsamić z pojęciem kontroli wewnętrznej  
w ujęciu międzynarodowych standardów. 

System kontroli finansowej powinien być wbudowany w strukturę jednostki. 
Skuteczność kontroli finansowej wymaga, aby zadania z nią związane dotyczyły bieżącej 
działalności jednostki, tj. stanowiły część codziennych zadań wykonywanych przez 
pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych. System kontroli finansowej nie 
zamyka się wyłącznie w procedurach, instrukcjach czy zarządzeniach kierownictwa. 
Skuteczność kontroli finansowej zależy od sposobu, w jaki kierownictwo i pracownicy 
jednostki wykonują obowiązki z nią związane.  

System kontroli finansowej, jako narzędzie wspomagające kierowanie jednostką,  
z uwagi na ograniczenia swojej skuteczności, nie może dać całkowitej pewności, że cele 
jednostki zostaną osiągnięte. Jednak pomimo tych ograniczeń, za pomocą skutecznego 
systemu kontroli finansowej można uzyskać rozsądny stopień pewności, że jednostka 
osiągnie swoje cele. Elementy kontroli wewnętrznej model COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commision) przedstawia rys. 2. 

W celu zapewnienia realizacji celów i zadań w jednostce sektora finansów 
publicznych w sposób właściwy, a więc zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 
i terminowy, należy przyjąć różnorodne działania, których to ogół stanowi kontrolę 
zarządczą (art. 68 cyt. ustawy o finansach publicznych). W myśl przepisów art. 69 ust. 1 
cyt. ustawy o finansach publicznych, kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych 
powinna funkcjonować na dwóch poziomach. 
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Rys. 2.  Model kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. 

Źródło: opracowanie własne.  
 

Podstawowym poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej w całym sektorze 
finansów publicznych jest jednostka sektora finansów publicznych (I poziom kontroli 
zarządczej). Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce odpowiedzialny jest jej 
kierownik. Ponadto w ramach administracji rządowej powinna funkcjonować kontrola 
zarządcza na poziomie działu administracji rządowej (II poziom kontroli zarządczej).  
Za funkcjonowanie kontroli zarządczej na tym poziomie odpowiada minister kierujący 
danym działem administracji rządowej. 

W komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. MF.15.2009.84) 
zapisano „Bior ąc pod uwagę określoną w art. 68 ust. 1 ustawy definicję kontroli 
zarządczej, za najistotniejszy element kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej 
należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla jednostek w danym dziale 
administracji rządowej (….), a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów 
i zadań. (…) Zadania te powinny być realizowane w ramach i na podstawie kompetencji 
przyznanych ministrom (…)”. 

Dla realizacji zadań ministra w badanym obszarze istotne będą następujące standardy 
kontroli zarządczej określone w ww. Komunikacie Ministra Finansów:  

Standard nr 3 „Struktura organizacyjna”, który stanowi – „Struktura organizacyjna 
jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań. Zakres zadań, 
uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych 
jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej 
w sposób przejrzysty i spójny.” 

Standard nr 6 „Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji”, 
który stanowi – „Cele i zadania należy określać jasno i w co najmniej rocznej 
perspektywie. Ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników. 
W jednostce nadrzędnej lub nadzorującej należy zapewnić odpowiedni system monitoro-
wania realizacji celów i zadań przez jednostki podległe lub nadzorowane. Zaleca się 
przeprowadzanie oceny realizacji celów i zadań uwzględniając kryterium oszczędności, 
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efektywności i skuteczności. Należy zadbać, aby określając cele i zadania wskazać także 
jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykona-
nie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji.” 

Standard nr 16 „Bieżąca informacja”, który stanowi – „Osobom zarządzającym 
i pracownikom należy zapewnić, w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz rzetelne 
informacje potrzebne do realizacji zadań.” 

Standard nr 17 „Komunikacja wewnętrzna”, który stanowi – „Należy zapewnić 
efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury 
organizacyjnej jednostki oraz w obrębie działu administracji rządowej i jednostki 
samorządu terytorialnego.” 

Standard nr 18 „Komunikacja zewnętrzna”, który stanowi – „Należy zapewnić 
efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi 
wpływ na osiąganie celów i realizację zadań.”  

 

W każdej jednostce sektora finansów publicznych określone zostały procedury 
kontroli zarządczej w formie zarządzenia kierownika jednostki sektora finansów 
publicznych z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej w sektorze publicznym 
określonych w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Kontrolę wewnętrzną 
należy rozumieć jako zbiór procedur i mechanizmów  organizacyjnych. W cyt. 
komunikacie nr 23 standardy kontroli zarządczej zostały przedstawione w pięciu grupach: 

1. środowisko wewnętrzne, 
2. cele i zarządzanie ryzykiem, 
3. mechanizmy kontroli, 
4. informacja i komunikacja, 
5. monitorowanie i ocena 

 
W systemie kontroli zarządczej istotną rolę odgrywa samoocena dokonywana, co 

najmniej raz w roku przez osoby zarządzające i pracowników jednostki, ujęta w ramy 
procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana. Zarządzanie ryzykiem to 
kolejny istotny udokumentowany etap w procesie kontroli zarządczej.  

Informacja o stanie kontroli zarządczej powinna być prowadzona na podstawie: 
− monitorowania, 
− samooceny, 
− audytu wewnętrznego (obiektywna i niezależna ocena kontroli zarządczej), 
− kontroli.  

 

Wyniki badań ankietowych12 przeprowadzonych w jednostkach sektora finansów 
samorządowych w woj. podkarpackim wykazały, że w zdecydowanej większości (75% 
wskazań) wdrażane mechanizmy kontroli zarządczej zapewniają poprawność zarządzania 
środkami publicznymi i mają istotny wpływ na skuteczność i efektywność osiągania celów 
i zadań w jednostce. Pozostała grupa ankietowanych (25%) wskazywała na brak wpływu 
kontroli zarządczej na prawidłowy proces wydatkowania środków publicznych, podając że 
system kontroli wbudowany jest w strukturę jednostki, a zadania z zakresu nadzoru zapisa-
ne zostały dla poszczególnych pracowników realizujących wydatki publiczne (rys. 3); 

                                                 
12  Badania ankietowe wg ustalonego kwestionariusza pytań przeprowadzono w 2011 r. w 10 jednostkach 

sektora samorządowego funkcjonujących w woj. podkarpackim.  
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W każdej badanej jednostce sektora finansów samorządowych określone zostały 
procedury kontroli w formie zarządzenia kierownika jednostki z uwzględnieniem 
standardów kontroli zarządczej w sektorze publicznym określonych w komunikacie nr 23 
Ministra Finansów. W ankietowanych jednostkach sektora samorządowego dokonywano 
okresowej oceny przestrzegania realizacji ustalonych procedur. 

 

 
 

Rys. 3. Ocena wpływu mechanizmów kontroli zarządczej na prawidłowy proces gospodaro-
wania środkami publicznymi w wybranych jednostkach sektora samorządowego  
w woj. podkarpackim.  
Źródło: Wyniki badań ankietowych.  

 

Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w zakresie kontroli 
zarządczej, obejmującej także ocenę i zarządzanie ryzykiem objęta jest 
odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie 
znowelizowanej ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 1114 z późn. zm.). 

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 
1. dopuszczenie do uszczuplenia wpływów należnych Skarbowi Państwa, jednostce 

samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych 
wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli 
zarządczej (art. 5 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych), 

2. dopuszczenie do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty 
wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania 
lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (art. 11 ust. 2), 

3. dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności 
upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli 
zarządczej (art. 16 ust. 2); 

4. dopuszczenie do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
związanego z udzieleniem zamówienia publicznego wskutek zaniedbania lub 
niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (art. 17 ust. 7), 

5. dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do 
popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych związanego z udziele-
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niem koncesji na roboty budowlane lub usługi, wskutek zaniedbania lub 
niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (art. 17a ust. 5). 
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KRYZYS GOSPODARCZY JAKO CZYNNIK  
POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRZEDSI ĘBIORSTWA 

 
Streszczenie 
Dla wielu przedsiębiorców turystycznych kryzys gospodarczy stał się katalizatorem 

zmian w obrębie zarządzania i stosowanych technik sprzedaży. Przedmiotem referatu jest 
omówienie badań służących identyfikacji tego zjawiska. 
 

ECONOMIC CRISIS AS A FACTOR  
IN THE COMPANY EFFICIENCY 

 
Abstract 
For many touristic enterprisers, the economic crisis has become the catalizator of 

changes in the range of marketing and used sell techniques. The subject of this paper is to 
study researches needed to identify this phenomenon. 
 
 
 

WSTĘP 

Kryzys gospodarczy w oczywisty sposób wymusił na przedsiębiorcach konieczność 
zainteresowania się metodami zarządzania, które są ukierunkowane na podnoszenie 
efektywności działań i obniżenie kosztów przy jednoczesnej poprawie (lub co najmniej 
zachowaniu poziomu) jakości i intensyfikacji wielkości sprzedaży. Branża turystyczna 
ucierpiała w wyniku recesji gospodarczej zarówno w obszarze turystyki wypoczynkowej 
(spadek zamożności potencjalnych klientów, wzrost skłonności do oszczędzania), jak  
i w sektorze biznesowym (program restrukturyzacji wydatków firm). Zależnie od rodzaju 
działalności, lokalizacji i docelowego rynku usługobiorców, przedsiębiorcy turystyczni od 
początku 2008 r. podejmowali działania mające na celu ograniczenie negatywnych 
skutków recesji. Przedmiotem referatu jest analiza opinii kierowników przedsiębiorstw 
turystycznych na temat wpływu ostatniego kryzysu gospodarczego na modyfikację 
stosowanych metod zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi w Polsce. W badaniu 
wzięło udział 56 przedsiębiorstw, w tym hotele sieciowe (11 obiektów) i niesieciowe  
(19), inne obiekty noclegowe (17) oraz organizatorzy (3) i agenci turystyczni (6). Badanie 
prowadzone było od listopada 2011 do maja 2012 r. i objęło dane za lata 2007-2011.  
 W badanej grupie znalazły się firmy mikro-, małe i średnie, funkcjonujące na rynku 
ponad 5 lat, niezależne i należące do sieci franczyzowych. Szczegółowe wyniki pozwoliły 
zidentyfikować główne czynniki wpływające na wrażliwość przedsiębiorstw turystycznych 
na skutki kryzysu ekonomicznego, określić faktyczny poziom fluktuacji podstawowych 

                                                 
1  Autorka reprezentuje Katedrę Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
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wskaźników finansowych, zidentyfikować zakres i rodzaj zmian realizowanych w zakresie 
zarządzania, działań marketingowych, polityki zatrudnienia i struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstw.  
 

1.  WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA BADANE 
     PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNE 

Bezpośredni wpływ zjawisk kryzysowych na działalność badanych przedsiębiorstw 
przejawił się w spadku wolumenu sprzedaży lub zmianie struktury dokonywanych 
zakupów. Organizatorzy i pośrednicy turystyczni odczuli negatywne skutki kryzysu 
gospodarczego oraz wydarzeń politycznych w Afryce Północnej. Wstrzymanie wyjazdów 
do Tunezji, ograniczenie liczby wyjazdów do Maroka i Egiptu, spowodowały poważne 
straty polskich biur podróży2. Organizatorzy – związani umowami kontyngentowymi – 
starali się przeciwdziałać spadkowi sprzedaży pozyskując informacje o poziomie 
bezpieczeństwa w miejscach docelowych podróży i odpowiednio komunikując je 
klientom. Biura podróży raportowały przesunięcie popytu z kierunków afrykańskich na 
Europę Południową i Zachodnią (Hiszpania i Włochy). Mniejszym zainteresowaniem 
cieszyła się Grecja, w której kryzys gospodarczy doprowadził co prawda do spadku cen 
ofert turystycznych (rzędu 20-25%), ale poczucie zagrożenia powstrzymywało turystów 
przed wyborem tego kierunku podróży. Najoczywistszym jednak powodem spadku 
wolumenu sprzedaży było obniżenie poziomu zamożności społeczeństwa. W badanych 
przedsiębiorstwach liczba klientów spadła o 2-6% a wielkość dokonywanych przez nich 
wydatków obniżyła się o 12-23%.  

Omawiane zjawiska mocniej dotknęły touroperatorów niż agencje turystyczne, które 
wykorzystały – niedostępną touroperatorom – możliwość elastycznej zmiany oferty. 
Poczynając od sezonu letniego 2010 r. nastąpiła wyraźna poprawa wskaźników sprzedaży 
touroperatorów. Większość z nich silniej zdywersyfikowała portfel oferowanych 
produktów, uwzględniając z w nim więcej pakietów adresowanych do mniej zamożnego 
odbiorcy, podnosząc wartość pakietu bez zmiany jego ceny, wprowadzając do sprzedaży 
produkty wcześniej niedostępne na polskim rynku lub uważane za ofertę niszową: w tym 
zagraniczne wyjazdy młodzieżowe i wczasy dla seniorów. Polscy touroperatorzy wycofali 
się z zamiaru inwestowania we własne enklawy turystyczne (tak za granicą, jak i na 
obszarze Polski). Trend zapoczątkowany w latach 2000-2002 kierował się ku tworzeniu 
własnego zaplecza noclegowo-turystycznego, szczególnie w obszarze turystyki 
młodzieżowej. Jednak wysoki poziom kosztów stałych związany z utrzymywaniem 
własnej bazy wymaga poszukiwania sposobów transferu ryzyka, którego niechętnie 
podejmuje się branża finansowa (ubezpieczeniowa) w czasach recesji gospodarczej. 

Badanie poziomu średniej rocznej frekwencji w obiektach hotelarskich wykazało 
spadek obłożenia w 2008 r. a następnie poprawę w 2009 r. i utrzymanie stosunkowo 
stabilnego poziomu w kolejnych latach. Skala tych zmian jest szczególnie widoczna  
w przypadku hoteli 4-gwiazdkowych, gdzie średnie roczne obłożenie spadło z poziomu 
69% w 2007 r. do 59% w 2008 r. i nie wróciło do poziomu wyjściowego do końca 2011 r. 
W hotelach 3-gwiazdkowych analogicznie odnotowano spadek z 63% do 57% a następnie 
konsekwentny wzrost, który odbywał się najwyraźniej kosztem frekwencji w obiektach 

                                                 
2  Polscy organizatorzy wysyłają rocznie do Egiptu ponad 500 tys. turystów, z czego ok. 100 tys. w sezonie 

zimowym a 400 tys. latem . Udział tego kierunku w polskim rynku zagranicznej turystyki wyjazdowej 
stanowi ok. 40% i przynosi 15 największym w Polsce touroperatorom wpływy rzędu 25 mln zł rocznie.  
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czterogwiazdkowych. Zjawisko to świadczy o zmianie struktury popytu, którego 
przedmiotem (tak w obszarze turystyki wypoczynkowej, jak i biznesowej) stały się tańsze 
usługi turystyczne i noclegowe. Recesja gospodarcza przyczyniła się też do przejściowego 
spadku popytu na usługi innych obiektów hotelarskich (pensjonaty), ale trend zwyżkowy 
zapoczątkowany w 2010 r. (głównie dzięki przesunięciu gości z obiektów hotelowych) 
skłania do przypuszczenia, że najniższy poziom frekwencji z 2008 r. nie powinien się 
powtórzyć w najbliższych latach (przekonanie takie wyrazili wszyscy respondenci). 

W obrębie obiektów hotelowych, pogłębiona analiza danych wskazuje, że 
w mniejszym stopniu wspomniane spadki odczuły hotele sieciowe aniżeli hotele 
niezależne (szczególnie w obszarze turystyki biznesowej), co potwierdzałoby tezę o silnym 
przywiązaniu ruchu biznesowego do standardów sieciowych.  

Istotna jest, co oczywiste, lokalizacja obiektu: hotele położone w dużych ośrodkach 
miejskich, stanowiących ważne centra biznesowe odczuły zmiany w niewielkim stopniu. 
Analiza danych finansowych obiektów wyraźnie wskazuje, że utrzymanie poziomu 
frekwencji – nawet w hotelach wielkomiejskich – odbywało się kosztem ceny noclegu. 
Hotele dwu- i trzygwiazdkowe częściej sięgały po rewitalizację oferowanych pakietów, 
zwiększając koszyk wartości bez naruszania ceny oferty. Podobne podejście stosowali 
właściciele pensjonatów, którzy w obliczu narastającej konkurencji i spadku popytu 
zaczęli poszukiwać możliwości wzbogacenia oferowanych pakietów – często posiłkując 
się ofertą podmiotów trzecich (usługi rekreacyjne, przewodnickie, współpraca z biurami 
podróży w zakresie oferowanych wycieczek w okolicy obiektu, usługi dostarczane 
gościom na terenie obiektu (np. odnowy biologicznej lub cateringu) itd.3 

 

2.  ZMIANY W OBSZARZE ZARZ ĄDZANIA I STOSOWANYCH 
     TECHNIK SPRZEDAŻY OFERTY PRZEDSIĘBIORSTW 
     TURYSTYCZNYCH W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO 

Obszary, w których pojawiają się negatywne następstwa kryzysu a także skala tych 
następstw zależą od charakteru działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo 
(reaktywne lub proaktywne). Do działań reaktywnych należą przedsięwzięcia zmierzające 
do ograniczenia kosztów operacyjnych: redukcje personelu, ograniczenie wydatków na 
promocję, badania marketingowe i szkolenia, rezygnacja z inwestycji, renegocjacja umów 
z dostawcami i odbiorcami, renegocjacja umów kredytowych.  

Do działań proaktywnych można zaliczyć: nasilenie działań marketingowych, 
poszukiwanie nowych możliwości biznesowych, opracowanie planów działania  
w sytuacjach kryzysowych. W ujęciu operacyjnym zarządzanie kryzysowe może 
przyjmować dwie podstawowe perspektywy: zarządzenie na bieżąco kryzysem 
(interwencja) bądź ograniczanie zagrożenia (prewencja)4. W obu przypadkach oznacza 
podejmowanie działań służących osiąganiu celów przedsiębiorstwa w obliczu sytuacji 
kryzysowej przy wykorzystaniu wszelkich zasobów (rzeczowych, ludzkich, informacji  
i wiedzy itp.) w oparciu o cztery główne zasady: koordynacja, współdziałanie, 
komunikacja i zaangażowanie5. Prewencja ma miejsce ex ante (przed wystąpieniem 
zjawisk kryzysowych) i pozwala w większym lub mniejszym stopniu przygotować się na 

                                                 
3  Obszerna analiza wpływu kryzysu gospodarczego na przedsiębiorstwa hotelowe przedstawiona została  

w opracowaniu: J. Ćwikli ńska, E. Dziedzic, M. Kachniewska, A. Konieczna-Domańska, H. Zawistowska, 
Reagowanie branży turystycznej na sytuacje kryzysowe, SGH, Warszawa 2012 (w druku). 

4  E. Lows, B. Prideaux, K. Chon, Crisis Management in Tourism, CABI, Oxon 2007, s. 10. 
5  Szerzej patrz: Zarządzanie turystyką (red. L. Pender, R. Sharpley), PWE, Warszawa 2008, s. 342. 
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zagrożenie. Obejmuje ona takie instrumenty, jak: wczesne rozpoznawanie i przewidywanie 
kryzysu oraz jego skutków, analizę ryzyka czy planowanie programów naprawczych. 
Interwencja odbywa się natomiast w czasie i po ustąpieniu zjawisk kryzysowych i służy 
ograniczaniu negatywnego wpływu na bieżące funkcjonowania przedsiębiorstw 
(usprawnienie obsługi klienta, intensyfikacja działań marketingowych czy redukowaniu 
kosztów działalności operacyjnej). 

Analiza podejmowanych działań i wdrażanych zmian wskazała na istotne różnice  
w tym obszarze między przedsiębiorstwami sieciowymi i niezależnymi. Działania 
podejmowane na poziomie sieci, będące reakcją na zjawisko kryzysu gospodarczego 
obejmowały6 fuzje i przejęcia, tworzenie nowych ofert produktowych, poszerzanie 
asortymentu usług świadczonych przez sieć i podmioty będące jej uczestnikami, 
dywersyfikacja produktu, opracowanie nowych standardów wyposażenia i obsługi, 
zarządzanie relacjami między franczyzodawcą i franczyzobiorcą, integracja rachunkowości 
i zarządzania (rachunkowość zarządcza) oraz rachunkowości i marketingu, zarządzanie 
marką, programy lojalnościowe (w zakresie relacji z klientami i dostawcami), 
doskonalenie pozycjonowania produktu, zmiany w zakresie dystrybucji oferty, silniejsze 
motywowanie pracowników sprzedaży, szkolenia pracownicze. 

Podejmowane działania należy podzielić na działania o charakterze inwestycyjnym  
i działania ukierunkowane na kontrolę kosztów. Pierwsze dominują w przedsiębiorstwach 
sieciowych, a drugie przeważają w firmach niesieciowych.  

Działania podejmowane na poziomie przedsiębiorstw obejmowały zmiany  
w obszarze zarządzania personelem, wdrażanie (nowych) systemów informatycznych  
i zmiany w zakresie stosowanych technologii, nowe zarządzanie operacyjne, programy 
lojalnościowe (w zakresie relacji z klientami i dostawcami), pozycjonowanie produktu, 
zmiany w zakresie dystrybucji oferty, yield management, motywowanie pracowników 
sprzedaży. Reakcja agencji turystycznych polegała przede wszystkim na większej 
dywersyfikacji oferty oraz poszukiwaniu możliwości włączenia do sieci franczyzowych. 
W tym przypadku kluczowym argumentem był koszt uczestnictwa w systemach 
rezerwacyjnych i GDS oraz wyposażenie w najnowsze oprogramowanie, które  
w przypadku współpracy sieciowej ma charakter dedykowany i wiąże się z niższym 
poziomem kosztów własnych agenta turystycznego. Organizatorzy turystyczni – poza 
dywersyfikacją oferty – przejawiali wzmożone zainteresowanie nowymi technikami 
sprzedaży i nowymi kanałami dystrybucji. 

Trendem, który zaczął się dynamicznie rozwijać od połowy 2009 r. jest zaintereso-
wanie sprzedażą za pośrednictwem nowych mediów i aplikacji mobilnych. Narzędzia te, 
ze względu na wysoki koszt i niewielkie zaufanie do ich skuteczności, były traktowane 
ostrożnie przez polskich przedsiębiorców turystycznych. Spadek poziomu sprzedaży 
zmobilizował branżę turystyczną do wypróbowania nowych narzędzi. Touroperatorzy, 
dysponujący większym kapitałem aniżeli hotelarze i agenci turystyczni, inwestują coraz 
częściej we własne aplikacje mobilne i szeroko zakrojoną obecność w mediach 
społecznościowych, co według respondentów przynosi oczekiwane rezultaty, ale jest 
skuteczne i efektywne tylko tak długo, jak długo stanowi innowację i nie znajduje zbyt 
wielu naśladowców. 

W grupie badanych przedsiębiorstw hotelarskich, na podstawie wypowiedzi 
respondentów, zidentyfikowano kilka kluczowych metod zarządzania, z których większość 

                                                 
6  J. Ćwikli ńska, E. Dziedzic, M. Kachniewska, A. Konieczna-Domańska, H. Zawistowska, Reagowanie…, 

op. cit. 
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wdrożono dopiero w latach objętych badaniem. Należą do nich: zarządzanie wiedzą, 
reengineering, Lean Management (LM), zarządzanie jakością (QM), benchmarking, 
transfer ryzyka: fizyczny (np. outsourcing) lub finansowy (dodatkowe ubezpieczenia), 
outsourcing, franczyza hotelowa. Część z wymienionych metod powszechnie stosowana 
jest już w europejskich przedsiębiorstwach turystycznych, ale nie zawsze spotyka się 
z zainteresowaniem ze strony polskich gestorów bazy noclegowej, co wynika tak 
z niskiego poziomu wiedzy i znajomości poszczególnych technik, jak i przekonania, że 
możliwość ich aplikacji w warunkach hotelarskich jest niska i nieefektywna. Popularność 
poszczególnych metod w grupie badanych hoteli w 2011 r. (ostatni rok badania) ilustruje 
rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Stosowanie nowoczesnych metod zarządzania w badanych obiektach w 2011 r. 

Źródło: badania własne 

 
Poza zmianą postrzegania znaczenia poszczególnych technik zarządzania, kryzys 

gospodarczy wywołał zwiększone zainteresowanie problematyką promocji i sprzedaży 
usług przedsiębiorstw turystycznych. W latach 2007-2011 znacząco zwiększyło się 
zainteresowanie szkoleniami oraz usługami doradztwa w tym zakresie. W badanej grupie 
przedsiębiorstw problematyka sprzedaży stanowiła przedmiot 83% szkoleń (otwartych  
i zamkniętych) zrealizowanych w omawianym okresie. W hotelach i agencjach sieciowych 
były to zazwyczaj szkolenia zamknięte (prowadzone wg programów obowiązujących  
w sieci). Przedsiębiorstwa niesieciowe (76% obiektów) korzystały głównie ze szkoleń 
otwartych. W przypadku wielu przedsiębiorstw szkolenia z zakresu skutecznych metod 
promocji oraz nowoczesnych technik sprzedażowych były jedynymi, jakie zrealizowano. 
Sytuacja gospodarcza spowodowała zaniechanie wielu innych szkoleń na rzecz działań 
służących zwiększeniu obrotów.  

Kryzys gospodarczy spowodował też poszukiwanie nowych narzędzi promocji, 
podniesienia efektywności sprzedaży i takich kanałów komunikacji rynkowej, które 
umożliwiłyby poszerzenie grona klientów. Bodźcem, który najsilniej wpłynął na 
aktywność przedsiębiorców turystycznych w tym zakresie był spadek popytu notowany od 
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początku 2008 r. a w przypadku hoteli konflikty z OTA (online travel agents), którzy 
decydują o znaczącej skali obrotów badanych obiektów7.  

Działania w zakresie promocji i sprzedaży usług turystycznych w badanym okresie 
dotyczyły zarówno bardzo tradycyjnych narzędzi, jak i nowych technologii, choć w tym 
obszarze polskie hotele, w odróżnieniu od touroperatorów, radzą sobie na razie 
stosunkowo słabo. W badaniu przyjęto tradycyjny podział narzędzi promocji na takie 
elementy jak reklama, promocja sprzedaży, public relations, sprzedaż osobista, sponsoring, 
marketing bezpośredni. W badanej grupie przedsiębiorstw akcentowano działania 
reklamowe i promocję sprzedaży (80%), znacznie rzadziej stosując pozostałe elementy 
promocji. Działania PR podejmowane są częściej przez przedsiębiorstwa sieciowe, 
zazwyczaj zgodnie z wytycznymi franczyzodawcy. Kultura organizacyjna sieci motywuje 
też do zachowań prospołecznych (CSR), których często brakuje w działalności polskich 
przedsiębiorców turystycznych. 

Ważnym elementem swoistego „rozwoju” branży turystycznej pod wpływem kryzysu 
i wzrostu ryzyka popytowego stało się poszukiwanie wzorców w innych branżach: 
pozaturystycznych a nawet pozausługowych. I tak, elementem promocji sprzedaży stały 
się np. oferty wzorowane na transakcjach typu cash back. W turystyce nie mają one 
charakteru gotówkowego – zazwyczaj oznaczają możliwość uzyskania voucheru na 
kolejną (przyszłą) usługę noclegową lub usługi dodatkowe (np. zabiegi spa). Takie 
działanie mieści się zresztą w pojęciu tzw. up-sellingu (stymulowanie dodatkowego lub 
droższego zakupu) i cross-sellingu (sprzedaż krzyżowa, czyli np. połączenie sprzedaży 
usługi noclegowej z innymi oferowanymi w tym samym obiekcie). Są to obecnie 
najbardziej popularne narzędzia wspomagania sprzedaży, możliwe do zastosowania 
praktycznie we wszystkich rodzajach działalności. W Polsce ciągle jeszcze są mało znane 
(stąd wyraźna przewaga odpowiedzi pozytywnych ze strony przedsiębiorstw sieciowych, 
„wychowanych” na wzorcach światowych). 

Wśród wymienionych narzędzi promocji sprzedaży najmniej opłacalnym, ale 
najłatwiejszym (i stąd powszechnie wykorzystywanym) jest stosowanie promocyjnych 
obniżek ceny. Większość menedżerów przyznała jednak, że stosowanie tego narzędzia  
w dłuższym okresie nie tylko jest nieskuteczne (adresaci promocji przyzwyczajają się do 
nich i przestają na nie reagować), ale także niebezpieczne, ponieważ prowadzi do wojen 
cenowych i często nie pozwala wrócić do poprzedniego poziomu cen. Plusem promocji 
cenowych wg respondentów jest fakt, że dostarcza szybkich i stosunkowo łatwych do 
oszacowania rezultatów (w przeciwieństwie do reklamy) a na rynkach o wysokim 
zróżnicowaniu marek może zwiększyć udział w rynku w sposób bardziej trwały. Hotelarze 
podkreślali, że ze względu na wysokie koszty zmiany dostawcy usług konferencyjnych, 
promocja sprzedaży w segmencie B2B może okazać się niezwykle skutecznym 
narzędziem pozyskania lojalnego klienta instytucjonalnego. 

Tworzenie stron lub profili przedsiębiorstw turystycznych w portalach społecznościo-
wych, podobnie jak tworzenie blogów, to stosunkowo nowe zagadnienie. Co prawda  
w grupie badanych przedsiębiorstw tylko 19% nie posiadało własnej strony w social 
media, ale przegląd publikowanych treści wskazuje, że zaledwie 10% respondentów 
rozumie ideę tych portali i właściwie wykorzystuje swoją w nich obecność. 

                                                 
7  W 2007 r. sprzedaż za pośrednictwem portali rezerwacyjnych OTA decydowała średnio o 43% sprzedaży 

badanych hoteli (wielkość ta wahała się od 23% do 68%). W 2008 r. ze względu na poważny wzrost 
prowizji pobieranej przez OTA część hoteli ograniczyła się do jednego lub dwóch portali, które miały 
największy udział w całości obrotów danego obiektu. 
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Rys. 2. Narzędzia promocji konsumenckiej stosowane w badanych przedsiębiorstwach 

w 2011 r. 
Źródło: badania własne. 

 

Ideą marketingu w dobie Web 2.0 jest współtworzenie zawartości strony wraz z jej 
użytkownikami. Jedynie trzy spośród badanych przedsiębiorstw prawidłowo reagują na 
aktywność użytkowników (systematyczny odbiór informacji i reagowanie na komentarze), 
dostosowują swoją aktywność i charakter zamieszczanych wpisów do sytuacji rynkowej, 
pory roku, wydarzeń politycznych i charakteru aktywności użytkowników portalu, 
skutecznie zachęcają użytkowników do współtworzenia zawartości strony. 
Najważniejszym aspektem jest tworzenie atrakcyjnej zawartości strony, które pozwala 
uruchomić tzw. content marketing8, czyli skłonić do regularnych odwiedzin danej strony 
osoby poszukujące interesujących je informacji. Zasypywanie użytkowników sieci danymi 
na temat przedsiębiorstwa i jego oferty nie wzbudzi należytego zainteresowania, ale 
informacje merytoryczne pozwalają utrzymać stały kontakt ze społecznością i budować 
trwałe więzi z potencjalnymi gośćmi i klientami.  

 

PODSUMOWANIE 

Prawie 2/3 respondentów przedstawionych badań (kierownicy obiektów hotelarskich 
i biur podróży) uznała kryzys za swoistą szansę: okazję do modyfikacji i racjonalizacji 
strategii zarządzania oraz pozyskania załogi dla zmian, które w warunkach względnej 
stabilizacji budzą niechęć a w warunkach kryzysu stają się koniecznością. Ze strony 
wszystkich analizowanych przedsiębiorstw zwiększyło się zainteresowanie nowymi 

                                                 
8 Content marketing polega na tworzeniu i dystrybucji dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowa-

nych grup docelowych. Jego celem jest przyciąganie klientów, budowanie sprzedaży i wizerunku firmy 
poprzez merytoryczną komunikację i dystrybucję wiedzy. 
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formami marketingu. 60% respondentów podejmuje próby włączenia strategii social media 
marketing do długofalowej strategii rozwoju. 82% respondentów wskazało, że stosowane 
przez nich instrumentarium sprzedażowe okazało się niewystarczające w okresie kryzysu  
i skłoniło do zainteresowania narzędziami sprzedaży i promocji, które wcześniej były 
przez nich lekceważone (32%), nieznane im (26%) lub wydawały się przejściową modą 
(42%). 

Spadek popytu dla wielu przedsiębiorców stał się czynnikiem przesądzającym  
o zmianie formy regulacji wymiany (outsourcing). W obrębie hotelarstwa nasiliło się 
zainteresowanie rozwiązaniami stosowanymi przez sieci hotelowe. 87% respondentów  
z obiektów niezależnych przyznało, że w okresie kryzysu zaczęło szczególnie intensywnie 
poszukiwać i kopiować rozwiązania stosowane przez MSH.  

23% respondentów podjęło decyzje o dołączeniu do cieci franczyzowej celem 
pozyskania know-how franczyzodawcy. Krótka forma przedstawionego referatu nie 
pozwala na przedstawienie pełnego spektrum uzyskanych wyników badania, ale powyższe 
spostrzeżenia pozwalają stwierdzić, że kryzys gospodarczy może się stać czynnikiem 
poprawy efektywności funkcjonowania przedsię-biorstwa, ponieważ wymusza krytyczną 
ocenę dotychczasowych sposobów zarządzania i założeń polityki sprzedażowej a poczucie 
zagrożenia ułatwia pozyskanie poparcia pracowników dla postulowanych zmian. 
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