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Tomasz GRABIA∗

ALTERNATYWNE MIARY INFLACJI – ANALIZA PORÓWNAWCZA
NA PRZYKŁADZIE POLSKI LAT 1989–2008

ALTERNATIVE MEASURES OF INFLATION – A COMPARATIVE ANALYSIS
ON THE EXAMPLE OF POLAND IN THE PERIOD 1989–2008

Abstract
The purpose of the article is to show the varied measures of
inflation used in economic statistics. The paper is composed of five
parts. The first part deals with presenting the most popular and
universal index – Consumer Price Index (CPI). Part two is devoted
to the analysis of alternative measures of inflation, it means:
Producer Price Index (PPI), the Price Index of Construction and
Assembly Production, the Price Index of Gross Domestic Product
as well as different measures of core inflation. Statistical
illustration of all these measures in Poland within years 1989–
2008 will be showed in part three. The next point is devoted to the
analysis of causes of the differentiation all the indexes. A summary
and conclusions are formulated in the last part.

Słowa kluczowe: wskaźnik CPI, wskaźnik PPI, deflator PKB, inflacja bazowa
Numer klasyfikacji JEL: E 31

Wstęp
Celem artykułu jest przedstawienie różnorodnych mierników inflacji wykorzystywanych w
statystyce gospodarczej. Opracowanie składa się z pięciu części. W pierwszej z nich zwrócona
zostanie uwaga na najpowszechniej stosowaną miarę inflacji, jaką jest wskaźnik cen
konsumpcyjnych. Przedstawiony przy tym zostanie sposób obliczania tego indeksu w Polsce. W
punkcie drugim omówione będą metody mierzenia alternatywnych mierników inflacji, czyli
indeksów cen: produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano–montażowej, Produktu
Krajowego Brutto oraz różnych odmian inflacji bazowej. Statystyczna ilustracja wszystkich tych
miar w Polsce w latach 1989–2008 ukazana będzie natomiast w części trzeciej. W punkcie
czwartym omówione zostaną przyczyny zróżnicowania poszczególnych wskaźników w badanym
okresie. Całość zamknięta zostanie krótkim podsumowaniem.
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1. Podstawowy miernik inflacji – wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych
Inflacja jest jednym z najczęściej używanych terminów w literaturze fachowej i
publicystyce ekonomicznej. Wiąże się to z wielkim zainteresowaniem społeczeństw i ich rządów
problematyką wzrostu cen. Wynika ono m.in. z tego, że inflacja wywołuje szereg negatywnych
skutków: począwszy od spadku realnych dochodów ludności posiadającej stałe dochody, a
skończywszy na komplikacji rachunku ekonomicznego oraz wypaczaniu mechanizmu alokacji
zasobów.
Termin inflacja pochodzi od łacińskiego słowa inflatio, co oznacza nadęcie, wzdęcie1. W
początkowym okresie w nazewnictwie ekonomicznym inflację pojmowano zatem jako zbyt dużą
ilość pieniądza znajdującego się w obiegu, czego skutkiem był wzrost cen produktów2. We
współczesnych publikacjach interesujące nas pojęcie definiowane jest w sposób różnorodny.
Najbardziej ogólne i najczęściej spotykane w literaturze wyjaśnienie terminu inflacja podkreśla, iż
należy przez nią rozumieć proces wzrostu ogólnego, przeciętnego poziomu cen3.
Podstawowym miernikiem tego wzrostu jest stopa inflacji. Określa ona tempo przyrostu
ogólnego poziomu cen w jakimś okresie. Najczęściej, o ile nie jest zaznaczone inaczej, bierze się
pod uwagę zmiany tego poziomu, jakie zaszły w ciągu roku. W tym przypadku wyróżnić można
dwa sposoby pomiaru tempa inflacji. W pierwszym z nich porównuje się ogólny poziom cen z
końca danego roku z ogólnym poziomem cen z końca roku poprzedniego (tzw. inflacja liczona
grudzień do grudnia lub inflacja point – to – point). W drugim zaś bierze się pod uwagę średnią
rocznych stóp inflacji dla poszczególnych miesięcy (tzw. inflacja średnioroczna). Ponieważ w
poszczególnych miesiącach roku tempo wzrostu cen nie jest jednakowe, stopa inflacji mierzona
pierwszym sposobem różni się zazwyczaj od stopy średniorocznej. Dysproporcje między nimi nie
są jednak z reguły zbyt duże. Dla porównań długich szeregów czasowych w międzynarodowych
statystykach cenowych używa się głównie wskaźników inflacji średniorocznej. Z uwagi na długość
okresu objętego analizą w niniejszym artykule (20 lat), w dalszej jego części uwaga skupiona
zostanie zatem również na stopie inflacji uśrednionej dla 12 miesięcy każdego roku.
Poprzednio zaznaczone zostało, iż stopa inflacji oznacza tempo wzrostu ogólnego poziomu
cen. W analizach statystycznych kategoria ta jest jednak w zasadzie niemierzalna. Dlatego też w
praktyce gospodarczej rolę ogólnego poziomu cen pełni wskaźnik cen4. Informuje on o tym, jaki
procent ogólnego poziomu cen z okresu wcześniejszego (bazowego) stanowią ceny w okresie
późniejszym. Z uwagi na to, że inflację podaje się zazwyczaj w skali roku, okresem bazowym jest
najczęściej rok poprzedzający rok, w którym mierzone jest tempo wzrostu cen. Dla okresu
bazowego wskaźnik wynosi 100. O wysokości stopy inflacji decyduje zatem wielkość wskaźnika
cen w okresie późniejszym, w którym liczona jest inflacja.
Przy konstruowaniu wskaźnika cen bierze się pod uwagę średnią ważoną cen określonego
koszyka dóbr. Każde dobro w tym koszyku posiada swoją „wagę”. Im jest ona większa, tym
większe znaczenie ma zmiana ceny tego dobra dla wysokości inflacji. „Waga” każdego dobra
wynika z jego ekonomicznego znaczenia. W związku z tym, że „koszyk” dóbr nie może ulec
zmianie w całym okresie badania (w przeciwnym razie zmiany wydatków nie wynikałyby tylko ze
1

Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa, Wydanie I, Wrocław 2002, s. 237.
J. Łyko, Pomiar i prognozy inflacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wrocławiu, Monografie i Opracowania nr 149, Wrocław 2002, s.14.
3
Obecny sens terminu inflacja oderwany jest zatem od swego pierwotnego, etymologicznie poprawnego
znaczenia – to, co wg poprzedniej definicji było skutkiem inflacji (wzrost poziomu cen) rozumianej jako
nadmierna ilość pieniądza w obiegu teraz nazywane jest właśnie inflacją, a to co pierwotnie oznaczało
inflację współcześnie traktowane jest jako jej przyczyna (K. Lutkowski, Inflacja a wzrost gospodarczy w
kapitalizmie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, s. 28).
4
J. Łyko, op. cit., s. 19.
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zmian cen), możliwe jest wykorzystanie w charakterze wag np. udziału wydatków na poszczególne
dobra lub udziału wartości sprzedaży określonych produktów z okresu wyjściowego lub z okresu
końcowego. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z tzw. indeksami Laspeyresa, w drugim
natomiast ze wskaźnikami Paaschego. Z reguły stosowane są te pierwsze.
Zdecydowanie najpopularniejszym miernikiem inflacji jest wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych (ang. Concumer Price Index – CPI). Przy obliczaniu tego indeksu jako „wagi”
najczęściej stosuje się udziały wydatków gospodarstw domowych na poszczególne dobra w
wydatkach ogółem w okresie bazowym (a więc zgodnie z formułą Laspeyresa). Im wyższy udział
danego dobra w ogólnych wydatkach gospodarstw domowych, tym wyższa „waga” brana pod
uwagę przy liczeniu wskaźnika cen.
Procedura obliczania wskaźnika CPI w Polsce realizowana jest przez dwa departamenty
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS): Departament Warunków Życia oraz Departament Cen.
Jest ona zatem procedurą dwuetapową. Pierwszy departament ma za zadanie ustalić wagi
poszczególnych dóbr w koszyku inflacyjnym, drugi natomiast analizuje zmiany cen tych dóbr i ich
wpływ na ostatecznie podawaną wysokość inflacji. Jak już zasygnalizowano, wagi ustalane są na
podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług. W celu
wyznaczenia tej struktury losowane są gospodarstwa domowe, które przez jeden miesiąc notują
ilości i kwoty nabywanych dóbr. Odbywa się to pod kierunkiem specjalnych instruktorów
zatrudnionych przez GUS. Zebrane dane trafiają następnie do Departamentu Cen GUS, w którym
przeprowadzana jest dalsza część procesu wyznaczania wskaźnika CPI. Przy jego obliczaniu GUS
bierze pod uwagę notowania cen ok. 1500–2000 reprezentantów towarów i usług5. W liczbie tej
pewną część stanowią dobra, których ceny są jednolite na obszarze całego kraju. W przypadku
pozostałych dóbr notowania ich cen dokonywane są przez ankieterów GUS w kilkudziesięciu
tysiącach punktów sprzedaży6. Notowania te w przypadku cen żywności, napojów alkoholowych i
bezalkoholowych odbywają się trzy razy w miesiącu, w przypadku owoców i warzyw dwa razy, a
w przypadku pozostałych dóbr raz w ciągu miesiąca. W celu uniezależnienia danych od
dysproporcji występujących w poziomach cen takich samych towarów i usług dystrybuowanych w
różnych miejscach, ceny notowane są w tych samych punktach sprzedaży co najmniej przez jeden
rok. Stała przez cały rok jest także ustalona centralnie lista towarów i usług, których ceny
podlegają badaniu7.
Mimo tego, stosowana w Polsce metodologia obliczania inflacji nie jest rozwiązaniem
idealnym. Struktura wag w koszyku inflacyjnym, ustalana na podstawie badania budżetów
gospodarstw domowych, dotyczy bowiem roku poprzedzającego zmiany cen. Powoduje to
zaniżanie inflacji w przypadku nieelastycznego popytu na jakieś dobro (np. żywność, paliwa),
którego cena znacznie wzrosła w roku przeprowadzania badania budżetów gospodarstw
domowych, a w roku następnym pozostawała na stosunkowo stabilnym poziomie. Dziać się tak
będzie dlatego, że wzrost wydatków na to dobro przyczynia się do wzrostu jego znaczenia przy
obliczaniu inflacji. Jeżeli zatem cena tego dobra nie będzie podlegała dużym zmianom w roku
następnym, przyczyni się to do niedoszacowania faktycznej inflacji.
Z podobną sytuacją będziemy mieć do czynienia w przypadku, gdy cena jakiegoś dobra w
roku poprzedzającym wyznaczanie inflacji była względnie stała, by znacznie wzrosnąć w okresie
kolejnym. Znaczący wzrost ceny nie będzie wówczas wpływał na inflację w takim stopniu jak
5

Wraz z towarami i usługami niekonsumpcyjnymi analizie poddanych zostaje – w zależności od roku –
ok. 1700–2100 reprezentantów (Rocznik Statystyczny RP 2003, GUS, Warszawa, s. 346; Rocznik Statystyczny
RP 2007, GUS, Warszawa, s. 438). Przykładowo w 2000 r. badaniami było objętych ok. 1800 reprezentantów
towarów i usług konsumpcyjnych oraz ok. 290 reprezentantów towarów i usług niekonsumpcyjnych,
nabywanych przez ludność na cele produkcyjno – inwestycyjne, związane głównie z rolnictwem (J. Łyko, op.
cit., s. 71).
6
Przykładowo w 2000 r. punktów tych było 28 000 (J. Łyko, op. cit., s. 70).
7
J. Łyko, op. cit., s. 65–73.
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powinien ze względu na mniejszy udział (ustalony w roku poprzednim) drożejącego dobra w
ogólnym wskaźniku. Z drugiej strony, indeksy cen nie uwzględniają poprawy jakości niektórych
dóbr, zwłaszcza towarów trwałego użytku, co z kolei może sugerować przeszacowywanie inflacji.

2. Alternatywne indeksy cen
Jak już wspomniano zdecydowanie najpowszechniej używaną miarą wzrostu ogólnego
poziomu cen jest roczna stopa inflacji wyznaczona wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych. W rzeczywistości gospodarczej występuje jednak wiele rodzajów wskaźników
cen będących miarami inflacji. Zaliczyć można do nich m.in. publikowane przez GUS wskaźniki
cen towarów i usług niekonsumpcyjnych, wskaźniki cen towarów eksportowanych i
importowanych, wskaźnik cen produkcji rolniczej, wskaźnik cen usług transportu, gospodarki
magazynowej i łączności, wskaźnik cen popytu krajowego, czy też wskaźnik cen nakładów
inwestycyjnych. Do stosunkowo najbardziej popularnych (oprócz CPI) miar inflacji należą
ponadto: wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (ang. Producer Price Index – PPI),
wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej, a także najobszerniejszy, obejmujący
największy „koszyk” dóbr i usług (konsumpcyjnych, inwestycyjnych, rządowych i będących
przedmiotem handlu zagranicznego) wskaźnik, jakim jest deflator PKB.
Indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu mierzy ceny pobrane przez producentów na
różnych etapach procesu produkcji, będąc najlepszym źródłem informacji o cenach surowców i
dóbr pośrednich8. Jego przeznaczeniem jest zatem „monitoring” zmian cen dóbr przy pierwszej
istotnej transakcji handlowej9. Wskaźnik PPI (określany często jako inflacja producenta) z jednej
strony może być traktowany jako rzadziej stosowany od CPI miernik inflacji, z drugiej natomiast
uznawany jest często za pierwotne źródło podstawowej miary wzrostu poziomu cen w gospodarce,
czyli indeksu cen konsumpcyjnych. Towary wytwarzane przez niektóre działy produkcji wchodzą
bowiem do koszyka dóbr konsumpcyjnych, a zatem ich ceny decydują o kształtowaniu także
wskaźnika CPI10. Poza tym wzrost PPI oznacza, że przy sprzyjających warunkach popytowych
istnieje zagrożenie przeniesienia impulsów wzrostu cen produkcji sprzedanej na ceny towarów i
usług konsumpcyjnych. W tym sensie mierniki inflacji producenta mogą być sygnałem
ostrzegawczym o nadchodzącej inflacji konsumenta11.
W Polsce system wag przyjęty przy obliczaniu PPI ustala się na podstawie struktury
sprzedaży zrealizowanej przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 9
osób12. Im wyższa wartość sprzedaży, tym większa waga brana pod uwagę przy liczeniu
wskaźnika, który opracowany zostaje na podstawie miesięcznego badania cen reprezentantów
wyrobów i usług, uzyskiwanych przez dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze13.
Podobna idea jak w przypadku indeksu PPI towarzyszy wskaźnikowi cen produkcji
budowlano–montażowej. Również procedura obliczeń jest analogiczna. System wag także ustalany
8

W. Bogusławska, Inflacja, [w:] Czesław Sułkowski (red.), Makroekonomia. Teoria i polityka
makroekonomiczna, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2001, s. 354.
9
A. Więznowski, Inflacja we współczesnej gospodarce, [w:] Józef Pająkiewicz (red.), Makroekonomia.
Wybrane zagadnienia teorii wzrostu i funkcjonowania współczesnych systemów gospodarki rynkowej,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 197.
10
Raport o inflacji 2000, NBP, Warszawa, s. 36.
11
W. Bogusławska, op. cit., s. 354.
12
Do 1999 r. brano pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekraczała 5 osób (Rocznik
Statystyczny RP 2003, GUS, Warszawa, s. 345).
13
Przykładowo w 2006 r. badaniu poddanych zostało ok. 19 tys. cen reprezentantów wyrobów i usług
sprzedawanych przez ok. 3,3 tys. podmiotów gospodarczych (Rocznik Statystyczny RP 2007, GUS,
Warszawa, s. 437).
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jest na podstawie struktury sprzedaży zrealizowanej przez podmioty gospodarcze, w których liczba
pracujących przekracza 5 osób, a począwszy od 2000 r. – 9 osób. W tym przypadku badane są
jednak tylko podmioty zaliczane do sekcji „Budownictwo”, a obserwacją objęte zostają ceny
reprezentantów robót, skalkulowane na podstawie aktualnej bazy kosztowo–cenowej badanych
jednostek14.
Najobszerniejszym, obejmującym zmiany cen wszystkich wytworzonych w danym okresie
dóbr finalnych (takich jak: dobra konsumpcyjne i produkcyjne, produkty przemysłowe, produkty
rolne itp.), miernikiem inflacji jest wskaźnik cen Produktu Krajowego Brutto (deflator PKB)15.
Wyraża on zarazem koszt nabycia towarów i usług uwzględnianych w PKB w badanym roku w
stosunku do kosztu nabycia tych samych dóbr w roku bazowym. Indeks ten przekazuje zatem w
miarę najpełniejszą ze wszystkich wskaźników informację o skali wzrostu prawie wszystkich cen
w gospodarce, co sprawia, iż jest on szczególnie przydatny w analizach globalnych, w związku z
tym, że pozwala najlepiej wychwycić wzajemne zależności między wielkościami monetarnymi w
makroskali16. Deflator PKB oblicza się na podstawie zbiorczych rachunków gospodarki narodowej
opracowanych według zasad systemu rachunków narodowych (zgodnie z zaleceniami „ESA
1995”). Na system ten składa się zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych rachunków
makroekonomicznych, pozwalających na uzyskanie spójnych danych o źródłach finansowania
wydatków z danymi dotyczącymi produkcji i jej rozdysponowania na spożycie, akumulację oraz
eksport netto17.
Wyżej przedstawione wskaźniki cen odgrywają znaczącą rolę w statystyce
makroekonomicznej. Niewątpliwie są one niezmiernie istotne dla wielu podmiotów
gospodarczych. W rzeczywistości każdy obywatel zainteresowany jest jednak przede wszystkim
inflacją konsumenta. Jedną z jej odmian (poza CPI) jest zharmonizowany indeks cen
konsumpcyjnych (ang. Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). Wskaźnik ten powstał w
celu ujednolicenia pomiaru inflacji w różnych krajach należących do Unii Europejskiej.
Ujednolicenie metodologii liczenia inflacji w całej Unii związane jest m.in. z koniecznością
dokonywania precyzyjniejszych porównań. Może mieć to duże znaczenie chociażby przy ocenie
stopnia spełnienia kryterium konwergencji dotyczącego inflacji przed przystąpieniem danego kraju
do strefy euro. W porównaniu z klasycznym wskaźnikiem wzrostu cen konsumpcyjnych indeks
HICP charakteryzuje się nieco inną strukturą wag w koszyku inflacyjnym. Przy ich obliczaniu
dodatkowo bierze się pod uwagę wydatki związane z zakupem dóbr i usług przez cudzoziemców,
wydatki na gry losowe oraz szacunkowe wydatki ponoszone przez osoby przebywające w tzw.
gospodarstwach instytucjonalnych, czyli szpitalach, więzieniach, czy domach spokojnej starości.
Uwzględnienie tych wydatków nie powoduje z reguły dużych dysproporcji w strukturze wag
między wskaźnikiem CPI a HICP, co przyczynia się do tego, że wartości tych indeksów są
zazwyczaj bardzo zbliżone (zob. p. 3, tabela 2).
Do stosunkowo ważnych miar inflacji, opartych na wskaźniku CPI, zaliczyć należy także
indeksy inflacji bazowej. Wyłączają one ze swej struktury część towarów i usług konsumpcyjnych,
których ceny często uzależnione są od przejściowych szoków podażowych. Wskaźniki inflacji
bazowej z reguły charakteryzują się zatem bardziej wyrównanym przebiegiem w porównaniu z
klasyczną inflacją18. Indeksy tej ostatniej zawierają bowiem znaczny poziom „szumu”
obejmującego wszystkie rodzaje wstrząsów o charakterze podażowym, jak np. zjawiska sezonowe,

14

Przykładowo w 2006 r. badaniu poddanych zostało ok. 2,8 tys. cen reprezentantów robót realizowanych
przez ok. 450 podmiotów gospodarczych (Rocznik Statystyczny RP 2007, GUS, Warszawa, s. 437).
15
W. Bogusławska, op. cit., s. 354.
16
A. Więznowski, op. cit., s. 198.
17
Rocznik Statystyczny 2007, GUS, Warszawa, s. 436–662.
18
S. Roger, Core inflation: concepts, uses and measurement, “Reserve Bank of New Zealand Discussion
Paper Series”, No G98/9, July 1998, s. 3.
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wstrząsy w obszarze zasobów, a także wstrząsy związane ze zmianą kursu walutowego lub stawek
podatkowych19.
Powstałe zakłócenia powodują, że stopa inflacji staje się w pewnym stopniu
nieprzewidywalna, nie odzwierciedlając przy tym prawdziwego trendu. Szczególnie widoczne jest
to na przykładzie zmian cen żywności – silnie uzależnionych od podaży rynkowej, która z reguły
spada na skutek niekorzystnych warunków pogodowych. To z kolei powoduje wzrost cen dóbr
należących do omawianej kategorii i jednoczesny (z uwagi na dość dużą wagę żywności w
koszyku CPI) wzrost inflacji. W takiej sytuacji poważnym utrudnieniem jest odpowiednie
prowadzenie polityki pieniężnej, która działa przede wszystkim poprzez wpływ na presje
popytowe w gospodarce. Aby określić faktyczny wpływ polityki monetarnej na kształtowanie się
cen konsumpcyjnych należy zatem wspomniane „szumy” wyeliminować, a przynajmniej znacząco
ograniczyć. W tym właśnie celu wylicza się inflację bazową, która związana jest przede wszystkim
z oczekiwaniami inflacyjnymi oraz presją komponentów popytowych, nie uwzględnia natomiast
zmian cen spowodowanych szokami podażowymi20.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że z uwagi na złożoność problemu nie istnieje jedna
precyzyjna miara inflacji bazowej. Zazwyczaj, obliczając jej stopę, stosuje się jedną z dwóch
metod – mechaniczną lub statystyczną21. Do pierwszej z nich zalicza się stosowaną bardzo często
technikę wyłączania pewnych kategorii dóbr z indeksu CPI poprzez przypisanie im wagi równej
zero w koszyku inflacyjnym. Najczęściej wyłączeniu podlegają dobra, których ruchy cen miały
historycznie znacznie więcej wspólnego z przejściowymi i po jakimś czasie odwracalnymi
wstrząsami po stronie podaży niż z fundamentalnym stanem popytu w gospodarce.
Do metod statystycznych zaliczyć można natomiast przede wszystkim technikę średnich
przyciętych oraz, nieomawianą w dalszej części (ze względu na to, że nie jest ona w Polsce
stosowana), technikę opartą na percentylach. Metoda średnich przyciętych polega na wyłączeniu
niektórych dóbr z indeksu CPI (podobnie jak przy metodach mechanicznych), ale w tym przypadku
nie pomija się konkretnych kategorii dóbr, lecz określony procent najwyższych i najniższych
ruchów cen w badanym okresie, obliczając średnie ważone z pozostałych towarów i usług.
Szczególnym rodzajem średniej przyciętej jest zatem mediana (50-procentowa średnia przycięta), a
także cały indeks CPI (0-procentowa średnia przycięta)22.
Z uwagi na to, że inflacja bazowa odgrywa dużą rolę w kształtowaniu polityki monetarnej,
jej liczeniem z reguły zajmują się odpowiedzialne za tego rodzaju politykę banki centralne,
podczas gdy tradycyjną stopę inflacji mierzą najczęściej krajowe urzędy statystyczne. W Polsce, w
porównaniu z innymi krajami naszego regionu, jak Czechy czy Węgry, inflację bazową zaczęto
obliczać stosunkowo późno. Po raz pierwszy NBP zaprezentował bowiem niektóre jej miary
dopiero w 1998 r.23 Od tego okresu aż do końca 2008 r. do wiadomości publicznej podawanych
było pięć miar inflacji bazowej. Jedną z nich – 15% średnią obciętą – oparto na metodzie
statystycznej, pozostałe cztery natomiast na mechanicznej metodzie wyłączenia. W celu uzyskania
odpowiedniej wartości poszczególnych wskaźników inflacji bazowej z koszyka CPI wyłączane

19

P. Woźniak, Różne miary inflacji bazowej w Polsce w latach 1995–1998, [w:] Andrzej Wojtyna (red.),
Alternatywne strategie dezinflacji, Raporty CASE, nr 32, Warszawa 1999, s. 133–134.
20
S. Roger, op. cit., s. 1.
21
Metodologia obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez Narodowy Bank Polski, NBP,
Warszawa 2009, s. 1.
22
P. Woźniak, op. cit, s. 35-36.
23
Warto podkreślić, że niektórzy ekonomiści już w początkowych latach procesu transformacji polskiej
gospodarki postulowali, by za podstawę ustalania stopy procentowej w naszym kraju służył nie indeks CPI,
ale wskaźnik inflacji liczony tylko dla koszyka dóbr trwale rynkowych (J. Żyżyński, Fałszywy wskaźnik
inflacji, „Ekonomista”, nr 5/1994, s. 636). W przybliżeniu za taki wskaźnik może uchodzić inflacja bazowa
po wyłączeniu cen administrowanych.
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były: ceny kontrolowane, ceny o największej zmienności, ceny o największej zmienności i ceny
paliw oraz ceny żywności i ceny paliw (tzw. inflacja „netto”).
W 2009 r. NBP dokonał zmian podstawowych mierników inflacji bazowej. Zachowane
zostało jedynie obliczanie 15% średniej obciętej. Pozostałe mierniki mechaniczne zastąpione
zostały nowymi. W efekcie obecnie publikowane są trzy miary powstałe na zasadzie wyłączenia.
Są to: inflacja bazowa po wyeliminowaniu cen administrowanych, inflacja bazowa po
wyeliminowaniu cen najbardziej zmiennych oraz inflacja bazowa po wyeliminowaniu cen
żywności i energii24.
Jedynym obliczanym przez NBP przy użyciu metod statystycznych wskaźnikiem inflacji
bazowej jest 15% średnia obcięta. Przy jej liczeniu obcina się symetrycznie po 15% z lewej i
prawej strony rozkładu wskaźników cen o największej i najmniejszej dynamice w porównaniu z
poprzednim okresem25. Tak powstały indeks jest zatem średnią ważoną policzoną z pewnego
zbioru grup, których wagi skumulowane (odpowiadające uprzednio posortowanym wskaźnikom
cen w sposób narastający) są większe niż 15% i mniejsze niż 85%26. Z konstrukcji tej miary
inflacji bazowej wynika, że z reguły charakteryzuje się ona najbardziej wyrównanym przebiegiem.
W kolejnym mierniku inflacji bazowej – po wyłączeniu cen administrowanych – wagę
równą zeru przypisuje się cenom, o których w pełni lub w znacznym stopniu decydują instytucje
rządowe, samorządowe oraz różnego rodzaju regulatorzy. Nie bierze się zatem pod uwagę zmian
cen m.in.: czynszów mieszkaniowych, gazu, energii elektrycznej i cieplnej, transportu szynowego,
usług kanalizacyjnych, zaopatrywania w wodę, usług pocztowych oraz opieki społecznej27. Inflację
po wyłączeniu cen administrowanych uznać zatem można za wskaźnik cen kształtowanych przez
rynek.
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych pomija dobra charakteryzujące
się szczególnie silną zmiennością cen wynikającą np. z sezonowości lub wysokiej wrażliwości na
szoki. Aby obliczyć tego rodzaju inflację bank centralny w Polsce stosuje wartość odchylenia
standardowego poszczególnych wskaźników cen towarów i usług, na podstawie którego
wyznaczona zostaje wartość graniczna powyżej której dany wskaźnik ceny uznany jest za
zmienny, wobec czego przypisuje się mu wagę równą zero. W tym celu grupuje się towary i usługi
w kolejności od tych o najbardziej zmiennych cenach do tych o najbardziej stałych cenach – tak
długo aż łączna ich waga w koszyku CPI osiągnie 20%. Ten miernik inflacji nie zawiera zazwyczaj
zmian cen: znacznej części produktów żywnościowych (głównie nieprzetworzonych, owoców i
warzyw oraz mięsa i cukru), produktów energetycznych (paliwa, gazu, opału), usług administracji
państwowej i prawnej oraz usług dostępu do Internetu28.
Nieco mniej skomplikowane jest obliczanie inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i
energii. Do tej pierwszej zaliczane są także napoje bezalkoholowe. Z kolei na ceny energii składają
się ceny paliw silnikowych, energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody, opału oraz centralnego
ogrzewania. Oznacza to, że miernik ten nie bierze pod uwagę ok. 40% klasycznego koszyka dóbr
konsumpcyjnych29 .

24

Dla porównania dla Unii Europejskiej oraz strefy euro Eurostat publikuje pięć miar inflacji bazowej
opartych na wyłączeniu. Z poszczególnych indeksów eliminowane są zmiany cen: 1) energii, 2) energii,
żywności, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, 3) wyrobów tytoniowych, 4) energii i żywności
sezonowej, 5) energii i żywności nieprzetworzonej (M. A. Wynne, Core inflation: a review of some
conceptual issues, “Federal Reserve Bank of St. Louis Review”, May/June, Part 2 2008, s. 210.
25
Raport o inflacji w 2003 roku, NBP, Warszawa, s. 42.
26
Metodologia obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez NBP, op. cit., s. 4.
27
Metodologia obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez NBP, op. cit., s. 7.
28
Rewizja miar inflacji bazowej w 2009 r., NBP, Warszawa, s. 8.
29
Przykładowo w 2009 r. udział żywności i energii w koszyku CPI wynosił 39,9% (Metodologia
obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez Narodowy Bank Polski, op. cit., s. 4).
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3. Ilustracja statystyczna różnych miar inflacji w Polsce w latach 1989–2008
Omówione w poprzednim punkcie miary inflacji zostaną obecnie poddane porównawczej
analizie statystycznej. Tabela 1 przedstawia jednopodstawowe wskaźniki cen towarów i usług
konsumpcyjnych, produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano–montażowej oraz PKB
wyliczone dla całego badanego okresu. Za okres bazowy przyjęto początek procesu transformacji
(w dwóch wariantach – rok 1989 oraz 1990).
Analiza danych zawartych w tabeli 1 pozwala stwierdzić, że spośród badanych mierników
inflacji najszybciej wzrastały ceny towarów i usług konsumpcyjnych – i to niezależnie od tego, czy
za rozpoczęcie reformy ustrojowej uznany zostanie rok 1989, czy też 1990. W pierwszym
przypadku wskaźnik CPI był bowiem wyższy niż wskaźnik PPI ok. 1,8 razy oraz wyższy niż
wskaźnik cen PBM ok. 2,2 razy. Nieznacznie tylko mniejsze dysproporcje między tymi indeksami
można zaobserwować, gdy za ostatni rok przed transformacją przyjmie się rok 1989. Stosunek
wskaźnika CPI do wskaźnika PPI oraz wskaźnika cen PBM wyniósł wówczas odpowiednio: ok.
1,6 oraz ok. 1,8. Wartość deflatora PKB kształtowała się z kolei pomiędzy tymi wskaźnikami,
będąc ok. 1,4 razy (rok 1988 = 100) oraz ponad 1,5 razy (rok 1989 = 100) niższą od wskaźnika cen
dóbr konsumpcyjnych.
Tabela 1
Jednopodstawowe (dwudziestoletnie i dziewiętnastoletnie) wskaźniki cen towarów i usług
konsumpcyjnych (CPI), produkcji sprzedanej przemysłu (PPI), produkcji budowlano–
montażowej (PBM) oraz Produktu Krajowego Brutto (deflator PKB) w Polsce w 2008 roku
Wyszczególnienie

Rok 1988 = 100

Rok 1989 = 100

Wskaźnik CPI

30 130

8 582

Wskaźnik PPI

16 669

5 329

Wskaźnik cen PBM

13 471

4 702

Deflator PKB

22 074

5 539

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa,
z lat: 1992 (s. 125); 1993 (s. 167, 176); 1996 (s. 316, 321); 1999 (s. 338, 342–343); 2000 (s. 320–
321); 2003 (s. 347, 352–354); Ceny w gospodarce narodowej w 2008 r., GUS, Warszawa 2009 (s.
56, 58, 60, 69).

Z uwagi na to, że badany okres obejmuje aż 20 lat warto również zanalizować kształtowanie
się podstawowych mierników inflacji w poszczególnych podokresach. Interpretacja danych na
podstawie wskaźników pięcioletnich (zob. tabela 2) pozwala potwierdzić wysunięty wniosek, że w
badanym okresie najszybciej rosły cen towarów i usług konsumpcyjnych. W niemal wszystkich
analizowanych podokresach wskaźnik CPI przewyższał bowiem pozostałe indeksy cen. Wyjątek
stanowi ostatnie 5 lat, gdy inflacja konsumenta (mierzona wskaźnikiem CPI lub HICP) była niższa
niż pozostałe jej miary (zob. wykres 2).
Pomijając spore niekiedy różnice między poszczególnymi indeksami cen, łatwo
zaobserwować można, że wszystkie mierniki inflacji wykazują z reguły dosyć dużą zbieżność co
do kierunku zmian. Wynika to z faktu, że różnorodne miary inflacji są ze sobą zwykle ściśle
powiązane m.in. poprzez fakt, że ceny niektórych dóbr wchodzących w skład jednego z indeksów
w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałują także na pozostałe wskaźniki. Z racji tego, że
inflacja jest w zasadzie jedna – różne są tylko jej miary – wszystkie indeksy oscylowały wokół
długookresowego trendu dezinflacyjnego (zob. tabela 2), wykazując się przy tym większymi lub
mniejszymi odchyleniami od tego trendu w poszczególnych latach. Wahania te pogłębiły się po
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obniżeniu inflacji do poziomu poniżej 10% (por. wykresy 1–2). Walka z inflacją przestała być
wówczas najważniejszym problemem polityki gospodarczej, co powodowało, że w niektórych
latach XXI w. poziom wzrostu cen krótkookresowo przekraczał wyznaczony przez bank centralny
cel30.
Tabela 2
Wybrane wskaźniki cen w Polsce w pięcioletnich podokresach lat 1989–2008
Rok

1993 (rok 1988 = 100)

1998 (rok 1993 = 100)

2003 (rok 1998 = 100)

2008 (rok 2003 = 100)

Wyszczególnienie
Wskaźnik CPI
Wskaźnik PPI
Wskaźnik cen PBM
Deflator PKB
Wskaźnik CPI
Wskaźnik PPI
Wskaźnik cen PBM
Deflator PKB
Wskaźnik CPI
Wskaźnik PPI
Wskaźnik cen PBM
Deflator PKB
Wskaźnik HICP
Wskaźnik CPI
Wskaźnik PPI
Wskaźnik cen PBM
Deflator PKB
Wskaźnik HICP

Wskaźnik cen
7933,7
5648,4
4008,5
6304,9
260,2
212,6
224,3
248,7
128,0
120,0
121,7
121,5
127,5
114,0
115,7
123,1
115,9
114,7

Źródło: Jak w tabeli 1.

30
Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 2,5% - z możliwymi odchyleniami o
maksymalnie 1 punkt proc. w górę bądź w dół (Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa
2003, s. 12).
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Wykres 1. Porównanie alternatywnych średniorocznych wskaźników cen w Polsce
w latach 1992-2000 (rok poprzedni = 100)
Źródło: Jak w tabeli 1.

Wykres 2. Porównanie alternatywnych średniorocznych wskaźników cen w Polsce
w latach 2001–2008 (rok poprzedni = 100)
Źródło: Jak w tabeli 1.
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Tabela 3
Średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz różnych miar inflacji
bazowej w Polsce w latach 2001–2008
Inflacja bazowa
Rok

CPI

po wyłączeniu cen
administrowanych

po wyłączeniu
cen najbardziej
zmiennych

po wyłączeniu
cen żywności i
energii

15% średnia
przycięta

2001 a
2002 a
2003 a
2004 a
2005 a
2006 a
2007 a
2008 a
2008
(rok 2000 = 100)

105,5
101,9
100,8
103,5
102,1
101,0
102,5
104,2

104,4
101,0
100,1
103,8
101,9
100,3
102,3
103,7

105,8
102,6
100,7
102,7
102,1
101,3
101,7
104,0

105,6
102,7
100,8
101,7
101,3
100,1
101,0
102,3

105,6
102,1
101,0
102,6
101,9
101,0
102,2
104,3

123,5

118,8

122,8

116,5

122,6

a

rok poprzedni = 100.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm.

Wykres 3. Porównanie średniorocznych wskaźników CPI i wybranych miar inflacji bazowej
w Polsce w latach 2001–2008 (rok poprzedni = 100)
Źródło: Jak w tabeli 3.
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Dotyczyło to zresztą nie tylko inflacji CPI, PPI czy delatora PKB, ale także niektórych miar
inflacji bazowej. Ich kształtowanie się w latach 2001–2008 przedstawione zostało w tabeli 3. Z
ostatniego jej wiersza wynika, że jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie dotychczasowe lata XXI
w., to wskaźnik CPI przewyższał każdą miarę inflacji bazowej. W stosunku do miernika po
wyeliminowaniu cen najbardziej zmiennych, a także w stosunku do 15% średniej przyciętej
różnica nie była jednak istotna. Zdecydowanie większe dysproporcje wystąpiły natomiast między
CPI a inflacją bazową po wyłączeniu cen administrowanych oraz po wyłączeniu cen żywności i
energii (zob. wykres 3). W pierwszym przypadku klasyczny miernik inflacji konsumenta był o
niemal 5, a w drugim o dokładnie 7 punktów proc. wyższy.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że kształtowanie się poszczególnych miar inflacji bazowej
na poziomie niższym niż inflacja mierzona dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych
oznacza, że wyłączone w poszczególnych miarach elementy miały dynamizujący wpływ na tempo
przyrostu ogólnego poziomu cen. Wynika z tego, że ceny administrowane, a także ceny żywności i
energii (łącznie) miały w omawianym okresie dynamizujący wpływ na inflację.

4. Przyczyny występowania różnic alternatywnych wskaźników cen
Z powyższej analizy wynika, że w okresie 1989–2008 najszybszym tempem wzrostu
charakteryzowały się ceny towarów i usług konsumpcyjnych. Szczególnie silne dysproporcje
występowały zazwyczaj między nimi a cenami dóbr wchodzących do koszyka branego pod uwagę
przy obliczaniu inflacji producenta. Dotyczyło to jednak przede wszystkim pierwszej połowy
badanego okresu.
Za najważniejszą przyczynę takiego stanu rzeczy uznać należy relatywnie szybszy wzrost
cen usług w porównaniu z cenami innych dóbr. Tempo zmian wskaźnika CPI – zwłaszcza w
okresie przed przystąpieniem do Unii Europejskiej – było zatem napędzane przede wszystkim
przez sektor usług. Można się o tym przekonać, analizując dane zawarte w tabeli 4. Przedstawia
ona jednopodstawowe (piętnastoletnie i czternastoletnie) wskaźniki cen poszczególnych grup
towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce w 2003 roku. Z tabeli wynika, że ceny usług wzrosły w
badanym okresie dwukrotnie (od 1989 r.), a nawet ok. dwuipółkrotnie (od 1990 r.) bardziej niż
ceny konsumpcyjne ogółem.
Tabela 4
Jednopodstawowe (piętnastoletnie i czternastoletnie) wskaźniki cen poszczególnych grup
towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce w 2003 roku
Wyszczególnienie

Rok 1988 = 100

Rok 1989 = 100

Wskaźnik CPI (Ogółem)

26430

7528

Żywność

21088

5020

16547

4756

24065

7366

52951

19546

Napoje alkoholowe
Towary nieżywnościowe

ab

b

Usługi
a

Od 1999 r. bez wyrobów tytoniowych.

b

Od 2001 r. po wyłączeniu cen kontrolowanych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa,
z lat: 1993 (s. 176); 1999 (s. 343); 2000 (s. 321–322); 2003 (s. 354); 2004 (s. 441–442).
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Dominacja wzrostu cen usług wynikała przede wszystkim z tego, że w przeszłości w
największym stopniu odbiegały one od poziomu cen rynkowych. Dotyczyło to przede wszystkim
dotowanych w latach osiemdziesiątych minionego wieku usług, których ceny w znacznym stopniu
regulowane były przez państwo. Sprawiało to, iż nie „nadążały” one wówczas za wzrostem cen
pozostałych dóbr. Proporcje te uległy zmianie począwszy od 1990 r., gdy sektor usług zaczął być
prywatyzowany, co pociągnęło za sobą uwolnienie większości cen31.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że przy obliczaniu indeksu CPI usługi stanowią
znaczną część koszyka inflacyjnego. Nie są one natomiast brane pod uwagę przy mierzeniu inflacji
producenta. Jest to zatem podstawowa przyczyna znacznie niższego – zwłaszcza w XX w. –
wzrostu PPI niż CPI.
Pewien wpływ na zróżnicowanie dynamiki cen konsumenta i producenta w niektórych
latach mógł mieć także fakt, iż wskaźniki PPI oraz WCPBM nie zawierały podatku VAT, a od
1996 r. także akcyzy. W przypadku podatku od wartości dodanej był to jednak czynnik
jednorazowy, który mógł oddziaływać w zasadzie tylko w roku jego wprowadzenia (1993). W
późniejszym okresie nie wykazywał się on bowiem dużymi zmianami. Mimo częstych podwyżek
akcyzy na paliwo, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe również nie należy przeceniać
wpływu tego czynnika na występowanie znacznych niekiedy dysproporcji między analizowanymi
indeksami. Akcyza stanowi bowiem tylko część ceny tych towarów, a poza tym ich udział w
koszyku CPI jest stosunkowo niewielki.
Analizując rozbieżności między alternatywnymi miernikami inflacji należy także zwrócić
uwagę na to, że wskaźnik cen konsumpcyjnych jako jedyny bezpośrednio zawiera zmiany cen dóbr
importowanych32, co zyskiwało na znaczeniu w miarę coraz większej otwartości naszej gospodarki
w kolejnych latach okresu transformacji. Mimo niższej inflacji u partnerów handlowych niż w
Polsce w badanym czasie, ceny produktów sprowadzanych z zagranicy zawyżane były przez
nominalną dewaluację i deprecjację złotego. Realny kurs naszej waluty w stosunku do
najważniejszych walut światowych ulegał jednak zazwyczaj wzmocnieniu. Czynnik ten w pewnym
stopniu mógł przyczyniać się zatem do niwelowania różnicy między inflacją konsumenta a
pozostałymi wskaźnikami. Prawdopodobnie nie odgrywał on jednak znaczącej roli chociażby z
uwagi na fakt, że ceny brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika PPI i deflatora PKB pośrednio
także uzależnione są od cen niektórych towarów kupowanych zagranicą (głównie surowców
niezbędnych do wytwarzania produkcji w kraju).

Podsumowanie
Ogromna rozmaitość indeksów odzwierciedla fakt, że nie ma prawdziwej „średniej ceny”, a
różne poziomy cen są używane do różnych celów33. Rozstrzygnięcie kwestii, który wskaźnik cen
zastosować przy analizie procesów inflacyjnych zależy głównie od tego, z czyjego punktu
widzenia chce się je badać: czy z punktu widzenia całej gospodarki, czy też z punktu widzenia
sprzedawców, producentów, a może konsumentów. Z uwagi na to, że tych ostatnich jest najwięcej
najbardziej powszechną miarą skali inflacji jest wskaźnik CPI.
31

Warto podkreślić, że opisane tendencje wystąpiły także w innych krajach przechodzących z systemu
nakazowo-rozdzielczego do wolnorynkowego. Wyjątek stanowiła Rumunia, w której na początku lat
dziewięćdziesiątych XX w. ceny środków produkcji wzrastały szybciej niż ceny środków konsumpcji.
Wiązało się to przede wszystkim z faktem, iż ceny usług w tym kraju zostały uwolnione dopiero w 1993 r. (L.
Balcerowicz, 1997, s. 271–272).
32
R. Dornbusch, S. Fischer, Inflation and unemployment, [w:] Macroeconomics, Fifth Edition, 1990,
s. 43.
33
M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2000, s. 42.
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Z tego też względu cel inflacyjny wyznaczany przez NBP dotyczy właśnie indeksu
wszystkich cen konsumpcyjnych. Jest tak, pomimo że bank centralny opiera swoje decyzje przede
wszystkim na wskaźnikach inflacji mniej zależnych od przejściowych zaburzeń. Tego typu
indeksami są różne miary inflacji bazowej. Przy podejmowaniu decyzji o zmianie stóp
procentowych NBP często kieruje się również wskaźnikami cen producenta, które często stanowią
podstawę do przewidywania inflacji CPI w przyszłości. Nie zmienia to faktu, że do komunikacji z
uczestnikami życia gospodarczego bank centralny w zdecydowanej większości wykorzystuje
odczyty CPI.
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Abstract
The regional representations in Brussels become a new
phenomenon in the European Union. They serve as a link between
home regions and European institutions. Their creation is
connected with the reform of the European regional policy
(decentralization, bigger role of regions in its preparation and
realization, substantial structural funds). The main aim of this
paper is to prove, that regional representations became an
important channel of representing regional interest in the
European Union. The article will present the functions and types
of regional representations and motives of their creation.

Słowa kluczowe: integracja europejska, polityka regionalna
Numer klasyfikacji JEL: F55, H 79

Wstęp
Bruksela jest siedzibą wielu ważnych instytucji Unii Europejskiej i tym samym
najważniejszym ośrodkiem decyzyjnym dzisiejszej Europy. Z tego powodu różne podmioty
wysyłały do stolicy Belgii swoich przedstawicieli w celu zabezpieczenia swoich interesów. W
ostatnich dwudziestu pięciu latach zaobserwowano bardzo szybki wzrost liczby biur regionalnych.
W roku 1984 funkcjonowały zaledwie 2 biura, w roku 1995 było ich już 91, w roku 2002 – 158,
dziś jest ich ponad 300. Biura takie mają strukturę odpowiadającą regionom (przedstawicielstwa
instytucjonalne) i stanowią integralną część ich organizacji lub mają formę przedstawicielstw
związków lub agencji regionalnych (przedstawicielstwa pozainstytucjonalne). Biura te różnią się
również liczbą urzędników: w niektórych pracują 1-2 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze
godzin, ale w innych można spotkać 15-20 pracowników, zatrudnionych na całych etatach.
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1. Historia
Pojawienie się przedstawicielstw władz szczebla subnarodowego datuje się na połowę lat
osiemdziesiątych, kiedy to Rada Miasta Birmingham otworzyła swoje przedstawicielstwo w
Brukseli w 1984 roku. Wkrótce potem podobne biura otworzyły władze regionalne i lokalne z
Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiej Brytanii. W przypadku Wielkiej Brytanii władze
regionalne i lokalne nie posiadały szerokich kompetencji, dlatego głównym zadaniem biur było
pozyskanie środków finansowych z funduszy wspólnotowych1. Otwarcie przedstawicielstw
wywodzących się z Wielkiej Brytanii, która jest krajem z kultura polityczną zorientowana na
lobbing, było szerszym trendem wśród grup interesu w kierunku obecności w Brukseli i rozwijania
więzi ze Wspólnotą Europejską2.
Z drugiej strony, regiony niemieckie zaczęły otwierać swoje przedstawicielstwa w Brukseli
w odpowiedzi na rosnący wpływ instytucji europejskich na ich działalność. Nieformalna
reprezentacja niemieckich landów w Brukseli – die Beobachter der Länder bei der EU była
obecna w Brukseli od 1957 roku, zaś status oficjalny otrzymała w 1988 roku3. Poszczególne landy
zaczęły otwierać swoje przedstawicielstwa dopiero w drugiej polowe lat osiemdziesiątych. W
1985 roku biuro regionalne otworzył kraj związkowy Saara. W tym samym roku powstało
niemieckie biuro Hanzy założone przez Szlezwik – Holsztyn, Hamburg oraz Bremę. Biura te
zostały oficjalnie uznane przez niemiecki Rząd Federalny w 1992 roku.4
Intensyfikacja procesów integracyjnych w latach osiemdziesiątych oznaczała większą
centralizację działań na szczeblu wspólnotowym i przez to ograniczenie roli nie tylko parlamentów
narodowych, ale również regionów autonomicznych, przede wszystkim landów niemieckich i
prowincji belgijskich. Obawa o utratę niezależności oraz rosnący wpływ decyzji politycznych WE
na władze szczebla subnarodowego i ich działalność było istotnym bodźcem dla obecności w
Brukseli5.
Polityka regionalna nabrała istotnego znaczenia dla Wspólnot po wejściu w życie
Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE) w lipcu 1987 roku6. Jego postanowienia wzmocniły
pozycję władz lokalnych i regionalnych na arenie europejskiej. Pojawiające się nowe możliwości
wpływania na politykę europejską, a przede wszystkim na politykę regionalną, były dla władz
samorządowych różnych szczebli silnym bodźcem do wysyłania swoich przedstawicieli do stolicy
Belgii. Celem przyświecającym zakładaniu biur regionalnych było również przybliżenie
urzędnikom unijnym problemów obywateli, szczególnie ważne w świetle tzw. deficytu demokracji,
czyli oddalania się instytucji unijnych od kwestii istotnych dla społeczeństw UE. Zadaniem biur
regionalnych było także podkreślanie tożsamości i odrębności reprezentowanych przez nie
regionów.
Jednolity Akt Europejski rozszerzył również uprawnienia Wspólnoty na dziedziny polityki,
które dotychczas podlegały w krajach członkowskich kompetencjom władz regionalnych lub
lokalnych np. ochrona środowiska, polityka społeczna, przemysł, badania i rozwój. Ponadto
reformy i rozszerzenie funduszy strukturalnych (II Raport Delorsa z 1988 roku) przyciągnęła wiele
1

C. Jeffery, Regional Information Office in Brussels and Multi – level Governance in the EU: A UK –
German Comparison, Regional and Federal Studies 6(2)/1996, s. 183-203.
2
W .Streeck, P. Schmitter, From National Corporatism to Transnational Pluralism: Organized Interests
In the Single European Market, “Politics and Society” Nr 19 (2) / 1991, s. 133-164.
3
T.A. Börzel, States and Regions in the European Union. Institutional Adaptation in Germany and
Spain, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s.61.
4
Tamże, s. 77.
5
L. Badiello, Ruolo e funzionamento degli uffici regionali europei a Bruxelles, Le istituzioni del
federalismo. Regione e governo locale nr 1/2000, s. 89-119.
6
The Brussels – Europe Liaison Office (BELO), Local and regional representations: a recent
development, http://www.blbe.be/default.asp?V_DOC_ID=1867 z dnia 02.01.2010.
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regionów (Katalonia, Kraj Basków, Bretania, Walia) do Brukseli, aby mieć wpływ na dystrybucję
tych środków7.
Wejście w życie Traktatu z Maastricht w 1993 roku poszerzyło regionalny wymiar integracji
europejskiej wprowadzając regułę subsydiarności, dalszy wzrost wydatków w ramach funduszy
strukturalnych, utworzenie Funduszu Spójności oraz tworząc Komitet Regionów (powstały w 1994
roku). Traktat również otworzył drogę ministrom z rządów regionalnych do reprezentowania
państwa w obradach Rady Ministrów (Rady Unii Europejskiej) – możliwość, z której dotychczas
mogą skorzystać jedynie cztery państwa członkowskie – Austria, Belgia, Hiszpania i Niemcy. Z
tych powodów wiele biur regionalnych zostało otwartych w Brukseli, w szczególności w latach
1992 – 19948.
Od tego czasu notuje się stały wzrost liczby powstających biur. Ogólnie rzecz biorąc,
najwcześniej zaczęły tworzyć regiony posiadające stosunkowo dużą władzę (Niemcy, Hiszpania,
Belgia oraz Austria po przystąpieniu do UE w 1995 roku). Wkrótce dołączyły do nich regiony
pozostałych państw członkowskich, tak że obecnie większość regionów „starej piętnastki” jest
reprezentowana w Brukseli. Oprócz Luksemburga, który nie posiada reprezentacji regionalnej,
skromnie reprezentowane są silnie scentralizowane państwa, takie jak Portugalia, Irlandia i Grecja.
Władze lokalne są również rzadko reprezentowane – zaledwie kilka stolic lub wielkich miast ma
swoje przedstawicielstwo. Inne reprezentują swoje interesy w sposób kolektywny, dzięki takim
organizacjom jak Eurocities.
Magnetyzm Unii Europejskiej przyciągnął do Brukseli władze szczebla subnarodowego
krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Przed przystąpieniem 10 państw członkowskich do Unii
Europejskiej w roku 2004 dało się zauważyć rosnącą liczbę przedstawicielstw władz regionalnych
i lokalnych z nowych krajów członkowskich. Jest to swoistym fenomenem, gdyż w większości z
tych krajów formowanie regionalnego szczebla zarządzania rozpoczęło się po upadku systemu
centralnego planowania i wciąż trwa ich konsolidacja. Jako pierwsze pojawiły się biura z Polski,
wkrótce potem z Czech, Słowacji i Węgier. W niektórych przypadkach (Łotwa, Estonia, Cypr,
Rumunia i Węgry) większość regionów jest reprezentowana przez organizacje kolektywne.
Ponadto zakładanie biura w Brukseli często traktowane jest jako eksperyment. Pierwsze
przedstawicielstwa z nowych państw członkowskich odgrywały rolę pionierską, co prowadziło do
otwierania nowych biur przez regiony lub władze lokalne dotychczas nie reprezentowane. Niektóre
eksperymenty nie powiodły się – kilka biur działających w 2004 roku (np. rumuńskiej prowincji
Teleorman, Gruzińskiej Autonomicznej Republiki Adjara) przestało już funkcjonować. W
ostatnich latach zauważyć można konsolidację obecności biur z nowych krajów członkowskich i
stworzenie przedstawicielstw z krajów kandydackich (Chorwacja) lub objętych polityką
sąsiedztwa UE (Ukraina), podczas gdy reprezentacje norweskich władz lokalnych i regionalnych,
czy też kolektywna reprezentacja kantonów szwajcarskich posiadają wysoki stopień konsolidacji9.
Opisany proces wskazuje, że występuje trend w kierunku ogólnej reprezentacji instytucji
regionalnych z państw członkowskich (a także z krajów aspirujących i państw Europy Zachodniej
nienależących do UE) oraz dużo bardziej ograniczonej lub pośredniej reprezentacji władz
lokalnych. Należy również zauważyć, ze większość biur reprezentuje instytucje publiczne; w

7

Zob. P.C. Schmitter, Imagining the Future of the Euro – Polity with the Help of New Concepts, In:
G. Marks, F.W. Scharpf, P.C. Schmitter, W. Streeck, Governance in the European Union, Sage, London
1996, s. 138 oraz S. Panebianco, Il lobbying europeo, Giuffrè, Milano 2000, s.61.
8
M. Huysseune, T. Jans, Representations of local and regional authorities at the European Union. Final
Report, VUB (IES/POLI) & Brussels – Europe Liaison Office, Brussels 2005,
9
M. Huysseune, T. Jans, Brussels as the capital of a Europe of the regions. Regional offices as European
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przeprowadzonym w 2004 roku badaniu zaledwie 13.4% respondentów pochodziło z partnerstwa
publiczno – prawnego; pozostałe biura były inicjatywami publicznymi.10

2. Przyczyny tworzenia biur regionalnych w Brukseli
W przypadku pierwszych biur regionalnych (brytyjskich) bardzo istotnym motywem było
rozwinięcie i maksymalizacja ich dostępu do funduszy strukturalnych UE. Reforma funduszy
strukturalnych pod koniec lat osiemdziesiątych oraz rozwój możliwości finansowania w innych
dziedzinach polityki (badania i rozwój, ochrona środowiska, transport, rozwój wsi) przebiegało
równolegle z rosnącą obecnością biur regionalnych próbujących uzyskać dostęp do tych funduszy.
Chociaż wiele z przedstawicielstw zostało utworzonych w celu wykorzystania dostępnych
funduszy lub poprawy pozycji regionu w walce o przyszłe fundusze, to dziś większość odrzuca
pozyskiwanie funduszy jako najważniejszy motyw ich obecności w Brukseli. Administracja
regionalna otrzymująca pokaźne fundusze z Unii europejskiej stara się zarządzać programami przy
wykorzystaniu fachowców w rodzimym regionie, a nie poprzez biuro w Brukseli. W
rzeczywistości kompetencje wielu przedstawicielstw wyłączają znaczne zaangażowanie w
zarządzaniu funduszami strukturalnymi, ponieważ władze regionalne są zobligowane przez
regulacje wspólnotowe do pełnej kontroli nad tymi programami. Coraz większą uwagę
przedstawicielstw przyciągają programy międzyregionalne i sieciowe wymagające trwałej
interakcji z instytucjami wspólnotowymi. Znajdywanie partnerów oraz pośredniczenie w
tworzeniu sieci mogących prowadzić do jakiejś formy wsparcia ze strony UE jest jedną z
przesłanek utrzymywania biura dla regionu. Dostęp do funduszy nadal jest ważnym motywem, ale
biura dokonały reorientacji i poszerzyły motywy obecności w Brukseli poza kwestie czysto
finansowe.
Drugi motyw ma charakter polityczny. Zmiany w strukturze instytucjonalnej Wspólnot
doprowadziły do włączenia trzeciego szczebla – regionalnego do procesu politycznego w ramach
UE. Powołanie Komitetu Regionów, włączenie zasady subsydiarności do uregulowań traktatowych
oraz możliwość uczestnictwa regionalnych ministrów w obradach Rady Unii Europejskiej
stworzyły wrażenie, iż regiony mogą być istotnymi podmiotami polityki europejskiej i dały
dodatkowy bodziec do tworzenia stałych przedstawicielstw w Brukseli.
Poza zmianami instytucjonalnymi, zmiany wspólnotowej legislacji w dziedzinach będących
w gestii władz lokalnych i regionalnych zwiększyło ich świadomość, iż Unia Europejska jest
znaczącym podmiotem i może wpłynąć na ich działalność. Otwarcie instytucjonalne Wspólnoty
(Komitet Regionów, zasada subsydiarności) połączone z rosnącym zakresem działalności
politycznej UE, skłoniło wiele regionów do utworzenia przedstawicielstwa w Brukseli. Regiony
posiadające znaczną autonomię polityczną i legislacyjną (niemieckie landy, hiszpańskie regiony)
początkowo zamierzały bronić swojej autonomii w Brukseli i sprzeciwiać się każdemu
ograniczaniu ich uprawnień przez politykę Rady UE (i państw członkowskich). Inne regiony
posiadały mniejsze uprawnienia i dlatego próbowały wpłynąć na politykę UE dla osiągnięcia
własnych korzyści. Wiele regionów i władz lokalnych tworzyło biura w Brukseli, aby zwiększyć
swoje polityczne znaczenie na arenie krajowej. Bezpośrednie więzi i komunikacja pomiędzy
władzami regionalnymi a Komisją Europejską poprawiła informację, know – how i pozycję
przetargową regionu w stosunku do władz krajowych, które straciły swoja monopolistyczna
pozycję w kontaktach z europejskimi instytucjami.
Kolejny motyw można częściowo wytłumaczyć efektem „dyfuzji”. Polega on na tym, iż w
sytuacji, gdy kilka regionów danego kraju kolejno tworzy swoje przedstawicielstwa w Brukseli, to
powstaje presja na pozostałe, niereprezentowane regiony, aby utworzyć ekwiwalentne biuro.
10
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Widoczne to było w szczególności w roku 2004, gdy otwarcie jednego biura z nowego państwa
członkowskiego pociągało za sobą w krótkim czasie powstanie kolejnych przedstawicielstw.
Tworzenie w Brukseli i okolicach międzynarodowych organizacji i korporacji prasowych oraz
innych przedstawicielstw może poprawić profil regionu i może być elementem jego marketingu i
strategii.
Reasumując, biura regionalne w Brukseli powstawały z wielu powodów: poszukiwanie
funduszy, możliwość lobbowania w sprawach regionu, ale również rosnąca presja obecności w
Brukseli i rozszerzania lub utrzymania regionalnej władzy w kraju pochodzenia. Chociaż
przedstawicielstwa regionalne tworzone były w Brukseli w celu wykorzystania szeregu
możliwości, doświadczenie zobligowało je do ponownego zdefiniowania i ograniczenia
początkowych ambicji. Niemieckie regiony tworzyły początkowo swoje biura, aby stać się
centralnymi i zinstytucjonalizowanymi podmiotami procesu decyzyjnego w Europie. Zamierzenia
te nie zmaterializowały się i regiony te musiały ograniczyć swoje ambicje, chociaż nadal są
postrzegane jako ekwiwalent ambasady i jako najbardziej aktywne instytucje w lobbowaniu na
rzecz rozszerzenia wpływu władz regionalnych w Brukseli. Hiszpańskie regiony autonomiczne
(Katalonia, Kraj Basków) początkowo planowały utworzyć biura, by stworzyć bezpośrednie więzi
z UE omijając rząd krajowy. Strategia ta nie powiodła się i regiony były zmuszone do zmiany
działań na szczeblu wspólnotowym i stworzyć trwałą współpracę z rządem krajowym. Biura
brytyjskie, które w mniejszym stopniu kierowały się motywami politycznymi, również zmieniły
swoje podejście. Polityka nakierowana na pozyskiwanie funduszy została zastąpiona
poszukiwaniem funduszy nakierowanych na politykę, co oznacza, iż realizacja polityki jest
ważniejsza niż samo wykorzystanie funduszy.

3. Typy biur regionalnych
W literaturze przedmiotu najbardziej znana jest klasyfikacja Alexandra Heichlingera, który
podzielił biura regionalne na sześć grup11. Zróżnicowanie to wynika z jednej strony ze stopnia
centralizacji państwa członkowskiego, z drugiej strony odzwierciedla cele i zadania, które biuro
chce realizować w instytucjach europejskich. Pierwszym jest biuro indywidualne, które
reprezentuje władze jednego regionu (biura niemieckie, duńskie, austriackie, włoskie, hiszpańskie,
polskie). Jest to najbardziej popularny typ biura i często uważany jest za bezpośrednie
przedłużenie europejskiej strategii regionu. Na przykład landy niemieckie otworzyły swoje biura
regionalne w latach 1985–1992 w celu oddziaływania na europejski proces decyzyjny i
uczestnictwa w debatach politycznych
Drugim typem jest konsorcjum władz regionalnych (lokalnych), które tworzone jest przez
grupę jednostek terytorialnych i powstaje na bazie podobnych cech geograficznych lub interesów
politycznych i gospodarczych (np. East Midlands, Północna Szwecja, Prowincje Wschodniej
Holandii). Ciekawym przykładem konsorcjum jest biuro regionalne Katalonii Patronat Català Pro
Europa składające się z instytucji reprezentujących środowiska gospodarcze, finansowe,
kulturalne, administracyjne i naukowe. Biuro brukselskie powstało w 1986 i zatrudnia 15 osób
zajmujących się sprawami europejskimi oraz promocją kulturalną i handlową. Są to reprezentanci
katalońskich uniwersytetów, banków, władz lokalnych, izb przemysłowych i handlowych12.
Trzeci typ to biuro zrzeszenia władz samorządowych, które stanowi ogólną reprezentację
władz szczebla lokalnego (regionalnego) z kraju. Przykładami takich biur są: Austriackie
Stowarzyszenie Miast (Austrian Association of Cities and Towns, AACT), Krajowy Związek
11
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Władz Samorządowych w Danii (National Association of Local Authorities in Denmark,
NALAD), Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Samorządowych (Swedish Association of Local
Authorities, SALA). Zadaniem takich biur jest raczej oddziaływanie na proces legislacyjny i
polityczny, aniżeli koncentrowanie się na poszczególnych problemach regionalnych, czy
lokalnych.
Czwarty typ to biuro „parasol” tworzone z inicjatywy władz centralnych, oferujące usługi
lobbingowe dla wielu podmiotów publicznych i prywatnych oraz organizacji pozarządowych (np.
Europejskie Centrum Walii, Dom Szkocji, Centrum Irlandii Północnej). Dom Szkocji (the
Scotland House) powstał w 1999 roku. Zatrudnia 50 pracowników pracujących dla 20 różnych
organizacji zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Chociaż poszczególne organizacje
pracują niezależnie od siebie, to bardzo często współpracują ze sobą w sytuacji, gdy cele są
zbieżne.
Kolejny typ to biuro partnerskie tworzone z inicjatywy grupy niezależnych podmiotów
szczebla lokalnego i regionalnego (np. Regio Randstad, Regio Europa). Celem działalności takiego
biura jest rozwiązywanie problemów o zasięgu europejskim.
Ostatnim typem biura jest biuro regionalne skupiające regiony różnych państw (np.włoskoaustriackie Biuro Tyrolu, Górnej Adygi i Trydentu, francusko–angielskie biuro Hrabstwa Essex i
Pikardii, czy tez biura euroregionów). Współpraca ta jest oparta na dawnych więziach
historycznych, społecznych, kulturalnych, czy też językowych oraz na wspólnym uczestnictwie w
europejskich programach i inicjatywach.
Do pozostałych form obecności w Brukseli zaliczyć można korzystanie z usług ekspertów
przebywających w Brukseli oraz wynajmowanie tzw. hot-desk, oznaczających posiadanie w
Brukseli adresu pocztowego, e-maila, telefonu na miejscu, w przeciwieństwie do przedstawiciela,
który przyjeżdża tylko na krótkie okresy.
Do najskuteczniejszych zalicza się jednak stałe przedstawicielstwa, które umożliwiają
nieprzerwane prowadzenie działań lobbystycznych; stały monitoring działalności instytucji UE, w
tym także dostęp do informacji mniej oficjalnych; utrzymanie i rozwijanie kontaktów z
kluczowymi urzędnikami; stałą dostępność do urzędników instytucji unijnych, na wypadek
potrzeby konsultacji; osobistą obecność osoby zaangażowanej w działania na rzecz regionu, które
pozwalają jej poznać zasady działania instytucji europejskich w praktyce13.

4. Główne funkcje biur regionalnych w Brukseli
Główne funkcje biur można sprowadzić do czterech obszarów działań: zbieranie informacji,
tworzenie sieci, łącznik miedzy władzami lokalnymi i regionalnymi a instytucjami wspólnotowymi
oraz oddziaływanie na politykę WE.
Podstawowe zadanie biur związane jest ze zbieraniem, selekcją i rozpowszechnianiem
informacji dotyczących polityki UE i zmian instytucjonalnych14. Ilość informacji pochodząca z
instytucji wspólnotowych jest olbrzymia. Biura dokonują ich przeglądu w celu wychwycenia
kwestii ważnych dla ich regionów. Efektywne sygnalizowanie istotnych kwestii wymaga ich
przetwarzania i zaprezentowania w sposób umożliwiający rodzimemu regionowi określenie
stanowiska odnośnie danego problemu. Monitorowanie działań w polityce UE i procesów
legislacyjnych jest dla nich bardzo ważne, ponieważ umożliwia szybkie dostosowanie do nowych
dyrektyw oraz stanowi pierwszy krok dla potencjalnej strategii lobbingu. Polityka przejrzystości
UE, która objawia się bezpośrednim publikowaniem dokumentów na stronach internetowych, nie
13
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zmniejszyła roli biur jako kanałów informacji. Dla władz regionalnych mających swoje placówki
w Brukseli ważne jest oprócz oficjalnych dokumentów publikowanych w Internecie, pozyskiwanie
istotnych nieoficjalnych informacji dotyczących istotnych spraw dla regionu. Ponadto, biura mogą
monitorować z bliska debaty i wydarzenia oraz tworzyć bliskie więzi z urzędnikami i politykami
europejskimi. Kwestie, którymi są zainteresowane biura odzwierciedlają w pierwszym rzędzie
układ sił typowy dla władz lokalnych i regionalnych: polityka regionalna, spójność społeczna,
badania i rozwój, rolnictwo, ochrona środowiska, transport, polityka przemysłowa i dostarczanie
energii15.
Zbieranie informacji jest punktem wyjścia dla działań biur regionalnych, włączając w to
inne zadania, takie jak: identyfikowanie możliwości pozyskania funduszy, uczestnictwo w sieciach
transnarodowych i wpływanie na politykę UE. Jednocześnie biura są również źródłem informacji
dla instytucji unijnych. Ze względu na niewielką administrację, urzędnicy unijni sami poszukują
informacji i ekspertyzy, zaś biura regionalne są uważane za kompetentne i cenne źródło informacji
i danych regionalnych. Biura te są ważnymi partnerami dla urzędników z Komisji Europejskiej i
umożliwiają im przygotowywanie programów, które są dostosowane do potrzeb społeczności
lokalnych.
Funkcja łącznika regionów z Unią Europejską jest niezwykle istotna dla biur regionalnych16.
Członkowie personelu biura często odwiedzają swoje rodzinne miasta i regiony. Są oni w bliskim
kontakcie z urzędnikami władz lokalnych i regionalnych oraz reprezentantami życia
gospodarczego, społecznego i politycznego ze swojego regionu. Przekazują informacje dotyczące
Unii Europejskiej w różny sposób (internet, komunikaty, broszury itp.) Są odpowiednimi osobami,
aby udzielić pomocy podmiotom w rodzinnym regionie z zakresu projektów i programów
unijnych, mogą mobilizować rodzimych ekspertów, aby przyczynili się do rozwoju polityki
wspólnotowej, pomagać w poszukiwaniu partnerów do współpracy lub nawet udzielać praktycznej
pomocy zapoznając z osobami kontaktowymi i procedurami w Komisji Europejskiej. Biura służą
również jako punkty kontaktowe w Brukseli dla urzędników, grup interesu a nawet prywatnych
osób z rodzimego regionu. W rzeczywistości biura te są stosunkowo często odwiedzane, gdyż
postrzegane są jako bardziej zorientowane na obsługę własnej społeczności niż wiele innych
instytucji z Brukseli.
Biura regionalne angażują się również w tworzenie sieci i nawiązują kontakty z innymi
przedstawicielstwami. Ich znaczenie odzwierciedla wagę, jaką Komisja Europejska przywiązuje
do kolektywnej i międzynarodowej reprezentacji specyficznych interesów.17 Regiony europejskie
uczestniczyły w tworzeniu takich sieci wokół specyficznych interesów jeszcze przed otwarciem
przedstawicielstw w Brukseli. Dzięki lokalizacji w stolicy Belgii biura były w stanie odegrać
istotną rolę podtrzymywaniu i rozwijaniu takich struktur. Sieci takie mają cechy
międzynarodowych grup interesu, ale mają dużo bardziej skromne cele. Są one bardziej
zorientowane na wymianę informacji i przekazywanie doświadczeń, aniżeli na wywieranie presji
politycznej. Poza sieciami zorientowanymi na konkretne interesy, biura regionalne (i wspierające
je regionalne administracje) rozwijają specyficzną transnarodową współpracę z innymi regionami
lub organizacjami w Brukseli. Partnerstwa takie odzwierciedlają strategiczne wybory władz
regionalnych odnośnie promocji współpracy międzynarodowej. Czasami, współpraca taka może
doprowadzić do powstania zbiorczej międzyregionalnej reprezentacji w Brukseli. Tak było w
15
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przypadku Wielkopolski, francuskiego regionu Akwitania, włoskiej prowincji Emilia – Romania
oraz niemieckiego landu Hesja.: chociaż każde przedstawicielstwo ma własną powierzchnię
biurową w budynku, wspólna lokalizacja odzwierciedla strategiczny wybór, aby ściślej
współpracować i wymieniać informacje z tymi regionami. Koncentracja kilku biur w jednym
budynku staje się zjawiskiem powszechnym ze względu na rosnącą liczbę przedstawicielstw, w ten
sposób ułatwiając nowym biurom integrację w nowym otoczeniu.
Czwarta funkcja biur regionalnych dotyczy ich oddziaływania na politykę UE. W
większości z nich panuje przekonanie, iż są w stanie oddziaływać na politykę wspólnotową i
dlatego podejmują szeroko zakrojony lobbing. Działania te różnią się w zależności od tego, czy
region posiada uprawnienia legislacyjne. Regiony z Belgii, Niemiec, Austrii i Hiszpanii posiadają
formalnie prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Unii Europejskiej i jako część systemu
narodowego określać pozycję kraju w pewnych kwestiach. Silna pozycja tych regionów w kraju
przekłada się na bezpośredni kontakt z Radą UE i Komisją Europejską. Pozostałe regiony mają
trudniejszy dostęp do gremiów wspólnotowych i słabszą siłę przetargową. Działają one jako grupy
interesu opracowując stanowiska, tworząc koalicje i sieci, by zwiększyć swoją wiarygodność i siłę
oddziaływania na polityków unijnych, a także uczestniczą w konsultacjach organizowanych przez
Komisję Europejską dotyczących ważnych kwestii politycznych (grupy eksperckie, opracowanie
białych i zielonych ksiąg, badania, panele, konferencje sponsorowane przez Komisję). Biura
zwracają się również do członków Parlamentu Europejskiego (pochodzących z ich regionu lub
kraju) i krajowych delegacji o wsparcie dla swoich działań.
Co prawda Komitet Regionów posiada strukturę, która umożliwia władzom regionalnym
uczestnictwo w procesach decyzyjnych, jednak biura sceptycznie oceniają wpływ instytucji
konsultacyjnej, jaką jest Komitet na politykę wspólnotową. Chociaż miał on być naturalnym
reprezentantem interesów regionalnych i lokalnych w ramach Unii Europejskiej, jest on
postrzegany przez reprezentacje regionalne jako platforma, dzięki której można raczej
zainteresować komisarzy europejskich lub rezydencje rady danym problemem, ale nie skutecznie
oddziaływać na decyzje polityczne.

5. Polskie biura regionalne
Polska jako największy beneficjent polityki regionalnej Unii Europejskiej jest szczególnie
zainteresowana poszukiwaniem warunków i mechanizmów efektywnego wykorzystania środków
strukturalnych. Dlatego też jeszcze kilka lat przed akcesją dokonała się istotna reforma
administracyjna mająca również na celu przygotowanie władzy samorządowej do udziału w
programach i inicjatywach wspólnotowych.
Już pod koniec lat dziewięćdziesiątych władze regionalne, reprezentujące polskie
województwa, zaczęły zabiegać o utworzenie przedstawicielstw regionalnych, stojąc na
stanowisku, że obecność polskich regionów w Brukseli może być szansą na efektywne
wykorzystanie wszystkich możliwości rozwoju, jakie pojawią się w momencie przystąpienia
Polski do UE.
Obserwacja skutecznych działań reprezentacji regionalnych z krajów UE oraz dynamiczny
wzrost liczby regionalnych przedstawicielstw w Brukseli potwierdziły, że skuteczny lobbing
wobec instytucji unijnych może bezpośrednio wpływać na możliwość realizacji interesów
społeczności lokalnych i regionalnych. Na proces ten nie wpłynęło nawet negatywne postrzeganie
lobbingu w warunkach polskich.
Polskie biura regionalne należały do pierwszych reprezentacji regionów z krajów Europy
Środkowo–Wschodniej. Pierwszym polskim biurem regionalnym było Biuro Informacyjne
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Województwa Lubelskiego i Podlaskiego, które zostało założone w połowie 1999 roku18. We
wrześniu 2000 roku powstało Przedstawicielstwo Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich
przy Unii Europejskiej. W chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej w Brukseli funkcjonowało
już 11 polskich przedstawicielstw regionalnych19. Obecnie każde z województw posiada własne
biuro regionalne.
Założenie biura w Brukseli wymagało spełnienia przez polskie regiony wymogów
formalno–prawnych określonych prawem belgijskim. Każde z przedstawicielstw musiało złożyć w
Biurze Łącznikowym Bruksela – Europa komplet dokumentów, na podstawie których Region
Stołeczny Brukseli podejmował decyzję o przyznaniu akredytacji.
Akredytacja potwierdza wypełnienie przez biuro wszystkich warunków formalno–prawnych
określonych prawem belgijskim oraz uznaje biuro w świetle prawa belgijskiego, jako jednostkę
reprezentującą dany region. Legalizacja biura w Brukseli nadaje mu statut, dzięki któremu
pracownicy biura są zapraszani na spotkania, konferencje, seminaria i inne wydarzenia dotyczące
spraw unijnych. W związku z tym, ze akredytacja potwierdza niekomercyjny charakter biura, może
brać ono udział w wydarzeniach, na które nie są zapraszane biura zajmujące się działalnością
komercyjną. Co jest jeszcze bardziej istotne, dzięki spełnieniu wszystkich wymogów biuro zyskuje
legitymizację wśród instytucji unijnych oraz innych biur regionalnych To oznacza dostęp do wielu
informacji niedostępnych biurom komercyjnym i podmiotom nie zatwierdzonym oficjalnie przez
władze Brukseli.
Wśród form organizacyjnych polskich reprezentacji regionalnych znajdują się jednostki
autonomiczne, stowarzyszenia lub Departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Najpopularniejsza
formą prowadzeni działalności jest model przedstawicielstwa jednoosobowego. Wybór ten jest
uwarunkowany z jednej strony możliwościami finansowymi, a drugiej charakterem więzi miedzy
przedstawicielstwem a urzędami marszałkowskimi.
Zdaniem Lecha Nijakowskiego istotnym elementem sukcesu takiego biura jest lojalność
wobec urzędu i regionu, która ma związek z kształtowaniem się tożsamości nowych regionów. W
oparciu o tożsamość regionalną można kształtować odpowiednią kulturę organizacyjną, a nawet
poczucie misji u przedstawiciela. Za istotną uznał również cykliczność pracy biura, o której można
mówić w dwojakim sensie. Po pierwsze, od powstania praca biura i jego struktura przechodzą
przez wiele etapów, które stawiają różne wymagania lobbystom. Po drugie, przedstawicielstwo
musi dostosowywać się do cyklicznych zmian we władzach instytucji wspólnotowych, co pociąga
za sobą konieczność budowy nowej sieci kontaktów, a także wypracowanie nowej strategii
lobbingowej.
Cykliczność w pierwszym znaczeniu oznacza, iż biura nie można założyć wedle gotowego,
szczegółowego planu. Trzeba najpierw zgromadzić wiedzę, doświadczenie, zbudować sieć
kontaktów. Dopiero z czasem może dojść do instytucjonalizacji działań przedstawicielstwa, do
opisania procedur i doprecyzowania systemów; ewaluacji oraz kontroli i zarządzania. W praktyce
wymaga to zwiększenia liczby etatowych pracowników biura, a więc wzrost kosztów jego
działalności. Nigdy jednak nie powinno dojść do zamknięcia biura. Przedstawicielstwo musi być
bardzo elastyczne, aby natychmiast reagować na nowe wyzwania i zmiany w instytucjach i
programach wspólnotowych20.

18

24 marca 2003 roku Sejmik Samorządowy Województwa Podlaskiego podjął decyzję o wycofaniu się
z porozumienia z Województwem Lubelskim w sprawie prowadzenia wspólnego biura regionalnego
w Brukseli.
19
S. Mrozowska, Polski lobbing regionalny w Unii Europejskiej, w: J. Marszałek–Kawa, Polska w Unii
Europejskiej. Bilans otwarcia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
20
L.M. Nijakowski, Lobbing na rzecz regionów Polski, w: D. Berlińska, L.M. Nijakowski, Lobbing na
rzecz polskich regionów w Brukseli, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2001, s. 172.
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Wnioski
Bruksela może być postrzegana przez władze lokalne i regionalne za światową stolicę
lobbingu. Działalność biur ma specyficzny charakter, który odróżnia je od klasycznych grup
interesu. Przedstawicielstwa regionalne mają większy zakres zadań, nie ograniczony jedynie do
bezpośredniego lobbingu czy reprezentacji interesów. Są one tworzone z różnych powodów:
niektóre pierwotnie ubiegały się o fundusze wspólnotowe, inne chciały odegrać istotną role
polityczną na szczeblu wspólnotowym, czy też zamierzały poprawić swój profil i nawiązać więzi
ze społecznością ponadnarodową w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji wspólnotowych.
Niezależnie od tego, jakie były motywy otwarcia biura, dokonała się ich szczególnego rodzaju
konwergencja, jeśli chodzi o cele i zakres działań. Stały się one jednolite prowadząc szeroki zakres
działalności i wszystkie z nich informują, nawiązują kontakty, lobbują i reklamują swój region.
Regiony posiadające znaczne uprawnienia legislacyjne stanowią osobną kategorię, gdyż skupione
są głównie na oddziaływaniu na politykę. Mimo wszystko działalność tych regionów stopniowo
upodabnia się do pozostałych.
Zróżnicowany zakres działań biur regionalnych jest jedną z przyczyn tego, że staną się one
trwałym elementem instytucjonalnym w stolicy Belgii. Ich obecność nie jest tylko uzależniona od
funduszy wspólnotowych. Liczne zadania, które mają do wypełnienia powoduje, iż są ważne i
użyteczne dla rodzimych regionów, nawet jeśli zmiana polityki lub wyczerpanie źródła funduszy
zmusi je do reorientacji celów.
Polskie władze regionalne zdają sobie sprawę z korzyści, jakie dla rozwoju regionu
wynikają z prowadzenia rzecznictwa interesów wobec instytucji unijnych, czego świadectwem jest
stale rosnąca liczba przedstawicielstw regionalnych. Polskie regiony, które włożyły dużo wysiłku
finansowego i organizacyjnego na tworzenie przedstawicielstw regionalnych, muszą spojrzeć na
swoje działania z szerokiej perspektywy. Powstanie biura jest dopiero pierwszym z etapów na
drodze do zbudowania silnego ośrodka regionalnego Brukseli. Wiele unijnych regionów
wypracowywało przez lata zasady skutecznego lobbingu. Utworzenie biura w Brukseli wydaje się
być inicjatywą, na której efekty trzeba czekać wiele lat.
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THEORETICAL GROUNDS OF SECTORAL INDUSTRIAL
POLICY

Abstract
The article presents the most important theoretical conceptions
that justify sectoral industrial policy which is directed at
„modern” industries, namely achievements of welfare economics,
infant industry theory and theory of strategic trade policy. The
research hypothesis was formulated on the following basis:
theoretical conceptions that were analysed, show strong economic
arguments in favour of sectoral industrial policy directed at
picking up winners. However, they also evoke controversy
described in economic literature. The arguments in favour of state
intervention in economic processes, which are based on welfare
economics, are challenged by property rights theory, contestable
market theory and transaction cost theory. Among the arguments
against both infant industry as well as strategic trade policy, one
can mention difficulties with proper choice of industries to be
supported by the state and rent-seeking phenomenon.

Słowa kluczowe: ekonomia dobrobytu, branża „raczkująca”, strategiczna polityka handlowa
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Wstęp
Sektorowa polityka przemysłowa (nazywana też klasyczną polityką przemysłową) ma
charakter selektywny, przedmiotem jej oddziaływania są wybrane firmy, czy przemysły według
dwóch kryteriów1:
− wybieranie „zwycięzców”, czyli przemysłów, działalności, firm potencjalnie
konkurencyjnych, mających dobre perspektywy rozwoju;
− pomoc „przegranym”, czyli firmom i przemysłom, przeżywającym ekonomiczne
problemy (inaczej przemysłom znajdującym się w schyłkowej fazie cyklu życia
produktu, czy firmom zagrożonym bankructwem).
*

Dr, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki.
G. Federico, J. Foreman-Peck, Industrial Policies in Europe, [w:] J. Foreman-Peck, G. Federico (eds)
European Industrial Policy. The Twentieth-Century Experience, Oxford University Press, Oxford 1999, s.
3–5 .
1
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Celem artykułu jest prezentacja najważniejszych koncepcji teoretycznych, stanowiących
uzasadnienie sektorowej polityki przemysłowej, ukierunkowanej na „przyszłościowe” dziedziny
przemysłu. Argumenty uzasadniające drugi rodzaj interwencji państwa w kształtowanie struktury
produkcji mają przede wszystkim charakter społeczny (ochrona miejsc pracy), dlatego nie są one
przedmiotem niniejszego opracowania. Można co prawda odnaleźć w literaturze przedmiotu
przesłanki stricte ekonomiczne, przemawiające na rzecz pomocy państwa dla przedsiębiorstw,
zagrożonych bankructwem, czy gałęzi schyłkowych, lecz nie mają one charakteru zwartej teorii2.
Najczęściej przywoływany argument na rzecz tego typu interwencji, to możliwość wystąpienia w
następstwie bankructw przedsiębiorstw tzw. efektu domina (łańcucha upadłości)3.
Sformułować można następującą hipotezę badawczą: analizowane koncepcje teoretyczne,
dostarczając silnych argumentów ekonomicznych na rzecz sektorowej polityki przemysłowej
zorientowanej na „wybieranie” zwycięzców, wzbudzają jednocześnie wiele kontrowersji w
literaturze przedmiotu.

1. Ekonomia dobrobytu
Tzw. optimum Pareta stanowi punkt wyjścia do analizy interwencji państwa na gruncie
ekonomii dobrobytu. „Takie rodzaje alokacji zasobów, w przypadku, których niczyjej sytuacji nie
da się polepszyć bez jednoczesnego pogorszenia sytuacji kogoś innego, są nazywane efektywnymi
w rozumieniu Pareta lub optymalnymi w sensie Paretowskim”4.
J. Stiglitz5 pisze: „Dwa spośród najważniejszych ustaleń ekonomii dobrobytu opisują
związek wolnokonkurencyjnych rynków z efektywnością Paretowską. Są one nazywane
podstawowymi twierdzeniami ekonomii dobrobytu. Pierwsze twierdzenie, mówi, że jeśli
gospodarka jest konkurencyjna (i jeśli spełnione są pewne dodatkowe warunki), to jest efektywna
w rozumieniu Pareta”. Zgodnie więc z pierwszym podstawowym twierdzeniem ekonomii
dobrobytu, gospodarka jest efektywna w rozumieniu Pareta jedynie po spełnieniu pewnych
założeń. Gdy nie są spełnione te założenia można mówić o tzw. „zawodnościach” rynku,
stanowiących z kolei podstawę interwencji państwa w procesy gospodarcze6. Z punktu widzenia
teorii sektorowej polityki przemysłowej szczególne znaczenie mają dwa rodzaje warunków
gwarantujących optimum Pareta: istnienie konkurencji doskonałej oraz brak efektów zewnętrznych
w sferze produkcji, czy konsumpcji.
2
Na przykład T. Besley i P. Seabright zauważają, że firmy mogą podejmować decyzje o opuszczeniu
rynku zbyt wcześnie, pod presją tzw. wierzycieli uprzywilejowanych ignorujących z kolei interesy
pozostałych podmiotów, mających wpływ na dane przedsiębiorstwo, czy odnoszących korzyści z jego
funkcjonowania, np. pracowników (T. Besley, P. Seabright, European state aid policy, [w:] E. Hope (ed.)
Competition Policy Analysis, Routledge, London-New York 2000, s. 233). Z kolei J. Burton pisze: „W wielu
przemysłach długookresowe perspektywy rozwoju wybranych firm mogą ulec poprawie. Początkowa, dobra
sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa daje szansę na osiągnięcie korzyści skali i specjalizacji, gwarantuje
zyski i dostęp do finansowania zewnętrznego, co zapewnia środki na kontynuowanie ekspansji. Dalsza
poprawa produktywności będzie efektem wzrostu, generowanego korzystną wyjściową pozycją” (J. Burton,
Picking Losers...? The political economy of industrial policy, The Institute of Economic Affairs, London
1983).
3
E. Mączyńska, M. Zawadzki, Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw,
„Ekonomista” 2006, nr 2, s. 205.
4
J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 70–71.
5
Ibidem, s. 72.Drugie twierdzenie ekonomii dobrobytu ma większy związek z polityką socjalną niż
przemysłową, dlatego nie jest rozważane w niniejszym artykule.
6
J. E. Stiglitz wymienia następujące rodzaje zawodności rynku: zawodność konkurencji, zawodność
wynikająca z istnienia dóbr publicznych, zawodność wynikająca z efektów zewnętrznych, niekompletność
rynków, zawodność wynikająca z niepełnej informacji oraz tzw. zawodności makroekonomiczne (op. cit.,
s. 91).

„Gospodarka w praktyce i teorii” Nr 1(26)2010

Teoretyczne podstawy sektorowej polityki przemysłowej

33

Jak słusznie zauważa N. Acocella7, rynki istniejące w rzeczywistości należą zawsze do
którejś z następujących kategorii konkurencji niedoskonałej: konkurencji monopolistycznej,
oligopolu lub monopolu. We wszystkich tych przypadkach nie jest spełniony warunek
zapewniający optimum Paretowskie w warunkach konkurencji doskonałej, tzn. równość ceny i
kosztu krańcowego. Jednym z ważniejszych czynników, ograniczających istnienie konkurencji
doskonałej są bariery wejścia na rynek w postaci korzyści skali, rozumianych jako zmniejszanie
się kosztów przeciętnych w długim okresie czasu. W przypadku tzw. monopoli naturalnych koszty
przeciętne zmniejszają się nieprzerwanie wraz ze wzrostem produkcji, co oznacza, że pojedyncze
przedsiębiorstwo osiąga najniższe możliwe koszty przeciętne, zaopatrując cały rynek. Innymi
słowy pojedyncze przedsiębiorstwo jest zawsze w stanie wytworzyć określoną ilość produktu po
niższych kosztach przeciętnych, niż byłoby to możliwe, gdyby ta sama ilość pochodziła od wielu
przedsiębiorstw8. Państwo może odgrywać aktywną rolę w procesie regulacji monopoli
naturalnych, a więc w procesach ustalania porównywalnego z wolną konkurencją poziomu ceny i
produkcji w gałęzi. Jednakże ustalenie przez producenta ceny na poziomie kosztu krańcowego,
oznacza ponoszenie przez niego strat, ponieważ koszt krańcowy okazałby się w tym wypadku
niższy od kosztu przeciętnego. W takiej sytuacji sposobem zapewnienia równości ceny z kosztem
krańcowym jest skłonienie państwa do dotowania producenta o malejących kosztach przeciętnych.
Kolejne założenie, warunkujące efektywność gospodarki w rozumieniu Pareta, podobnie jak
pierwsze założenie, w rzeczywistości jest trudne do spełnienia. Efekty zewnętrzne oznaczają
istnienie różnic między społecznymi i prywatnymi kosztami, ponoszonymi w związku z daną
działalnością. Rozpowszechniony jest podział efektów zewnętrznych na negatywne oraz
pozytywne. Negatywne efekty zewnętrzne w sferze produkcji występują, gdy pewne podmioty
gospodarcze przerzucają na inne podmioty, czy całe społeczeństwo część skutków lub kosztów
swojej działalności, pozytywne zaś, gdy podmioty korzystają bez ponoszenia odpowiednich
wydatków z rezultatów działalności innych podmiotów. J. Stiglitz9 podkreśla: „Ponieważ jednostki
nie ponoszą pełnych kosztów negatywnych efektów zewnętrznych, które wywołują, skala ich
działalności będzie duża, i odwrotnie – ponieważ jednostki nie przejmują wszystkich korzyści
związanych z działalnością, której towarzyszą pozytywne efekty zewnętrzne, podejmą działalność
na zbyt małą skalę”.
Występowanie pozytywnych efektów zewnętrznych cechuje sferę badań i rozwoju. Wyniki
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych są bowiem często wykorzystywane przez wiele
podmiotów, a także znajdują zastosowanie w dziedzinach, w odniesieniu do których tego nie
przewidywano10. Z drugiej strony wysokie ryzyko przechwycenia wyników badań przez
konkurentów zniechęca przedsiębiorstwa do podejmowania prac badawczo-rozwojowych, co
przemawia za ich dotowaniem przez państwo. W literaturze podkreśla się, że system rynkowy
może prowadzić do „niedoinwestowania” w badania i rozwój, wynikającego z wysokich kosztów i
ryzyka towarzyszącego tej sferze11
Jako pozytywny efekt zewnętrzny traktować można również działalność firm polegająca na
tworzeniu kapitału ludzkiego12. Tworzenie kapitału ludzkiego odbywa się poprzez proces
permanentnego doskonalenia kwalifikacji pracowników. Jedną z bardziej popularnych form
7

N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 110.
W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998, s. 482.
9
J. Stiglitz, op. cit., s. 96.
10
M. Gorynia, Koncepcja liberalno-instytucjonalnej polityki przemysłowej, „Gospodarka Narodowa”
1996, nr 1/2, s. 4.
11
S. Martin, P. Valbonesi, State Aid in Context, [w:] G. Galli, J. Pelkmans (eds) Regulatory Reform and
Competitiveness in Europe, Horizontal Issues, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2000, s. 191– 92.
12
J. Witkowska rozpatruje tego typu efekty zewnętrzne w kontekście bezpośrednich inwestycji
zagranicznych – por. J. Witkowska, Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy.
Współzależności. Perspektywy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001, s. 104.
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doskonalenia kwalifikacji pracowników są szkolenia. Migracja pracowników między firmami
sprawia jednak, że inne firmy mają do dyspozycji wyszkolony personel bez konieczności
ponoszenia na to własnych nakładów. Występowanie tego typu efektu może zatem zniechęcać
firmy do inwestowania w kapitał ludzki przez system szkoleń – ponieważ firmy nie przejmują
wszystkich korzyści związanych z tą działalnością, podejmują ją na zbyt małą skalę. Dotacje na
szkolenia mogą częściowo rekompensować firmom inwestującym w kapitał ludzki brak
wynagrodzenia za korzystanie przez inne firmy z nabytych umiejętności migrujących
pracowników. Wątpliwa jest natomiast, jak zauważa M. Gorynia13, zasadność finansowania przez
państwo wysoce wyspecjalizowanych szkoleń, które mogą być spożytkowane wyłącznie przez
jednostkowe przedsiębiorstwa – w tym przypadku bowiem nie wystąpią pozytywne efekty
zewnętrzne.
Z kolei przykładem negatywnego efektu zewnętrznego jest zanieczyszczenie środowiska
naturalnego, towarzyszące produkcji niektórych dóbr. Jednym ze sposobów publicznego
rozwiązania tego problemu jest subsydiowanie wydatków ponoszonych przez firmy prywatne na
redukcję zanieczyszczenia14. J. Stiglitz15 takie rozwiązanie problemu efektów zewnętrznych w
dziedzinie ochrony środowiska naturalnego zalicza do opartych na mechanizmie rynkowym i
przeciwstawia mu regulację bezpośrednią (przepisy administracyjne, które zmierzają do
bezpośredniego ograniczenia skali negatywnych efektów zewnętrznych).
M. Gorynia16 zauważa, że „pierwotny zakres przypadków wymagających interwencji
polityki gospodarczej wypracowany przez tradycyjną ekonomię dobrobytu ulega zawężeniu w
wyniku osiągnięć i wzrostu wpływów nurtu neoliberalnego”. I tak przedstawiciele teorii praw
własności17 wskazują na możliwości internalizacji efektów zewnętrznych. P. Urbanek18 pisze:
„Pierwotną funkcją praw własności jest tworzenie systemów bodźców zapewniających większy
stopień internalizacji efektów zewnętrznych. Pojęcie internalizacji odnosi się do procesów, które
poprzez zmianę praw własności prowadzą do uwzględnienia w większym zakresie efektów
zewnętrznych zachodzących między podmiotami”.
Z kolei twórcy teorii rynków kontestabilnych (spornych) podważają potrzebę prowadzenia
polityki antymonopolowej. Rynek określany jest jako sporny, jeżeli z punktu widzenia ilości
przedsiębiorstw działających na rynku ma on strukturę oligopolu lub monopolu, natomiast skutki
działania firm są zbliżone do konkurencji doskonałej19. Teoria rynków kontestabilnych sugeruje, że
w niektórych, nielicznych sektorach, monopolista może być poddany silnie działającej
potencjalnej konkurencji, co zapobiega nadużywaniu przez niego zajmowanej pozycji i
jednocześnie likwiduje potrzebę regulacji przez państwo monopolu naturalnego20. Krytycy teorii
rynków spornych zarzucają jednak jej twórcom przyjęcie mało realistycznych założeń, od
spełnienia których zależy siła działania potencjalnej konkurencji. Warunkiem wystąpienia rynku
spornego są bowiem „wolne” wejścia i „darmowe” wyjścia21. Wejście je wolne, jeżeli firmy
wchodzące na rynek mogą wytwarzać dany produkt po takim samym koszcie jak firmy działające
na rynku. Natomiast darmowe wyjście oznacza, że firma opuszczająca branżę nie ponosi tzw.
13

M. Gorynia, op. cit.,s. 5.
J. Stiglitz, op. cit., s. 268.
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Ibid., s. 264.
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M. Gorynia, op. cit., s. 9.
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Teoria praw własności przedstawia znaczenie form własności i praw, jakie z nich wynikają dla
zachowań podmiotów gospodarczych (P. Urbanek, Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 37.)
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P. Urbanek, op. cit., s. 38.
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deregulacji
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s.
66,
http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/41/6./pdf
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A. Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 48.
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kosztów „utopionych”.
W ramach teorii kosztów transakcyjnych podnoszone są zaś przesłanki monopolizacji
wynikające z ekonomizacji kosztów transakcyjnych. O. E. Williamson zauważa22, że dopóki nie
dokonano wyraźnego uwzględnienia kosztów transakcyjnych w działalności gospodarczej, nie
można było należycie ocenić, iż takie niestandardowe praktyki kontraktowe, jak sprzedaż wiązana,
franszyza, integracja pionowa, itp. (w literaturze traktowane jednocześnie jako praktyki
monopolistyczne) działają na rzecz oszczędzania kosztów transakcyjnych, a więc mają cele
efektywnościowe.
Teoria kosztów transakcyjnych odnosi się również do problemu deregulacji monopolu
naturalnego, sugerując, że można uniknąć ceny monopolowej, stosując umowę tzw. franszyzy
monopolowej dla firmy oferującej dostawę produktu na najkorzystniejszych warunkach. O. E.
Williamson w publikacji Ekonomiczne instytucje kapitalizmu dokonuje przeglądu literatury
odnoszącej się do umów franszyzowych dla monopolu naturalnego, pisząc m.in.23 : „Jeżeli nawet
oszczędności skali zdecydują, iż będzie jeden dostawca ex post, to jednak we wstępnym okresie
kontraktowania można mieć do czynienia z bardzo liczną konkurencją. Tam gdzie wielka liczba
kompetentnych partnerów zawiera umowy nie mające charakteru zmowy, by podjąć dostawy w
warunkach malejących kosztów działalności, cena z tego wynikająca nie musi odzwierciedlać siły
monopolu. W prostym schemacie umowy franszyzowej H. Demsetza w celu uniknięcia ceny
monopolowej produktów lub usług, na które udziela się franszyzy zaleca się przyjęcie jako
kryterium udzielenia franszyzy najniżej ceny jednostkowej”.

2. Koncepcja infant industry
Koncepcja infant industry, po raz pierwszy sformułowana przez A. Hamiltona i F. Lista na
początku XIX w. minionego wieku, uzasadnia protekcję i wsparcie rozwoju nowo powstających w
danym kraju gałęzi produkcji (tzw. gałęzi „raczkujących”), istniejących jednocześnie od dawna w
innych państwach24.
Z powodu nowości produkcja uruchamiana w danym kraju nie jest konkurencyjna w
stosunku do takiej samej produkcji wytwarzanej w innych krajach, co oznacza, że nowy rodzaj
produkcji wytwarzany jest po wyższych kosztach niż zagraniczna produkcja konkurencyjna. W
koncepcji tej przyjmuje się, iż należy uwzględnić pewien niezbędny okres uczenia się przez daną
dziedzinę produkcji, zanim będzie ona w stanie obniżyć koszty na tyle, aby konkurować z
doświadczonymi producentami zagranicznymi (a więc z firmami dawno już działającymi na
rynku)25. W pierwszym okresie działalności przedsiębiorstwo ma bowiem wysokie koszty
jednostkowe, które maleją w miarę zwiększania skali produkcji i zdobywania doświadczenia26.
A. Wziątek-Kubiak ujmuje ten problem następująco27: „W warunkach wolnego handlu, obawiając
się zagranicznej konkurencji, przedsiębiorcy krajowi nie zdecydują na podejmowanie nowych
przedsięwzięć. Potrzebują bowiem czasu, w którym nabędą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie
efektywnego wytwarzania konkurencyjnych produktów”. W tej sytuacji pojawia się postulat
22

O. E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1998, s. 33.
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M. J. Melitz, When and How Should Infant Industries Be Protected?, „Journal of International
Economics” 2005, Vol. 66, Issue 1, http://cepr.org/meets/wkch/2/2306/papers/melitz.pdf
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A. Lipowski, Przedmiotowa polityka przemysłowa – rozważania sceptyczne, „Gospodarka Narodowa”
1996, nr 4.
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J. Świerkocki, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2004, s. 146.
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A. Wziątek-Kubiak, orientacja proeksportowa a selektywna polityka przemysłowa, PAN, Instytut Nauk
Ekonomicznych, Warszawa 1994, s. 43.
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częściowej ochrony (protekcji) danej dziedziny produkcji przed konkurencyjnym importem, np. w
formie ceł. Podkreśla się jednak, że branże mogą pozostawać pod ochroną, ale pod warunkiem, że
będzie ona udzielana przejściowo w precyzyjnych ramach czasowych28. W trakcie rozwijania
nowych dziedzin produkcji, objętych ochroną celną, wskutek nabywania przez przedsiębiorców i
pracowników wiedzy doświadczeń, a więc akumulacji kapitału ludzkiego, następuje spadek
kosztów. Cła stają się więc metodą finansowania inwestycji, zwłaszcza w kapitał ludzki.
Analizowana teoria sugeruje, że stosowanie ceł, czy innych form protekcji jest niezbędne
dla zapewnienia konkurencyjności nowo uruchamianej produkcji krajowej w stosunku do
zagranicznej. Swobodny dostęp zagranicznych towarów, wytwarzanych i sprzedawanych taniej niż
produkty krajowe, zniechęca niedoświadczonych krajowych przedsiębiorców do podejmowania
nowej produkcji konkurującej z importem.
Potrzebę ochrony produkcji w fazie wstępnego rozwoju wyprowadzić można nie tylko z
faktu jej nowości w danym kraju, ale także z niesprawności funkcjonowania rynku informacji.
„Rozproszona i fragmentarycznie dostępna informacja prowadzi do zwiększenia ryzyka oraz
zniechęca do podejmowania inwestycji w nowych gałęziach. Zarówno bezpośredni przedsiębiorcy
podejmujący działalność produkcyjną, jak i bezpośredni inwestorzy (banki), pozbawieni pełnej
informacji o danej produkcji, nie są skłonni zbyt wiele ryzykować. W warunkach wolnego handlu
będąc pod pręgierzem silnej konkurencji zagranicznej i nie mając doświadczenia w nowych
dziedzinach produkcji, nie będą skłonni podejmować zbyt ryzykownych przedsięwzięć o dużej
skali, zapewniającej z tego tytułu efektywność produkcji”29.
Czynnikiem ograniczającym podejmowanie nowych inwestycji jest także niedoskonałość
funkcjonowania rynku kapitałowego. A. Wziątek-Kubiak pisze: „W dziedzinach, w których
przedsiębiorcy przewidują wysoką stopę zwrotu inwestycji (wyższą niż koszty kredytu
zaciągniętego na rynku światowym, a krajowi kredytodawcy mają trudności z oceną poziomu
ryzyka przedsięwzięcia, wystąpi zjawisko niedoinwestowania w tym sensie, iż wiele firm nie
będzie uruchamiać nowych inwestycji. Koszt uzyskania krajowego kredytu może być za wysoki.
W takiej sytuacji bowiem kredytodawcy, mając trudności z oszacowaniem wielkości ryzyka,
powiększają oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorców nowo wchodzących do gałęzi. Obniża
to zyskowność i skłonność do wchodzenia do takiej dziedziny nawet przez najbardziej wiarygodne
(dla banków) firmy”30.
Można zatem zauważyć, że niedorozwój i zniekształcenia krajowych czynników produkcji
zwiększają trudności powstania nowych, od początku efektywnych typów produkcji, stanowiąc
istotną barierę procesów inwestycyjnych.
Wsparcie państwa dla nowo powstających gałęzi przemysłu uzasadnić można również
istnieniem pozytywnych efektów zewnętrznych – „pionierskie przedsiębiorstwa przynoszą
korzyści gospodarce o tyle, o ile inwestują w robotników, ich wiedzę i kwalifikacje, które inne
przedsiębiorstwa mogą sobie przyswajać, gdy robotnicy ci zmienią miejsce pracy lub założą
własne przedsiębiorstwa”31. T. Rynarzewski i A. Zielińska-Głębocka32 piszą na temat
pozytywnych efektów zewnętrznych w kontekście koncepcji infant industry: „Kadra, która w
okresie ochronnym działa w raczkującej gałęzi zyskuje doświadczenie i uczy się, aby móc
następnie wykorzystać swoje nabyte kwalifikacje również w innych branżach lub własnych
firmach, do których może się przenieść, rezygnując z pracy w dotychczasowym miejscu”.
28
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Ponadto ochrona przed konkurencją nowych gałęzi produkcji, generujących pozytywne
efekty zewnętrzne, gwarantuje odpowiednią stopę zysku, zachęcającą do podjęcia działalności
badawczo-rozwojowej i tym samym umożliwia przenikanie technologii do innych podmiotów.
Koncepcja infant industry wzbudza w literaturze przedmiotu wiele kontrowersji.
Ekonomiści wątpią, czy państwo jest w stanie przewidzieć, jakie dobra będą cieszyły się popytem
w przyszłości i jak długo konieczna jest ochrona33. Jak podkreśla D. B. Audretsch34 niepewność
tendencji rynkowych jest czynnikiem osłabiającym realizację polityki ochrony przed konkurencją
międzynarodową – „nie ma pewności co do tego, które nowe idee, produkty, a nawet firmy odniosą
sukces”. Protekcjonistyczna polityka przemysłowa oparta jest na założeniu o doskonałej wiedzy na
temat nakładów i wyników procesów produkcyjnych. W warunkach, gdy działalność innowacyjna
oznaczająca ciągłą zmianę dotychczasowych sposobów produkcji, jest w coraz większym stopniu
źródłem przewag konkurencyjnych, założenie o doskonałej wiedzy staje się mniej aktualne.
Przemysły charakteryzujące się gwałtownymi zmianami technologicznymi są opanowane przez
wiele firm, reprezentujących różne doświadczenia rynkowe w zakresie oferowanego produktu oraz
sposobu jego produkcji. Pogłębia to niepewność, co do wyboru produktów, jak i metod ich
wytwarzania35. Krytycy analizowanej koncepcji zauważają, że „decydenci na szczeblu
makroekonomicznym nie mogą dysponować informacjami, na podstawie których mogliby w
sposób rzeczywiście racjonalny dokonać właściwego wyboru branży mającej podlegać
ochronie”36.
Dodatkowym argumentem przeciw koncepcji infant industry, ściśle związanym z
niedoskonałością informacji, jest koncepcja rent-seeking37. Zgodnie z nią, poważna część
zaangażowania się państwa w regulowanie gospodarki jest motywowana poszukiwaniem
nieuzasadnionych rent na rzecz prywatnych uczestników życia gospodarczego: obywateli,
polityków, urzędników, przedsiębiorców. Każdy z tych podmiotów usiłuje wykorzystać swój
wpływ na organy regulujące gospodarkę zgodnie z jego własnym interesem materialnym38. W
przypadku koncepcji infant industry najbardziej widocznym przejawem rent seeking jest lobbing
grup nacisku – gałęzi zainteresowanych protekcją.
Ponadto przedsiębiorstwa, które powstały i funkcjonują dzięki cłom czy subsydiom, nie są
skłonne do obniżania kosztów i dbania o jakość produkcji, wobec tego w dłuższym okresie mogą
nie podołać konkurencji zagranicznej39. Aby odnieść sukces na globalnym rynku, firmy muszą
mieć możliwość „porównania” z najlepszymi ich międzynarodowymi rywalami40. Szczególnie w
kraju znajdującym się na niższym poziomie rozwoju przedsiębiorstwa narażone po okresie
ochronnym na bezpośrednią konkurencję z silnymi konkurentami z zagranicy mogą nie
dysponować stosownymi środkami, aby nadążyć za międzynarodowymi liderami w procesie
wprowadzania innowacji”41.
Krytycy koncepcji infant industry dowodzą, że nawet jeśli przedsiębiorstwo działające w
gałęzi „raczkującej” okaże się w końcu zyskowne, to powinno móc finansować fazę swojego
uczenia się z pomocą prywatnych rynków kapitałowych42. W gospodarce otwartej
33
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przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać kapitał na rynkach międzynarodowych i nie są potrzebne
środki publiczne, żeby finansować inwestycje w nowe przemysły43. „Jeśli w danej branży
występowałyby potencjalne szanse na uzyskanie w przewidywalnym okresie przewagi kosztowej
nad konkurentami, pozwalającej na otrzymanie satysfakcjonującej stopy zwrotu zainwestowanego
kapitału, to z pewnością znalazłby się kapitał prywatny, który bez pomocy państwa dokonałby
takich inwestycji”44. Skuteczniejszą metodą rozwijania konkurencyjnych przemysłów byłoby
zatem usuwanie niedoskonałości w funkcjonowaniu rynku kapitałowego i informacji niż
narzucanie wypaczeń handlu.

3. Strategiczna polityka handlowa
Obie koncepcje, strategiczna polityka handlowa i infant industries, są ze sobą ściśle
powiązane – argumentację na rzecz protekcji można zastosować nie tylko wobec nowo
powstających przemysłów, ale także przemysłów działających w warunkach konkurencji
niedoskonałej i charakteryzujących się występowaniem korzyści skali.
Początków koncepcji strategicznej polityki handlowej doszukiwać należy się we wczesnych
latach 80. ubiegłego wieku – jej podstawę stworzyły modele J. A. Brendera, B. J. Spencer oraz
P. R. Krugmana45. Zgodnie z ich interpretacją uprawnione stało się wsparcie krajowych firm
poprzez, między innymi subsydiowanie produkcji i/lub eksportu, subsydiowanie badań i rozwoju,
stosowanie narzędzi ochrony rynku oraz wielu innych instrumentów, które miały doprowadzić do
zmiany skutków walki konkurencyjnej na korzyść krajowych przedsiębiorstw oraz w konsekwencji
do wzrostu dobrobytu krajowego46.
J. A. Brander i B. J. Spencer w swoim oryginalnym modelu strategicznej polityki handlowej
udowodnili, że subsydium dla krajowej firmy, zniechęcające zagranicznych konkurentów do
inwestycji i produkcji, może sprawić, że wzrost zysków krajowej firmy przewyższy koszty
subsydium47.
Z kolei P. R. Krugman analizując efekty wprowadzenia cła importowego doszedł do
podobnych wniosków – udowodnił, że polityka protekcjonistyczna, w warunkach niedoskonałej
konkurencji, może być instrumentem poprawiającym pozycję konkurencyjną firm krajowych.
Według P. R. Krugmana przechwytywanie nadwyżek (rent ekonomicznych) od zagranicznych
konkurentów osiąga się przez „odpowiednie działania rządu mające na celu zabezpieczenie dla
danego kraju wyższych dochodów czynnikom produkcji niż w innych alternatywnych
zastosowaniach, co przynosi pozytywne efekty dla całego społeczeństwa danego kraju”48.
Zasadnicza koncepcja strategicznej polityki handlowej podkreśla występowanie
strategicznych współzależności pomiędzy różnymi firmami funkcjonującymi na rynku49.
A. Wziątek-Kubiak pisze: „Idea niedoskonałej konkurencji rodzi problem współzależności działań
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firm w obrębie danej gałęzi przemysłu w skali międzynarodowej. Podejmując decyzje o
uruchomieniu nowej produkcji lub rozszerzeniu rozmiarów produkcji istniejącej, firma musi brać
pod uwagę zachowania konkurentów, zwłaszcza zagranicznych. One bowiem mogą mieć istotne
znaczenie dla możliwości ekspansji lub bankructwa firmy krajowej”. Na rynku oligopolistycznym
każdy z podmiotów zajmuje tak istotny udział w rynku danej branży, że decyzje przedsiębiorstw
dotyczące podaży i cen stają się współzależne. Innymi słowy w warunkach konkurencji między
małą ilością firm (kiedy nie można ignorować zachowania konkurentów), przedsiębiorstwa nie
znają swoich funkcji popytu bez przyjęcia założeń odnośnie sposobu reakcji konkurentów na ich
własne poczynania.
Pojawiające się w oligopolu zyski nadzwyczajne, a więc zyski większe niż te, jakie firmy
mogłyby osiągnąć z inwestycji o podobnym stopniu ryzyka w innych dziedzinach gospodarki,
skłaniają do konkurencji międzynarodowej o przechwycenie tych zysków. Państwo – za pomocą
instrumentów polityki handlowej – może wpływać na zachowania strategiczne przedsiębiorstw
(stąd pojęcie strategicznej polityki handlowej), oddziałując na podział rynków między
konkurującymi ze sobą firmami oligopolistycznymi i przesuwając tym samym nadzwyczajne zyski
od firm zagranicznych do firm krajowych.
Modele strategicznej polityki handlowej sugerują, że w warunkach konkurencji
niedoskonałej, aktywna zagraniczna polityka ekonomiczna państwa może być korzystniejsza niż
polityka wolnohandlowa, umożliwiając przechwytywanie rent od zagranicznych konkurentów.
J. Misala podkreśla50: „Jeśli w danej gałęzi istnieją pewne renty do przejęcia, to poprzez
umiejętnie prowadzoną strategiczną politykę handlową (np. poprzez odpowiednie konstruowanie
taryf celnych, czy umiejętne stosowanie subsydiów) można zapewnić danemu krajowi większy
udział w rentach (zyskach) wydajniejszych gałęzi i w ostatecznym efekcie podnieść poziom
dochodu narodowego”.
Szczególną cechą przemysłów, do których zastosowanie może mieć strategiczna polityka
handlowa, jak już wspomniano, są korzyści skali. W przemysłach, w których ze względu na
korzyści skali produkcji zaledwie kilka przedsiębiorstwa zaspokaja popyt światowy, przyczyną
specjalizacji międzynarodowej staje się nie przewaga względna kraju, lecz wejście jego
przedsiębiorstwa na rynek przed konkurentami, czyli przewaga pierwszego na rynku. Przy
oligopolistycznej strukturze rynku wsparcie własnego producenta, pozwala mu więcej sprzedawać,
uniemożliwiając przejęcie popytu przez zagraniczne firmy51. Interwencja państwa może więc
przyczynić się do wyparcia przez firmę krajową części konkurentów i uzyskania większego udziału
w rynku.
Teoria strategicznej polityki handlowej wzbudza podobne zastrzeżenia, co koncepcja infant
industry. J. Świerkocki52 podkreśla: „Krytycy słusznie wskazują na niewielkie
prawdopodobieństwo trafnego wytypowania przez państwo przemysłów strategicznych, na realne
niebezpieczeństwo wyhodowania nowych grup interesów domagających się stałej protekcji.
Zatrudnieni w gałęziach objętych ochroną stanowią elektorat, który potrafi skutecznie wymuszać
na politykach utrzymanie raz uzyskanych przywilejów”. A. Lipowski53 dodaje, że nawet, jeśli w
początkowym okresie ochrony rząd dokonuje wyboru przemysłów strategicznych „niezależnie od
zainteresowanych grup nacisku, to z czasem odgórna selekcja może się utrwalić jako główna
procedura identyfikacji obiecujących dziedzin produkcji” Podobnie, więc jak w przypadku
ochrony nowo powstających przemysłów może tu wystąpić zjawisko „pogoni” za rentą (rent
seeking).
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Ponadto strategiczna polityka handlowa jest klasycznym przykładem działań zubożających
sąsiada – przechwytywanie zysków od konkurentów zagranicznych oznacza wzrost dochodu
narodowego kosztem innego kraju54. Należy zatem oczekiwać, że reakcją ze strony rządu drugiego
kraju na zastosowanie instrumentu polityki handlowej przez dany kraj będzie podjęcie
odwetowego, interwencyjnego wspomagania własnych przedsiębiorstw (konkurencyjnych w
stosunku do przedsiębiorstw, wywodzących się z kraju realizującego strategiczną politykę
handlową).

Podsumowanie

1.

2.

3.

4.

Z przeprowadzonej w opracowaniu analizy wynikają następujące wnioski:
Na gruncie ekonomii dobrobytu można uzasadnić subsydiowanie firm, które podlegają
prawu zmniejszających się długookresowych kosztów przeciętnych, czy generują pozytywne
lub negatywne efekty zewnętrzne. W przypadku nie występowania tych warunków,
ekonomia dobrobytu nie usprawiedliwia udzielania pomocy bankrutującym
przedsiębiorstwom.
Zasadność interwencji państwa w procesy gospodarcze, wyprowadzona z ekonomii
dobrobytu, podważana jest przez teorię praw własności (wskazującą na możliwość
internalizacji efektów zewnętrznych) oraz teorie rynków kontestabilnych i kosztów
transakcyjnych (odnoszące się m.in. do monopoli naturalnych).
Przesłanki przemawiające za selektywną polityką pomocy dla infant industries leżą
jednocześnie u podstaw interwencji państwa w branżach, które charakteryzują się
korzyściami skali oraz występowaniem oligopolu na rynkach międzynarodowych. Obie
koncepcje, infant industry oraz strategiczna polityka handlowa, uzasadniają pomoc państwa
dla przemysłów „przyszłościowych”, potencjalnie konkurencyjnych, z tym, że strategiczna
polityka handlowa akcentuje istnienie współzależności między firmami.
W literaturze przedmiotu odnaleźć można podobne argumenty dyskredytujące zarówno
koncepcję infant industry, jak i strategiczną politykę handlową: przede wszystkim trudności
z trafnym wytypowaniem dziedzin wspieranych przez państwo (wynikające z niedoskonałej
informacji o podmiotach stanowiących bazę dla wyboru) oraz występowanie zjawiska rentseeking.
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THE INFLUENCE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON
POLISH LABOUR MARKET IN THE PERIOD OF
2003–2008

Abstract
Accessing the European Union in May 2004 enhanced Poland’s
competitive position among other countries aiming to attract
foreign direct investment. Consequently, the inflow of FDI has
hence increased substantially. Even though positive results of FDI
on the economy of the recipient is conditional on a number of
factors, the aforementioned results proved important enough for
the governments to widely approve of the activity of transnational
corporations. As a result, accommodating investments of TNCs
has recently become a trend in international politics.
In 2007 Poland enhanced its position of the most attractive
recipient of FDI in the region. In years 2003–2007 inflow of FDI
rose on average by 40 per cent every year. In the same period
unemployment rate in Poland fell by 36 per cent and the number
of persons who found employment in entities with foreign capital
increased by 42%. Even more interestingly, though average wages
in entities with foreign capital rose only slightly, the distance
between them and the wages in Polish companies decreased
significantly.

Słowa klucze: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rynek pracy, stopa bezrobocia, zatrudnienie,
wynagrodzenia, produktywność czynnika pracy, spółki z udziałem kapitału zagranicznego.
Nr klasyfikacji JEL: E23, F24

Wprowadzenie
Jednym z przejawów nasilających się w ostatnich dekadach procesów globalizacji jest
intensyfikacja międzynarodowych przepływów kapitału. Przepływy owe, zwłaszcza te, które
przyjmują formę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ; ang. foreign direct investment –
FDI), odgrywają istotną rolę w kształtowaniu sytuacji na narodowych rynkach pracy tak krajów
pochodzenia inwestycji, jak i państw ich lokaty. W roku 2007 napływ BIZ w skali globalnej
osiągnął wartość 1,83 biliona dolarów, przekraczając wartość dla rekordowego pod tym względem
roku 2000, pomimo pojawienia się kryzysu finansowego w drugiej połowie roku. Wzrost napływu
BIZ odnotowały zarówno kraje rozwijające się, jak i gospodarki w okresie transformacji oraz
∗
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państwa wysoko uprzemysłowione.1 Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji
bezpośrednich do Polski w roku 2007 wyniósł 16 582 mln euro i był o 6,4% wyższy niż w roku
poprzednim2. W skali globalnej zasoby BIZ znajdujące się w rękach ok. 79 000 korporacji
transnarodowych oraz ich 790 000 spółek zależnych przekroczyły w badanym roku wartość 15
bilionów dolarów. Zatrudnienie poza krajem macierzystym w stu najbardziej prominentnych
korporacjach transnarodowych wzrosło w 2006 w stosunku do roku poprzedniego o 7%3. Jak
podaje UNCTAD, zagraniczne filie około 64 tysięcy korporacji transnarodowych zatrudniają 53
miliony pracowników4.
Artykuł ma na celu identyfikację wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na
sytuację na polskim rynku pracy w latach 2003–2008. Uzasadnieniem dla tak przyjętego
czasokresu analizy jest fakt akcesji Polski do Unii Europejskiej 1. maja 2004. Przystąpienie do
UE, jak pokazuje doświadczenie Hiszpanii, Portugalii, Danii, Finlandii oraz Szwecji5, wzmocniło
przewagę lokalizacyjną naszego kraju, a tym samym podniosła jego atrakcyjność jako państwa
przyjmującego inwestycje bezpośrednie, szczególnie te pochodzące z pozostałych państw
członkowskich UE. Z uwagi na dostępność danych statystycznych, jak i specyfikę roku 2008, na
który przypadło apogeum kryzysu finansowego, czasokres wybranych analiz obejmuje lata
2003–2007.

1. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przesłanki ich podejmowania
Inwestycje zagraniczne realizowane są w postaci inwestycji portfelowych bądź
bezpośrednich. Pierwsza z wymienionych kategorii stanowi formę krótkookresowej lokaty kapitału
poza granicami kraju macierzystego inwestora, polegającą na zakupie obligacji międzynarodowych
oraz akcji i obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa zagraniczne, jak również obligacji
obcych rządów i władz komunalnych. Podstawowym motywem podejmowania tej formy
działalności inwestycyjnej jest uzyskanie przychodów z zainwestowanych środków w postaci
odsetek lub dywidend, co determinuje jej dużą zmienność w czasie. Zmienność ta wynika z faktu,
iż decyzje inwestycyjne uzależnione są od oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, ta zaś kształtuje
się zależnie od szeregu zmiennych ekonomicznych, w tym kursów walutowych. Inwestycje
portfelowe nie mają zatem służyć sprawowaniu skutecznej kontroli nad zainwestowanym za
granicą kapitałem i nie towarzyszy im transfer czynników produkcji6.
W odróżnieniu od inwestycji portfelowych, bezpośrednie inwestycje zagraniczne mają
charakter długoterminowy, a ich wyróżnikiem jest trwałe uczestnictwo inwestora w procesie
zarządzania przedsiębiorstwem zagranicznym, będącym adresatem inwestycji. Transferowi
kapitału towarzyszy w tym przypadku przepływ czynników produkcji, z kluczową rolą know-how.
W konsekwencji kapitał pełni jedynie rolę służebną w stosunku do transferu technologii oraz
rozwiązań menedżerskich, stanowiąc narzędzie przenoszenia czynników wytwórczych poza
granice kraju macierzystego inwestora celem ich efektywniejszego wykorzystania. Bezpośrednie
inwestycje zagraniczne przyjmują zatem formę przepływów finansowych, przepływu patentów
1
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oraz dóbr rzeczowych w zamian za udziały i jako takie stanowią wyróżniającą cechę korporacji
transnarodowych7 (KTN, ang. transnational corporations TNC). Przeprowadzenie inwestycji
umożliwia sprawowanie przez inwestora kontroli nad przedsiębiorstwem zagranicznym w stopniu
uzależnionym od formy udziału własnościowego. Inwestycje bezpośrednie mogą występować
w postaci całkowicie opanowanych filii zagranicznych (własnością firmy macierzystej jest min.
95% kapitału zakładowego), pakietów większościowych (własność od 50% do 95% kapitału
zakładowego) oraz pakietów mniejszościowych (własność poniżej 50% kapitału zakładowego)8.
Zgodnie z definicją sformułowaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią kategorię inwestycji podejmowanych w celu
sprawowania długotrwałej kontroli nad przedsiębiorstwem działającym poza gospodarką narodową
inwestora. Inwestor uznany zostaje za inwestora bezpośredniego pod warunkiem objęcia
w posiadanie 10% kapitału firmy z kraju przyjmującego.9 Definicja ta pozwala odróżnić
inwestycje bezpośrednie od portfelowych w sytuacji, gdy są one realizowane w formie pakietów
mniejszościowych10. Do bezpośrednich inwestycji zagranicznych klasyfikowane są przepływy
kapitałowe między przedsiębiorstwem-matką a filią zagraniczną w formie inwestycji w kapitał
(ang. equity capital), reinwestowanych zysków oraz krótko- i długookresowych pożyczek
wewnątrz firmowych11.
Według wzorcowej definicji inwestycji bezpośrednich (ang. benchmark definition of foreign
direct investment), sformułowanej przez OECD, o zakwalifikowaniu inwestycji jako bezpośredniej
decyduje powstanie długotrwałego związku między inwestorem i podmiotem inwestycji. Do BIZ
zalicza się zatem transakcję początkową, ustanawiającą ten związek, jak i transakcje kolejne –
m.in. kredyty oraz reinwestowane zyski. Wspomniana definicja wyodrębnia ponadto dwa sposoby
organizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Oddział (ang. branch) to jednostka
gospodarcza nieposiadająca odrębnej osobowości prawnej, będąca w całości własnością firmy
macierzystej, działająca w jej imieniu na podstawie pełnomocnictw i niepodlegająca prawu kraju
goszczącego. Z kolei filia (ang. associate company lub subsidiary company) posiada osobowość
prawną i tym samym podlega jurysdykcji kraju goszczącego, nie musi być w całości kontrolowana
przez firmę macierzystą). Ze względu na poczucie zagrożenia ingerencją korporacji
transnarodowych (KTN) w życie gospodarcze krajów przyjmujących, ich władze starają się
ograniczać możliwość zakładania na swoim terytorium oddziałów firm zagranicznych. Fakt ten,
jak również ograniczona operatywność oddziału (uwarunkowana brakiem możliwości
samodzielnego podejmowania decyzji), stanowią podstawowe determinanty dominacji filii jako
formy BIZ12.
Oprócz wspomnianego wyżej dziesięcioprocentowego udziału w kapitale firmy z kraju
przyjmującego, wyróżniamy szereg innych form sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwem
zagranicznym. Zaliczamy do nich nieudziałowe formy BIZ (ang. non-equity) o charakterze umów
licencyjnych o poddostawy, kontraktów menedżerskich, porozumień franczyzowych oraz
partnerskich. Z uwagi na trudność w ich pomiarze formy te nie są uwzględniane w statystykach
BIZ13.
Za miarę BIZ przyjmuje się ich roczne przepływy między krajami pochodzenia a krajami
przyjmującymi. Przybierają one formę inwestycji w kapitał (zakup przez spółkę-matkę akcji i/lub
majątku spółki-córki bądź aport rzeczowy), reinwestowania zysków (część zysków filii
7

Pojęcie korporacji transnarodowej wyjaśnione zostanie szczegółowe w dalszej części niniejszej pracy.
E. Pilarska, op.cit., s. 6-8.
9
UNCTAD, Foreign Direct Investment Statistics 2002.
10
E. Pilarska, op.cit., s. 8.
11
UNCTAD
12
E. Pilarska, op.cit., s. 11.
13
Ibidem
8
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zagranicznej niewypłacona spółce-matce w formie dywidendy, a zainwestowana w filię) oraz
pożyczki wewnątrzfirmowej (w tym transakcje związane z obsługą długu wewnątrzfirmowego)14.
Z uwagi na fakt, iż gromadzenie danych dotyczących reinwestowanych zysków uzależnione jest od
analiz prowadzonych przez poszczególne kraje, ich porównywalność bywa ograniczona15. Analiza
przepływów BIZ, jakkolwiek wygodna z uwagi na dostępność i porównywalność danych dla
większości państw, posiada jednak ograniczoną wartość poznawczą. Przepływy BIZ nie
uwzględniają bowiem pożyczek filii zagranicznych zaciąganych na międzynarodowych rynkach
finansowych oraz rynkach lokalnych, niedoszacowując tym samym poniesionych przez
inwestorów zagranicznych wydatków inwestycyjnych. Inną miarą BIZ jest ich zasób (ang. stock),
obrazujący skumulowaną wartość udziału inwestorów zagranicznych w kapitale ich filii16.
W latach 50. ubiegłego stulecia krystalizacji uległa nowa kategoria przedsiębiorstw,
elementem strategii których była ekspansja na rynku światowym. W wyniku tego zjawiska
powstało pojęcie korporacji międzynarodowej (ang. international corporation), rozumianej
w uproszczeniu jako przedsiębiorstwo zlokalizowane w jednym kraju, ale działające
w przynajmniej dwóch państwach i podejmujące inwestycje bezpośrednie celem pozyskiwania
części zasobów oraz dochodów za granicą. Mimo, iż termin korporacja międzynarodowa bywa w
literaturze stosowany wymiennie z pojęciami przedsiębiorstwa wielonarodowego oraz korporacji
transnarodowej, wspomniane terminy nie są jednoznaczne. Korporacje wielonarodowe powstają
w wyniku horyzontalnych oraz wertykalnych BIZ17, w wyniku których powoływane są filie
cieszące się względną niezależnością od firmy macierzystej, kierowane przez kadrę z kraju
przyjmującego. Z kolei posługując się pojęciem korporacji transnarodowej mamy na myśli
podmiot gospodarczy, na który składa się przedsiębiorstwo-matka wraz z jej filiami (ang.
subsidiary), oddziałami (ang. branch) oraz przedsiębiorstwami stowarzyszonymi (ang.
associate)18.
Od lat 50. ubiegłego stulecia, kiedy to międzynarodowe przepływy kapitału w formie
inwestycji bezpośrednich zaczęły przybierać na sile, zmianie uległy motywy skłaniające
przedsiębiorstwa do internalizacji działalności gospodarczej na drodze podejmowania BIZ.
W miarę upowszechniania się tej formy prowadzenia inwestycji, marginalizacji uległa rola
czynnika kosztowego, na rzecz podnoszenia konkurencyjności poprzez wdrażanie w skali
międzynarodowej efektywnych rozwiązań technologicznych i zarządczych. Jak wskazuje
J. Dunning19, motywy skłaniające korporacje transnarodowe do podejmowania pierwotnych
inwestycji bezpośrednich (tj. pierwszych inwestycji bezpośrednich w kraju lokaty) różnią się
wyraźnie od przesłanek prowadzenia inwestycji bezpośrednich o charakterze wtórnym.

14

Ibidem
UNCTAD, Foreign Direct Investment Statistics 2002.
16
UNCTAD, Bezpośrednie..., op. cit.
17
Inwestycje horyzontalne dotyczą uruchomienia w kraju przyjmującym filii prowadzących działalność
identyczną z tą prowadzoną przez firmy macierzyste w celu ominięcia barier celnych, kosztów transportu czy
też wypracowania korzyści skali; inwestycje wertykalne (pionowe) sprowadzają się do geograficznej
fragmentaryzacji procesu produkcyjnego bądź przedłużenia funkcji sprzedaży firmy macierzystej. Źródło:
W. Karaszewski, Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990 – 1999
(miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń, cyt. za A. Golejewska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji
gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s.17.
18
A. Golejewska, op. cit. , s. 17-18.
19
J. Dunning, Assessing the Costs and Benefits of Foreign Direct Investment: Some Theoretical
Considerations, ACE Project Report, Central and Eastern European Privatization Network, Ljubljana, cyt. za:
A. Golejewska, op. cit., s. 21-22.
15
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Tabela 1
Klasyfikacja BIZ ze względu na motywy ich podejmowania
Pierwotne inwestycje bezpośrednie podjęte przez KTN w kraju przyjmującym:
A)
Inwestycje zorientowane na zasoby (ang. resource seeking) – motywowane poszukiwaniem
jakościowo lepszych lub tańszych zasobów, pozwalające na wytwarzanie produkcji zasobochłonnej w
kraju lokaty oraz jej zbyt w kraju macierzystym.
Zasoby fizyczne (głównie naturalne) – ich pozyskanie jako motyw BIZ straciło na znaczeniu
począwszy od lat 60. XX w. ze względu na upowszechnienie praktyki zawierania długofalowych
kontraktów na dostawy surowców
Zasoby siły roboczej (głównie nisko wykwalifikowanej) – utraciły znaczenie z końcem lat 80. XX
wieku z uwagi na rozwój technologii prowadzący do automatyzacji produkcji.
Zasoby niematerialne (zdolności technologiczne i organizacyjno-menedżerskie) – odgrywają
obecnie dominującą rolę wśród motywów podejmowania BIZ z uwagi na wagę pozyskania wspomnianych
zasobów w związku z relatywnie szybkim powiększeniem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
B)
Inwestycje zorientowane na rynek (ang. market seeking) – opierające się na obsłudze rynków
lokalnych w miejsce dotychczasowej działalności eksportowej. Pozwalające na eliminację kosztów
eksportu przy poprawie zdolności dostosowawczych KTN do zmian preferencji i potrzeb konsumentów na
rynkach lokalnych. Motywowane również faktem, iż za granicę przenoszą się główni klienci czy dostawcy.
Umożliwiają przedsiębiorstwu dywersyfikację ryzyka działalności, w tym ryzyka kursowego.
Rynki krajowe
Rynki sąsiednie
Wtórne inwestycje bezpośrednie podjęte przez KTN w kraju przyjmującym:
A)
Inwestycje zorientowane na poprawę efektywności (ang. efficiency seeking) – zmierzają ku
wypracowaniu struktury przedsiębiorstwa pozwalającej na optymalizację rentowności (dzięki korzyściom
skali i dywersyfikacji ryzyka oraz redukcji kosztów) w wyniku skoordynowanego zarządzania jego
działalnością w różnych krajach
Horyzontalne – będące rezultatem zróżnicowania kraju macierzystego i przyjmującego pod względem
zasobności w czynniki wytwórcze oraz struktury podaży
Wertykalne
B)
Inwestycje zorientowane na pozyskanie zasobów strategicznych (ang. strategic asset seeking) na
drodze dostępu do zagranicznych:
Informacji i technologii
Technik organizacyjnych, marketingowych i dystrybucji
Rynków
Sieci powiązań z innymi firmami (business network)
Ten rodzaj inwestycji nie ma związku z wykorzystaniem przez inwestora przewagi, a służy zwiększeniu
zawartości portfela inwestycyjnego dla obrony lub poprawy pozycji konkurencyjnej. Sprowadza się do
zakupu przedsiębiorstwa z kraju przyjmującego celem zdobycia unikatowych, bądź trudnych do
skopiowania zasobów takich jak technologia, klienci czy marka
Źródło: J. Dunning, Assessing the Costs and Benefits of Foreign Direct Investment: Some Theoretical
Considerations, ACE Project Report, Central and Eastern European Privatization Network,
Ljubljana, cyt.za: A. Golejewska, op.cit,, s. 21-22.
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2. Teoretyczne aspekty wpływu BIZ na rynek pracy
Działalność inwestycyjna korporacji transnarodowych, z uwagi na rolę w stymulacji wzrostu
gospodarczego krajów lokaty, spotyka się z aprobatą zdecydowanej większości rządów. Wyrazem
owego trendu w polityce międzynarodowej władz państwowych jest wprowadzenie szeregu
regulacji prawnych, ułatwiających korporacjom transnarodowym prowadzenie inwestycji
bezpośrednich. Zgodnie z danymi UNCTAD, ze 100 wprowadzonych w 2007 roku przepisów
prawnych, mających potencjalny wpływ na klimat inwestycyjny w krajach goszczących, 74
ukierunkowanych było na ułatwienie KTN wejścia oraz prowadzenia działalności na rynkach
narodowych20. Ze względu na tworzone miejsca pracy oraz inwestycje w kapitał ludzki, dyfuzję
technologii oraz implementację nowatorskich rozwiązań zarządczych, inwestycje bezpośrednie
KTN postrzegane są przez gospodarki narodowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym
Polski, jako szansa na złagodzenie problemu bezrobocia, podnoszenie jakości siły roboczej oraz
efektywności gospodarowania poprzez efekt naśladownictwa rozwiązań korporacyjnych przez
firmy rodzime.
Zakres oddziaływania KTN na rynek pracy uwarunkowany jest szeregiem czynników.
Wyróżniamy dwie podstawowe grupy determinantów wpływu KTN na sytuację na rynku pracy
państwa przyjmującego: uwarunkowania leżące po stronie korporacji i przyjętej przez nią strategii
inwestycyjnej oraz te wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej państwa przyjmującego. Do
grupy pierwszej zalicza się wielkość i formę BIZ, jak również stopień substytucji produkcji
krajowej przez międzynarodową, zależny od strategii przyjętej przez KTN21. Z drugiej strony
wpływ KTN uwarunkowany jest polityką kraju przyjmującego względem BIZ. Ponadto o
charakterze i sile wspomnianego oddziaływania decydują sektorowo-branżowe struktury
inwestycji zagranicznych. I tak o ile inwestycje bezpośrednie realizowane w formie budowy firmycórki od podstaw (ang. greenfield investment)22 zwiększają liczbę miejsc pracy w gospodarce
narodowej, o tyle fuzje oraz przejęcia przedsiębiorstw rodzimych przez inwestorów bezpośrednich
mogą przynieść skutek odwrotny w wyniku zjawiska racjonalizacji zatrudnienia. Efekt utraty
miejsc pracy może pojawić się również w sytuacji, kiedy produkcja podjęta przez inwestora
przyjmie charakter substytucyjny w stosunku do tej oferowanej przez rodzime przedsiębiorstwa,
stanowiąc dla niej konkurencję. Natomiast w przypadku produkcji komplementarnej względem
krajowej, BIZ, poprzez wspomniane już zjawisko dyfuzji know-how, ma szansę przyczynić się do
eliminacji z gospodarki kraju przyjmującego wąskich gardeł o charakterze technologicznym,
finansowym, czy też organizacyjnym i tym samym przyczynić się do wzrostu zatrudnienia oraz
poprawy wydajności pracy. Efekt w postaci wzrostu zatrudnienia będzie tym wyraźniejszy, im
bardziej pracochłonny będzie sektor gospodarki, do którego kierowane są inwestycje bezpośrednie.
Należy przy tym jednak zaznaczyć, iż opisane wyżej zjawiska cechują się dużą zmiennością w
20

World Investment Report 2008, Overview, s. XVI.
Wyróżniamy następujące typy strategii prowadzenia BIZ przez korporacje transnarodowe:
Strategia nieintegracji (ang. stand-alone strategy), charakteryzująca się słabym stopniem integracji
spółki-córki ze spółką macierzystą. Filia pełni funkcje identyczne jak spółka-matka, z tą różnicą, iż
rozwiązania technologiczne oraz finanse należą do wyłącznych kompetencji przedsiębiorstwa macierzystego.
Strategia prostej integracji (ang. simple integration) o silnym (na wybranych etapach produkcji) stopniu
integracji filii z firmą macierzystą. Spółka córka odgrywa w tej strategii rolę wytwórcy pojedynczego bądź
grupy elementów w procesie wytwórczym.
Strategia kompleksowej integracji na poziomie regionalnym lub globalnym (ang. complex integration
at the regional or global level) o silnym stopniu integracji między filią i firmą macierzystą w całym procesie
produkcyjnym. W strategii tej filia specjalizuje się w wybranym produkcie lub procesie. Źródło: World
Investment Report 1994 cyt. za A. Golejewska, op. cit., s. 140.
22
J. Witkowska, Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy, IPPiS, Opracowania PCZ,
Zeszyt 3, Warszawa 2001, s. 7.
21
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czasie. Zjawiska negatywne, w postaci zmniejszenia liczby miejsc pracy w okresie krótkim,
w wyniku wypierania z rynku mniej konkurencyjnej produkcji rodzimej, w długim okresie mogą
zostać zrekompensowane poprawą zatrudnienia dzięki przystosowaniu się przedsiębiorstw
krajowych do nowej sytuacji konkurencyjnej, na drodze technologicznych i pieniężnych efektów
napływu BIZ.23
Omówione wyżej wzrost oraz spadek zatrudnienia, zależne od formy BIZ, należą do
pierwotnych, ilościowych efektów oddziaływania inwestycji bezpośrednich na rynek pracy w kraju
przyjmującym. Wzrost wydajności pracy wskutek implementacji nowych rozwiązań
technologicznych oraz organizacyjnych należy z kolei do pierwotnych efektów jakościowych
o charakterze pozytywnym. Efekty te mogą również mieć wydźwięk negatywny, co obserwujemy
w sytuacji wprowadzania przez inwestorów bezpośrednich niepożądanych praktyk w obszarze
zatrudnienia, a wśród nich dyskryminacji członków związków zawodowych czy wymuszania
wydłużonego czasu pracy. Poza pierwotnymi efektami ilościowymi oraz jakościowymi BIZ,
J. Witkowska wyróżnia pierwotne efekty lokalizacyjne. Mają one wydźwięk pozytywny wtedy,
gdy napływ inwestycji ma miejsce w regionach relatywnie słabiej rozwiniętych, przyczyniając się
do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. Napływ ten
uwarunkowany jest jednak polityką rządową w dziedzinie tworzenia zachęt inwestycyjnych
w regionach problemowych, tj. słabiej rozwiniętych bądź borykających się z problemami
strukturalnymi. W przeciwnym razie dalsza koncentracja BIZ w regionach wysoko
uprzemysłowionych przynosić będzie nie tylko narastające zatłoczenie obszarów
zurbanizowanych, ale również pogłębianie dysproporcji między poszczególnymi regionami kraju
przyjmującego, czego wymownym przykładem w Polsce jest przepaść rozwojowa między
województwami warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim z aglomeracją Warszawską24.
Omówione efekty pierwotne mogą, w wyniku oddziaływania mechanizmów mnożnikowych,
ulec intensyfikacji w okresie długim. Wówczas mamy do czynienia z wtórnymi efektami
inwestycji bezpośrednich. Dla przykładu, nawiązanie przez inwestorów bezpośrednich współpracy
z przedsiębiorstwami krajowymi może prowadzić do kumulacji pozytywnych efektów ilościowych
BIZ przy założeniu, że przedsiębiorstwa te reprezentują odpowiednio wysoki poziom
technologiczny i organizacyjny. Dzięki temu transfer technologii (stanowiący jedno ze źródeł
przewag inwestora bezpośredniego) może uruchomić mechanizmy mnożnikowe. Zjawisko kreacji
miejsc pracy nie pojawi się w sytuacji, gdy w miejsce wypracowywania powiązań kooperacyjnych
z krajowymi przedsiębiorstwami, inwestor skupi się na maksymalizacji efektywności w skali całej
firmy poprzez rozwój handlu wewnątrzfirmowego (strategie prostej lub kompleksowej integracji
filii i centrali), prowadząc do substytucji produkcji krajowej. Ponadto, wykorzystanie przez
inwestora bezpośredniego przewagi organizacyjnej może przynieść rezultat w postaci efektu
demonstracji. Polega on na przyjmowaniu przez przedsiębiorstwa rodzime rozwiązań
menedżerskich stosowanych przez filie firm zagranicznych. O rozmiarach tych pozytywnych
efektów wtórnych o charakterze jakościowym decyduje jednak specyfika rynku krajowego, tj.
istnienie presji konkurencyjnej motywującej przedsiębiorców do poszukiwania źródeł przewag i
wykształcenie pracowników. Jeśli na grunt firm rodzimych przenikną jednak niekorzystne praktyki
z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, bądź źródłem przewagi konkurencyjnej względem
inwestora bezpośredniego stanie się erozja płac, mówimy o negatywnych pośrednich efektach
jakościowych BIZ na rynek pracy kraju przyjmującego25.
Przyjęta przez korporację transnarodową strategia integracji ma decydujący wpływ tak na
ilość zatrudnienia w kraju przyjmującym, jak i jakość jego siły roboczej. Z punktu widzenia
korzyści państwa lokaty strategią najbardziej dogodną jest stand-alone, w której struktura
zatrudnienia firmy macierzystej powielana jest w filiach zagranicznych działających na rynkach
23

Ibidem, s. 7-8.
Ibidem.
25
Ibidem, s. 9–11.
24
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lokalnych, co w skali korporacji prowadzi do wzrostu zatrudnienia uwidaczniającego się
szczególnie w sektorze usług. Ponieważ filie prowadzą działalność analogiczną do tej prowadzonej
przez przedsiębiorstwo macierzyste, motywem inwestycji jest uzyskanie możliwości efektywnej
obsługi rynku lokalnego, nie zaś niskie koszty zatrudnienia, dzięki czemu miejsca pracy w filiach
zagranicznych należą do stabilnych, niezagrożonych likwidacją w sytuacji wzrostu płac i utraty
przez kraj przyjmujący przewagi lokalizacyjnej w postaci relatywnie niższych kosztów pracy.
Z uwagi na zbieżność aktywności spółki macierzystej i filii, należy spodziewać się nacisku spółekcórek na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników celem sprostania wymogom stawianym
przez centralę. Poza efektem w postaci wzrostu zatrudnienia w kraju przyjmującym strategia
stand-alone może również prowadzić do podniesienia jakości siły roboczej w państwie lokaty,
przy założeniu, iż otoczenie filii wywiera na nie presję konkurencyjną26.
Korzystny wpływ na sytuację na rynku pracy kraju przyjmującego mają szansę mieć KTN
realizujące strategię integracji kompleksowej, w której miejsca pracy wymagające najwyższych
kwalifikacji przestają być domeną firmy macierzystej (tak, jak miało to miejsce w strategii standalone). W tym przypadku maksymalizacja efektywności produkcji w skali całej korporacji
prowadzić może do podobieństwa elementów struktur zatrudnienia, to natomiast rodzi konieczność
stworzenia miejsc pracy dla pracowników o wysokich kwalifikacjach. Poza efektem
racjonalizującym zatrudnienie w skali firmy strategia integracji kompleksowej wpływa zatem
dodatnio na jakość siły roboczej w kraju przyjmującym27.
Najmniej stabilne miejsca pracy powstają w wyniku realizacji inwestycji bezpośrednich
przez korporację zorientowaną na racjonalizację produkcji przy wykorzystaniu przewag
lokalizacyjnych, np. w postaci relatywnie niższych kosztów pracy w kraju lokaty, tj. realizującą
strategię prostej integracji. W kraju przyjmującym nastąpi w takiej sytuacji efekt kreacji
zatrudnienia kosztem likwidacji miejsc pracy w przedsiębiorstwie macierzystym. Jednak
w przypadku utraty przez kraj przyjmujący przewagi w postaci niższych płac, może to grozić
wycofaniem się inwestora bezpośredniego. Nowe miejsca pracy przeznaczone są przeważnie dla
osób o niskich kwalifikacjach, gdyż inwestycje tego typu realizowane są z reguły
w pracochłonnych sektorach gospodarki. W związku z tym rola kraju lokaty sprowadza się do
dostarczania siły roboczej wytwarzającej niską wartość dodaną28.

3. Wpływ BIZ na rynek pracy w Polsce w latach 2003–2008
Okres 2003–2007 upłynął w Polsce pod znakiem rosnącego strumienia napływu
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Poza spadkiem w roku 2005, w omawianym okresie
napływ BIZ do Polski z roku na rok rósł przeciętnie o 40%. Tym samym Polska utrwaliła pozycję
kraju o najwyższej w regionie atrakcyjności z punktu widzenia realizacji inwestycji bezpośrednich
(por. wykres 1).

26

J. Witkowska, Wpływ..., op. cit., s. 12-14.
Ibidem.
28
Ibidem.
27
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Tabela 2
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach 2003–2007
(w mln EUR, w cenach bieżących)
2003

2004

2005

2006

2007

wskaźnik wzrostu
średniorocznego

napływ BIZ

4313

9983

8 280

15576

16582

1,400

napływ BIZ
per capita

113

261

217

409

435

1,401

Źródło: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, NBP, 2003 i kolejne.

Wykres 1.Wartość strumienia napływu BIZ do krajów Europy Środkowo-Wschodniej
w latach 2004–2007 (w mld USD)
Źródło: List of major foreign investors in Poland, December 2007, PAIiZ, s. 4.

Z kwoty 16 582 mln euro, stanowiącej wielkość strumienia napływu BIZ do Polski w 2007
roku, najwięcej środków przeznaczono na inwestycje w przedsiębiorstwa zajmujące się
świadczeniem usług. W obszarze przetwórstwa przemysłowego, które w badanym roku
przyciągnęło inwestycje zagraniczne na kwotę blisko 5 mld euro, dominującą rolę odegrały
działalność publikacyjna i poligraficzna oraz produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep
i naczep (odpowiednio 580 i 662 mln euro). Znaczna część środków została ponadto ulokowana
w podmiotach zajmujących się handlem i naprawami (2 158 mln euro) oraz pośrednictwem
finansowym (blisko 2,5 mld euro). W omawianym okresie wśród przedsiębiorstw bezpośredniego
inwestowania zdecydowanie wzrosła rola tych prowadzących działalność usługową oraz
zajmujących się pośrednictwem finansowym. Wyraźnie natomiast zmalała wielkość strumienia
BIZ, których odbiorcami były podmioty działające w obszarze transportu, gospodarki
magazynowej i łączności (por. tabela 3).
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Tabela 3
BIZ w podziale na rodzaj działalności przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania
Rodzaj działalności przedsiębiorstwa
bezpośredniego inwestowania
rolnictwo i rybołówstwo
górnictwo i kopalnictwo
przetwórstwo przemysłowe, w tym:
działalność publikacyjna i poligraficzna
produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i
naczep
wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna,
gaz i wodę
budownictwo
usługi ogółem
handel i naprawy
transport, gospodarka magazynowa i łączność
pośrednictwo finansowe
obsługa nieruchomości; informatyka; nauka;
wynajem maszyn i pozostałe usługi związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej

2004

2005

2006

2007

67
16
3 563
596

39
5
2 311
65

85
12
3 739
366

46
51
4 947
580

758

325

467

662

626
203
5 692
1 351
1 762
1 812

194
94
5 283
2 046
-333
2 408

78
416
10 377
2 540
916
1 652

455
384
9 598
2 158
612
2 495

923

1 323

5 157

4 089

Źródło: NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku, Warszawa, styczeń 2008.

W 2008 roku napływ do Polski kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
wyniósł 9,972 mld euro. Wynik, w porównaniu z rokiem poprzednim był o ponad 40%
niższy29. Wśród nowych krajów członkowskich UE Polska utrzymała jednak pozycję lidera
pod względem wielkości strumienia napływu BIZ, wyprzedzając Rumunię, Czechy i Bułgarię
(wykres 2). Fakt ten może sugerować, iż motywy skłaniające inwestorów zagranicznych do
lokowania kapitału w Polsce są inne niż relatywnie niskie koszty pracy – pod tym bowiem
względem Polska nie mogłaby konkurować ze słabiej rozwiniętymi, najmłodszymi członkami
Wspólnoty.

29

NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku, s. 11.
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Wykres 2. Wartość strumienia napływu BIZ do nowych krajów członkowskich UE w 2008
roku (mld USD)
Źródło: PAIiZ, List of major foreign investors in Poland 2009, s. 3.

W 2008 roku zrealizowano w Polsce 93 inwestycje typu greenfield. W porównaniu z rokiem
poprzednim, kiedy to przeprowadzone zostały 333 tego rodzaju inwestycje, wynik ten wydaje się
niepokojąco niski. Porównanie wspomnianego wyniku z tym wypracowanym przez Unię
Europejską prowadzi jednak do optymistycznych konkluzji. W całej Unii rok 2008 przyniósł
ponad 77-procentowy spadek inwestycji greenfield, podczas gdy w Polsce wyniósł on o 5 punktów
procentowych mniej. W okresie 2003–2007 liczba inwestycji omawianego typu w Polsce rosła
średniorocznie o 21%, a więc blisko dwukrotnie szybciej niż przeciętnie we wszystkich krajach
Unii.
Dynamiczny wzrost wielkości strumienia BIZ w latach 2003 – 2008 stał się udziałem
większości państw, które przystąpiły do UE 1. maja 2004 roku. Wyraźne odwrócenie tendencji
wzrostowej nastąpiło w Polsce wraz z nadejściem kryzysu finansowego w 2008 roku (wykres 3).
Wzrostowi temu towarzyszył w Polsce dynamiczny spadek stopy bezrobocia. Malejące bezrobocie
w dużej mierze przypisać można emigracji zarobkowej Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Analiza korelacji między wielkością strumienia napływu BIZ do gospodarek nowych członków UE
a stopą bezrobocia we wspomnianej grupie krajów skłania jednak do konkluzji, iż napływ BIZ
istotnie przyczynił się do złagodzenia problemu bezrobocia w krajach lokaty należących do
badanej grupy (wykres 4).
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Wykres 3. Wielkość strumienia BIZ w cenach bieżących i po bieżącym kursie wymiennym
napływającego do wybranych nowych państw członkowskich UE w latach 2003–2008
(mln USD)
Źródło: UNCTAD
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Wykres 4. Wysokość przeciętnej rocznej stopy bezrobocia w grupie wybranych nowych
członków UE w latach 2003–2008 (%)
Źródło: Eurostat

Ponadto, przeprowadzona w dalszej części niniejszej pracy analiza zatrudnienia
w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, pozwala wnioskować, iż napływ BIZ istotnie
przyczynił się do spadku bezrobocia w Polsce (por. tabela 4).
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Tabela 4
Tempo zmian wysokości stopy bezrobocia oraz wielkości strumienia napływu BIZ w Polsce
w latach 2003–2007
stopa bezrobocia (%)
wsk rok 2003=100
strumień napływu BIZ (mln
euro)
wsk rok 2003=100

2003
19,9
100

2004

4313
100

19,5
98,0

2005
18,2
91,5

2006
16,2
81,4

2007
12,6
63,3

9983
231,5

8280
192,0

15576
361,1

16582
384,5

Źródło: GUS; NBP, Zagraniczne..., op.cit.

Dobry klimat inwestycyjny panujący w Polsce w latach 2003–2008 przełożył się na
dynamiczny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.
W roku 2007 liczba osób zatrudnionych w tego typu przedsiębiorstwach wyniosła ponad 1 mln
453 tys., a więc o 42% więcej niż w roku 2003.
Tabela 5
Zatrudnienie w firmach będących podmiotami z udziałem kapitału zagranicznego w latach
2003–2007
2003
Liczba podmiotów z udziałem kapitału
zagranicznego
Liczba zatrudnionych przez podmioty z
udziałem kapitału zagranicznego
Wskaźnik wzrostu zatrudnienia 2003=100

2004

2005

2006

2007

15371

15816

16837

18015

18515

1023427

1112341

1186148

1313359

1453733

100

108,7

115,9

128,3

142

Źródło: GUS, Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku.

W roku 2006 podmioty z udziałem kapitału zagranicznego objęte badaniem GUS
zatrudniały łącznie ponad 1 mln 300 tys. pracowników. Zdecydowana większość z nich – ponad
900 tys., zatrudniona była przez przedsiębiorstwa o największych rozmiarach. Zatrudnienie w
firmach średnich i małych kształtowało się na poziomie odpowiednio 21% i 9% ogólnej liczby
pracowników podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego30. W badanym okresie udział osób
zatrudnionych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w ogólnej liczbie osób
zatrudnionych w gospodarce narodowej wzrósł od poziomu 8,7% do 10,6%31.
Z uwagi na fragmentaryczne dane niełatwo jest ocenić jakościowy wpływ BIZ na sytuację
na polskim rynku pracy w badanym okresie. Nie ulega wątpliwości, iż podmioty z udziałem
kapitału zagranicznego częściej niż firmy rodzime stwarzają warunki do zawodowego rozwoju
swoich pracowników przede wszystkim poprzez systemy szkoleń. Poczucie możliwości
samorealizacji ma szansę wpływać dodatnio na aktywność zawodową ludności. Założenie to może
potwierdzać fakt, iż na trzy województwa o ponadprzeciętnym udziale osób zatrudnionych w
podmiotach o udziale kapitału zagranicznego w ogóle zatrudnionych, dwa, tj. województwo

30
31

PAIiZ, List..., op. cit., s. 4.
GUS, Działalność gospodarcza ..., op. cit.

„Gospodarka w praktyce i teorii” Nr 1(26)2010

56

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla sytuacji na polskim rynku pracy w latach 2003-2008

mazowieckie oraz wielkopolskie odnotowały w 2007 roku wyższą niż przeciętna wysokość
współczynnika aktywności zawodowej ludności (odpowiednio 60,1 oraz 55,9)32.
Tabela 6
Wzrost wynagrodzeń w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej (PLN)
2007
2000

ogółem

2000=100

1894

2673

141

Przemysł

1942

2702

139

Górnictwo

3210

4883

152

Przetwórstwo przemysłowe

1756

2451

140

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

2563

3737

146

Budownictwo

1706

2252

132

Handel i naprawy

1590

2194

138

Hotele i restauracje

1301

1661

128

Transport i gospodarka magazynowa i łączność

2144

2803

131

Pośrednictwo finansowe

3258

4882

150

Obsługa nieruchomości i firm

2133

2834

133

OGÓŁEM

Źródło: Rocznik statystyczny RP 2008, GUS.

Z zestawienia przedstawionego w tabeli 6 wynika, iż w okresie 2000–2007 przeciętne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o ponad 41%. Ponadprzeciętny wzrost
wynagrodzeń ominął jednak te sektory gospodarki, w których w ostatnich latach koncentrowała się
działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym. Jak pokazują jednak dane statystyczne
zgromadzone w Tabeli 7, przeciętne wynagrodzenie w podmiotach z kapitałem zagranicznym były
w omawianym okresie o ponad 70% wyższe niż w przedsiębiorstwach z własnością krajową.
Dystans ten zmniejszał się jednak sukcesywnie, ulegając w okresie 2000–2007 redukcji o 6,2
punktu proc. z uwagi na wyższe tempo wzrostu płac w podmiotach z kapitałem krajowym (wzrost
średnioroczny na poziomie 4,4%, przy 3,9% w podmiotach z własnością zagraniczną). Statystyki
te zdają się potwierdzać tezę o stymulacji wzrostu wynagrodzeń w sektorach, w których
koncentruje się działalność korporacji transnarodowych.
Tabela 7
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według sektorów własności gospodarki
narodowej (w zł)
SEKTOR WŁASNOŚCI

2000

Sektor publiczny
Sektor prywatny:
- w tym własność zagraniczna
- w tym własność krajowa
Źródło: Rocznik statystyczny RP 2008, GUS
32

Ibidem.
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2157
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1900
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1,039
1,044
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Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 8, przeciętna produktywność czynnika
pracy (liczona jako przychód przypadający na jednego pracownika) w podmiotach składających
bilans w 2007 roku wyniosła 0,4 mln zł, tj. zaledwie 70% wyniku osiągniętego przez podmioty
z udziałem kapitału zagranicznego (0,6 mln zł).
Tabela 8
Podstawowe dane o podmiotach z kapitałem zagranicznym o liczbie pracujących 101 i więcej
osób na tle podmiotów składających bilans w 2007 roku

Wyszczególnienie

Liczba jednostek
Liczba pracujących
Przychody z całokształtu działalności w mln zł

Podmioty
składające bilans

Podmioty z
udziałem
kapitału
zagranicznego

46 603

7 610

5 028 522

1 425 415

2143264

852111

Źródło: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, GUS

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego odgrywają trudną do przecenienia rolę
w polskim handlu zagranicznym. W 2007 roku wartość importu zrealizowanego przez te podmioty
stanowiła 58% wartości importu krajowego, przy czym wartość importu surowców i materiałów na
cele produkcyjne stanowił 50% wartości importu omawianej grupy podmiotów. W ciągu dekady
udział importu i eksportu podmiotów z przewagą własności zagranicznej w imporcie i eksporcie
krajowym ogółem wzrósł o blisko 5 punktów procentowych33. Wzrost importu zastępującego
produkcję krajową skutkuje wystąpieniem zjawiska wypierania z rynku producentów rodzimych i,
tym samym, likwidacją miejsc pracy, stanowiąc zarazem przykład wystąpienia negatywnych
pośrednich skutków BIZ. Ich udział w krajowym eksporcie w tym samym roku kształtował się
z kolei na poziomie 63,4%.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę, jak istotna część siły roboczej w Polsce zatrudniona jest przez podmioty
z udziałem kapitału zagranicznego, trudno przecenić rolę BIZ w kształtowaniu sytuacji na polskim
rynku pracy. Wyzwanie stanowi jednak opisanie tego wpływu za pomocą danych statystycznych,
które z trudem uchwytują jakościowe zmiany na rynku pracy powstałe w wyniku aktywności
korporacji transnarodowych.
Na lata 2004–2008 przypadł w grupie nowych krajów członkowskich UE dynamiczny
wzrost wielkości strumienia BIZ, skorelowany ze spadkiem w omawianej grupie krajów
przeciętnej rocznej stopy bezrobocia. Ponadto, w okresie 2004–2007 (brak danych za rok 2003)
zatrudnienie w gospodarce Polski rosło z roku na rok przeciętnie o 2,7%. Wzrost ten w grupie
podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego osiągnął w tym czasie poziom 9,2% – ponad
trzykrotnie wyższy. Jeśli tendencja realizacji w Polsce inwestycji typu greenfield utrzyma się,
wzmożeniu ulegnie pozytywna z punktu widzenia gospodarki kreacja miejsc pracy. Nie powinna
ona jednak być rozpatrywana jedynie w kategoriach ilościowych. Niezwykle istotna jest jakość
33
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powstałych w wyniku realizacji BIZ wakatów, a ta, co zostało już powiedziane w części
poświęconej teoretycznym aspektom wpływu inwestycji bezpośrednich na rynek pracy,
uzależniona jest od przyjętej przez inwestora strategii. Jeśli wśród motywów podejmowania BIZ
dominuje dążność KTN do wykorzystania przewag lokalizacyjnych (w tym relatywnie tańszej siły
roboczej), powstałe w wyniku inwestycji miejsca pracy, mimo że liczne, charakteryzują się niską
stabilnością, a zjawisko dyfuzji know-how ma jedynie ograniczony wymiar.
Jak pokazują dane statystyczne, aktywność korporacji transnarodowych ma szansę
warunkować wzrost wynagrodzeń w sektorach, w których są one obecne. Jest to zjawisko
pozytywne z punktu widzenia pracowników, ale i pracodawców, którzy, konkurując o wysoko
wykwalifikowaną siłę roboczą, zmuszeni są adaptować lub wypracowywać rozwiązania
podnoszące efektywność prowadzonej działalności. Pozyskanie wartościowych pracowników
wiąże się z koniecznością podniesienia atrakcyjności miejsca pracy nie tylko przy pomocy
narzędzia płacowego, ale również wprowadzenia praktyki ustawicznego szkolenia pracowników
celem zapewnienia im w miejscu pracy rozwoju. W dłuższej perspektywie zjawisko to prowadzi
do wzrostu konkurencyjności rodzimych firm. Wzrost atrakcyjności miejsc pracy stymuluje z
kolei aktywność zawodową, o czym świadczyć mogą wyższe od przeciętnej wartości
współczynnika aktywności zawodowej ludności w województwach, w których koncentruje się
działalność KTN: wielkopolskim oraz mazowieckim.
Przeprowadzone w niniejszym artykule analizy statystyczne wydają się potwierdzać dodatni
wpływ inwestycji bezpośrednich na sytuację na rynku pracy w Polsce w badanym okresie.
W świetle owych analiz polityka rządowa ukierunkowana na pozyskiwanie zagranicznych
inwestorów bezpośrednich wydaje się zasadna i efektywna. Jak już jednak wspomniano, wpływ
ten ma charakter wieloaspektowy, co zawarte w artykule zestawienia ilustrują w ograniczonym
stopniu. Ocena intencji podmiotów inwestowania bezpośredniego i ich jakościowego wpływu na
polski rynek pracy wymaga przeprowadzenia pogłębionej analizy, w której szczególne miejsce
poświęcone zostałoby okresowi światowego kryzysu finansowego, z uwagi na wystąpienie w nim
rewizji strategii inwestycyjnych korporacji prowadzących BIZ.
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PERCEPCJA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ ŁODZI W OPINIACH
STUDENTÓW PAŃSTWOWYCH UCZELNI WYŻSZYCH JAKO
DETERMINANTA ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ MIASTA

TOURISM ATTRACTIVENESS OF ŁÓDŹ PERCEIVED BY
STUDENTS OF PUBLIC ACADEMIES AS A KEY FACTOR
INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF TOURISM
ECONOMY OF THE CITY

Abstract
A key factor for proper development of the tourism economy of the
city is to identify its strengths and weaknesses. In this field,
extremely accurate and helpful are the opinions of young people
(students) who are one of the most mobile social group.
Consciously or not they use the so-called “Word of Mouth” one of
the best and cheapest marketing tools, encouraging or
discouraging potential tourists to visit Lodz. Since tourism
attractiveness clearly determines the tourist traffic it is worth a
closer look what opinions about the city share young people and
what factors contribute to shaping these attitudes. The main aim of
this article is to present the results of researches conducted among
students of public academies of Lodz and the role of tourism
attractiveness in the creation of tourism demand.

Słowa kluczowe: atrakcyjność turystyczna, percepcja, gospodarka turystyczna, miasto, walory
turystyczne, atrakcje turystyczne, postrzeganie Łodzi.
Numer klasyfikacji JEL: R 10

1. Wprowadzenie
Atrakcyjność turystyczna miejscowości recepcyjnych jest kluczowym czynnikiem
wpływającym na ruch turystyczny. Od prawidłowego określenia determinant przyjazdów, a więc
faktycznego popytu turystycznego, zależy powodzenie całej gospodarki turystycznej: biur podróży,
hoteli, restauracji oraz innych podmiotów bezpośrednio i pośrednio związanych z turystyką. Stąd
też tematyka postrzegania atrakcyjności jest szczególnie ważna w czasach, gdy rozwój branży
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wymaga znacznych inwestycji, a co za tym idzie często długofalowych kredytów, których
możliwość spłaty wyliczane jest w oparciu o dochody z ruchu turystycznego1.
Niezwykle istotnym dla poruszanego w opracowaniu tematu jest pojęcie obszarów
recepcyjnych, przez które rozumiemy kraje, regiony, miejscowości czy tereny odwiedzane przez
turystów w niektórych okresach lub przez cały rok, o czym decyduje ich atrakcyjność turystyczna2.
Kluczem do kontrolowanego i możliwego do oszacowania rozwoju turystyki jest właściwy sposób
zarządzania obszarami recepcyjnymi, które w zależności od prowadzonej polityki mogą kreować
pożądany wizerunek i wyznaczać kierunki rozwoju. Działania takie dotyczą zarówno podmiotów
prywatnych jak i państwowych, które na szczeblu krajowym i regionalnym powinny łączyć
współpracę jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych oraz społeczności lokalnych.
Niedoceniana, a nie mniej ważna od dwóch pierwszych elementów, jest rola mieszkańców
obszarów recepcyjnych. Ich wpływ na rozwój turystyki w regionie czy państwie jest zauważany
nie tylko w sferze świadczenia usług dla turystów, lecz również, jako jednostek budujących
wizerunek obszaru. Chodzi tutaj zarówno o tak zwaną reklamę szeptaną, a więc promocję swojego
miejsca zamieszkania za granicą, jako formę zachęty dla potencjalnego turysty, jak i o reklamę
wewnętrzną – w trakcie pobytu turystów w obrębie miejsca podróży. W obu przypadkach
autoreklama stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów promowanie turystki. Często jednak
środek ten jest niedoceniany, co doskonale widać na przykładzie wielu miast Polski.
Ludzie młodzi, którzy według statystyk stanowią najbardziej mobilną grupę społeczną,
posiadają małą wiedzę na temat swojego miejsca zamieszkania, ponieważ zwykle to, z czym
obcujemy na co dzień wydaje się nam mało interesujące. Z tego też powodu wiele osób
wyjeżdżających poza granice swojej ojczyny wypowiada się źle o kraju lub miejscu pochodzenia.
Opinie takie niejednokrotnie wynikają z braku wiedzy lub niechęci spowodowanej złymi
doświadczeniami osobistymi. W efekcie na turystce często zarabiają nie te obszary, które są
najbardziej zasobne w walory turystyczne, lecz te, które potrafią je odpowiednio sprzedać.
Autorka opracowania dostrzega ogromną szansę dla Polski w ludziach młodych, w tym w
szczególności studiujących, w procesie kreowaniu popytu turystycznego. Łódź jest jednym z
największych ośrodków akademickim w kraju. Skupia ok. 100 tys. studentów, z czego ponad
połowa to studenci uczelni państwowych (dane UMŁ 2009 r.). Są oni siłą napędową całej
gospodarki miasta, w tym gospodarki turystycznej, dlatego też ludzie wykształceni powinni być
traktowani, jako ważny element potencjału rozwojowego jednostki terytorialnej. Niezmiernie
ważne są ich opinie i spostrzeżenia, na tematy dotyczące różnych sfer życia społecznego i
gospodarczego.
Na gruncie lokalnym istotną kwestią dla rozwoju, w tym rozwoju turystycznego Łodzi jest
zmiana sposobu jej postrzegania i zauważenie tych elementów w przestrzeni miasta, które mogą
stanowić atrakcję turystyczną. Studenci są grupą społeczną, która podróżując buduje opinie o
miejscu kształcenia wśród przedstawicieli innych narodowości, którzy często zaciekawieni
nowym, nieodkrytym dotąd kierunkiem podejmują decyzję o wyjeździe. Wymiany młodzieży
prowadzone w sposób indywidualny są coraz częstszą formą turystyki, praktykowaną na całym
świecie. Ich źródłem jest zawsze wymiana doświadczeń pomiędzy studentami, poparta wiedzą i
choćby niewielką zachętą do odwiedzin. Wszystkie te działania stanowią szansę dla rozwoju
turystyki w Łodzi, stąd też potrzeba przeprowadzenia badań i szczegółowej analizy omawianego
zjawiska. Informacja o przyczynach krytycznego sposobu postrzegania oraz zauważanych atutach
stanowi szansę na poprawę wizerunku miasta w oczach mieszkańców. Właściwe wykorzystanie
zebranych w ten sposób informacji może przełożyć się na zwiększenie atrakcyjności Łodzi i
zwiększyć dochody z tytułu przyjazdów turystycznych.
1

Pawlicz A., Czynniki wpływające na międzynarodowy ruch turystyczny, [w:] Bosiacki S., Grell J.(red.),
Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej,
Akademia Wychowania fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań 2004.
2
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Autorka artykułu po raz pierwszy podjęła się pogłębienia tematyki percepcji atrakcyjności
turystycznej Łodzi oraz przeprowadzenia badań przygotowując pracę magisterską w 2008 roku.
Niniejszy artykuł stanowi prezentację najważniejszych wniosków oraz próbę oceny czynników
determinujących wpływ sposobu postrzegania Łodzi na rozwój turystyki w mieście.

2. Problem, zastosowane metody badawcze oraz cel opracowania
Problem badawczy niniejszego opracowania skupia się wokół zagadnień związanych z
szeroko pojętą percepcją przestrzeni turystycznej, atrakcyjnością obszarów stanowiących
potencjalny cel przyjazdów turystycznych oraz ich rolą w rozwoju turystyki w mieście. Podstawę
do jego realizacji stanowią przeprowadzone dla potrzeb pracy magisterskiej przez autorkę badania
terenowe oraz kwerenda materiałów źródłowych. Zastosowana metoda badań sondażowych
umożliwiła szczegółowe rozpoznanie zjawiska, a następnie jego wnikliwą analizę. Zakres czasowy
prowadzonych prac terenowych obejmuje okres od maja 2007 r. do grudnia 2007 r. W tym czasie
zebrano 480 kwestionariuszy ankiet przeprowadzonych ze studentami wszystkich państwowych
uczelni wyższych w Łodzi, przy zastosowaniu techniki audytoryjnej. Metoda ta polega na
rozprowadzeniu kwestionariusza wśród respondentów zebranych w jednym miejscu, z prośbą o
doraźne ich wypełnienie i zwrot3. Ankieta rozdawana była studentom podczas zajęć, dobór próby
miał charakter celowo-kwotowy. Spośród całej populacji studentów wybrani zostali reprezentanci
z różnych uczelni, wydziałów i kierunków (celowość doboru), w liczbie i strukturze
odzwierciedlającej cechy badanej zbiorowości (dobór kwotowy).
Za główny cel niniejszego opracowania autorka postawiła przedstawienie sposobu percepcji
Łodzi (w oparciu o badania własne) oraz próbę identyfikacji jej skutków dla gospodarki
turystycznej miasta. Opierając się na założeniu, że wiedza o mieście czy regionie wpływa w
istotny sposób na jego odbiór, narzędzie badawcze zostało przygotowane w taki sposób, aby
respondenci mogli się wykazać znajomością Łodzi, a następnie ocenić jej atrakcyjność
turystyczną. Kwestionariusz (załącznik 1) składał się z 15 pytań problemowych oraz metryczki,
ponad połowa z nich została skonstruowana w formie otwartej. Respondenci byli proszeni m.in. o
oceną miasta w kategorii: brudne – czyste, atrakcyjne turystycznie – nieatrakcyjne turystycznie,
wymienienie miejsc interesujących w przestrzeni miasta, a nawet ocenę działań promocyjnych
prowadzonych dla Łodzi. Studenci oceniali także poszczególne walory miasta, wykazywali się
znajomością mapy Łodzi oraz proponowali miejsca, które oceniają szczególnie wysoko, a które
chętnie pokazaliby osobie przyjezdnej. Tak szerokie spektrum pytań skłoniło autorkę artykułu do
wybrania jedynie najważniejszych dla tematu artykułu zagadnień. Szczegółowa charakterystyka
wraz z opisem statystycznym została zaprezentowana w pracy magisterskiej.

3. Walory turystyczne a atrakcyjność
W prasie, radiu, telewizji oraz w przewodniki turystycznych wiele uwagi poświęca się
przekazaniu informacji o miejscowościach w kontekście walorów turystycznych tam
występujących. Liczba zabytków sakralnych, muzeów czy parków nie stanowi jednak
bezpośredniego wyznacznika turystycznego sukcesu regionu. O tym czy elementy tworzące
potencjał turystyczny miasta faktycznie stanowią o jego atrakcyjności decydują czynniki
subiektywne. Walory turystyczne (zwane również dobrami turystycznymi) stanowią część
potencjału turystycznego (czyli elementów przestrzeni, które mogą być wykorzystywane do
uprawiania turystyki), która po dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny (kryterium
3
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„Gospodarka w praktyce i teorii” Nr 1(26)2010

Percepcja atrakcyjności turystycznej Łodzi w opiniach studentów państwowych uczelni wyższych jako determinanta
62
rozwoju gospodarki turystycznej miasta

subiektywne) może być przedmiotem jego zainteresowania4. O ile walor turystyczny jest
obiektywnie istniejącą cechą, to atrakcyjność turystyczna jest subiektywnym odczuciem znaczenia
danego waloru dla poszczególnych turystów. Dlatego też ten sam walor może być w odczuciu
jednego turysty atrakcyjny, dla drugiego obojętny, a dla innego wręcz odpychający5.
Ze względu na ogromną różnorodność ludzkich potrzeb atrakcję turystyczną mogą stanowić
zarówno parki naturalne, obiekty sakralne jak i kompleksy handlowo-rekreacyjne, kasyna gry,
kluby nocne i inne. Oznacza to, że atrakcje turystyczne można tworzyć, kreować od podstaw nawet
na terenach pozbawionych walorów turystycznych6. Jest to z pewnością ogromna przewaga miast,
które skupiając tego rodzaju funkcje mogą dowolnie „poprawiać” a nawet tworzyć elementy
zagospodarowania turystycznego stanowiące obiekty zainteresowań turystów. Stąd też w
literaturze możemy spotkać różne typy miast, których nazwa bezpośrednio związana jest z główną
funkcją rozwijaną przez daną jednostkę, jako przykład można wymienić miasta rozrywki, miasta
kultury, miasta kasyna i inne.
Dla atrakcyjności turystycznej oprócz obiektywnie istniejących warunków środowiska
przyrodniczego oraz zagospodarowania obszaru, niezmiernie istotny jest czynnik psychologiczny
determinujący sposób postrzegania otoczenia. Tym samym termin ten odnosi się do szerszej grupy
czynników, integrując – rangę walorów turystycznych, dostępność komunikacyjną oraz zdolność
obsługową urządzeń turystycznych7. Miarą znaczenia (rangi) atrakcji turystycznej jest siła jej
oddziaływania mierzona wielkością ruchu turystycznego. Podobnie termin atrakcyjności
turystycznej ujmuje J. Warszyńska i A. Jackowski8 (1978) podkreślając, iż jest to kompleks
elementów stanowiących podstawę rozwoju ruchu turystycznego – walory wraz z wykształconą
infrastrukturą.
Interesujące ujęcie tego terminu prezentuje A. Lew9 (1987), według którego atrakcje
turystyczne to bogactwa (resources), produkty (products), wizerunki (images), atrybuty
(attributes), oraz cechy (features). W swojej publikacji stwierdza, że obejmują one wszystkie
elementy, które skłaniają turystów do opuszczenia domu, włączając w to zarówno krajobraz,
interesujące formy transportu, warunki do uprawiania różnych form aktywności i inne. Przyjmując
takie rozumienie pojęcia dla potrzeb niniejszego opracowania należy stwierdzić, że atrakcje
turystyczne odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu ruchu turystycznego, umożliwiając
identyfikacje miejscowości i regionów, określają ich tożsamość i wizerunek. Można zatem
stwierdzić, że bez atrakcji turystycznych nie byłoby turystyki i bez turystyki nie byłoby atrakcji
turystycznych10.

4. Potencjał turystyczny Łodzi
Łódź to miasto zupełnie inne niż większość dużych skupisk ludności w Polsce. Jedną z
podstawowych cech wyróżniających Łódź jest jej układ przestrzenny będący konsekwencją
rozwoju historycznego miasta. Geneza średniowieczna, o której można mówić zarówno w
przypadku Warszawy, Krakowa, Poznania czy Wrocławia zdecydowanie nie sprawdza się dla
Łodzi. Położone w centrum Polski, do niedawna drugie największe skupisko ludności miejskiej w
4
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kraju posiada zupełnie inny rodowód. W literaturze często można spotkać określenie „miasto
grzyb”, „miasto przemysłowe”, które charakteryzują ośrodki rozwijające się szybko, gwałtownie,
często chaotycznie w krótkim okresie czasu tzw. epoki przemysłowej.
Historia Łodzi rozpoczyna się w 1337 roku i związana jest z wsią Łodzia. Jednak pomimo
XIV-wiecznego rodowodu jej zasadniczy rozwój przypada dopiero na wiek XIX i związany jest z
pojawieniem się przemysłu. To właśnie rozwój gospodarczy przyczynił się w bezpośredniej linii
do faktycznego powstania Łodzi jako miasta, które w krótkim czasie stało się dominującą w skali
kraju jednostką osadniczą. Intensywna rozbudowa Łodzi rozpoczęła się w 1820 roku za sprawą
Rajmunda Remblińskiego, który przygotował plan urbanistyczny i włączył miasto do rzędu tzw.
osad fabrycznych. Zapoczątkowany wtedy projekt możemy do dziś oglądać w przestrzeni miejskiej
jako jeden z unikalnych na skalę europejską walorów turystycznych. Od niedawna swój renesans
przeżywają znakomicie zachowana zabudowa pofabryczna pochodząca w większości z XIX i XX
wieku.
Co może teraz zaproponować Łódź mieszkańcom a co turystom pragnącym spędzić swój
wolny czas w mieście? Z pewnością zacząć należy od ulicy Piotrkowskiej, jako głównej osi miasta
i jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów przestrzeni. Puby, kawiarnie i restauracje a
także pomniki znanych łodzian zgromadzone wzdłuż dawnego traktu piotrkowskiego bez
wątpienia mogą stanowić atrakcję turystyczną. Na jednej z najdłuższych ulic w Polsce może także
podziwiać kamienice należących niegdyś do łódzkich fabrykantów (Kindermanna, Heinzla),
dawny dom bankowy Maksymiliana Goldfedera (nr 77) oraz inne przykłady zabudowy XIX i XXwiecznej Łodzi11. Nie mniej interesującym pomysłem niż przejażdżka rikszą ulicą Piotrkowską
może się okazać spacer po dawnym „królestwie” Scheiblera i Grohmana, czyli Księży Młynie. Ta
rozległa dzielnica fabryczno-mieszkaniowa w okresie rozkwitu przemysłu zajmowała
powierzchnię 500 ha, a więc 1/7 ówczesnej powierzchni miasta. Do dziś świetnie zachowały się
m.in. osiedle robotników, straż pożarna oraz rezydencje fabrykantów. Można zaryzykować
stwierdzenie, że stanowi obecnie najcenniejszy kompleks zabytków postindustrialnych Europy12.
Obiektem w którym historia przemysłowa łączy się z Łodzią współczesną jest z pewnością
Muzeum Kinematografii. Zlokalizowane w dwukondygnacyjnym pałacu Scheiblera prezentuje
eksponaty z historii kina, scenografii, animacji oraz wystawy czasowe. Zważywszy na znakomitą
renomę „łódzkiej filmówki” muzeum może stanowić wizytówkę Łodzi i pokazać turystom zupełnie
nowe, a jakże bogate oblicze miasta.
Przenosząc się nieco w kierunku północnym Łodzi docieramy do drugiego ważnego
fragmentu miasta, który swoje istnienie zawdzięcza drugiemu z fabrykantów – Izraelowi
Kalmanowiczowi Poznańskiemu i jego rodzinie. Mowa tu oczywiście o Kompleksie Manufaktura
oddanym do użytku w maju 2006. Ogromne inwestycje związane z rewitalizacją fabryki poczyniła
francuska firma „Apsys” zagospodarowując teren o powierzchni 27 ha. Obecnie jest to miejsce
organizacji wielu imprez kulturalnych – kompleks tworzą ogromne centrum handlowe dla
„zakupowiczów”, restauracje, kluby, centra wspinaczkowe i zabaw dla dzieci, oraz wiele innych.
Na uwagę zasługuje Muzeum Fabryki prezentujące oryginalne krosna i inne maszyny używane w
fabryce (m.in tkalni i bielniku), oraz Muzeum Miasta Łodzi mieszczące się w eklektycznym Pałacu
Poznańskiego.
Nieopodal tej głośnej i rozrywkowej części miasta można udać się na chwilę zadumy do
Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej, gdzie spoczywają dawni mieszkańcy miasta, którzy przez
ponad 150 lat budowali Łódź przemysłową, Cmentarz został założony w 1855 roku i są tu groby

11
12

Liszewski S., Łódź i okolice. Przewodnik, Sport i Turystyka, Warszawa 1982.
Śródkowska I., Nowakowska I., Wojtyczka P., Łódź w 3 dni, Sport i Turystyka, Muza S.A., Warszawa

2006.
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m.in. najstarszych rodzin łódzkich, ludzi kultury, a także monumentalne kaplice wielkich
fabrykantów łódzkich: Scheiblera, Geyera, Heinzla i innych13.
Z pewnością na uwagę zasługuje także największy w Europie Cmentarz Żydowski o
powierzchni 40 ha, oktagonalny Plac Wolności, Centralne Muzeum Włókiennictwa, secesyjna
Willa Leopolda Kindermanna, Las Łagiewnicki czy też Łódzka Archikatedra sąsiadująca z
jedynym w mieście ewangelicko-augsburskim kościołem Św. Mateusza. Ze względu na tematykę
niniejszego opracowania potencjał turystyczny Łodzi prezentowany jest w formie skróconej, tak
aby każdy czytelnik miał wyobrażenie o mieście i walorach które mogą być poddane ocenie. Stąd
też wymienione elementy przestrzeni oraz ich charakterystyka nie wyczerpują zagadnienia Łodzi,
jako miasta turystycznego.

5. Charakterystyka grupy badawczej
Respondenci biorący udział w badaniu to, zgodnie z założeniami autorki pracy, studenci,
reprezentanci wszystkich państwowych uczelni wyższych w Łodzi (według stanu na maj 2007
roku), z zastrzeżeniem, iż są to osoby studiujące w systemie dziennym (stacjonarnym). Opierając
się na doborze celowo-kwotowym autorka wyróżniła następujące grupy:
• Uniwersytet Łódzki: 120 respondentów,
• Politechnika Łódzka: 120 respondentów,
• Uniwersytet Medyczny: 120 respondentów,
• Uczelnie artystyczne: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów (40 osób),
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (40 osób), Państwowa Wyższa
Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera PWSFTViT (40 osób): w
sumie 120 respondentów
Ze względu na fakt, iż badana próba miała być reprezentatywna dla całej populacji, jej dobór
wewnątrz badanych grup nie mógł być przypadkowy. Z Uniwersytetu Łódzkiego wybrano cztery
wydziały, których charakter oddaje różne profile kształcenia, a następnie wewnątrz każdego z nich
kierunki, najbardziej reprezentacyjne (według autorki pracy) dla danego wydziału:
• Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: kierunek gospodarka przestrzenna (nauki
ekonomiczne) - 30 respondentów,
• Wydział Filologiczny: kierunek filologia polska (nauki humanistyczne) - 30 respondentów,
• Wydział Nauk Geograficznych: geografia (nauki przyrodnicze) - 30 respondentów,
• Wydział Matematyki: matematyka stosowana (nauki ścisłe) - 30 respondentów
Ankieta została przeprowadzona ze studentami roku trzeciego oraz czwartego (lub pierwszego
roku studiów magisterskich), ponieważ założono, iż takie osoby nawet jeśli nie pochodzą z Łodzi,
mogły w okresie studiów poznać już nieco miasto i wyrobić sobie opinie na jego temat.
Kwestionariusze rozdawano podczas wykładów, dzięki czemu ich liczba była nieco większa niż
zakładana i pozwoliła na selekcję materiału oraz wybór wiarygodnych i poprawnie wypełnionych
ankiet.
Klucz doboru respondentów na Politechnice Łódzkiej był podobny jak w przypadku
Uniwersytetu, tutaj jednak poza profilem kształcenia, (który może stanowić kryterium
niewystarczające) autorka pracy wzięła pod uwagę także „pochodzenie” danej jednostki, czyli, z
jakiego wydziału powstałego pierwotnie wyodrębniły się kolejne. W ten sposób stworzono cztery
grupy o różnym charakterze, wewnątrz których wybrano po jednym kierunku:
• Wydział Mechaniczny: kierunek mechatronika - 30 respondentów,

13

Liszewski S., Łódź i okolice…, op.cit.
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• Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: kierunek budownictwo - 30
respondentów ,
• Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska: kierunek inżynieria chemiczna i
procesowa - 30 respondentów,
• Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej: kierunek matematyka
stosowana - 30 respondentów.
Ankieta była prowadzona podczas wykładów ze studentami trzeciego i czwartego roku studiów
(lub pierwszego roku studiów magisterskich).
W przypadku Uniwersytetu Medycznego, który stanowi jednostkę mniejszą względem
dwóch poprzednich zastosowano podobną metodę doboru próby. W badaniu udział wzięli studenci
czterech kierunków najliczniejszych a tym samym najbardziej reprezentatywnych (zdaniem
autorki) dla uczelni:
• Wydziału Lekarskiego: kierunek lekarski - 30 respondentów,
• Wydział Lekarsko-Dentystyczny: kierunek lekarsko-dentystyczny - 30 respondentów,
• Wydziału Zdrowia Publicznego: kierunki zdrowie publiczne i medycyna ratunkowa - 30
respondentów,
• Wydziału Farmacji: kierunek farmacja - 30 respondentów
Ze względu na zbyt małą liczbę studentów uczęszczających na wykłady, badanie przeprowadzono
w grupach ćwiczeniowych, które zostały wylosowane przy pomocy tabeli liczb losowych.
Ponieważ średnio grupa liczy ok. 10-15 studentów zazwyczaj losowanie było powtarzane ze
względu na zbyt małą liczbę uzyskanych kwestionariuszy. Także w tym przypadku w badaniu
udział wzięli studenci trzeciego i czwartego roku studiów. Autorka opracowania szczegółowej
analizie poddaje całą uczelnię medyczną, bez podziału na wydziały czy kierunki, uznając że
różnice w postrzeganiu pomiędzy nimi nie mają znaczenia dla prowadzonych badań (kierunki o
podobnym profilu).
Zupełnie odmienny schemat doboru próby zastosowano przy badaniach na uczelniach
artystycznych. Ponieważ zarówno w Akademii Muzycznej, PWSFTViT jak i w Akademii Sztuk
Pięknych osób studiujących na poszczególnych rocznikach jest znacznie mniej niż na pozostałych
łódzkich uczelniach państwowych, nie dokonywano podziału na wydziały (na każdej z uczelni są
cztery, stan na maj 2007 roku). Jedynym kryterium doboru był rok studiowania, w badaniach
wzięli zatem udział respondenci z różnych kierunków (kryterium dostępności), ze wszystkich
roczników poza rokiem pierwszym.
Przeprowadzone w ten sposób badania obarczone są pewnym błędem, który może wynikać z
przypadkowości przy doborze próby na uczelniach artystycznych. Autorka pracy zakłada jednak,
że zarówno Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna jak i PWSFTViT przyciągają już
ludzi o jasno sprecyzowanych uzdolnieniach i kształcących się w mocno wyspecjalizowanych
dziedzinach, jakie reprezentują poszczególne szkoły wyższe. Celowość doboru w przypadku
wydziałów oraz kierunków na UŁ, PŁ, oraz UM, choć ma merytoryczne uzasadnienie, jest
obarczona błędem wynikającym z subiektywizmu doboru. Mając na względzie niniejsze uwagi
uznano zebrany materiał za wystarczający do przeprowadzenia szczegółowej analizy.

6. Wyniki badań
Wykorzystane w badaniach narzędzie – kwestionariusz ankiety, umożliwia prowadzenia
licznych analiz badanego zjawiska. Dla potrzeb niniejszej pracy zostaną zaprezentowane
najważniejsze z punktu widzenia poruszanej problematyki.
W ankiecie wzięło udział ok. 60% kobiet i 40% mężczyzn, których odpowiedzi były
analizowane w oparciu o ich miejsce zamieszkania:
• osoby mieszkające i studiujące w Łodzi na stałe – odpowiednio 47% respondentów,
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• osoby dojeżdżające z pobliskich miejscowości – odpowiednio 16% respondentów,
• osoby przebywające czasowo na okres studiów – odpowiednio 37 % respondentów.
W jednym z pierwszych pytań studenci odpowiadali, czy pokazaliby Łódź, jako miasto
interesujące, godne polecenia osobie przyjezdnej – do wyboru były trzy możliwość „tak”, „nie”,
„nie wiem”.
Tabela 1
Czy respondenci poleciliby Łódź, jako miasto warte zobaczenia osobie przyjezdnej
Uczelnie

% tak

% nie

% nie wiem

% razem

UŁ

74,17

17,50

8,33

100,00

PŁ

59,17

33,33

7,50

100,00

Artystyczne

65,83

14,17

20,00

100,00

UM

58,33

30,00

11,67

100,00

średnia

64,38

23,75

11,88

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w okresie od kwietnia do grudnia 2007r.

Zdecydowana większość respondentów, bo 64% uważa Łódź za miasto interesujące i
pokazałaby je osobie przyjezdnej. Niecałe 24% odpowiedziała zdecydowanie, że nie, podczas gdy
12% nie miało zdania w tej sprawie. Najbardziej pozytywną opinię o mieście wygłosili badani z
Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prawie trzy czwarte osób postrzega miasto, jako interesujące.
Respondenci z uczelni artystycznych także chętnie pokazaliby Łódź osobie przyjezdnej (aż 66%
ogółu). Zdecydowanie krytyczną ocenę miasta wyrazili studenci Uniwersytetu Medycznego oraz
Politechniki Łódzkiej, wśród których ponad 30% nie postrzega miasta, jako wartego zobaczenia
dla osoby przyjezdnej.
Aby sprawdzić, czy percepcja miasta zależy od uczelni, na której kształcą się studenci oraz
ich pochodzenia wykonano obliczenia badające istnienie takich zależności. W tym celu
skorzystano ze współczynnika korelacji C Pearsona (zwanego również współczynnikiem
kontyngencji), który służy do badania cech jakościowych i przyjmuje wartości od 0 do 1.
W analizowanym pytaniu opinie o Łodzi są w umiarkowanym stopniu zdeterminowane
uczelnią, na której studiują – w nieco korzystniejszych barwach widzą Łódź osoby zdobywające
wiedzę na Uniwersytecie Łódzkim oraz na uczelniach o profilu artystycznym (w tym najlepiej z
Akademii Sztuk Pięknych oraz „łódzkiej filmówki”). Wygłoszona na temat Łodzi opinia właściwie
nie zależy od miejsca zamieszkania studenta, choć stali mieszkańcy miasta nieco częściej wyrażali
się pozytywniej o nim, niż osoby dojeżdżające na zajęcia lub przebywające czasowo.
Studenci zostali także poproszeni o wskazanie najważniejszych ich zdaniem miejsc,
obiektów w mieście, którymi chcieliby się pochwalić lub które uważają za konieczne do
pokazania. Tabela 2 prezentuje otrzymane wyniki.
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Tabela 2
Udział procentowy najczęściej pojawiających się atrakcji turystycznych Łodzi w opiniach
respondentów z poszczególnych uczelni

% studentów
UŁ

%
studentów
PŁ

% studentów
uczelni
artystycznych

%
studentów
UM

Średnia

Manufaktura

62,63

47,50

52,43

64,29

56,71

Piotrkowska

55,56

53,75

43,69

72,62

56,40

Księży Młyn

39,39

27,50

24,27

44,05

33,80

Pałac Poznańskiego

20,20

22,50

42,72

41,67

31,77

Stare pałace/fabryki

11,11

8,75

18,45

4,76

10,77

Łagiewniki

11,11

12,50

3,88

11,90

9,85

Galeria Łódzka

8,08

5,00

11,65

14,29

9,76

Ogród Botaniczny

6,60

6,25

5,83

11,90

7,65

Cmentarz Żydowski

10,10

10,00

7,77

2,38

7,56

Cmentarz Ogrodowa

3,03

3,75

12,62

4,76

6,04

Katedra

4,04

0,00

4,85

19,05

6,99

ZOO

2,20

5,00

0,00

13,10

5,08

Akademia Muzyczna

0,00

0,00

10,68

0,00

2,67

Atrakcja/Uczelnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w okresie od kwietnia do grudnia 2007r.

Wśród miejsc w Łodzi, które studenci najchętniej pokazaliby osobie przyjezdnej
zdecydowanie dominowały dwie atrakcje – Manufaktura oraz ulica Piotrkowska, a ich kolejność
wskazań różnicowała się w zależności od uczelni. Na kolejnych ważnych dwóch miejscach
znalazły się Księży Młyn oraz Pałac Izraela Poznańskiego, a więc „sztandarowe” walory
turystyczne miasta. Dla studentów ważnymi w przestrzeni Łodzi okazały się być także zabytki
pofabrykanckie oraz obszary zielone (Łagiewniki, Ogród Botaniczny), a także drugie po
Manufakturze centrum handlowe – Galeria Łódzka. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na
dominującą rolę Manufaktury, która swoją popularnością, mimo krótkiego okresu funkcjonowanie,
dogania a niekiedy przewyższa „Pietrynę”. Zdaniem studentów rewitalizacja obszarów
pofabrycznych Poznańskiego jest obecnie fenomenem na skalę europejską i stanowi magnes
przyciągający turystów do Łodzi.
Ciekawe zagadnienie poruszono w pytaniu piątym kwestionariusza ankiety, gdzie
respondenci zostali poproszeni o podanie „wizytówki” Łodzi. W ten sposób studenci mieli
wskazać na najważniejszą atrakcję, która jednoznacznie kojarzy się z miastem. Niektórzy z
badanych udzielali więcej niż jednej odpowiedzi, stąd udział procentowy był liczony względem
wszystkich wymienionych miejsc.
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Wykres 1. „Wizytówki” Łodzi w opiniach studentów poszczególnych uczelni
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w okresie od kwietnia do grudnia 2007 r.

Mimo dobrej opinii, jaką na temat Centrum Handlowego Manufaktura wyrazili w
poprzednim pytaniu niemalże wszyscy respondenci, teren dawnego „królestwa” Poznańskiego nie
zajął pierwszego miejsca w rankingu „wizytówek” Łodzi. Bezkonkurencyjna wciąż pozostaje ulica
Piotrkowska, która została wytypowana w 53% odpowiedzi. Jedynie studenci uczelni
artystycznych częściej niż w przypadku pozostałych trzech wskazywali inne miejsca i obiekty,
poza czterema „sztandarowymi” wizytówkami. Wśród nich wymieniano m.in. Księży Młyn, puby,
ławeczkę Tuwima, secesję, kamienice, Plac Wolności, łódzką „Filmówkę”, czy Teatr Wielki.
Godnym uwagi jest fakt, iż poza Pałacem Poznańskiego, Manufakturą oraz ulicą Piotrkowską
pojawiły się fabryki, które nie stanowią pojedynczej atrakcji turystycznej, a mimo to zostały
wymienione ponad 40 razy. Co więcej, trzy na cztery z wymienionych wizytówek są bezpośrednio
związane z dziedzictwem przemysłowym Łodzi. Piotrkowska pozostaje symbolem Łodzi, ale coraz
częściej poza deptakiem dostrzega się walory dotychczas niewymieniane.
Niezmiernie istotna dla tematu niniejszego opracowania kwestia została poruszona w
pytaniu szóstym kwestionariusza ankiety. Stosując metodę dyferencjału semantycznego zbadano
ocenę Łodzi w skali od -5 do 5 w czterech kategoriach:
• jako miasto brudne – czyste,
• jako miasto brzydkie – ładne,
• jako miasto szare – kolorowe,
• jako miasto nieatrakcyjne - atrakcyjne turystycznie.
Pierwsze trzy cechy dotyczyły stereotypów na temat Łodzi, jako miasta o wysokim
współczynniku bezrobocia, zacofanym przemyśle, pełnego kominów, smogu, biednego i szarego.
Takie właśnie opinie utarte niekiedy w świadomości ludzi prowadza do budowania mylnego
obrazu, który nie zawsze jest zgodny z rzeczywistością i może przyczyniać się do obniżenia
atrakcyjności turystycznej miasta.
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Tabela 3
Ocena Łodzi przez respondentów we wskazanych kategoriach

Uczelnia

Nieatrakcyjne turystycznie –
atrakcyjne turystycznie
brzydkie – ładne

brudne – czyste

szare – kolorowe

UŁ

-1,68

1,68

0,86

-0,53

PŁ

-1,34

0,58

0,41

-0,91

Artystyczne

-2,33

1,00

0,98

-1,74

UM

-2,26

0,66

0,11

-1,27

Średnia

-1,90

0,98

0,59

-1,11

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w okresie od kwietnia do grudnia 2007r.

Poruszona w badaniach sprawa stereotypów, wiedzy o mieście oraz atrakcyjności
turystycznej pozwala na sformułowanie bardzo ciekawych wniosków. Łódź przez studentów
państwowych uczelni wyższych postrzegana jest, jako miasto brudne i raczej szare, ale dość
atrakcyjne turystycznie i ładne. Zdecydowanie najkorzystniejsze opinie na ten temat wygłosili
respondenci z Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie z kierunków artystycznych. Zależność
pomiędzy uczelnią, na której kształcą się respondenci a oceną atrakcyjności jest zauważalna, ale
słaba. Ogólnie jednak schemat odpowiedzi wyglądał bardzo podobnie i zdecydowana większość
badanych uznała, że pomimo pewnych „wad”, Łódź jest miastem atrakcyjnym turystycznie. Należy
jednak zaznaczyć, że w skali od 0 do 5 wystawiona przez respondentów ocena średnia to 1, co
świadczy o „słabości” omawianego zjawiska. Była to jednak najlepiej oceniona kategoria ze
wszystkich wskazanych w kwestionariuszu.
Skupiając uwagę na kwestii atrakcyjności turystycznej, autorka opracowania zliczyła
wszystkie punkty w trzech grupach przypisując im odpowiednią interpretację:
• ujemne (od -5 do -1) – respondent postrzega miasto, jako nieatrakcyjne turystycznie,
• odpowiedź „0” – dla respondenta Łódź nie jest ani atrakcyjna ani nieatrakcyjna turystycznie,
• dodatnie (od 1 do 5) – respondent postrzega miasto, jako atrakcyjne turystycznie.

11

uczelnie

UŁ

80
28
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21
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Wykres 2. Ocena atrakcyjności turystycznej Łodzi w opiniach respondentów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w okresie od kwietnia do grudnia 2007r.

Na wszystkich badanych uczelniach ponad połowa respondentów oceniła Łódź, jako miasto
atrakcyjne turystycznie. Zdecydowanie najwięcej takich odpowiedzi, bo 80%, udzielili studenci z
Uniwersytetu Łódzkiego, na drugim miejscu znalazły się uczelnie artystyczne, gdzie 16% mniej
osób wystawiło pozytywne oceny dla miasta. Najwięcej opinii negatywnych wyrazili badani z
Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego (prawie 30% ogółu), osób
niezdecydowanych było niewiele i ich udział oscylował w granicach 9-15%. Warto przypomnieć,
że osoby kształcące się na Uniwersytecie Łódzkim nie tylko oceniły miasto najwyżej w kategorii
„atrakcyjność turystyczna”, lecz również najwięcej badanych z tej uczelni uznało Łódź za godną
pokazania osobie przyjezdnej.
Z przeprowadzonych dalej analiz wynika, że postrzeganie atrakcyjności turystycznej Łodzi
w bardzo niewielkim stopniu zależy od miejsca zamieszkania studenta. Nieco więcej informacji o
tym, co wpływa na percepcję tego zjawiska wniosły kolejne zadane w kwestionariuszu pytania.
Dotyczyły one wiedzy o mieście, która była oceniana zarówno subiektywnie przez respondentów,
jak obiektywnie – poprzez zliczanie atrakcji turystycznych wymienianych w pytaniach otwartych
(autorka założyła, że osoby znające Łódź wymienią takich miejsc więcej). Dzięki uzyskanym w ten
sposób odpowiedziom okazało się, że posiadany przez respondentów poziom wiedzy o mieście, a
także samoocena znajomości miasta umiarkowanie silnie determinują wyrażane opinie. Osoby,
które wymieniały w pytaniach otwartych dużo miejsc wartych obejrzenia i dobrze oceniały swoją
wiedzę o Łodzi, w kategorii „atrakcyjność” częściej wystawiały wysokie noty. Nie było to jednak
regułą, a mocna krytyka stanu czystości miasta była dość powszechna bez względu na inne
parametry.
Analizując materiał badawczy zauważono kilka istotnych tendencji. Wyliczony
współczynnik korelacji określający współzależność pomiędzy oceną atrakcyjności turystycznej
Łodzi a obiektywną wiedzą o mieście wyniósł 0,3. Oznacza to, że badane zjawisko determinowane
jest przez cały szereg innych czynników, choć wyraźnie zachodzi korelacja pomiędzy poddanymi
analizie cechami. Jednak poza samą wartością współczynnika dużą wiedzę na temat postrzegania
przez respondentów atrakcyjności turystycznej Łodzi dostarcza także ogólna analiza materiału
badawczego. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że osoby, które chętnie odpowiadały na
pytania w ankiecie i wykazywały się znajomością problemów Łodzi, zazwyczaj oceniały jej
atrakcyjność pozytywnie. Znakomitym przykładem są respondenci z kierunku geografia na
Uniwersytecie Łódzkiem, gdzie zaledwie jedna osoba na trzydzieści wyraziła negatywną opinię na
ten temat, a średnia wiedza o mieście tych respondentów uznana została za najwyższą.
Kolejnym zagadnieniem poruszonym w ankiecie ze studentami była kwestia odbywania
zajęć praktycznych po Łodzi, podczas których młodzież poznaje miasto. Okres studiów jest dla
każdego człowieka czasem zdobywania wiedzy. Nie chodzi tutaj tylko o wiedzę podręcznikową,
ale przede wszystkim o pewnego rodzaju „naukę życia”, której powinny dostarczać studia wyższe.
Jednym z wielu elementów, o jakim warto pamiętać w programie nauczania wyższego jest wiedza
praktyczna o miejscu studiowania. Zajęcia terenowe połączone ze zwiedzaniem miasta pozwalają
na lepsze jego poznanie, pomagają dostrzec interesujące miejsca w przestrzeni, wskazują na
problemy, z jakimi trzeba walczyć i uświadamiają rolę mieszkańców w kształtowaniu się jednostki
osadniczej.
Wychodząc z założenia, że może być to element wpływający na postrzeganie miasta autorka
artykułu zamieściła w kwestionariuszu pytanie o odbywane praktyki mające na celu poznanie
miasta. Po dokonaniu analizy wysunięto następujące wnioski:
• zdecydowana większość respondentów, którzy uczestniczyli w praktykach po mieście lepiej
ocenia jej atrakcyjność turystyczną i wymienia więcej obiektów, które są ich zdaniem
interesujące,
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• odbyte zajęcia przekładają się na wyższą samoocenę znajomości miasta, a badani chętniej
udzielali odpowiedzi na pytanie otwarte (widać to szczególnie na przykładzie
ankietowanych z geografii oraz filologii polskiej),
• nabyta podczas zajęć wiedza o Łodzi, nie wpływa na lepsze postrzeganie wszystkich
poruszanych w ankiecie problemów (jak „czystość”, „szarość”, prowadzone działania
promocyjne).
Zdarzali się respondenci, których krytyczna ocena Łodzi poparta była duża wiedzą o jej
problemach, oraz odbytymi praktykami. Nie mniej jednak widoczna jest zdecydowana różnica
pomiędzy respondentami, którzy poznali miasto w ramach programu studiów, oraz tymi, którzy nie
mieli podobnych zajęć.
Jak już wspomniano na początku niniejszego artykułu pod pojęciem atrakcji turystycznej
można rozumieć zarówno walory, elementy stanowiące zagospodarowanie turystyczne oraz
wydarzenia. Aby uchwycić, które z imprez organizowanych w Łodzi uważane są przez studentów
za ważne i skupiające turystów, w kwestionariuszu poproszono o wskazanie zarówno miejsc jak i
wydarzeń, które ich zdaniem stanowią atrakcję. Był to zabieg celowy, dzięki któremu lista
„interesujących miejsc” z pytania drugiego mogłaby zostać poszerzona o elementy związane z
życiem miasta. Wykres 3 prezentuje najczęściej wskazywane w odpowiedzi wydarzenia i obiekty
w Łodzi.
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Wykres 3. Najczęściej wymieniane atrakcje turystyczne Łodzi w opiniach wszystkich
respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w okresie od kwietnia do grudnia 2007r.
Uwagi: respondenci mogli wymieniać więcej niż jedną atrakcję, stąd udział procentowy liczony był do wszystkich
otrzymanych odpowiedzi

Ze względu na sposób sformułowania pytania uzyskano zupełnie nowy obraz atrakcji
turystycznych Łodzi. Dwa pierwsze miejsca zajęły łódzkie imprezy cykliczne: Festiwal Dialogu
Czterech Kultur – ze zdecydowanie największą liczbą wskazań (ponad połowa respondentów) oraz
Camerimage, który wymieniło ok. 13% mniej badanych. Na miejscu trzecim znalazła się
„Gospodarka w praktyce i teorii” Nr 1(26)2010

Percepcja atrakcyjności turystycznej Łodzi w opiniach studentów państwowych uczelni wyższych jako determinanta
72
rozwoju gospodarki turystycznej miasta

Manufaktura z prawie 18%-owym poparciem, a następnie kolejna impreza: Dni Łodzi, oraz ulica
Piotrkowska, którą za atrakcję uznał, więcej niż co dziesiąty respondent. Na dalszych pozycjach
znalazły się: Pałac Poznańskiego, Fotofestwial oraz Juwenalia. Można, zatem powiedzieć, że
czołowe pozycje zajęły najbardziej popularne wydarzenia łódzkie, które wymieniano częściej niż
„sztandarowe” symbole Łodzi (Piotrkowska, Manufaktura).
Pozostałe, niepokazane na wykresie 3 odpowiedzi to m.in.(w kolejności wskazań):
• dla respondentów z Uniwersytetu Łódzkiego: Łagiewniki, Noc Muzeów, Festiwal Animacji,
Spotkania Baletowe, Cmentarz Żydowski, Księży Młyn, Festiwal Sztuk Teatralnych,
• dla respondentów z Politechniki Łódzkiej: Księży Młyn, Galeria Łódzka, Łódź Biennale,
Liga Światowa Siatkówki, Noc Muzeów, YAPA, Muzeum Sztuki, Festiwal Nauki i Sztuki,
• dla respondentów z trzech uczelni artystycznych: stare fabryki i pałace, Łódź Art Center,
Teatr Wielki, Festiwal Sztuk Teatralnych, Łódź Biennale, Łagiewniki, Międzynarodowe,
Triennale Tkaniny, Międzynarodowy Festiwal Komiksu, Akademia Muzyczna, Cmentarz
Żydowski, Spotkania Baletowe, Muzeum Kinematografii,
• dla respondentów z Uniwersytetu Medycznego: Galeria Łódzka, Ogród Botaniczny, Teatr
Wielki, ZOO.
Rysują się wyraźne różnice w postrzeganiu przez respondentów z poszczególnych uczelni tego, co
atrakcyjne w Łodzi, choć zazwyczaj cztery główne pozycje powtarzają się we wszystkich
badanych grupach. Pozostałe wydarzenia i obiekty zmieniają się w zależności od profilu studiów
(np. festiwale tkaniny dla studentów z Akademii Sztuk Pięknych) oraz indywidualnych
zainteresowań badanych. O stosunkowo wysokim poziomie wiedzy o mieście „artystów” świadczy
największa spośród wszystkich grup, liczba wymienionych atrakcji, których razem było aż 37.
Stosunkowo szerokie spektrum odpowiedzi charakteryzowało także badanych z uczelni
technicznej – 29 wskazań, następny w kolejności był Uniwersytet Łódzki – 26 oraz Uniwersytet
Medyczny, z najbardziej „typowymi” atrakcjami, których wymieniono zaledwie 18.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania ujawniają jak wiele miejsc w przestrzeni Łodzi może stanowić
przedmiot zainteresowania turystów. W czołówce atrakcji, które zdaniem studentów powinny być
lepiej promowane jako kluczowe produkty turystyczne miasta rysują się następujące kierunki:
• Manufaktura jako przykład rewitalizacji terenów przemysłowych,
• Łódź – miasto kultury: Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Noc Muzeów, Juwenalia,
Festiwal Nauki i Sztuki,
• Łódź – miasto filmowe: PWSFTViT, Muzuem Kinematografii, Festiwal Camerimage,
Fotofestiwal,
• Ulica Piotrkowska: główny trakt Łodzi przemysłowej, jeden z najdłuższych w Europie
deptaków miejskich,
• Dziedzictwo przemysłowe Łodzi: Księży Młyn, Pałac Poznańskiego, wille fabrykanckie
Aby poprawić stan gospodarki turystycznej miasta należy, zdaniem większości respondentów
wzmocnić działania promocyjno-reklamowe, odrestaurować kamienice oraz zrewitalizować
Śródmieście. Wyraźnie widoczna jest także potrzeba edukacji ludzi młodych, którzy niekiedy
nisko oceniają swoją wiedzę o mieście i wykazują zainteresowanie jego problemami. Ogólnie
Łódź przez respondentów postrzegana jest jako miasto atrakcyjne, a przede wszystkim
interesujące, trzeba jednak zauważyć, że sposób percepcji zależy od wielu czynników, co również
można było zaobserwować w analizie. Z pewnością wiedza o mieście oraz kierunek studiów
wpływają na ocenę atrakcyjności Łodzi oraz ogólną opinię o mieście. Widać to szczególnie na
przykładzie studentów filologii polskiej, geografii oraz kierunków artystycznych, którzy wyraźnie
uczestniczą w życiu kulturalnym miasta.
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Biorąc pod uwagę uzyskane w kwestionariuszu opinie warto skonfrontować zdanie
respondentów z rzeczywistym stanem gospodarki turystycznej Łodzi. Dobrym jej wyznacznikiem
może być wielkość ruchu turystycznego w 2008 roku. Szacuje się, iż w minionym roku Łódź
odwiedziło 1,14 mln osób: 800 tys. turystów (zostający przynajmniej na jeden nocleg), w tym 135
tys. turystów z zagranicy. Średnio goście krajowi wydali w stolicy regionu 290 zł, natomiast
turyści zagraniczni średnio 1070 zł. Łącznie, odwiedzający Łódź zostawili ok. 440 mln zł, co w
rankingu województw plasuje łódzkie na 9 pozycji. Goście z zagranicy na wysokim poziomie
ocenili: życzliwość mieszkańców, gościnność, atmosferę Łodzi, gastronomię oraz bazę noclegową.
Natomiast mocno krytykowali: toalety publiczne, dojazdy, czystość ulic, a także oznakowania
turystyczne. Jako największą atrakcję turystyczną Łodzi, uznano Centrum HandlowoRozrywkowe Manufaktura. Goście zagraniczni zachwyceni byli także główną ulicę miasta – ul.
Piotrkowską, muzeami, zabytkami i miejscami związanymi z kulturą żydowską14.
Wyniki badań ruchu turystycznego potwierdzają opinie studentów na temat możliwości
rozwoju gospodarki turystycznej Łodzi. Rosnący popyt na alternatywne formy turystyki stawia
przed miastem ogromne szanse rozwoju dzięki wymiernym korzyściom ekonomicznym
dostarczanym przez ten przemysł. Angażując szereg podmiotów gospodarczych tworzących
infrastrukturę turystyczną oraz paraturystyczną turystyka stanowi jedną z najszybciej
rozwijających się i najbardziej dochodowych branż. Być może poświęcenie większej uwagi
kwestii postrzegania atrakcyjności Łodzi przez mieszkańców stanowi istotny krok w budowaniu
lepszego wizerunku miasta i walki ze stereotypami „brudnej, przemysłowej” Łodzi.
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Abstract
The aim of this article is to analyse changes in the Polish retail
electronic banking on the basis of mBank and MultiBank. The
elaboration presents the idea and evolution of electronic banking
in Poland and in the world. The results of case study of mBank
and MultiBank were discussed. The issue of evaluation of
opportunities and threats in electronic banking was also
presented.
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Wprowadzenie
Historia bankowości sięga już ponad tysiąc lat. Jednakże dopiero w ciągu ostatnich lat XX
wieku miały miejsce przełomowe zmiany, nazwane rewolucją finansową na wzór rewolucji
przemysłowej. Wywołało to głęboką dyskusję wśród ludzi nauki i praktyki, dotyczącą przyszłości
banków, jak również ich roli jako pośredników finansowych. Coraz częściej zadawanym pytaniem
było: „Quo vadis, nobilias ars bancaria, tertio millennio adveniente?”, co oznaczało: „Dokąd
zmierzasz, szlachetna profesjo bankowa u progu trzeciego tysiąclecia naszej ery?”1
Światowe systemy bankowe poddawane są prężnemu procesowi konsolidacji, co jest
wynikiem przystosowywania się instytucji bankowych do nowych warunków ekonomicznych,
gdzie za najbardziej istotne można uznać między innymi: globalizację, liberalizację przepływów
kapitałowych i innych czynników wytwórczych, procesy deregulacji, postęp technologiczny, jak
również zmiany demograficzne i kulturowe. Przemiany te diametralnie wpłynęły na sektor
bankowy i przyczyniły się w dużym stopniu do wzrostu konkurencji na rynku bankowym. Biorąc
pod uwagę przeobrażenia występujące na rynku bankowości detalicznej, jego dynamiczny rozwój,
na który ogromny wpływ miały i nadal mają technologie informacyjne, ciekawym wydaje się
podjęcie problematyki bankowości elektronicznej, która w największym stopniu dotyczy obsługi
klientów indywidualnych. Bankowość elektroniczna w Polsce jest młodą dziedziną, jeszcze nie do
*
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końca zbadaną, mającą jednak istotne znaczenie z punktu widzenia banku i klienta. W Polsce
bankowość elektroniczna pojawiła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i z
każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością.
Celem niniejszego opracowania jest analiza polskiej detalicznej bankowości elektronicznej
oraz perspektyw jej rozwoju na przykładzie MultiBanku i mBanku. Zmiany, jakie mają miejsce w
ramach funkcjonowania banków pod wpływem zaawansowania technologicznego, zaostrzającej
się konkurencji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego są jednym z ważniejszych powodów
podjęcia omawianego tematu.

1. Istota bankowości elektronicznej
Sfera bankowości elektronicznej powstała na podstawie rozpowszechniania systemów
sieciowych, szczególnie globalnej sieci Internetu oraz zjawisk ekonomicznych związanych z nim.
Wykorzystuje więc najnowsze, tradycyjne oraz nowoczesne kategorie informatyczne,
telekomunikacyjne i automatyczne, które pozostają ze sobą w coraz bardziej złożonych relacjach.
Kategorie te uzależnione są przede wszystkim nie tylko od dynamicznie zmieniającej się
technologii informatycznej, ale od gwałtownie zmieniających się uwarunkowań organizacyjnych,
gospodarczych i społecznych2.
W literaturze przedmiotu można wyróżnić kilka koncepcji bankowości elektronicznej.
Bankowość elektroniczna (electronic-banking, tele-banking, remote banking, cyber-banking) lub
bankowość zdalna jest to sposób przeprowadzania operacji bankowych spoza fizycznego miejsca
funkcjonowania banku.3 W takim podejściu idea oraz zakres bankowości elektronicznej
sprowadzają się przede wszystkim do teleinformatycznego (czyli oprogramowanie, sprzęt, sieci)
wspomagania procesów łączności pomiędzy:
• Szeroko pojętym klientem a bankiem
• Kontrahentami różnego typu za pośrednictwem banku albo instytucji parabankowych
• Bankami lub też ich składowymi elementami organizacyjnymi
4
• Innymi instytucjami sfery finansowej a bankami .
Z kolei w definicji Komitetu Bazylejskiego
pojęcie bankowości elektronicznej
wykorzystuje się w kontekście zastosowania przez banki zdalnych form obsługi klientów w
zakresie operacji lokowania środków pieniężnych, finansowania działalności, zarządzania saldem
na rachunku bankowym, dokonywania rozliczeń płatniczych, jak również dokonywania obrotu
pieniądzem elektronicznym5.
Bankowość elektroniczną można rozumieć jako system zdalnego przyjmowania,
realizowania oraz prezentowania dyspozycji klientów zleconych przy pomocy urządzeń służących
do komunikacji i mediów transmisyjnych. W polskim ustawodawstwie świadczenie usług
bankowości elektronicznej zostało zdefiniowane poprzez fakt, że6:

2

W. Chmielarz, Systemy elektronicznej bankowości, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa
2005, s.7.
3
D. Dziuba, Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o siec Internet. Stronę gospodarki
usieciowionej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 1998.
4
W. Chmielarz, op. cit., s.13.
5
Risk management for electronic banking and electronic money activities, Basle Committee on Banking
Supervision, Basle, march 1998, s.3., http://www.bis.org/publ/bcbs35.pdf
6
Art. 29 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12.09.2002 r. (DzU nr 169 poz. 1385
ze zm.).
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- Bank jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunku przy pomocy urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej
wykorzystywanych przez posiadacza, jak również do wykonywania operacji lub innych
czynności zleconych przez posiadacza
- Bank jest upoważniony przez posiadacza do obciążania jego rachunku kwotą dokonanych
operacji, a także należnymi opłatami i prowizjami
- Posiadacz jest zobowiązany do zapłaty należności na rachunek wskazany przez bank w
określonych terminach
W ustawie określone są także obowiązki banku, który świadcząc usługi zobowiązuje się do7:
- Zagwarantowania posiadaczowi bezpieczeństwa dokonywania operacji, przy zachowaniu
należytej staranności, jak również wykorzystaniu odpowiednich rozwiązań technicznych
- Udostępniania posiadaczowi informacji dotyczących wykonanych operacji i zrealizowanych
z tego tytułu rozliczeniach oraz pobranych opłatach i prowizjach, w terminach i w sposób
określony w umowie
- Niezwłocznego poinformowania o odmowie lub braku możliwości wykonania zleconej
operacji z przyczyn niezależnych od banku

2. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce i na świecie
W ewolucji kanałów dystrybucji usług bankowych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat
można zauważyć szybko rosnące znaczenie zdalnych form kontaktu, które uzupełniają, a obecnie
coraz częściej zastępują, tradycyjny model obsługi klienta przez pracownika w placówce
bankowej. Początkowe formy usprawnienia działalności banków w wyniku zastosowania
nowoczesnych teleinformatycznych rozwiązań miały jednak miejsce w wewnętrznych procesach
operacyjnych banku i doprowadziły do przyspieszenia realizacji procedur bankowych, a także
rozwoju komunikacji pomiędzy oddziałami banku, a następnie pomiędzy różnymi bankami. W
1918 r. zaczęto wykorzystywać łącza telegraficzne w amerykańskim systemie rozliczeń
międzybankowych Feldwire. Za pioniera uznać można Bank of America w Stanach
Zjednoczonych, który wdrożył automatyzację w procesie weryfikacji, kalkulacji i księgowania
czeków, a także zracjonalizował obróbkę wniosków kredytowych8.
Następnym krokiem był wzrost automatyzacji obsługi rachunków bankowych. W ofercie
bankowej w szybkim tempie zwiększała się funkcjonalność usług dostępnych poprzez telefon
stacjonarny. W latach 60. XX wieku banki w Stanach Zjednoczonych i Anglii były pierwszymi,
które wprowadziły do swojej oferty automatyczną wypłatę środków z rachunku w bankomatach.
Dzięki porozumieniu z systemami Visa i MasterCard w USA oraz EuroCard w Europie, banki
zaczęły wydawać na szeroką skalę karty płatnicze, głównie kredytowe. W 1972 r. wprowadzono
kartę magnetyczną i dzięki temu wzrosła funkcjonalność bankomatów i płatności elektronicznych9.
Z kolei prawdziwa ewolucja w zastosowaniu technik komputerowych w bankowości
przypadła na pierwszą połowę lat dziewięćdziesiątych XX wieku dzięki wprowadzeniu
bankowości internetowej. Pierwsze usługi bankowe wykorzystujące Internet pojawiły się pod
koniec 1994 r. w Stanach Zjednoczonych w La Jolla Bank FSB i bank Wells Fargo. Za pierwszy w
pełni wirtualny bank przyjmuje się natomiast powstały w USA Security First Network Bank, który
rozpoczął działalność 18.10.1995 r. Przyjęty model biznesowy okazał się ogromnym sukcesem,
7

Art. 31 Ustawy, op. cit.
M. Zaleska, Współczesna bankowość, t1, Warszawa Difin 2007, s.230.
9
J.K. Solarz, Uwarunkowania współczesnej bankowości, [w:] Bankowość na świecie i w Polsce, red.
L. Oręziak, B. Pietrzak, Olympus, Warszawa 2001, s. 24.
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ponieważ w pierwszym dniu SFNB odwiedziło 40 tysięcy klientów, a podczas pierwszego
miesiąca funkcjonowania bank zdobył około 1000 klientów. Działalność SFNB, oparta na braku
opłat za prowadzenie rachunku i wysokim oprocentowaniu depozytów, wyznaczyła standard
funkcjonowania banków internetowych na całym świecie10.
W Polsce pionierem bankowości elektronicznej był Bank Rozwoju Eksporu SA, który w
1993 r. wdrożył zdalną obsługę rachunków w systemie BRESOK. Bankowość internetowa
pojawiła się w Polsce bardzo szybko po światowym sukcesie SFNB w USA. W 1998 r.
Powszechny Bank Gospodarczy SA w Łodzi uruchomił tzw. oddział internetowy dla swoich
klientów. Jednakże pierwszą w pełni internetową ofertę bankową dla klientów indywidualnych
zaproponował w listopadzie 2000 r. mBank, należący do grupy BRE Banku SA. Ogromne
zainteresowanie koncepcją bankowości internetowej sprawiło, że po 2000 r. większość banków w
Polsce zaczęła wprowadzać kanały bankowości elektronicznej. W 2001 r. powstały w Polsce dwa
kolejne banki internetowe, mianowicie Inteligo i Volksvagen Bank Direct. Obecnie dostęp do
rachunku internetowego jest już standardem biorąc pod uwagę dystrybucję usług bankowych,
zarówno w przypadku klienta indywidualnego, jak i korporacyjnego11.

3. Studium przypadku – mBank i MultiBank
W przeszłości w województwie łódzkim kilka banków miało zlokalizowane swoje centrale.
Jednakże nastąpiła seria przejęć kapitałowych, co spowodowało zlikwidowanie centrali banków
lub przeniesienie ich do stolicy. Region łódzki był kiedyś ważnym ośrodkiem bankowoubezpieczeniowym, co należy niestety do przeszłości. Dlatego też BRE Bank ma dla łodzian
szczególne znaczenie, ponieważ ulokował on właśnie w Łodzi siedzibę centrali swoich projektów
detalicznych, mianowicie MultiBanku i mBanku12.
Bank Rozwoju Eksportu (BRE Bank) zaliczany jest do grona najważniejszych instytucji
finansowych w Polsce pod względem posiadanego kapitału, rozmiarów działalności, tempa
rozwoju, różnorodności oferowanych produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej.
Wraz z kilkunastoma spółkami strategicznymi tworzy Grupę BRE Banku zapewniającą
kompleksową i nowoczesną ofertę usług finansowych13.
BRE Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na początku
działał on w segmencie klientów korporacyjnych oraz private banking. Pod koniec września 2000
roku akcja kredytowa BRE Banku osiągnęła pułap 7,33 mld zł, natomiast depozyty podmiotów
niefinansowych wynosiły odpowiednio 6,91 mld zł14.
Aby częściowo uniezależnić poziom osiąganych zysków od koniunktury gospodarczej, a
także stworzyć źródło „taniego pieniądza”, zarząd banku podjął decyzję o rozszerzeniu jego
działalności o sektor detaliczny. Projekt ten został jednak odroczony o kilka miesięcy ze względu
na rozważany plan połączenia z Bankiem Handlowym. Do fuzji w końcu nie doszło, a BRE Bank
został postawiony przed faktem znalezienia innego sposobu wejścia na rynek klientów
indywidualnych. Jedną z pojawiających się możliwości na szybki rozwój było uruchomienie banku
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D. Dziuba, Systemy informatyczne w obsłudze banków detalicznych, Wyd. Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2002, s. 35.
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M. Zaleska, op. cit., s. 231.
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M. Marcinkowska, Konkurencyjność w sektorze bankowym. Którędy wiedzie dalsza droga rozwoju
„łódzkich” banków? [w:] Lewandowska L. [red.]: Konkurencyjność firm regionu łódzkiego na rynkach
międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2006, s. 116.
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„Gospodarka w praktyce i teorii” Nr 1(26)2010

Perspektywy rozwoju detalicznej bankowości elektronicznej w Polsce na przykładzie łódzkich banków

79

wirtualnego, wykluczającego barierę zasięgu geograficznego i konieczność rozbudowy placówek,
głównego źródła przewagi innych banków15.
Na początku pierwszorzędnym celem stojącym przed projektem mBanku było stworzenie
stabilnej bazy depozytów pochodzących od ludności. Miało to szczególne znaczenie, gdyż
obowiązywały wówczas wysokie stopy procentowe, co zmniejszało opłacalność pożyczek
międzybankowych. Z kolei głównym utrudnieniem w planach rozwoju bankowości wirtualnej w
ówczesnym czasie było pozbawienie w powszechnym postrzeganiu podstawowej racjonalnej
cechy – atrakcyjności kosztowej. Tylko 3,5% badanych twierdziło, że bankowość elektroniczna
jest w stanie zapewnić lepsze warunki finansowe niż tradycyjne banki. Uruchomienie mBanku
odbierane było na rynku jako działanie nierozważne oraz bez przyszłości, co wyrażała opinia
prezesa Banku Pekao SA, że rynek bankowości internetowej jest zbyt płytki ze względu na
ograniczoną skalę potencjalnych użytkowników w stosunku do koniecznych nakładów
finansowych, które musi ponosić bank, a w związku z tym istotnie odłożony w czasie potencjalny
zysk16.
Do końca 2001 roku mBank miał w planach zdobycie około 300 mln depozytów, jednakże
zamieniono je na 1 mld. Jednocześnie zapowiadano obsługę 150 tys. klientów. mBank planował
również w ciągu roku samodzielne potrojenie rynku bankowości internetowej w Polsce. Koszt
uruchomienia mBanku bez zakupu oprogramowania obliczono wtedy na 10 mln zł. Jednocześnie
zobowiązano się, że na cały projekt bankowości detalicznej BRE przeznaczonych zostanie ogółem
50 mln USD17.
mBank to pierwszy w Polsce, a jeden z pierwszych w Europie Środkowej, bank wirtualny.
Stanowi on detaliczną część BRE Banku, a rozpoczął swoją działalność w nocy z 25 na 26
listopada 2000 roku, czyli 100 dni od rozpoczęcia projektu. Data uruchomienia, mianowicie z
soboty na niedzielę, wybrana została celowo i symbolicznie wskazywała na zalety nowego banku.
W ciągu pierwszego dnia mBank pozyskał 1,5 tys. klientów, natomiast chętnych było znacznie
więcej i spowodowało to zablokowanie łączy telefonicznych. Zatem popularność mBanku
zaskoczyła nawet samych twórców. Według obliczeń pracowników banku przez trzy lata
działalności jego klienci zarobili ponad 280 mln zł. Myślą przewodnią powstającego banku
została, oryginalna jak na tego typu instytucję, misja: „Wolność, wygoda i maksimum korzyści w
Twoich finansach.” Natomiast końcowa wersja misji to: „Maksimum korzyści i wygody w
finansach osobistych”, a powstała ona dopiero po uruchomieniu banku18.
Koncepcja mBanku zakładała początkowo, że będzie to bank obsługujący tylko klientów
indywidualnych poprzez zdalne kanały dystrybucji, czyli Internet, telefon itp. mBank miał
oferować tylko proste produkty, takie jak konto osobiste – e-konto i rachunek oszczędnościowy –
eMax, jak również karty debetowe. Podstawowymi źródłami przewagi konkurencyjnej miały być
natomiast:
• Cena – tak zwany dyskontowy system cen: bardzo korzystne oprocentowanie depozytów
(środki na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oprocentowane wyżej niż depozyty
terminowe u konkurencji), a także brak prowizji (lub niewielkie sumy) za podstawowe
operacje.
mBank zadebiutował poprzez oferowanie rachunków oprocentowanych 15,5% (eKonto) i
16,5% (eMax), zaś średnie ważone oprocentowanie w sektorze bankowym wynosiło wtedy
7,7% (ROR), 14,4% (depozyty terminowe ogółem), a średnia stopa WIBOR-1M około 19%.
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• Nowoczesna

technologia, czyli nowoczesne kanały dystrybucji, a także systemy
informacyjne dające możliwość obsługi w czasie rzeczywistym19.

Początkowo mBank był bankiem depozytowym drugiego wyboru, oferującym podstawowe
usługi bankowe, czyli darmowy rachunek oszczędnościowy i bieżący z najwyższym na rynku
oprocentowaniem oraz bezpłatną kartę debetową. Jednakże wraz z upływem czasu, model
biznesowy mBanku ewoluował – oferta była stopniowo poszerzana o kolejne produkty kredytowe,
ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Od 2002 roku zaczął się proces repozycjonowania mBanku z
konta drugiego wyboru na pełnozakresowy bank detaliczny, co było spowodowane sytuacją
rynkową, która zmusiła kierownictwo BRE Banku do zmiany strategii rozwoju banku wirtualnego.
W związku z tym wprowadzono wiele nowych produktów i usług. Zmieniła się także strategia
cenowa, przewidująca: „dostarczanie wybranych produktów o najwyższej jakości i w najlepszych
cenach na rynku”20.
Jedną z najistotniejszych zmian było silniejsze zaakcentowanie fizycznej obecności
mBanku. Zrezygnowano z prowadzenia kafejek internetowych a utworzono kioski multimedialne i
centra kredytowe. Dzięki wpłatomatom możliwe stało się wpłacanie gotówki na rachunek a
fizyczna obecność pozwoliła istotnie zwiększyć akcję kredytową na rynku kredytów hipotecznych.
Dało to możliwość osiągnięcia pierwszych zysków netto w 2005 roku, a dzięki wzrostowi cen
nieruchomości i dużemu popytowi na mieszkania rok później osiągane zyski istotnie się
zwiększyły. mBank rozpoczął również współpracę z zewnętrznymi partnerami przy wydawaniu
kart kredytowych i jako pierwszy w Polsce i na świecie został wirtualnym operatorem
komórkowym – mBank mobile. Po siedmiu udanych latach działalności w Polsce, mBank
rozpoczął ekspansję na rynki zagraniczne. Od listopada 2007 roku mBank oferuje także usługi w
Czechach i na Słowacji. W listopadzie 2009 roku mija dziewiąty rok działalności mBanku –
pierwszej w Polsce internetowej instytucji, „otwartej dla otwartych". W tym czasie mBank zdobył
zaufanie ponad 2,2 mln klientów, jak również zaoferował gamę innowacyjnych produktów
finansowych21.
MultiBank został uruchomiony w 2001 roku i w przeciwieństwie do prostego wirtualnego
mBanku, miał być bankiem wielokanałowym i oferować klientom szereg produktów bankowych, a
wraz z upływem czasu – także niebankowych. Dojrzała i konsekwentnie wdrażana oraz rozwijana
wizja banku dążyła do stworzenia nowoczesnego banku uniwersalnego, posiadającego ofertę
dopasowaną do indywidualnych potrzeb grup klientów, o atrakcyjnej cenie i zaostrzonych
standardach jakości. Warto podkreślić, że podstawowy kierunek strategiczny banku nie uległ
zmianie, a początkowe plany i założenia są tylko uzupełniane o elementy wynikające z rozwoju
rynku bankowego i technologii. Po ośmiu latach działalności MultiBank plasuje się wśród
największych i najbardziej nowoczesnych instytucji finansowych na polskim rynku. Obecnie
dysponuje siecią ponad 130 placówek w całym kraju, a z jego naszych usług korzysta ponad pół
miliona klientów22.
Dynamicznie zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i brak stabilności na rynkach
finansowych, w znacznym stopniu wpłynęły na kształt założeń biznesowych Grupy BRE.
Odpowiedzią BRE Banku na dużą niepewność, jaką przyniósł rok 2009 zarówno w gospodarce,
jak i zakresie tendencji w systemie bankowym, jest projekt o nazwie „BREnova”. Jego
podstawowym zadaniem jest zapewnienie efektywności działań w dobie spowolnienia
gospodarczego. Skrócony został horyzont prezentowanych rynkowi kierunków rozwoju do
najbliższego roku, gdyż uznano, że formułowanie wieloletnich planów strategicznych i prognoz w
19

M. Marcinkowska, op. cit., s. 118.
J. Grobicki, mBank w sto dni, wywiad ze Sławomirem Lachowskim, „Bank”, nr 5, 2003.
21
M. Macierzyński, Public relations…, op. cit., s. 85.
22
M. Marcinkowska, op. cit., s. 119.
20
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warunkach tak gwałtownych zmian, byłoby bardzo ryzykowne. Przedstawienie strategii działania
na 2009 rok okazało się o wiele trudniejsze od opracowania wieloletnich planów strategicznych w
poprzednich, „spokojnych” latach. Za cel nadrzędny postawiono jak najlepsze przygotowanie
banku do efektów spowolnienia gospodarczego. Powołany program miał za zadanie zbudowanie
solidnych fundamentów do dynamicznego wzrostu, kiedy sytuacja rynkowa się ustabilizuje.
Inicjatywy bankowości detalicznej BRE Banku – mBanku i MultiBanku to:
1. Utrzymanie obecnego tempa wzrostu bazy klientów detalicznych poprzez:
• Poprawę funkcjonalności rachunków bieżących
• Pozostanie widocznym graczem na rynku detalicznym przy ograniczonych nakładach na
marketing
2. Zwiększenie dochodu na klienta – celem inicjatywy jest wprowadzenie aktywnego modelu
zarządzania wynikiem na klienta, jak również bieżący monitoring efektów finansowych
działań realizowanych w zakresie:
• Zwiększania efektywności cross-sellingu do istniejącej bazy klientów
• Poprawy wyników realizowanych ze sprzedaży i obsługi poza-hipotecznych produktów
kredytowych
• Poprawy wyników realizowanych na produktach depozytowych i oszczędnościowych

4. Prognoza liczby klientów MultiBanku
Prognozowanie to przewidywanie przyszłych zdarzeń, którego celem jest zmniejszenie
ryzyka w procesie podejmowanych decyzji. W teorii i praktyce można wyróżnić wiele metod
prognozowania, dzieląc je na ilościowe i jakościowe. Metody ilościowe wykorzystują formalny
model prognostyczny (strukturalny lub niestrukturalny), zbudowany na podstawie danych o
kształtowaniu się w przyszłości wartości zmiennej prognozowanej oraz zmiennych objaśniających.
Z kolei metody jakościowe bazują na opiniach ekspertów i mogą one, choć nie muszą, być
formułowane na podstawie danych o kształtowaniu się wartości zmiennej prognozowanej i
zmiennych objaśniających w przeszłości. Nie są to modele formalne, lecz myślowe23.
Model strukturalny, oparty na teorii ekonomicznej nie jest niezbędny do prognozowania
zjawisk ekonomicznych. W przypadku, gdy przedmiotem zainteresowania jest sama prognoza,
budowa modelu strukturalnego może okazać się zbytnio czasochłonna i kosztowna. Wówczas
zastosowanie znajdują modele niestrukturalne. Tworzą one rozległą klasę modeli budowanych bez
zaplecza teorii ekonomicznej. U podstaw ich konstrukcji leży przeświadczenie, że informacja
zawarta w samych danych statystycznych jest wystarczająca do stworzenia dokładnego opisu albo
prognozy modelowanego zjawiska. Do modeli niestrukturalnych zaliczyć można m.in. modele
naiwne, wygładzania, szeregów czasowych oraz tendencji rozwojowej (trendu)24.
Poniżej przeprowadzono analizę liczby klientów MultiBanku, zakładając, że w przeszłości
prognozowanej zmiennej zawarta jest informacja o mechanizmie, który generuje przyszłe wartości
zmiennej.
Cel prognozy: Próba określenia kierunku przyszłych zmian badanego zjawiska.
Zdefiniowanie zjawiska: Liczba klientów MultiBanku w latach 2001–2009.
Horyzont prognozy: Prognoza ex-post na lata 2001–2009 oraz ex-ante na lata 2009–2011.

23

P. Dittmann, Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Prognozowanie w
przedsiębiorstwie, StatSoft, Karaków 2000, s. 7-9.
24
J. Gajda, Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 175-176.
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Dokładność prognozy: Wybór metody zapewniającej jak najdokładniejsze dopasowanie
linii prognozy do danych empirycznych, błąd MAPE =< 5.
Spośród dostępnych metod prognozowania wybrano te, które w najlepszym stopniu mogą
obrazować kształtowanie się badanego zjawiska w przyszłości. Dobór metody określono na
podstawie wykresu liczby klientów MultiBanku w latach 2001–2009. Kryterium oceny trafności
doboru metody były:
- średni błąd prognozy ME
- przeciętny błąd absolutny MAE
- średni błąd procentowy MPE
- średni absolutny błąd procentowy MAPE
- pierwiastek z błędu średnioprocentowego RMSE
Wymienione błędy są błędami typu ex-post.
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Wykres 1. Liczba klientów MultiBanku w latach 2001–2009
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie liczby klientów wyraźnie widać, że badane zjawisko charakteryzuje trend
rosnący. Do prognozowania liczby klientów MultiBanku użyto dwóch metod:
1) Metoda funkcji trendu
2) Metoda naiwna z trendem25

25

Jeśli chodzi o metodę naiwną z trendem, uwzględniono dwa sposoby policzenia przyrostów:
Y^1 - policzenie średniego przyrostu z próby
Y^2 - skorzystanie z ostatniego przyrostu zaobserwowanego w próbie
Do dalszego prognozowania skorzystano z prognozy Y^1 ze względu na lepszą prognozę ex-ante.
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Tabela 1
Porównanie wyników prognoz liczby klientów MultiBanku według różnych metod
Liczba klientów (Y)

Y^ trendu

Y^1 naiwna z trendem

Q3 2001

1196

-801,05

Q4 2001

4055

4188,018

18251,7

Q1 2002

10862

11816,39

21110,7

Q2 2002

20338

21742,79

27917,7

Q3 2002

31775

33647,88

37393,7

Q4 2002

42204

47234,32

48830,7

Q1 2003

65191

63000

59259,7

Q2 2003

80942

78371,57

82246,7

Q3 2003

98473

95437,48

97997,7

Q4 2003

116553

113214,9

115528,7

Q1 2004

133767

131516,3

133608,7

Q2 2004

150222

150176,1

150822,7

Q3 2004

160091

169050,6

167277,7

Q4 2004

190757

188018,1

177146,7

Q1 2005

208377

206979,1

207812,7

Q2 2005

224648

225855,7

225432,7

Q3 2005

240262

244592,1

241703,7

Q4 2005

262674

263154,6

257317,7

Q1 2006

283225

281531,2

279729,7

Q2 2006

300890

299732

300280,7

Q3 2006

317931

317789,3

317945,7

Q4 2006

336649

335756,8

334986,7

Q1 2007

354187

353710,7

353704,7

Q2 2007

371561

371748,9

371242,7

Q3 2007

391597

389991,4

388616,7

Q4 2007

408507

408579,8

408652,7

Q1 2008

427005

427678,2

425562,7

Q2 2008

448030

447472,3

444060,7

Q3 2008

463471

468169,9

465085,7

Q4 2008

493492

490000,6

480526,7

Q1 2009

512867

513216,2

510547,7

Q2 2009

538090,4

529922,7

Q3 2009

564918,6

546978,4

Q4 2009

594018,5

564034,1

Q1 2010

625729,5

581089,8

Q2 2010

660413,3

598145,5

Q3 2010

698453,2

615201,2

Q4 2010

740254,7

632256,9

Q1 2011

786245,1

649312,6

Q2 2011

836873,7

666368,3
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Q3 2011

892611,9

683424

Q4 2011

953952,9

700479,7

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 2. Zestawienie wyników prognoz liczby klientów MultiBanku według różnych metod
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2
Zestawienie błędów prognoz
ME
MAE

MPE

MAPE

RMSE

Funkcja trendu

Naiwna z trendem

0,00

0,00

Prognozując średnio nie popełniamy błędu.

Prognozując średnio nie popełniamy błędu.

1958,42

3824,27

|ME| ≠ MAE więc prognoza nie jest
prognozą obciążoną

|ME| ≠ MAE więc prognoza nie jest prognozą
obciążoną

4,55%

-16,52%

Prognozując średnio mylimy się o 4,55%.
Występuje niedoszacowanie prognozy

Prognozując średnio mylimy się o -16,52%.
Występuje przeszacowanie prognozy

7,53%

18,34%

MAPE>0 więc prognoza jest systematycznie
niedoszacowana

MAPE>0 więc prognoza jest systematycznie
niedoszacowana

2766,43

5672,04

Nie jest popełniony nietypowo duży błąd w
pojedynczej prognozie.

Nie jest popełniony nietypowo duży błąd w
pojedynczej prognozie

Źródło: opracowanie własne.
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Zarówno prognoza według metody funkcji trendu, jak i metody naiwnej z trendem są do
przyjęcia. Jednakże prognoza według metody naiwnej z trendem daje większe błędy typu ex-post,
mianowicie średni błąd procentowy, średni absolutny błąd procentowy oraz pierwiastek ze
średniokwadratowego błędu procentowego.
Przeprowadzona analiza wskazuje, że najlepsze wyniki zostały uzyskane według metody
funkcji trendu. Wybrano więc tę metodę ze względu na najdokładniejsze dopasowanie linii
prognozy do danych empirycznych na wykresie, najbardziej wiarygodną prognozę typu ex-ante
oraz najmniejsze błędy prognozy ex-post.
Za systematycznym wzrostem liczby klientów MultiBanku przemawiają także metody
jakościowe prognozowania, mianowicie wyniki badania przeprowadzonego przez Pentor Research
International w lutym 2009 roku, dotyczące najważniejszych oczekiwań klientów wobec banków.
Okazuje się, że klienci cenią sobie najbardziej niskie opłaty i prowizje, co faktycznie przemawia
na korzyść MultiBanku, gdyż opłaty za prowadzenie konta mogą być zwracane, zaś przelewy
dokonywane drogą internetową są bezpłatne. Ogromne znaczenie dla klientów ma również duża
liczba bankomatów. MultiBank posiada wspólnie z mBankiem bardzo rozbudowaną sieć
bankomatów do wypłaty gotówki bez prowizji (około 3800 bezpłatnych bankomatów w całej
Polsce) – Euronet, BZWBK, Cash4You i eCard. Ponadto, klienci bardzo sobie cenią solidność i
bezpieczeństwo banku – MultiBank należąc do Grupy Kapitałowej BRE Banku jak najbardziej
spełniać może oczekiwania klientów. Oprócz tego, klienci wśród najważniejszych oczekiwać
wobec banków wymieniają swobodny dostęp do konta przez telefon, Internet, co jak najbardziej
umożliwia MultiBank.

5. Analiza szans i zagrożeń ewolucji detalicznej bankowości elektronicznej
Wdrożenie technologii informacyjnych do bankowości niesie za sobą zarówno korzyści, jak
i koszty oraz szanse i zagrożenia. Skutki rozwoju bankowości elektronicznej trzeba rozpatrywać z
punktu widzenia wszystkich uczestników rynku i można je analizować zarówno z punku widzenia
makro-, mezzo-, jak i mikroekonomicznego. Wdrożenie technologii informacyjnych powoduje
redukcję kosztów, a także zwiększa efektywność pracy w oddziałach bankowych. Z punktu
widzenia klienta korzystanie z usług bankowości elektronicznej przynosi szereg korzyści, między
innymi umożliwienie zarządzania finansami osobistymi. Na właściwe podejmowanie decyzji
pozwalają między innymi pełen monitoring, przejrzystość cen, łatwy dostęp do informacji czy też
pełna oferta produktowa własnego banku i konkurencji. Możliwość szybkiego dostępu do usług
finansowych wiąże się z zaoszczędzeniem czasu oraz zwiększonym komfortem dokonywanych
operacji finansowych. Z kolei z punktu widzenia banku zastosowanie technologii informacyjnych
w bankowości daje bankom lokalnym i regionalnym możliwość działania na rynku globalnym,
przy jednoczesnym ponoszeniu niewielkich kosztów w porównaniu z tym, co było możliwe przed
szerszym zastosowaniem IT. Poprzez rozwój nowych kanałów dystrybucji usług bankowych realne
stało się dotarcie do klientów spoza obszaru, w którym znajduje się oddział bankowy. Dla banków
lokalnych, regionalnych jest możliwe wejście na rynek ogólnopolski, a dla krajowych – na
międzynarodowy26.

26

B. Świecka, Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 138-141.
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Tabela 3

Korzyści, koszty, szanse i zagrożenia bankowości elektronicznej
Korzyści
- zwiększenie satysfakcji klienta i utrzymanie
go w danym banku
- niższe koszty utrzymania jednostki banku
- możliwość dokonania w czasie i miejscu
dogodnym dla klienta
- konkurencyjne warunki oferowanych
produktów
- globalny zasięg, brak ograniczeń
geograficznych, możliwość dotarcia do
klientów z całego kraju, a nawet świata
- możliwość sprawnego monitorowania
działalności firmy
- możliwość szybszej obsługi klienta i
lepszego dostosowania się do jego potrzeb
- oszczędność kosztów związanych z
tworzeniem rozbudowanej sieci oddziałów
- eliminacja zagrożeń związanych z
tradycyjnymi przestępstwami, jak np.
fałszowanie dokumentów bankowych
- możliwość tworzenia bazy danych o
klientach i ich preferencjach
- możliwość dywersyfikacji produktów
Szanse
- prężne rozprzestrzenianie się Internetu
- rozpowszechnienie liczby telefonów
komórkowych
- zwiększenie liczby bankomatów, punktów
akceptujących karty, kiosków
multimedialnych
- elastyczność działania banku
- tworzenie społeczeństwa informacyjnego
- możliwość działania banków lokalnych,
regionalnych na rynkach globalnych
- duży udział ludzi aktywnych zawodowo
- wprowadzenie ustaw o elektronicznych
instrumentach płatniczych i o podpisie
elektronicznym
- rosnący popyt na nowoczesne formy
kontaktu z bankiem

Koszty
- utrata trwałego charakteru kontaktów między
bankiem a klientem
- spadek lojalności klientów
- brak oddziałów – koszty na reklamę
- dostosowanie wewnętrznych systemów
komputerowych banków do wymogów
bankowości internetowej
- brak odpowiedniego sprzętu i
oprogramowania zarówno u klientów, jak i
w bankach
- wydatki ponoszone na zakup nowych
technologii informacyjnych
- zapotrzebowanie na pracowników o
określonych kwalifikacjach

Zagrożenia
- niska lojalność klientów wobec banków w
Internecie
- niski poziom ubankowienia
- mała wiedza na temat bankowości
elektronicznej
- przyzwyczajenia klientów do tradycyjnych
form świadczenia usług bankowych
- brak zaufania do elektronicznych kanałów
dystrybucji usług bankowych
- brak dostępu do odpowiedniego sprzętu
umożliwiającego korzystanie z systemów
bankowości elektronicznej
- trudność w adaptacji nowości
technologicznych
- wysoki koszt korzystania z Internetu

Źródło: B. Świecka, Detaliczna…, op. cit., s. 140.

Należy zauważyć, że obecny stan polskiego sektora bankowego jest zupełnie inny niż
dwadzieścia lat temu. W wyniku różnorodnych zmian, w tym konsolidacji, w 2008 roku
działalność operacyjną prowadziło 645 banków, w tym 52 banki komercyjne, 18 oddziałów
zagranicznych instytucji kredytowych oraz 579 banków spółdzielczych. Na potencjał
organizacyjny sektora bankowego składa się około 13,6 tys. placówek, około 13 tys. bankomatów
oraz Internet. Stopień nowoczesności banków z punktu widzenia technologii informatycznych, a
także podstawowej oferty jest dosyć często porównywalny z innymi krajami UE. Szczególnie
istotne są wysokie kwalifikacje pracowników banków, których łączna liczba wynosi blisko 170
tys. osób. Udział kapitału zagranicznego w funduszach własnych całego polskiego sektora
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bankowego wynosi około 73%, a trochę niższy jest ich udział w rynku. Polska należy do tych
krajów UE, w których kapitał zagraniczny w bankowości jest przeważający. Wywołuje to liczne
kontrowersje, szczególnie w obecnej, kryzysowej sytuacji. Obserwuje się liczne przypadki
spadającego zaufania pomiędzy bankami i ich klientami, które wyrażają się głównie zaostrzeniem
polityki kredytowej, a w związku z tym trudniejszym dostępem do kredytów, co zwłaszcza
dotkliwie odczuwają firmy działające na coraz gorszym rynku. Podejmowane są działania, które
mają na celu podtrzymanie zaufania do banków. Istotne znaczenie dla sektora usług bankowych
miała nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z 23 października 2008 r.
Podniesiono między innymi limit gwarancji depozytów do równowartości wysokości w złotych 50
tys. euro. Powyższa decyzja władz państwowych ustabilizowała oszczędności zgromadzone przez
ludność w polskim sektorze bankowym27.
Z danych Związku Banków Polskich wynika, że liczba aktywnych klientów bankowości
elektronicznej wynosi blisko 7,7 mln. Opracowana przez Radę Bankowości Elektronicznej przy
Związku Banków Polskich prognoza rozwoju bankowości elektronicznej przewiduje, że na koniec
2009 roku liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej w Polsce przekroczy 8 mln. Z
kolei liczba klientów, z którymi banki mają podpisaną umowę bankowości elektronicznej
przekroczyła już 13,5 miliona. Okazuje się, że przeciętny aktywny klient wykonuje miesięcznie
cztery przelewy elektroniczne oraz korzysta z innych bezgotówkowych form płatności. Jednym z
działań strategicznych przewidzianych przez ZBP na lata 2009–2013 jest standaryzowanie i
promowanie bankowości elektronicznej, jako jednego z najważniejszych i najbardziej efektywnych
środków dokonywania płatności. Wspierającym, ale nie mniej ważnym elementem są aktywności
zmierzające do budowania zaufania do gospodarki elektronicznej, bankowości elektronicznej i
zakupów przez Internet oraz poszerzenia grona osób wykorzystujących Internet dla dokonywania
płatności28.
Rozwój obrotu bezgotówkowego oraz jego propagowanie wciąż wymaga ogromnego
nakładu pracy m.in. ze strony banków. Zwiększenie obrotu bezgotówkowego, przede wszystkim
poprzez poszerzenie kręgu podmiotów korzystających z usług bankowych, może przynieść
konsumentom korzyści w skali mikroekonomicznej (oszczędności i zwiększenie szybkości oraz
efektywności obrotu), a w kontekście całego kraju, duże korzyści w skali makroekonomicznej.
Wzrost liczby rachunków bankowych, a zwłaszcza zwiększenie zakresu ich wykorzystywania w
codziennych płatnościach i rozliczeniach sprzyja ograniczeniu gotówki w obiegu, co prowadzi do
zmniejszenia kosztów emisji i obsługi pieniądza gotówkowego. Poza tym, dokonywanie rozliczeń
przy pomocy bezgotówkowych instrumentów płatniczych, pozwala na zwiększenie przejrzystości i
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, co służy ograniczaniu „szarej strefy”. Rynek kart
płatniczych jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem usług bankowych. Znacząco
wzrasta liczba wydanych kart, punktów je akceptujących, jak również liczba i wartość transakcji
dokonanych przy użyciu kart płatniczych. Szczegółowe dane przedstawiają poniższe wykresy nr 3
i 429.

27

J. Kozioł, Sektor bankowy w Polsce: nie stracić zaufania, „Nowe Życie Gospodarcze” z dn.
11.05.2009.
28
http://www.zbp.pl
29
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Wykres 3. Liczba wyemitowanych kart płatniczych w latach 1998–2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP, Departament Systemu Płatniczego.

Po sporządzeniu wykresu wyraźnie widać, że liczba wyemitowanych kart płatniczych
systematycznie wzrasta, z 3,8 mln sztuk w 1998 r. do 30,2 mln sztuk w 2008 r. Na początku
badanego okresu liczba wyemitowanych kart debetowych wynosiła 3,3 mln, obciążeniowych – 442
tys., zaś kredytowych 91 tys. Z kolei na końcu badanego okresu ich liczba wyniosła odpowiednio –
20,4 mln, 414 tys. oraz 9,4 mln. Jednakże można zauważyć, że po okresie dynamicznego rozwoju
rynku kart płatniczych, obserwowanym od końca lat dziewięćdziesiątych, w 2003 r. nastąpiło
zmniejszenie liczby kart na rynku. Spadek ten wynikał jednak z błędu sprawozdawczego, jaki
popełniły banki, nie podając informacji o liczbie kart: przeterminowanych, nie zwróconych do
banku, umieszczonych na liście kart zastrzeżonych oraz wyemitowanych a nie odebranych przez
klientów. Nie było to więc wynikiem zahamowania tendencji rozwojowej rynku kart płatniczych w
Polsce. Należy zauważyć, że w dalszym ciągu ogromną przewagę mają karty debetowe nad
kartami obciążeniowymi i kredytowymi.
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Wykres 4. Udział poszczególnych typów kart w liczbie wydawanych kart ogółem w latach
1998–2008 (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP, Departament Systemu Płatniczego.

Pozytywną zmianą na rynku kart płatniczych jest zmniejszający się udział kart debetowych
przy jednoczesnym wzroście liczby kart kredytowych, co jest bardzo korzystną tendencją, bowiem
karty kredytowe, w odróżnieniu od debetowych, są wykorzystywane głównie do dokonywania
płatności bezgotówkowych. Udział kart kredytowych w liczbie wydawanych kart ogółem w Polsce
zwiększył się znacząco z 2,4% w 1998 r. do 31,1% w 2008 r. W roku 2009 po raz pierwszy w
historii Związek Banków Polskich odnotował przewagę transakcji płatniczych nad wypłatami z
bankomatów, co jednoznacznie wskazuje pozytywny trend. Pomimo dynamicznego wzrostu
płatności bezgotówkowych, Polska nadal pozostaje krajem, będącym w tyle stawki krajów Unii
Europejskiej, w zakresie wykorzystania instrumentów obrotu bezgotówkowego. Cieszy natomiast
fakt, że po uwzględnieniu, tzw. rachunków wspólnych, rachunek bankowy posiada już ponad 70%
obywateli Polski, co pozwala mieć nadzieję, że już wkrótce wykorzystanie bezpiecznych,
wygodnych i tańszych niż gotówka instrumentów obrotu bezgotówkowego będzie powszechne.
Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż Związek Banków Polskich zamierza podjąć inicjatywę
zobligowania wszystkich do korzystania z usług bankowych przez ustawowy nakaz wypłacania
wszystkich płac, świadczeń emerytalnych i rentowych tylko na konta30.

Podsumowanie
Podsumowując rozważania na temat perspektyw rozwoju polskiej detalicznej bankowości
elektronicznej należy podkreślić, że współczesna bankowość jest obszarem dynamicznych i
głębokich przemian, co wzbudza uzasadnione zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i
praktyków finansów i bankowości. Rosnące znaczenie i popularność tematyki działalności
bankowej, a także działalności finansowej podmiotów z bankowością powiązanych wynika z
kluczowej roli bankowości w nowoczesnej gospodarce i społeczeństwie.
Wzorując się na innych krajach, polskie banki zmieniają etapowo koncepcję obsługi klienta,
poprzez dywersyfikację kanałów dystrybucji oraz szukanie możliwości zmniejszenia kosztów
30

ibidem
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działalności. Wśród nowoczesnych technik komunikacyjnych, mających najbardziej znaczący
wpływ na przekształcanie się rynku finansowego, na czołowym miejscu należy wymienić właśnie
Internet. Stał się on integralną częścią rozwiązań wykorzystywanych w bankowości. Internet, a
także nowe technologie wpłynęły w istotny sposób na konkurencję między instytucjami sektora
bankowego. W wyniku postępu technologicznego dostęp do usługodawców stał się znacznie
łatwiejszy.
Dominującą tendencją obserwowaną w Polsce i na świecie, jest oferowanie
wielokanałowego dostępu do usług bankowych, czyli wykorzystywanie wszystkich istotnych
kanałów dystrybucji. Oznacza to proponowanie klientom dostępu do usług poprzez oddziały i
główne kanały elektroniczne. Taką właśnie strategię przyjął MultiBank. Banki, dla których nawet
Internet jest najbardziej znaczącym elektronicznym kanałem dystrybucji usług, jest on najczęściej
stosowany jednocześnie z dostępem poprzez sieć oddziałów i inne kanały. Dominacja
wielokanałowej strategii rozwoju bankowości wynika głównie z sytuacji zastanej. Praktycznie
każdy bank mający w perspektywie wprowadzenie bankowości internetowej posiadał już
wcześniej sieć oddziałów obsługujących klientów. Strategia wielokanałowa będzie zatem
dominowała w bankowości detalicznej także w najbliższych latach, natomiast nieustająco będzie
wzrastało znaczenie kanałów elektronicznych, w tym głównie Internetu. Z kolei strategia banku
wirtualnego jest w Polsce znacznie mniej rozpowszechniona. Banki realizujące powyższą strategię
nie korzystają z sieci oddziałów, a opierają się na Internecie i innych kanałach elektronicznych.
Zdecydowały się na nią niektóre nowo powstałe banki albo nowe marki, które działają w ramach
grup finansowych. Taką właśnie strategię przyjął mBank, działający w ramach Grupy Kapitałowej
BRE Banku. Jednakże pomimo niedużej liczby banków stosujących w Polsce strategię banku
wirtualnego, udowodniły one w praktyce swoją skuteczność w pozyskiwaniu nowych klientów i
obecnie posiadają duży udział w rynku bankowości internetowej.
Z rozważań zawartych w opracowaniu wynika, że detaliczna bankowość elektroniczna
odgrywa obecnie bardzo ważną rolę na rynku usług bankowych w Polsce. Wpływ nowych
technologii na proces świadczenia usług bankowych będzie miał coraz większe znaczenie. Z
pewnością bankowość elektroniczna będzie decydować o przyszłości bankowości w Polsce i na
świecie. Poziom wykorzystywania bankowości internetowej jest odległy od potencjalnego
poziomu nasycenia rynku, co mogłoby być związane ze spadkiem tempa dalszego szybkiego
przyrostu liczby klientów. Wobec tego obecne szybkie tempo rozwoju bankowości elektronicznej
jest realne do utrzymania. Ogromny wpływ na liczbę klientów w bankowości elektronicznej będzie
miał permanentnie wzrastający staż dotychczasowych użytkowników Internetu. Wszystko
wskazuje więc na to, że zgodnie z przeprowadzoną prognozą, liczba klientów MultiBanku będzie
w najbliższych latach w dalszym ciągu szybko wzrastać i pod koniec 2011 roku może wynieść
nawet około 950 tys.
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POJĘCIE I KLASYFIKACJA INNOWACJI

CONCEPT AND CLASSIFICATION OF INNOVATION

Abstract
This paper shows innovation definitions and classification
according various criteria created by different authors, which
makes it a vademecum of knowledge. Innovation is a key concept
in the European Union documents. It is the measure of country
economic level and at the same time it guarantees development in
the future.

Słowa kluczowe: innowacje, Schumpeter, Oslo Manual
Numer klasyfikacji JEL: O31

Wstęp
Innowacje, innowacyjność to słowa, które w literaturze fachowej pojawiły się kilkadziesiąt
lat temu i chociaż na przestrzeni lat ich znaczenie ulegało zmianom i przeobrażeniom, to w
dalszym ciągu pozostają one kluczowe w różnych dziedzinach życia. Co więcej, śmiało można
stwierdzić, że w ostatnich czasach są używane coraz częściej. Innowacyjność jest jednym z
najczęściej stosowanych terminów w dokumentach unijnych. Traktowana jest jako miernik pozycji
gospodarczej kraju, a jednocześnie staje się gwarantem rozwoju państwa w przyszłości. W sposób
ciągły prowadzone są klasyfikacje poszczególnych państw pod kątem innowacyjności. Polska
zajmuje w nich końcowe miejsca i od wielu lat sytuacja kraju praktycznie się nie zmienia1. Według
European Innovation Scoreboard 2008, w tymże roku Polska znajdowała się dopiero na 24 miejscu
wśród EU-272. Bez innowacji nie można mówić o rozwoju gospodarczym. Z kolei ten dla każdego
państwa, a tym samym jego obywateli, oznacza poprawę warunków życia, a więc dobrobytu.
Bardzo ważnym zadaniem, które stoi przed krajami Unii Europejskiej, w tym przed Polską,
jest wzrost konkurencyjności oraz budowa gospodarki innowacyjnej3. Podczas szczytu w Lizbonie,
w marcu 2000 r., przywódcy piętnastu państw członkowskich zaakceptowali i przyjęli do realizacji
∗
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Daszkiewicz M., Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla
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2
European Innovation Scoreboard 2008. Comparative analysis of innovation performance, Maastricht
Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT), January
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10-letni plan rozwoju gospodarczo-społecznego UE, zwany Strategią Lizbońską. To podstawowy
dokument zawierający unijne priorytety: innowacyjność, liberalizacja, przedsiębiorczość i
spójność społeczna. Strategia wytycza również kierunki rozwoju i perspektywy zmian4. Zgodnie z
założonym programem gospodarczym, Unia Europejska w ciągu 10 lat miała stać się „najbardziej
konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie, zdolną do trwałego
rozwoju, tworzącą, większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującą się większą
spójnością społeczną”5. Osiągnięcie takiego celu nie byłoby możliwe bez podejmowania
innowacyjnych przedsięwzięć oraz wdrażania nowych technologii. Christopher Freeman uważał,
że „nie wprowadzać innowacji, to znaczy umierać”6. Z racji wagi problemu Unia Europejska
przeznaczyła na perspektywę 2007–2013 największą pulę środków finansowych na działania
dotyczące szeroko rozumianych innowacji7. Współczesne programy rozwoju gospodarczego kładą
nacisk na tworzenie innowacyjnej gospodarki, która cechuje się innowacyjnymi metodami
organizacyjnymi, wdrażaniem innowacyjnych przedsięwzięć, projektów, technologii.
Celem opracowania jest przedstawienie sformułowanych przez wielu autorów definicji
innowacji oraz ich podziałów według różnych kryteriów, czyli stworzenie swego rodzaju
kompendium wiedzy w tym zakresie. Przejście od klasycznej definicji innowacji, Josepha Aloisa
Shumpetera, funkcjonującej do drugiej wojny światowej, przez te ukazywane w okresie
powojennym, aż do czasów współczesnych, pozwoli na przeprowadzenie stosownej analizy,
wyciągnięcie z niej odpowiednich wniosków, co zaowocuje prezentacją własnej definicji. Artykuł
zawiera wstęp, podsumowanie oraz dwa punkty, przedstawiające możliwie pełny przegląd
zarówno definicji innowacji, jak i ich klasyfikacji, celem ukazania rozległości zagadnienia.

1. Definicje innowacji i ich znaczenie
Termin innowacja pochodzi od łacińskiego słowa innovatio, co w tłumaczeniu dosłownym
oznacza odnowienie, innovare – odnawiać, od novus – nowy.
Istnieje wiele definicji innowacji. Zarówno samemu pojęciu, jak i związanym z nim
terminom przypisywana jest przez różnych autorów często odmienna treść. Idealnie pasują tu
słowa Fritz’a Machlup’a, który po przedstawieniu niejednakowego pojmowania tematu stwierdził,
iż w takiej sytuacji trzeba raczej starać się obejść bez tego wyrazu, gdziekolwiek uda się znaleźć
bardziej odpowiednie, nie aż tak wieloznaczne słowo8.
W Małym słowniku języka polskiego oraz w Słowniku wyrazów obcych innowacja
zdefiniowana została następująco: „wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona,
nowość, reforma”9. Powszechnie rozumiana jest jako coś nowego, innego, różniącego się od

4

Budzyńska A., Duszczyk M., Gancarz M., Gieroczyńska E., Jatczak M., Wójcik K., Strategia Lizbońska
– droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 5.
5
Bieliński J., Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2005,
s. 7.
6
Freeman Ch., The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, London 1982, s. 169.
7
Innowacje podstawowe pojęcia, publikacja opracowana w ramach projektu „Biuro Koordynacji
Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji”, Wrocław 2007. s. 3.
8
Machlup F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton, New Jersey
1962, s. 167.
9
Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.), Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1969, s.
236; Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 307.
10
Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007,
s. 11.
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dotychczasowych rozwiązań i kojarzona ze zmianą na lepsze10. Pojęcie innowacja w potocznym
języku odnoszone jest głównie do procesów produkcyjnych, a zwłaszcza techniki, technologii,
nowych wyrobów. Zdecydowanie rzadziej łączy się ją ze zmianami w takich dziedzinach jak np.:
administracja, kultura, turystyka, medycyna11.
Innowacje to wielkie słowo, jak twierdzi Jan Koch w swym referacie Innowacje siłą
napędową rozwoju. Uważa on, że innowacja jest wynikiem trzech działań, które się przenikają, a
mianowicie:
• pozyskania wiedzy (należy odznaczać się kreatywnością, pilnością i ciekawością),
• chęci transferu wiedzy do praktyki (co nierozerwalnie związane jest z wolą walki o nowe
oraz ambicją),
• umiejętności przekształcania wiedzy w konkretne działania (tu konieczna jest wytrwałość,
odwaga oraz posiadanie niezbędnych środków pieniężnych)12.
Według międzynarodowego podręcznika metodologicznego badań statystycznych innowacji
– Oslo Manual, zalecanego w krajach OECD i UE, innowacja to „wdrożenie nowego lub znacząco
ulepszonego produktu (towaru lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej
metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z
otoczeniem”13. Istotą innowacji jest jej wdrożenie do praktyki. Jeśli nowy produkt (towar bądź
usługa) został zaoferowany na rynku, oznacza to jego implementację, natomiast nowe procesy,
metody marketingowe, czy też organizacyjne zostają wdrożone wtedy, kiedy zaczynają być
faktycznie wykorzystywane w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa14. Węższa definicja uznaje tylko
innowacje technologiczne, czyli nowe bądź zasadniczo udoskonalone produkty i procesy. Przyjęto,
iż niezbędnym minimum zaistnienia innowacji jest, aby produkty, procesy i metody były, z punktu
widzenia wdrażającego je przedsiębiorstwa, nowe lub istotnie ulepszone. Definicja proponowana
przez Oslo Manual obejmuje cały wachlarz nowości, od tych na skalę światową, przez te w skali
rynku, aż do nowości z punktu widzenia konkretnego przedsiębiorstwa. Wdrażane mogą być nie
tylko innowacje opracowane przez swoją własną kadrę, ale także te powstałe w wyniku
współpracy z różnymi podmiotami, bądź przyswojone od innych15.
W literaturze spotykamy się z ujęciem innowacji w rozumieniu szerokim (sensu largo) i
wąskim (sensu stricto). W pierwszym znaczeniu innowacja utożsamiana jest z nowością16 i
określana jako każda zmiana w produkcji, która polega na przyswajaniu zdobytej wiedzy.
Natomiast w podejściu wąskim innowacja odnoszona jest do zmiany zarówno w produktach, jak i
w metodach wytwarzania, których podstawą jest nowa bądź jak dotąd jeszcze niewykorzystana
wiedza17. Według tego ujęcia, nie każda nowość może traktowana być jako innowacja18.
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Ibidem, s. 49; Ibidem, s. 189.
Koch J., Parki i inkubatory naukowo-technologiczne – najlepsze środowisko dla innowacji i rozwoju
przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne z uroczystego otwarcia Dolnośląskiego Inkubatora Naukowotechnologicznego, Wrocławski Park Technologiczny, Wrocław, 28 czerwca 2004.
13
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dep. Strategii i Rozwoju Nauki – wydanie polskie, Warszawa
2006, opublikowane w porozumieniu z OECD Paryż, s.48.
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Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition,
OECD/Eurostat, Paris 2005, s. 47.
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Stawasz E., Niedbalska G., Innowacje, w: Matusiak K. B., Innowacje i transfer technologii. Słownik
pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 142.
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Jasiński A.H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997, s.
11-12.
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Szatkowski K., Zarządzanie innowacjami technicznymi, [w:] Brzeziński M. (red.), Zarządzanie
innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa
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Zwolennikiem szerokiego ujęcia innowacji jest Joseph Alois Schumpeter. W 1912 r. po raz
pierwszy wprowadził on do nauk ekonomicznych rozwiniętą definicję innowacji19, rozumianą
przez niego jako pięć następujących przypadków:
• wprowadzenie nowego towaru (tj. towaru, z jakim konsumenci jeszcze nie mieli do
czynienia) bądź nowego gatunku czy też odmiany jakiegoś towaru (znajdującego się już na
rynku),
• wprowadzenie nowej metody produkcji (w praktyce jeszcze niewypróbowanej w danej
gałęzi przemysłu),
• otwarcie nowego rynku, (na którym dany rodzaj produkcji nie był uprzednio obecny, bez
względu na to, czy rynek ten już wcześniej istniał, czy dopiero jest w trakcie tworzenia),
• pozyskanie nowego źródła surowców lub półfabrykatów (bez znaczenia, czy źródło już
wcześniej istniało, czy też nie),
• przeprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu (np. utworzenie lub złamanie
monopolu)20.
Przedmiotowy zakres przedstawionej definicji jest bardzo szeroki i odnosi się do wszelkich
zmian, które generują rozwój gospodarczy. Ze względu na swój pionierski i jednocześnie ogólny
charakter uznawana jest ona, w literaturze z zakresu ekonomii, za klasyczną oraz za punkt wyjścia
do wszelkich rozważań na temat innowacji i działalności innowacyjnej.
Shumpeter w 1939 r., chcąc uściślić definicję innowacji, utożsamił ją z „ustaleniem nowej
funkcji produkcji”. Określenie to jest jednak zbyt ogólne. W późniejszych swych rozważaniach
ogranicza się już tylko do innowacji o „znacznym zasięgu”, związanych z kreacją nowych
obiektów o wysokim standardzie technicznym, z modernizacją tych starych, wymagających
wkładu finansowego oraz czasu21.
J.A. Schumpeter jest ojcem i prekursorem teorii innowacji. W swych pracach ukazuje
wyjątkową rolę, jaką odgrywają innowacje w rozwoju ekonomicznym i cywilizacyjnym. Osią jego
całościowej teorii jest założenie mówiące o tym, że innowacje i przedsiębiorcy, będący w stanie
zaryzykować ich wprowadzenie, są motorem rozwoju gospodarki rynkowej. Według niego,
innowacja to źródło nadzwyczajnych zysków i strat. Uważa, że stanowi ona swoistą „kreatywną
destrukcję”, tzn. jest siłą destrukcyjną, jednak mającą charakter kreatywny, ponieważ stwarza
nowe inwestycyjne możliwości, rujnuje zaistniałe układy rynkowe i produkcyjne. W procesie tym
fundamentalne znaczenie przypisuje się przedsiębiorcom, dążącym do budowy własnego
imperium. Schumpeter w swej definicji podkreśla fakt dokonywania zmian, tym samym twierdzi,
iż bez wprowadzenia nowych bądź udoskonalonych produktów, metod produkcji itd., nie można
mówić o innowacji22. Dokonał on trójpodziału (tzw. triada Schumpetera), wyróżniając: inwencje,
innowacje i naśladownictwo23. W miejscu tym należy wspomnieć o Charles’ie Babbege’u,
angielskim naukowcu, konstruktorze maszyn liczących i autorze tablic logarytmicznych, który to w
wydanej w 1832 r. książce On the Economy of Machinery and Manufactures jako pierwszy

2001, s. 19; Kozioł K., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń UE,
Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 18.
18
Jasiński A.H., Innowacje i polityka…, op. cit., s. 12.
19
Kasperkiewicz W., Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej. Teoria i praktyka, Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
Samodzielny Zakład Ekonomii, Piotrków Trybunalski 2008, s. 14.
20
Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
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Mikosik S. Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
1993, s. 69.
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wskazał wyraźną różnicę pomiędzy wynalazkiem (inwencją) a innowacją24. Zdaniem J.A.
Schumpetera, inwencja to techniczny lub naukowy fakt, który otwiera możliwości innowacyjne.
Uważa, iż istnieje nieprzerwany strumień inwencji, który stanowi potencjalne innowacje, co jest
warunkiem koniecznym dla rozwoju gospodarczego, lecz niewystarczającym. Owy rozwój
dokonuje się poprzez innowacje, czyli zastosowania inwencji. Natomiast różnorakie
upowszechnianie innowacji to imitacja, odrębny rodzaj zmian. Tak więc innowacja to za każdym
razem akt niepowtarzalny25.
Szerokie podejście reprezentuje również Peter Drucker, kontynuator zagadnień
podejmowanych przez J.A. Schumpetera. Uważa on, że innowacje wprowadzają przedsiębiorcy i
że jest ona „specyficznym narzędziem przedsiębiorczości – działaniem, które nadaje zasobom
nowe możliwości tworzenia bogactwa26. Drucker do definicji innowacji wprowadza pojęcie
„zasobu”. Według niego innowacja tworzy zasoby. Zasób nie istnieje, dopóki człowiek nie
znajdzie zastosowania dla czegoś, co występuje w przyrodzie i nie nada mu w ten sposób wartości
ekonomicznej. Do tej chwili każda roślina jest chwastem, a każdy minerał kamieniem. (…) Nie ma
większego zasobu w gospodarce niż siła nabywcza. A siłę nabywczą kreuje przedsiębiorca
wprowadzający innowacje 27
P. Drucker twierdzi, że innowacja „jest raczej pojęciem ekonomicznym lub społecznym niż
technicznym”28. To świadoma, korzystna zmiana, która wynika z potrzeb lub systematycznej
obserwacji środowiska zewnętrznego. Czynnik techniczny wcale nie musi być bodźcem do
powstawania innowacji. Duże znaczenie ma sukces rynkowy. Test rynkowy decyduje o sukcesie
bądź niepowodzeniu innowacji i jest ostatecznym sprawdzeniem jej przydatności29.
Innowacja nie jest postrzegana jako proces wyłącznie techniczny także przez Philip’a
Kotler’a. Według niego, odnosi się ona „do jakiegokolwiek dobra, usługi lub pomysłu, który jest
postrzegany przez kogoś jako nowy. Pomysł może istnieć od dawna, ale stanowi innowację dla
osoby, która go postrzega jako nowy.”30.
Reprezentantem szerokiego ujęcia jest również Percy Roland Whitfield. Twierdzi on, iż
innowacja jest ciągiem skomplikowanych działań, które skupiają się na rozwiązywaniu
problemów, efektem czego jest nowość kompleksowo opracowana31.
Zbliżone do shumpeterowskiego spojrzenie na innowacje miał Alvin Jay Harman
twierdzący, że „to wprowadzenie nowych albo istotnie ulepszonych produktów lub procesów
produkcji do gospodarki”32. Podobny pogląd reprezentuje Everett E. Hagen, dla którego innowacje
oznaczają organizowanie produkcji bazującej na nowych pomysłach, lepszych od tych starych.
Wyróżnia dwa ich etapy: pierwszy - to odkrycie nowej wiedzy, co skutkuje wzrostem podaży dóbr
i usług na jednostkę kapitału, materiałów i pracy, wykorzystanych w procesie produkcji, drugim
natomiast jest implementacja tej wiedzy do produkcji33.
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Z kolei angielski ekonomista, John Parker, podkreśla praktyczne zastosowanie innowacji.
Rozpatruje ją jako proces skupiający wszystkie działania, dzięki którym nowa metoda
wytwarzania albo produkt zostają zastosowane w praktyce34.
Zdaniem Michael’a Eugene’a Porter’a, innowacja to nowe produkty, procesy wytwórcze,
nowe: pomysły dotyczące zarządzania, modele dystrybucji czy też podejścia do marketingu35.
Według James’a. Albert’a Allen’a „innowacją jest wprowadzenie do szerokiego użytku
nowych produktów, procesów lub sposobów postępowania”36.
Natomiast Everett M. Rogers uważa, iż jest to „idea, praktyka lub obiekt, który jest
postrzegany jako nowy przez osobę lub inną jednostkę przyjmującą”37.
Słowniki i encyklopedie także podają definicję innowacji w ujęciu szerokim. Zgodnie z
Encyklopedią Powszechną PWN jest nią „w znaczeniu ogólnym zmiana polegająca na
wprowadzeniu czegoś jakościowo nowego w danej dziedzinie życia społecznego, a zwłaszcza w
gospodarce, nowatorstwo; w węższym znaczeniu – innowacja naukowo-techniczna tj.
wprowadzenie do praktyki produkcyjnej nowych wynalazków technicznych lub usprawnień, które
umożliwiają radykalny wzrost ilości i jakości wyprodukowanych dóbr, wzrost wydajności pracy
oraz poziomu inwestycji, stworzenie lepszej technologii i organizacji produkcji”38.
Jednak wielu ekonomistów traktowało innowacje w znaczeniu wąskim, czyli zakładającym,
że nie każda nowość jest innowacją.
Simon Kuznets uznaje ją za nowe zastosowanie wiedzy (starej bądź nowej) w produkcji,
które inicjuje zastosowanie wynalazku39, „…może być zdefiniowana jako zastosowanie nowej
metody dla uzyskania użytecznego celu. Wszystkie te trzy właściwości są istotne. Powinna
występować nowa metoda. Powinniśmy uzyskać jakiś pozytywny wynik. Powinno występować
zastosowanie, co oznacza, że różni się ona od idei, teorii lub projektu”40.
Według Chritopher’a Freeman’a to „…pierwsze handlowe wprowadzenie (zastosowanie)
nowego produktu, procesu, systemu lub urządzenia”41. Podobne podejście reprezentuje Edwin
Mansfield, który uważa ją za „pierwsze zastosowanie wynalazku”42, przy czym, w przeciwieństwie
do J. Schumpetera, nie rozróżnia on wynalazku od innowacji43. Żaden z autorów nie precyzuje, w
jakiej skali (świata, kraju, czy też przedsiębiorstwa) to pierwsze zastosowanie musi nastąpić,
jednak z dalszych wywodów w ich pracach można wnioskować, iż chodzi o skalę światową.
Należy tutaj dodać, że Kuzenets, Freeman i Mansfield, podobnie jak Schumpeter, zakres nowości
zawężali do pierwszych zastosowań na świecie.44.
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W polskiej literaturze ekonomicznej również znajdujemy rozliczne definicje innowacji.
Niektóre z nich opierają się na klasycznej schumpeterowskiej definicji, jak np. ta proponowana
przez K. Wandelta45, który innowacje traktuje jako zużytkowanie do określonych celów
produkcyjnych wynalazku i odkrycia, a są one wyrazem inwencji, ta natomiast jest badaniem oraz
poszukiwaniem skierowanym na weryfikację i rozwój poznania. Inwencja to zaplanowany i
świadomy wysiłek, który skupia się na rozwiązywaniu gospodarczo-finansowych i technicznoorganizacyjnych problemów46.
Definicja Schumpetera stanowi podstawę do określenia pojęcia innowacji również dla J.
Czupiała, który twierdzi, że polega ona „na wytworzeniu i wprowadzeniu do sprzedaży, a tym
samym do użytku, nowego produktu albo na gospodarczym zastosowaniu nowego procesu
otrzymywania znanych już wcześniej produktów. Innowacja jest więc pierwszym gospodarczym
wykorzystaniem wynalazku lub pomysłu”. Słowo „pierwszy” dotyczy całej produkcji w ramach
konkretnego przedsięwzięcia, a nie pierwszego egzemplarza czy też serii nowych wyrobów47.
Szeroką i ogólną interpretację pojęcia innowacji proponuje Stanisław Gomułka: „akt
jakościowej zmiany w gospodarce, gdy rozpoczyna się produkcja nowego produktu (stosowanie
nowego procesu), jak i sam ten produkt (proces)”48. Taki pogląd kładzie nacisk na zmianę tego, co
miało miejsce do tej pory, ale tylko w odniesieniu do procesów i produktów, a to odpowiada
innowacji technologicznej49. Gomułka dzieli dobra, które wytwarzane są przez sektor produkcyjny
na dobra konwencjonalne i kreujące postęp gospodarczy. Do produkcji pierwszych nie jest
potrzebna działalność wynalazcza, natomiast drugie nierozerwanie związane są z wynalazkami
technicznymi. Wynalazek to nowy proces produkcyjny bądź produkt, a wynalazek pierwotny
ulepszany jest podczas procesu przekształcania go od prototypu do komercyjnego zastosowania.
Zatem wynalazek znajdujący swoje zastosowanie w praktyce gospodarczej to innowacja50.
Wiesław Grudzewski i Irena Hejduk za innowację uważają „każdą myśl, zachowanie lub
rzecz, która jest nowa, tzn. jakościowo różna od form istniejących”51. Nasuwa się tu tylko pytanie,
czy sama myśl, zachowanie, rzecz mogą być innowacją bez ich zastosowania. Nawet najbardziej
nowatorska myśl stanowi tylko składową procesu kreowania innowacji52.
Dla Marii Holstein-Beck innowacja to każda wartość kulturowa, traktowana jak nowa w
określonych ramach przestrzenno-czasowych. Pod warunkiem jej zastosowania może to być
rozwiązanie techniczne bądź technologiczne, idea, struktura organizacyjna53.
W nurcie innowacji, w znaczeniu ogólnym i szerokim, znajdują się również definicje
Andrzeja Pomykalskiego i Stefana Marciniaka. Pierwszy z autorów uważa, że jest ona „procesem
obejmującym wszystkie działania związane z kreowaniem pomysłu, powstaniem wynalazku, a
Innowacje i polityka…, op. cit., s. 12; Jasiński A. H., Innowacje i transfer technologii w procesie
transformacji, Centrum Doradztwa i Informacji Diffin Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 10.
45
Wandelt K., Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym, PWN, Poznań 1972, s. 18-23;
Wandelt K., Istota i rodzaje postępu technicznego, PWN, Poznań 1961, s. 23
46
Wandelt K., Studia nad…, op. cit., s. 18-23.
47
Czupiał J., Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych, PWN,
Warszawa 1988, s. 50; Czupiał J. (red.), Ekonomika innowacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu, Wrocław 1994, s. 10, cyt za: Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam
Marszałek, Toruń 2006, s. 95-96.
48
Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
„CASC”, Warszawa 1998, s. 17.
49
Baruk J., Zarzadzanie…, s. 96.
50
Gomułka S., Teoria innowacji…, op. cit., s. 17.
51
Grudzewski W., Hejduk I., Rozwój i implementacja organizacji inteligentnej, w: Grudzewski W.,
Hejduk I., (red.) Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warzawa 2000, s. 139.
52
Baruk J., Zarzadzanie…, s. 96.
53
Holstein-Beck M., Problemy kierowania postępem (w:) Socjalistyczna teoria organizacji, PWE,
Warszawa 1977, s. 107, cyt. za: Baruk J., Zarzadzanie…, s 96.
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następnie wdrażaniem wynalazku – nowego produktu, procesu54”, innowacyjność zaś to „zdolność
organizacji do stałego poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji”55. S. Marciniak
traktuje innowacje jako „twórcze zmiany w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej, w
technice oraz przyrodzie”56. Nie zostało wyjaśnione tu jednak, czy zmiany te powinny skutkować
określonymi korzyściami i jakie kryteria mają spełniać57.
Jednak część autorów innowacjom nadaje węższe znaczenie, i tak np. S. Kasprzyk uważa, że
oznaczają one „nowy, nieznany dotychczas sposób zaspokajania nowych potrzeb”. Rozróżnia
innowacje techniczne, ekonomiczne, administracyjne itp., z racji tego, iż można je odnosić do
wszystkich dziedzin aktywności ludzkiej. Twierdzi, ze „cechą charakterystyczną innowacji jest
nowość i oryginalność”58.
Według Wojciech Nasierowskiego „innowacja to pierwsze praktyczne wykorzystanie
wynalazku”59. Pojęcie wynalazku jest tu szeroko rozumiane, jako dotychczas nieznane rozwiązanie,
czy niestosowana jeszcze aplikacja60. Podobnie uważa Franciszek Budziński, interpretujący ją jako
realizację wynalazku w formie, która umożliwia jego użytkowanie na szeroką skalę61. Zdaniem
Lidii Białoń innowacja to rezultat implementacji zastosowany po raz pierwszy w różnych sferach
ludzkiej działalności, w tym w działalności technicznej i nauce62. Uruchomienie nowych procesów
technologicznych, systemów organizacyjnych, wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów w
celu zwiększenia efektywności gospodarowania to innowacje w sferze techniki63.
Zbigniew Pietrasiński innowacje definiuje jako zmiany celowo wprowadzane przez
człowieka lub zaprojektowane przezeń układy cybernetyczne, które polegają na zastępowaniu
dotychczasowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w świetle określonych kryteriów
składających się w sumie na postęp”64. Tylko zmiana, która przyczynia się do tworzenia postępu
np. technicznego, jest innowacją. Natomiast postęp techniki to tylko korzystne dla ludzi zmiany,
czyli np. te zwiększające wydajność pracy, ograniczające problemy, trudności związane z
wykonywaniem pracy, chroniące środowisko przed skażeniem, zwiększające bezpieczeństwo
pracy. Tak więc postęp techniczny ma wymiar zarówno techniczny, jak i gospodarczy oraz
społeczny w skali jednostki, ale również całego społeczeństwa65.
W odniesieniu do innowacji technicznych nowość można rozpatrywać na dwa sposoby: jako
nowość absolutną i względną. W pierwszym znaczeniu jest ona cechą rozwiązań technicznych,
dotychczas ludziom nieznanych. W drugim natomiast, stanowi cechę rozwiązań jak dotąd nie
stosowanych bądź też w ogóle nieznanych w takich układach gospodarczych, jak np. branża
przemysłowa, przedsiębiorstwo, gospodarka krajowa66.
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Pomykalski A., Innowacje, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, s. 13.
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Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Politechnika Warszawska, Warszawa 1998, s. 8, cyt. za:
Baruk J., Zarzadzanie…, s. 96.
57
Baruk J., Zarzadzanie…, s. 96.
58
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Baruk J., Zarzadzanie…, s. 96.
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Budziński F., Rola postępu naukowo technicznego w rozwoju gospodarczym, PAN, Kraków 1972,
s. 22.
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Ibidem, s. 28; Ibidem, s. 22.
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Kozioł K., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw…, op. cit., s. 22.
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Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne…, op. cit., s. 9, cyt. za: Szatkowski K., Zarządzanie
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Wiesław Spruch nowość absolutną utożsamia z czymś nowatorskim w skali świata i odnosi
ją do technicznej aktywności ludzkiej67. Za innowację techniczną uważa on zastosowane w
praktyce przemysłowej przedsięwzięcie techniczne oraz poszczególne etapy prac związane
bezpośrednio z jego wdrożeniem. Z podejściem takim nie zgadzał się Józef Pajestka. Według
niego „nie ma istotnego znaczenia, że te dziedziny, produkty czy technologie znane są gdzie
indziej; dla danego społeczeństwa, które ich wcześniej nie znało, są one innowacjami”68.Innowacje
techniczne określa jako „zmiany w technice (wprowadzanie nowych technik). Ich podstawą są,
(…), wzrost wiedzy, praktycznych umiejętności technicznych i gotowości ich stosowania oraz nowe
materialne środki techniczne. Ich przedmiotem – nowe techniczne metody produkcji oraz nowe
bądź lepsze jakościowo wyroby”69.
Odosobnioną teorię prezentuje Zbigniew Madej. W przeciwieństwie do pozostałych autorów
definicji innowacji, zarówno polskich, jak i zagranicznych, przedstawiających pojęcie zawsze w
ujęciu pozytywnym, podchodzi do zagadnienia odmiennie. Co prawda za innowacje uznaje coś
nowego, tzn. zmiany w stosunku do istniejącego stanu, z tym, że zmiany te mogą mieć charakter
postępowy, neutralny bądź regresowy70.
We wszystkich przedstawionych powyżej definicjach można zauważyć pewne cechy
wspólne, jak np., nowość, zmiana, kreacja, oryginalność. Elementy te są niezwykle istotnymi
cechami innowacji.

2. Rodzaje innowacji
W literaturze przedmiotu możemy spotkać różnorodne kryteria klasyfikacji innowacji.
Pozwala to na ich przyporządkowanie do odpowiednich kategorii aktywności ludzkiej oraz
zrozumienie roli w poszczególnych sferach tejże działalności. Niejednokrotnie te same innowacje
przypisywane są do różnych grup, ponieważ poszczególne typy innowacji są ze sobą bardziej lub
mniej związane71. Tak jak nie ma jednej definicji innowacji, tak i nie może być jednej płaszczyzny
wyodrębnienia poszczególnych jej rodzajów. Podobnie jak samo pojęcie innowacji, tak i ich
klasyfikację możemy rozpatrywać według ujęcia szerokiego i wąskiego.
Szeroki podział innowacji prezentuje B. Ileczko, dzieląc je na:
• antropocentryczne – odnoszą się do rożnych przejawów życia ludzkiego,
• społeczne – związane z organizacją stosunków międzyludzkich,
• biotyczne – w zakresie przyrody,
• techniczne – zmiany w technologii i technice72.
Inną klasyfikację innowacji proponuje W. Dobrołowicz:
• naukowe, techniczno-technologiczne, społeczne, artystyczne itp. – klasyfikacja ze względu
na dziedzinę wiedzy czy praktyki, do jakiej się odnoszą,
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Spruch W., Strategia postępu technicznego, PWN, Warszawa 1976, s. 37-38.
Pajestka J, Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego. Determinanty postępu, PWE,
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• pierwotne lub wtórne – te pierwsze opierają się na procesie twórczym, są oryginalne i
polegają na praktycznym wykorzystaniu po raz pierwszy wynalazków i odkryć. Z kolei
innowacje wtórne, czyli te nieoryginalne, są nowościami zapożyczonymi, np. z praktyki
przemysłowej,
• mające postać materialną, np. dzieło sztuki, urządzenie, książka, wyrób itp. lub
niematerialną, ale zmaterializowaną np. idea, teoria, nowa metoda, pomysł itp., wyrażone w
symbolach, obrazach, słowach,
• zaprogramowane i niezaprogramowane – podział ze względu na możliwość przewidywania
zdarzeń,
• instrumentalne i ostateczne - w zależności od roli innowacji w osiąganiu dalszych celów. Te
drugie są celem, a pierwsze jedynie środkiem, który prowadzi do jakiegoś innego celu73.
Powyższa klasyfikacja ma wymiar nie tylko poznawczy, ale głównie praktyczny z racji tego,
iż prawa rządzące różnymi rodzajami innowacji nie są jednakowe. Także stopień przyswajania
innowacji jest różny, co zależy od dziedziny, której one dotyczą74.
Kolejny szeroki podział, pomimo że zawężony do obszaru działalności przedsiębiorstwa,
przedstawia W. Kotarba75. Dzieli on innowacje według takich kryteriów jak:
1. Nowości w skali:
• światowej
• krajowej
• indywidualnej itd.,
2. Korzyści:
• gospodarcze – korzyści są efektami wymiernymi,
• społeczne – korzyści są efektami niewymiernymi,
• społeczno-gospodarcze – korzyści wymierne i niewymierne,
• potencjalne – korzyści mogą zostać osiągnięte po wdrożeniu innowacji,
• rzeczywiste – korzyści zostały osiągnięte.
3. Nowości i korzyści – jw. np. innowacja światowa, społeczno-gospodarcza, krajowa,
rzeczywista, potencjalna,
4. Środków, które prowadzą do innowacji, a tym samym ją tworzą:
• innowacje techniczne – środkiem tworzącym innowacje jest technika,
• innowacje technologiczne – środkiem jest technologia,
• innowacje organizacyjne – środkiem jest organizacja,
• innowacje mieszane – kombinacje wyżej wymienionych.
5. Przedmiotu, obiektu innowacji:
• innowacje wyrobu – przedmiotem innowacji jest wyrób,
• innowacje procesu – innowacja zmienia proces (organizację, technologię)76.
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Szatkowski K., Zarządzanie innowacjami…, [w:] Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami…, op.
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Rodzaje innowacji można analizować według wielu różnych kryteriów.
W nawiązaniu do powyżej przedstawionego kryterium korzyści, należy zaprezentować także
troszkę inny podział innowacji, ale również skupiający się na przynoszonych społeczeństwu
korzyściach, tak więc rozróżnia się innowacje, które powodują:
• obniżkę kosztów,
• polepszenie jakości produktów,
• wzrost ilości produktów,
• poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa,
• ochronę naturalnego środowiska człowieka77.
Biorąc pod uwagę kryterium przedmiotowe, wyróżniamy:
• innowacje produktowe – które wprowadzają do produkcji nowe wyroby i udoskonalają już
istniejące,
• innowacje procesowe – polegają na wykorzystywaniu nowych technologii wytwarzania lub
na ulepszaniu tych dotychczas używanych,
• innowacje organizacyjne – usprawniają organizację pracy i produkcji78.
Innowacje możemy podzielić także pod kątem źródła:
• innowacje zagraniczne – te przyjmowane z zagranicy, bazują na naśladownictwie, np. zakup
innowacji w postaci know-how, licencji,
• innowacje krajowe – do krajowych źródeł innowacji należą np. przedsiębiorstwa, własne
zaplecza badawcze przemysłu, jednostki badawczo-rozwojowe, laboratoria79.
Ze względu na kryterium oryginalności zmian wyodrębniamy:
• innowacje kreatywne, oryginalne, twórcze, zwane również w literaturze przedmiotu
pionierskimi, przełomowymi, unikatowymi, radykalnymi, epokowymi – są to wynalazki i
odkrycia stanowiące oryginalne wytwory pionierskiej pracy jednostki bądź całego zespołu,
jak dotąd nie zastosowane produkcyjnie w danej gospodarce,
• innowacje imitujące, nieoryginalne, adaptowane, wtórne – polegają na naśladowaniu,
odtwarzaniu i rozpowszechnianiu oryginalnych osiągnięć, zmian80.
Z powyższą klasyfikacją, z uwagi na znaczenie innowacji w świecie techniki i wpływu na
zakres rozwiązań nowatorskich, łączy się również podział na:
• innowacje podstawowe – dokonują pewnego przełomu technologiczno-organizacyjnego, co
sprawia, że przyczyniają się do radykalnych zmian ekonomiczno-społecznych, np.
wynalazek tranzystora, na bazie którego zbudowano pierwsze układy scalone, a następnie
mikroprocesory, te zaś wykorzystywane są do budowy komputerów,
• innowacje usprawniające – tylko udoskonalają innowacje podstawowe. Polegają na
wprowadzaniu ciągłych zmian do produktów i procesów wytwórczych, np. różne rodzaje
układów scalonych i mikroprocesorów81.
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Następnym zbieżnym kryterium jest czas i zakres oddziaływania innowacji:
• innowacje rewolucyjne – zasięg zmiany techniczno-organizacyjnej jest bardzo szeroki i
stanowi nowy paradygmat dla przedsiębiorstw w krótkim okresie,
• innowacje ewolucyjne – mają wpływ na pozycję firmy w dłuższym okresie82.
Idąc dalej tym tropem, biorąc pod uwagę ich skalę, wyróżniamy:
• innowacje radykalne – rewolucjonizują produkcję, kojarzy się je z przełomem technicznoorganizacyjnym. Występują rzadko, ponieważ ich podstawą są długotrwałe i kosztowne
badania naukowe, a do tego ryzykowne,
• usprawniające produkcję – opierają się na wprowadzaniu niewielkich zmian wynikających z
istniejącego zasobu wiedzy83.
Innowacje mogą być również klasyfikowane pod kątem stopnia złożoności procesu
innowacyjnego oraz liczby twórców:
• innowacje sprzężone - dzieło wspólnego wysiłku wielu osób, zespołów specjalistycznych
bądź nawet instytucji. Niezbędnym wymogiem w procesie tworzenia takiej innowacji jest
uzgadnianie poczynań wszystkich współpracujących i zainteresowanych, co wynika ze
złożoności problemów techniki, jak również powoływania zespołów zadaniowych w
ośrodkach badawczych, które odpowiedzialne są za odrębne dziedziny nauki i techniki,
• innowacje niesprzężone – są efektem jednego twórcy, który posiada wystarczający zasób
wiedzy, umiejętność posługiwania się środkami technicznymi oraz odpowiednie środki
finansowe. Polegają na nieznacznych udoskonaleniach procesu pracy84.
Nie bez znaczenia pozostaje również podział innowacji ze względu na uzyskanie
wyłącznych praw do stosowania danego rozwiązania w systemie ochrony własności przemysłowej,
czyli zdolność patentową. Rozwiązania takie zwane są projektami wynalazczymi i dzielimy je na:
• wynalazki (podlegające opatentowaniu) to nowe rozwiązania, które mają charakter
techniczny i nie wynikają w sposób oczywisty ze stanu techniki oraz nadają się do
zastosowania. Cechują się: nowością (wynalazek nie był udostępniony do wiadomości
publicznej przed datą jego zarejestrowania), nieoczywistością (biorąc pod uwagę aktualny
stan techniki wynalazek nie jest oczywisty dla specjalistów z danej dziedziny),
stosowalnością przemysłową (musi być możliwość wykorzystania go w skali
przemysłowej),
• wzory użytkowe – to użyteczne i nowe rozwiązania również o charakterze technicznym,
które dotyczą kształtu, budowy bądź zestawienia elementów przedmiotu o trwałej postaci,
• projekty racjonanalizatorskie są nowymi rozwiązaniami technicznymi lub technicznoorganizacyjnymi, nie będące wynalazkiem, czy też wzorem użytkowym, które nadają się do
zastosowania i mogą być uznane za korzystne85.
Przyjmując za podstawę zakres powodowanych przez innowacje skutków możemy mówić o:
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• innowacjach strategicznych (duże) – służących realizacji strategicznych celów
społeczeństwa. Dotyczą przedsięwzięć innowacyjnych o dużym znaczeniu społecznogospodarczym i długofalowym charakterze.
• innowacjach taktycznych (małe)odnoszących się do wszystkich bieżących zmian w
wyrobach, technologii produkcji oraz organizacji pracy, które podnoszą efektywność
gospodarowania w krótszym okresie86.
Kolejnym kryterium podziału może być przyczyna powstawania innowacji i mamy wtedy:
• innowacje popytowe (zamówione) – inicjowane przez rynek,
• innowacje podażowe (niezamówione) – inicjowane przez technikę i naukę87.

•
•
•
•

Natomiast rozpatrując intensywność technologiczną i kapitałową wyróżniamy innowacje:
„lekkie” o zaawansowanej technologii,
„ciężkie” o zaawansowanej technologii,
„lekkie” o prostej technologii,
„ciężkie” o prostej technologii88.

Nie można pominąć tu podziału jaki podaje podręcznik Oslo Manual, według którego
wyróżniamy cztery podstawowe typy innowacji:
• innowacja produktowa - to wprowadzenie nowego bądź istotnie ulepszonego towaru lub
usługi, z punktu widzenia swych cech czy też zastosowań. Udoskonalenia mogą dotyczyć
specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania,
bardziej przyjaznej obsługi produktu oraz innych cech funkcjonalnych.
Innowacje produktowe mogą powstawać zarówno w oparciu o nową wiedzę i technologię,
jak również nowe kombinacje i zastosowania już istniejącej. Pojęcie produkt dotyczy wyrobów i
usług.
Innowacją w obrębie produktu jest także produkt o nowym zastosowaniu przy jedynie
niewielkich zmianach w jego specyfikacji technicznej.
Istotne udoskonalenia istniejących już produktów mogą obejmować zmiany w
wykorzystywanych materiałach, częściach składowych oraz innych cechach wpływających na
poprawę ich funkcjonalności.
Biorąc pod uwagę sektor usług, to innowacje produktowe skupiają się na ulepszaniu
sposobów dostarczania usług, np. zwiększeniu wydajności i szybkości, wprowadzaniu całkiem
nowych usług lub dodaniu do tych istniejących nieznanych jak dotąd funkcji.
Integralną częścią opracowywania i implementacji innowacji produktowych są prace
projektowo-konstruktorskie. Jednak za innowacje nie są uważane zmiany, które nie wnoszą
istotnych zmian cech funkcjonalnych bądź zastosowań produktu. Mogą natomiast być traktowane
jako innowacje marketingowe. Rutynowe uaktualniania czy regularne zmiany sezonowe także nie
są innowacjami 89.
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• innowacja procesowa to wdrożenie nowej czy też znacząco ulepszonej metody produkcji lub
dostawy i chodzi tu głównie o zmiany obejmujące technikę, urządzenia, oprogramowanie.
Efektem wprowadzania innowacji procesowych może być spadek kosztów jednostkowych
produkcji czy dostawy, poprawa jakości, produkcja lub dostarczenie nowych bądź istotnie
udoskonalonych produktów.
Metodami produkcji są techniki, urządzenia i oprogramowania wykorzystywane do
produkcji wyrobów i usług. Z kolei metody dostawy obejmują sprzęt, oprogramowanie i techniki
stosowane do nabywania środków produkcji, alokowania zasobów wewnątrz firmy, dostarczania
produktów końcowych.
Do innowacji procesowych zalicza się nowe lub znacznie ulepszone metody tworzenia i
świadczenia usług i mogą to być zmiany zarówno w sprzęcie, oprogramowaniu używanym w
firmach usługowych, jak i zmiany w technikach i procedurach stosowanych do świadczenia usług.
Innowacje w obrębie procesów łączy się nie tylko z podstawową aktywnością danego
przedsiębiorstwa, ale także z działalnością pomocniczą, jak np. dział księgowości, zakupów,
informatyki. Implementacja nowej lub znacznie udoskonalonej technologii ICT jest innowacją
procesową, gdy wprowadzana jest w celu zwiększenia efektywności lub jakości działalności
pomocniczej90.
• innowacja marketingowa – zastosowanie nowej metody marketingowej, która obejmuje
znaczące zmiany dotyczące:
– wyglądu, opakowania produktu – przy zachowaniu dotychczasowych cech funkcjonalnych i
użytkowych. Ich celem jest uatrakcyjnienie produktu dla nabywców,
– dystrybucji produktu – odnoszą się przede wszystkim do stosowania nowych kanałów
sprzedaży, czyli metod wykorzystywanych do sprzedawania produktów i usług klientom, z
wyłączeniem metod logistycznych czyli transportu, magazynowania czy przeładunku,
ponieważ te ostatnie związane są głownie ze wzrostem efektywności.
– promocji – skupiają się na wykorzystywaniu nowych koncepcji promowania produktów i
usług, wprowadzaniu spersonalizowanych informacji w celu dostosowania prezentacji
produktów do potrzeb konkretnego klienta,
– polityki cenowej – związane są z zastosowaniem nowych metod ustalania cen sprzedaży
wyrobów i usług danej firmy. Innowacją w tym zakresie nie jest jednak nowy sposób
kształtowania cen, mający na celu tylko i wyłącznie zróżnicowanie cen dla poszczególnych
segmentów nabywców.
Celem innowacji marketingowej jest otwarcie nowych rynków zbytu, lepsze zaspokojenie
potrzeb klientów lub nowe pozycjonowanie produktu w celu zwiększenia przez przedsiębiorstwo
sprzedaży. Rutynowe, regularne sezonowe zmiany, aby mogły zostać uznane za innowacje
marketingowe, powinny odnosić się do metod marketingowych dotychczas niestosowanych przez
firmę. Jednak generalnie wyżej wymienione zmiany nie są przyporządkowywane do tej kategorii91.
• innowacja organizacyjna – jest wdrożeniem nowej metody organizacyjnej w zakresie:
– przyjętych przez przedsiębiorstwo zasad działania, obejmujących implementację nowych
metod organizowania rutynowych aktywności i procedur regulujących pracę firmy,
– organizacji miejsca pracy – dotyczy wprowadzenia nowych metod podziału
odpowiedzialności, zadań oraz podejmowania decyzji w zakresie podziału pracy w obrębie i
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, czy też w zakresie nowych pomysłów związanych
ze strukturą organizacyjną,
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– relacji firmy ze środowiskiem zewnętrznym – polega na wdrażaniu nowych sposobów
organizowania relacji/stosunków z różnymi innymi firmami czy instytucjami publicznymi.
Celem innowacji organizacyjnych jest poprawa sprawności funkcjonowania firm poprzez
redukcję kosztów administracyjnych lub transakcyjnych, wzrost satysfakcji pracowników, dostęp
do aktywów niepodlegających sprzedaży, czy też obniżenie kosztów dostaw. To co wyróżnia
innowację organizacyjną od innych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie związane jest z
wykorzystaniem takiej metody organizacyjnej w obrębie zasad działania firmy, organizacji miejsca
pracy lub stosunków z otoczeniem, która nigdy wcześniej w przedsiębiorstwie nie była stosowana.
Dodatkowo musi wynikać ze strategicznej decyzji zarządu.
Do innowacji organizacyjnych nie możemy zaliczyć zmian w zakresie przyjętych przez
przedsiębiorstwo zasad działania, organizacji miejsca pracy i relacji firmy ze środowiskiem
zewnętrznym, bazujących na już wcześniej stosowanych przez firmę metodach organizacyjnych.
Nie jest nią też samo sformułowanie strategii zarządzania. Z drugiej jednak strony, innowacją są
zmiany organizacyjne wprowadzone na podstawie nowej strategii zarządzania o ile jest to pierwsza
implementacja nowej metody organizacyjnej w przedstawionym zakresie92.
Wszystkie zaprezentowane powyżej klasyfikacje innowacji potwierdzają, że nie ma jasnego,
czytelnego i przejrzystego ich podziału. Niejednokrotnie tę samą innowację możemy zaliczyć do
kilku rodzajów kryteriów podziału.

Podsumowanie
Można jednoznacznie stwierdzić, że na przestrzeni lat, na gruncie nauk ekonomicznych, nie
stworzono jednej, czytelnej definicji innowacji. Nie zmienia to jednak faktu, iż wiele z tych
prezentowanych przez różnych autorów, opiera się na shumpeterowskich wywodach, które w
sposób uniwersalny ukazują cechy innowacji. Szanując zatem zdania i poglądy wszystkich
znawców przedmiotu i korzystając jednocześnie z ich doświadczenia, można podjąć próbę
sformułowania własnej definicji pojęcia innowacji. Moim zdaniem, innowacja jest nowym
rozwiązaniem opartym na nowej wiedzy, zakładającym wystąpienie korzystnych zmian w stosunku
do dotychczasowego stanu, w celu ich implementacji i zastosowania w praktyce, z założeniem
uzyskania określonych korzyści ekonomiczno-społecznych. W odniesieniu do działalności
przedsiębiorstw, innowacje dotyczą przede wszystkim wprowadzania, wdrażania nowych bądź
udoskonalonych produktów, procesów, marketingu, czy też organizacji. Stoję na stanowisku, iż
należy je łączyć ze wszystkimi sferami aktywności ludzkiej.
Istotną rolę w rozwoju innowacji odgrywa sfera badawczo-rozwojowa, między innymi
właśnie dlatego przedsiębiorcy powinni ściśle współpracować ze wspomnianym sektorem. Na
szczególną uwagę zasługują coraz częściej spotykane na rynku nowe trendy, jak np., innowacje
otwarte. Skupiają się one na wykorzystywaniu rozwiązań powstających tak wewnątrz, jak na
zewnątrz przedsiębiorstwa, promują wymianę informacji i wiedzy, kooperację, prowadząc do
wspólnych projektów i przedsięwzięć.
Trudno jest ustalić jeden przejrzysty i klarowny podział innowacji, choćby z racji tego, że
działalność innowacyjna jest wielowymiarowa, o ogromnym spektrum działania. Jednak studiując
literaturę przedmiotu, można zauważyć pewną prawidłowość, a mianowicie, że podział ten zawsze
zależy od przyjętych kryteriów ich klasyfikacji. Kryteria zaś ściśle korespondują z celami, jakim
mają służyć, a że jest ich wiele oraz dodając do tego fakt, iż poszczególne typy innowacji są ze
sobą w mniejszym bądź większym stopniu powiązane, to niejednokrotnie te same innowacje
przypisywane są do różnego rodzaju podziałów. Nie ulega wątpliwości, iż niezwykle trudnym jest
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stworzenie jednolitych kryteriów podziału innowacji. Zatem w kwestii tej zgadzam się z
zawartymi w opracowaniu poglądami poszczególnych autorów. Ich indywidualne podejście i
często odmienne rozpatrywanie problemu wynika z różnorodności celów i reguł. Z całą pewnością
można stwierdzić, że nie jest to wadą, a z poznawczego punktu widzenia wręcz zaletą.
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MIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW – OCENA NA PRZYKŁADZIE
WREXHAM

ECONOMIC MIGRATION AS DISINTEGRATING FACTOR
OF EUROPE ON EXAMPLE OF POLISH OUTSIDERS IN
WELSH WREXHAM

Abstract
This paper is based on my diploma work: “Culture, ethnicity,
conflict – Polish outsiders in Welsh Wrexham”. M. A thesis
includes various research. Respondents were group of nine
people where seven of them are hooligans. This subculture is
characterized by violence and intolerance. I was in Wrexham one
year and I observed many growing problems. Wrexham is a town
with economic potential. Industrial Esteta has been created on the
outskirts of which is base of international firm such as Sharp,
Tetra Park, Hoya Lens e.c. Two groups of people (Polish and
Welsh) did not tolerate each other. What is it fundamental for this
intolerance? Is it the increase of the number of economic
migration of Polish to Great Britan and chance that carters for life
needs is one of the reason this dislike? Suppose, the dislike was
caused indirectly for economics (work, payment, rivalry for
income) and social factors. What is more, the conflict becomes
violent. Economic migration was conditioned by discrimination,
racism and stigmatic of people. What is more, economic migration
is the disintegration factor of population of Wrexham.

Słowa kluczowe: migracja międzynarodowa, migracja zarobkowa, rynek pracy, dyskryminacja
Numer klasyfikacji JEL: F22

1. Wstęp
Artykuł powstał w oparciu o pracę magisterską p.t.: „Kultura, etniczność, konflikt – polscy
outsiderzy w walijskim Wrexham”, która została obroniona w lipcu 2009 roku. W czasie prawie
rocznego pobytu w Wrexham byłam świadkiem narastającego problemu w tej miejscowości, u
którego podłoża znajdowała się wzajemna niechęć dwóch grup etnicznych. Wspólne życie
Polaków i Walijczyków nie przebiegało w zgodzie, coraz częściej konfliktom towarzyszyła
przemoc. Zaistniała sytuacja rodziła pytania: czym uwarunkowana jest ta niechęć? Czy
zwiększająca się liczba migracji zarobkowych Polaków do Wielkiej Brytanii i możliwość
*
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zaspokojenia życiowych (w tym ekonomicznych) aspiracji emigrantów jest przyczyną tej niechęci?
Na podstawie przeprowadzonych badań, własnych obserwacji oraz literatury i danych
statystycznych podjęta została próba odpowiedzi na te pytania.
Ekonomia jest nauką społeczną o efektywnej alokacji ograniczonych zasobów, która
powinna przynieść zarówno korzyści materialne jak i zadowolenie osobiste. Obszar zainteresowań
ekonomii stanowią zatem indywidualne oraz zbiorowe decyzje ludności uwarunkowane
nieograniczonymi potrzebami. Wybory poszczególnych jednostek i całych społeczeństw
zdeterminowane są częściowo przez obyczaje, styl życia, a także religię, a więc szeroko rozumianą
kulturę. Ekonomia ma za zadanie ukazanie rzeczywistego świata opartego na zależnościach
pomiędzy jednostkami, które uwarunkowane są czynnikami ekonomicznymi. Negatywne
konsekwencje społeczne wynikające z wzajemnych powiązań czynników ekonomicznych oraz
relacji zachodzących pomiędzy ludźmi uwidocznione zostały na przykładzie społeczności
Wrexham.
W dobie globalizacji dążenie ludności do zaspokajania własnych potrzeb poprzez
maksymalizację dochodów jest ułatwione m.in. przez swobodny przepływ osób. Migracje
zarobkowe niosą za sobą szereg konsekwencji ekonomicznych, demograficznych i społecznych.
Konsekwencje ekonomiczne to przede wszystkim kurczenie się podaży pracy na rynku w państwie
emigrantów, w wyniku czego spada rejestrowane bezrobocie, poprawa finansowania zewnętrznego
uwarunkowana przepływem transferów emigrantów do kraju, spadek potencjalnego PKB. Państwa
zgłaszają chęć zatrudniania imigrantów w konkretnych zawodach, co umożliwia rozwój
gospodarczy w danych sektorach. Zapotrzebowanie na osoby o określonych kwalifikacjach wynika
z procesu starzenia się społeczeństw oraz niskiego przyrostu naturalnego w państwach unijnych1.
Motywem migracji niemal zawsze jest poprawa jakości życia jednostki, polepszenie dobrobytu.
Negatywnym skutkiem migracji zarobkowych jest wzrost dysproporcji dochodowej w
społeczeństwie. Migranci wpływają na życie społeczno – gospodarcze kraju w jakim żyją, a
zarazem na społeczności lokalne. Konsekwencją wzmożonych przemieszczeń ludności jest zmiana
demograficzna w strukturze ludności, wzrost podaży pracy w krajach obciążonych migracją,
spadkiem podaży pracy w krajach emigracji. Reasumując zauważalny jest odpływ ludności z
krajów uważanych za uboższe do krajów rozwiniętych, które w odczuciu jednostki umożliwią
stabilizację ekonomiczną2.

2. Potencjał gospodarczy Wrexham
Wrexham jest centrum przemysłowo - handlowym w północno-wschodniej Wali.
W ostatnich latach rodzimy przemysł jakim było górnictwo przestał istnieć i ludność została
zmuszona do przekwalifikowania zawodowego. Miasto liczy około 133 tysięcy mieszkańców.
Przemysł stanowi drugi co do wielkości sektor pod względem liczby zatrudnionych osób. W 2001
roku było to ponad 14 tysięcy osób, natomiast pierwszy sektor to usługi (prawie 32 tysiące osób
zatrudnionych). Górnictwo, już w 1841 roku było drugim co do wielkości sektorem, liczba osób
zatrudnionych w nim to ponad 2 tysiące, zaraz po rolnictwie, natomiast w 2001 roku liczba ta
wynosiła zaledwie 110 osób. Region ten został objęty głębokimi przemianami strukturalnymi, a w
konsekwencji także bezrobociem. W celu reaktywacji miasta w 1971 roku rząd powołał na
obrzeżach miasta ośrodek przemysłowy Industrial Esteta. W konsekwencji nastąpił duży wzrost

1

Ministerstwo Gospodarki, Wpływ emigracji zarobkowej na Gospodarkę Polski, Departament Analiz i
Prognoz, Warszawa, luty 2007, [w:] http://www.mg.gov.pl
2
R. Jończyk, Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium
ekonomicznych determinant i konsekwencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 26-38.
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liczby osób zatrudnionych w przemyśle do prawie 16 tysięcy, gdzie rok wcześniej było to 8 tysięcy
osób3.
Wrexham Industrial Esteta obejmuje obszar ok. 550 h. Na tym terenie znajduje się ok. 300
przedsiębiorstw. Zespół przedsiębiorstw tworzy silną i zróżnicowaną gospodarkę tego obszaru.
Jest jednym z największych ośrodków przemysłowych w Wielkiej Brytanii4. Bezrobocie w mieście
w latach 2007–2008 wynosiło ok. 1,7%, podczas gdy średnia krajowa kształtowała się na poziomie
2,4%. Wrexham jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w kraju. W ostatnich latach
kwota inwestycji, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym wyniosła 276 milionów euro.
Gospodarka Wrexham jest bardzo zróżnicowana, obejmuje sektory przemysłu takie jak: lotnictwo,
artykuły chemiczne, elektroniczne, części samochodowe, inżynieria, przetwórstwo żywności,
artykuły medyczne, farmaceutyczne, optoelektronika, opakowanie, tworzywa sztuczne. Wrexham
jest siedzibą wielu międzynarodowych firm takich jak Sharp, Tetra Park, Fibro Foods, Hoya Lens,
Duracell, TDG Logistics, Calipso Soft Drinks. To co przyciągnęło te firmy to przede wszystkim
elastyczna siła robocza5. Od 8 maja 2004 roku Wrexham jest miastem partnerskim powiatu
raciborskiego.

3. Charakterystyka grupy respondentów
Rozważania umieszczone w artykule zostały poparte badaniem eksploracyjnym
przeprowadzonym w dziewięciu wywiadach ustnych, jawnych, częściowo skategoryzowanych.
Grupę respondentów stanowili Polacy przebywający w miejscowości Wrexham w latach 2006–
2008. Respondentami było: ośmiu mężczyzn w wieku od 23 do 24 lat oraz jedna kobieta w wieku
23 lat. Wszyscy zbadani mężczyźni mieli wykształcenie średnie, jeden z nich uczęszczał na
pierwszy rok studiów zaocznych. Kobieta uzyskała dyplom licencjacki i dalej kontynuuje naukę.
Co więcej, wszyscy respondenci pochodzili z Łodzi oraz dodatkowo mężczyźni, prócz jednego
(uczęszczającego na studia), stanowili grupę kibiców tej samej drużyny piłkarskiej. Fakt ten może
okazać się istotny, ponieważ mężczyźni ci należą do grupy osób odpowiedzialnych za zjawisko
chuligaństwa stadionowego. Zjawisko chuligaństwa stadionowego jest utożsamiane z subkulturą
szalikowców. Charakterystycznymi cechami tej podkultury są: brutalność, agresja, brak tolerancji.
Istotną rolę w tych grupach odgrywają liderzy, z których zdaniem liczy się reszta szalikowców.
Liderami z reguły są osoby należące stosunkowo długo do danego zgromadzenia kibiców, które
„zasłużyły” się dla członków poprzez liczne starcia z innymi pseudokibicami bądź z policją.
Chuliganie tworzą zwarty zespół osób z ustalonymi normami i regułami, które obowiązują we
wszystkich grupach6. Można powiedzieć, że wypowiedzi respondentów należących do subkultury
chuliganów zawarte w wywiadzie mogły zostać ukształtowane przez tą subkulturę. Ich opinie były
pewne, momentami charakteryzowały się agresywnością, przede wszystkim podczas opisywania
cech Walijczyków. Natomiast wypowiedzi kobiety były dłuższe, a stosunek respondentki do
narodu walijskiego przedstawiany był w łagodniejszy sposób, chociaż też widoczna była antypatia
do tej grupy. Dodatkowym narzędziem badawczym było okazanie respondentom artykułu Marcina
Masłowskiego z Gazety Wyborczej p.t.: „Nigdy nie sprowadzę tu rodziny” z dnia 01.03.2008, w
którym autor starał się opisać sytuację w Wrexham. Artykuł stanowił w wywiadzie pewien
element zaskoczenia. Okazywany był na koniec wywiadu ze względu na to, że treść jego mogła
mieć negatywny wpływ na wypowiedzi respondentów (artykuł jest dość kontrowersyjny i wzbudza

3

http://www.wrexham.gov.uk/english/index.htm
http://www.wrexhamindustrialestate.co.uk/
5
http://www.powiatraciborski.pl
6
J. Dudała, Fani-chuligani rzecz o polskich kibolach, studium socjologiczne, Wydawnictwo Akademickie
Żak, Warszawa 2004, s. 66-79.
4

„Gospodarka w praktyce i teorii” Nr 1(26)2010

Migracja zarobkowa Polaków – ocena na przykładzie Wrexham

114

zażenowanie u Polaków przebywających w Wrexham). Wszyscy rozmówcy oznajmili, iż artykuł
jest im znajomy, a jego treści uznali za w znacznym stopniu przejaskrawione.
Należy podkreślić, iż społeczność Walijczyków w przeprowadzonym badaniu jest mocno
zawężona, ponieważ ograniczona została do klasy typowo robotniczej, natomiast klasy wyższe nie
zostały uwzględnione. Dodatkowo relacje zachodzące pomiędzy grupami Walijczyków i Polaków
skupiają się głównie w środowisku pracy.

4. Wymiar ekonomiczny migracji zarobkowej
Pozytywną stroną migracji ludności jest wzbogacanie i urozmaicanie kultur, rozwój
ekonomiczny i społeczny, rozwój gospodarczy państw, napływ kapitału oraz innowacyjności.
Zauważalne są czynniki, które zachęcają ludność do uczestniczenia w przemieszczaniu
przestrzennym. Są to czynniki wypychające oraz przyciągające. Czynniki wypychające to wojna,
klęska żywiołowa, prześladowania polityczne itd. Elementy przyciągające to przede wszystkim
lepsze warunki życia, korzyści ekonomiczne. Jednak teoria czynników wypychających i
przyciągających nie uwzględnia złożoności procesu. Migracja jest skutkiem interakcji
zachodzących pomiędzy zjawiskami determinowanymi przez czynniki działające uniwersalnie na
danym obszarze (przepisy migracyjne, zmiany gospodarcze) oraz czynniki stanowiące poziom
wiedzy i zasoby jednostki7.
W ujęciu ekonomicznym decyzja jednostki o migracji zarobkowej uwarunkowana jest przez
czynniki oparte na płacach. Uzyskiwanie zadowalającego wynagrodzenia jest czynnikiem
motywującym jednostki do pozyskiwania pracy. Dochód z tej działalności powinien co najmniej
wystarczyć na pokrycie wydatków niezbędnych do egzystencji człowieka i jego rodziny.
Oczywiście wysokość środków koniecznych do życia uwarunkowana jest między innymi przez
przyzwyczajenia człowieka do warunków bytu i indywidualnych zapotrzebowań. Niewystarczająca
wysokość dochodu doprowadza do negatywnych skutków, którymi są m.in.: spadek wydajności
pracy, brak motywacji pracowników, szerzenie się ubóstwa, poszukiwanie dodatkowych źródeł
pracy, a w konsekwencji zmiana pracy. Ten ostatni czynnik coraz częściej znajduje ujście w
migracjach zarobkowych ludności poza granice własnego kraju. Dogodna płaca powinna
prowadzić do polepszenia standardu życia i umożliwić rozwój społeczny jednostki. W Polsce płaca
minimalna w roku 2007 wyniosła 936 PLN brutto, a w 2008 roku 1126 PLN brutto. Respondenci
oznajmili w wywiadzie, iż uzyskanie comiesięcznego wynagrodzenia w wysokości płacy
minimalnej nie wystarczyłoby do zaspokojenia potrzeb, co także było motywem migracji8.
Praca i kultura są czynnikami integrującymi bądź dezintegrującymi grupę. W Wrexham
praca ma wymiar społeczny i ekonomiczny. Powoduje dezintegrację grupy Polaków jak również
całej społeczności Wrexham. Idąc dalej, rozróżniając walory ekonomiczne i społeczne praca
umożliwia zaspokajanie potrzeb materialnych i duchowych. Na podstawie wypowiedzi
respondentów wnioskuje się, iż podejście do pracy outsiderów było pesymistyczno – pozytywne, z
przeważającym negatywnym odbieraniem pracy. Wykonywanie określonej czynności było
spowodowane przymusem (konieczność egzystencji, samo utrzymania się), zniewoleniem.
Natomiast czynnik pozytywny uwarunkowany był chęcią posiadania dóbr konsumpcyjnych.
Swobodne traktowanie pracy w grupie respondentów można tłumaczyć aspektami historycznymi –
kultura szlachecka, niewyraźnie ukształtowana klasa robotnicza. W większości inteligencja
wywodziła się ze szlachty, która to wpajała szlacheckie przyzwyczajenia do pracy. W
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społeczeństwie polskim nie zostało wykształcone veblenowskie pojęcie dobrej roboty. Realny
socjalizm stawiał na ilość, a nie na jakość pracy9.
Zgodnie z teorią neoklasyczną migracja jednostek jest następstwem różnic dochodów lub też
różnic w jakości życia występujących między krajami i podejmowana jest w celu niwelowania
tych nierówności. Przebadani imigranci wykazali, że motywem zmiany miejsca zamieszkania i
pobytu był przede wszystkim zarobek. Podaż pracy jest tym większa, im większa jest płaca
oferowana na danym rynku pracy. Po kalkulacji korzyści i kosztów wynikających ze swojej
decyzji respondenci stwierdzili, iż maksymalizacja otrzymanego dochodu nastąpi wówczas, gdy
zdecydują się na przyjazd do Wrexham. Koszty tej decyzji, do których zalicza się: koszt
utrzymania podczas poszukiwania pracy, koszt podróży, samopoczucie psychiczne jednostki, nie
były znaczące. Respondenci wykazali, iż podejmując decyzję koszty były znacznie mniejsze od
korzyści. Wszyscy badani z początku zatrzymywali się u znajomych, którzy utrzymywali ich do
momentu podjęcia pracy („… czułem się jak w domu. Wszędzie byli znajomi, pomagali mi.
Jednemu z moich znajomych nawet zakupiliśmy bilet do Liverpool’u. Wiedzieliśmy, że nie ma kasy
i w Polsce mu się nie układało…”)10. Wzorując się na prawie ludności Malthusa wnioskować
można, iż ludność rdzenna Wrexham obawia się pozbawienia dostępu do środków utrzymania w
wyniku wzrostu liczby ludności (w tym wypadku większej ilości Polaków przebywających w tej
miejscowości) gotowej na podjęcie pracy. Polacy zasugerowani korzyściami ekonomicznymi
(wzrostem dobrobytu) zdecydowali się na emigrację do miejsca umożliwiającego uzyskanie
zadowolenia klasy robotniczej. Wzrost dobrobytu przyciągał coraz to większe fale migrantów z
Polski, powodując obawy i zubożenie klasy robotniczej rdzennych mieszkańców11.
Uniwersytet Surrey w wyniku badań przeprowadzonych na polskich imigrantach dokonał
klasyfikacji ludności dzieląc ją na cztery kategorie. Pierwszą z nich są bociany, czyli osoby, które
przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii na kilka miesięcy. Grupa ta to przede wszystkim rolnicy i
studenci, odkładają zarobione pieniądze i swój wyjazd traktują jako awans finansowy. Wciąż
przeliczają funty na złotówki oraz dokonują porównywania cen. Drugą kategorią są chomiki.
Osoby będące chomikami dużo pracują i mało wydają, są zdecydowane na powrót do kraju wtedy,
gdy sytuacja w kraju ulegnie zmianie, bądź zarobią na własną firmę lub mieszkanie. Istnieje
prawdopodobieństwo pozostania na stałe tej grupy imigrantów. Trzecią grupę stanowią tzw.
buszujący. Snują oni przypuszczenie o powrocie do kraju, ale nie mają ściśle sprecyzowanego
terminu. Nie posiadają planów na przyszłość, więc utrzymują kontakt z oboma krajami. Ten rodzaj
migrantów odpowiada grupie przebadanych respondentów. Ostatnia grupa to łososie, którzy są
przekonani o stałym pobycie na obczyźnie. Osoby te mają świadomość różnicy w kosztach życia
codziennego12. Polscy imigranci w Wrexham to „nomadzi pracy”. Do przemieszczenia
przestrzennego poza granice własnego kraju zostali zmotywowani niedostateczną wysokością
otrzymywanego dochodu, bądź zupełnym jego brakiem jak również nie posiadaniem perspektyw
na dalsze życie13.
Migracje Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2005–2008 wzrosły znacząco. Fakt ten
obrazuje poniższy wykres przedstawiający ogólną liczbę emigracji z Polski wraz z
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uwzględnieniem również emigrujących do Wielkiej Brytanii. W 2005 roku liczba migrantów na
pobyt stały w Wielkiej Brytanii wynosiła 3,1 tys., w 2007 roku już 9,2 tys., a w 2008 – 6,6 tys.
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Analizując dane statystyczne największy przypływ Polaków na Wyspy zauważalny był w
2007 roku, w którym to właśnie uwidoczniony został narastający problem pomiędzy Walijczykami
i Polakami w Wrexham. Migracja zarobkowa mogła przyczynić się do konfliktu pomiędzy tymi
dwoma grupami. Chęć poprawy jakości i standardów życia, wiążąca się z uzyskiwaniem
większych dochodów przez jednostki, ułatwienia w przemieszczaniu się osób związane z
przynależnością do Unii Europejskiej spowodowały wzrost migracji zarobkowej. Liczba legalnie
pracujących Polaków (wraz z uwzględnieniem pracowników sezonowych) w Walii w 2006 roku
wynosiła 3,7 tys., w 2007 roku kształtowała się na poziomie 8,9 tys., natomiast w 2008 roku
wzrosła do 11 tys. Dodatkowo liczba osób pracujących w Wrexham pochodzących spoza Walii
kształtowała się na poziomie 15,7 tys. w 2008 roku. Szacuje się, iż około 67% tej liczby stanowili
Polacy14.
Z danych bilansu płatniczego trudno jest oszacować dokładną wysokość środków
pieniężnych transferowanych do Polski zza granicy. Ze względu na wzrost mobilności jednostek
udających się w szczególności do krajów Unii, nastała potrzeba oszacowania wielkości dochodów
Polaków z pracy za granicą. W bilansie płatniczym takie dochody uwzględniane są w
następujących pozycjach: wynagrodzenia pracowników ujęte w pozycji dochodów oraz przekazy
zarobków ulokowane w pozycji transfery prywatne. Te pierwsze dotyczą wynagrodzeń Polaków
przebywających krótkookresowo za granicą. Pozycja druga zaś obejmuje wynagrodzenia
pracowników polskich przebywających za granicą dłużej niż rok. Z racji tego, iż respondenci są
migrantami długookresowymi przedstawione zostaną dane uwzględnione w transferach
prywatnych15.
14

http://www.statswales.wales.gov.uk
Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, Nowa metoda szacunku dochodów z pracy Polaków za
granicą – bilans płatniczy, 07.04.2008, [w:] http://nbp.pl
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Tabela 1
Przekazy zarobków w mln PLN
2004
Przekazy zarobków

4074

2005
5911

2006
9140

2007
11696

2008
11213

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bilansu płatniczego [w:] http://nbp.pl

Zaobserwowany wzrost migracji zarobkowej w latach 2005–2008 znajduje odzwierciedlenie
w wzroście transferów pieniężnych do Polski z tytułu pracy Polaków za granicą. W 2008 roku
przekazy pieniężne zostały zwiększone prawie trzykrotnie w porównaniu z rokiem 2004.
Nasilająca się migracja zarobkowa do Wielkiej Brytanii spowodowała, iż przekazy zarobków z
tego kraju do Polski wzrosły prawie pięciokrotnie, porównując rok 2004 (przekaz zarobków
wynosił 853 mln PLN) z 2007 rokiem (przekaz zarobków wynosił 4009 mln PLN). Co więcej,
struktura geograficzna przekazów zarobków także uległa zmianie. W 2004 roku Niemcy były
krajem, z którego został odnotowany największy przepływ transferów pieniężnych. Przekazy
zarobków z Niemiec stanowiły 35% ogółu transferów pieniężnych Polaków przebywających
długookresowo za granicą. Natomiast przekazy zarobków z Wielkiej Brytanii stanowiły 21%, czyli
w przybliżeniu 855 mln PLN i odpowiednio transfery pieniężne z Irlandii stanowiły 13%.
Natomiast w 2007 roku przekazy z Wielkiej Brytanii do Polski, jak i z Irlandii, wyniosły już 34%
ogółu, co stanowi w przybliżeniu 3977 mln PLN. Transfery pieniężne z Niemiec wyniosły
zaledwie 13%16.
W dzienniku „Daily Mail” (listopad 2007), ukazał się artykuł, w którym to przedstawiono
obawy Brytyjczyków związane z rosnącą liczbą urodzeń polskich dzieci. W 2004 roku na
Wyspach brytyjskich przyszło na świat 1392 młodych Polaków, w 2005 roku – 3403, natomiast w
2007 roku ok. 13000. Do szkół brytyjskich w 2007 roku uczęszczało 170 tysięcy polskich dzieci.
Średni koszt porodu to ok. 1578 GBP, który to finansowany jest z budżetu instytucji
ubezpieczeniowej NHS17.

5. Społeczne konsekwencje migracji zarobkowych
Prócz skutków ekonomicznych taka mobilność jednostek powoduje szereg konsekwencji
społecznych. Nagły wzrost liczby polskich imigrantów w Wrexham obudził w lokalnej
społeczności obawy o miejsca pracy, a więc lęk przed pogorszeniem dotychczasowego bytu
jednostek (obawy ekonomiczne), a w konsekwencji doprowadził do konfliktu pomiędzy
Walijczykami i Polakami, przejawów dyskryminacji na rynku pracy oraz przejawów rasizmu. Im
większy jest strach grupy dominującej (rdzennych mieszkańców), tym większe jest
prawdopodobieństwo wystąpienia uprzedzeń. Dodatkowym elementem potęgującym poczucie
strachu jest liczebność grupy podporządkowanej (przyjezdnej)18. Sytuację w Wrexham można
rozpatrywać z punktu widzenia konfliktu otwartego. Duży napływ Polaków do tej miejscowości,
wiąże się pozyskiwaniem miejsc pracy, a więc z wykluczeniem starych mieszkańców z możliwości
zatrudnienia. Walijczycy poczuli się zagrożeni i w konsekwencji zrodziła się potrzeba obrony
własnego terytorium. Polacy potęgowali ich obawy poprzez życie i poczucie, że są u siebie19 („…
16

Tamże
Biuletyn migracyjny. Migracja międzynarodowa: Polska – Unia Europejska – Europa Wschodnia,
Nr 15, [w:] http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl
18
J. Mucha, Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej, Polskie Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 2006, str. 124–146.
19
J. Much, Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, NOMOS, Kraków 2005, s. 98-102.
17
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tam każda dzielnica jest polska…”20;„…żyłem tak jak w Polsce…”)21. Aspekt ekonomiczny okazał
się jednym z elementów napędzających konflikt pomiędzy tymi dwoma narodami. Walijczycy
obawiali się tego, że wraz z stopniowym podwyższaniem standardu życia przez Polaków,
możliwości wybierania pracy i uzyskiwania awansów, liczebność ich w znacznej mierze się
powiększy, choć i tak w ich odczuciu Polaków było za dużo („…Was tu za dużo przyjechało…”)22.
Migracje zarobkowe powodują szereg negatywnych następstw społecznych. Jednym z
procesów, który negatywnie wpływał na relacje zachodzące między Walijczykami i Polakami była
niezadowalająca komunikacja międzykulturowa. W większości przeprowadzonych wywiadów
zostało wykazane, iż główną barierą w efektywnym komunikowaniu był język. Jedynie kobieta
oznajmiła, iż nie miała problemu z porozumiewaniem się, co mogło być wynikiem jej wieloletniej
edukacji. Większość Polaków wyjeżdżających do Wrexham nie zna języka angielskiego ponieważ
wychodzi z założenia, że jeżeli jest tam tak dużo Polaków to bez problemu będą potrafili się
porozumieć, tym bardziej, że znajdują się tam polskie sklepy, a w agencji, w której składa się
wniosek o wynajęcie domu pracuje Polka. Ponadto praktycznie zawsze jednostka jedzie tam po
namowie znajomych, którzy już tam mieszkają. Nowe osoby nie są więc zdane tylko i wyłącznie
na siebie samych: „…Trudności z językiem na początku pojawiały się na każdym kroku, w pracy,
wszędzie. Oni też tak nie tłumaczyli, nie chcieli nam pomóc ci Anglicy, rozmawiali z nami tak
jakbyśmy znali język perfekcyjnie, nie próbowali używać jakiś prostych słów…”23;
„…zauważyłam, że jak wyjeżdżali ludzie nawet jeszcze pięć lat temu to pojęcie o języku jakieś tam
mieli, bo wiedzieli, że jak kompletnie nie znają języka to sobie nie poradzą. Na chwilę obecną jest
tyle migracji, że ludzie wychodzą z założenia, że nie muszą znać języka, bo jest tu tyle Polaków i
znajomych, że dadzą sobie radę, ale to nie zmienia faktu, że wyjeżdżają również ci, którzy znają
język i mają jakieś dobre kwalifikacje zawodowe i dostają awanse…”24. Biorąc pod uwagę fakt, iż
nieprawidłowy przebieg procesu komunikowania się między Polakami i Walijczykami był
spowodowany nieznajomością języka obrazuje, że zakodowana informacja od nadawcy już na
samym wstępie może być w mylny sposób przekazywana. Trudności wynikające z braku
kompetencji językowej powodują niewłaściwe użycie określonych słów, które odbiorca
interpretuje inaczej niż nadawca, ponieważ wybrał on nieodpowiednią formę przekazu. Informacja
nadana w taki sposób przechodzi przez kanał, gdzie ulega wpływom szumu, pochodzącego od
samego nadawcy (przekręcania słów bądź nieprawidłowe ich użycie). Odbiorca podczas
odkodowywania przekazu, decyduje o zrozumieniu komunikatu i poprzez feedback informuje
nadawcę o jego zrozumieniu bądź nie. W tym momencie nadawca staje się odbiorcą. Natomiast w
tej sytuacji (podczas rozmowy Polaka z Walijczykiem) proces komunikacji zostaje przerwany w
momencie odebrania przekazu przez odbiorcę, feedback ogranicza się tylko i wyłącznie do
zakomunikowania o niezrozumieniu wiadomości a nie do tego, by konwersacja dalej mogła być
prowadzona, w wyniku której osoby te mogłyby z zadowoleniem uzyskać wszelkie zamierzone
cele, ustalone przed zaczęciem procesu komunikacji25.
Kanał werbalny w trakcie rozmowy między Walijczykami i Polakami jest powodem
nieprawidłowego komunikatu w sensie merytorycznym. Dodatkowo kanał wokalny i wizualny jest
też dość mocno zachwiany: „…Walijczycy wszyscy w rozmowie są tacy sami, tacy bez wyrazu,
obojętni, mają taką samą twarz, a jak idziesz w Polsce po ulicy to widzisz czy ktoś jest zły,
smutny… Polacy są agresywni…”26; „jak nie mógł zrozumieć, to starałem się porozumieć jakimiś
20

Cyt. źródło: wywiad nr 2.
Tamże, wywiad nr 9.
22
Cyt. źródło: M. Masłowski, Nigdy nie sprowadzę Tu rodziny, Gazeta Wyborcza, 01.03.2008, [w:]
http://wyborcza.pl/0,0.html
23
Cyt. źródło: wywiad nr 2.
24
Tamże, wywiad nr 1.
25
M. Golka, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, str. 22-25.
26
Cyt. źródło: wywiad nr 3.
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gestami rękoma, po polsku trochę czasami coś się powiedziało, ciężko było…”27. Z tych
wypowiedzi można wywnioskować, iż tak prowadzona komunikacja nie mogła zakończyć się
powodzeniem. Podniesiony ton głosu Polaka, starającego się wytłumaczyć o co mu chodzi,
używającego polskich słów oraz stateczność i opanowanie Walijczyków były powodem
kompletnego nieporozumienia. Pięć celów komunikowania: informowanie, wyrażanie uczuć,
pobudzenie wyobraźni, wywieranie wpływu oraz spełnianie oczekiwań, zostało przekształcone.
Zauważalne są błędy nadawcy takie jak: niewiarygodność wiadomości, zachowanie wywołujące
opór odbiorcy, sprzeczne lub niespójne sygnały oraz błędy odbiorcy: brak nawyku słuchania,
nastawienie do danej wiadomości. Dodatkowo semantyka, emocje, różnica w percepcji, te
wszystkie czynniki wpłynęły negatywnie na proces komunikacji między Polakami i
Walijczykami28.
Bazując na teorii Goffmana powiedzieć można, że komunikacja między Polakami a
Walijczykami w Wrexham jest zakłócona przez tzw. utratę twarzy podczas interakcji. Każda z tych
grup ma bowiem, odmienne zestawy praktyk zachowania twarzy, które zostały wypracowane przez
zwyczaje danego społeczeństwa. Dwie grupy mają odmienne zachowania praktyk twarzy i
interakcja zachodząca w procesie komunikowania jest niezgodna z zamierzeniami każdego
uczestnika, tzn. jednostki oczekują pozytywnego odbioru obrazu znaczeń wysyłanych przez nich
samych, ale gesty i słowa są zakodowane w tych dwóch społecznościach inaczej. Każde z nich
posiada inne zestawy praktyk zachowania, które nie odpowiadają sobie wzajemnie, więc nie mogą
być pozytywnie odebrane29. W komunikacji między kulturami może zaistnieć konflikt, jeżeli role
nie są znane, bądź mylnie odbierane przez członków innych kultur. W komunikowaniu się
Walijczyków i Polaków role też nie są znane, żadna z przebadanych osób nic nie wiedziała o Walii
i kulturze mieszkańców Wrexham. Proces komunikacji znajduje się, zgodnie z teorią Gudykunsta,
na pierwszym poziomie kompetencji komunikacyjnej – nieświadoma niekompetencja30.
Zgodnie z teorią kodów językowych Garryego Philipsa każda kultura ma odmienny kod
językowy, który nacechowany jest kulturowo przez odmienną psychologię, socjologię oraz
dodatkowo, każdy taki kod odkrywa struktury tożsamości jednostki. W celu zrozumienia
odmiennej kultury należy nie tylko rozumieć znaczenie słów, ale i sposób w jaki ludzie mówią i
jak reagują. Natomiast między Polakami i Walijczykami nie występuje prawidłowy pierwszy punkt
tej teorii, tzn. prawidłowe rozumienie słów, a żeby zrozumieć obyczaj w jaki sposób ludzie mówią,
to muszą rozumieć słowa. Tak więc klasyczny rytuał komunikacji nie zachodzi w takiej sytuacji31.
Kolejnym czynnikiem, który mógł zainicjować konflikt między tymi dwoma grupami jest
frywolny sposób bycia Polaków. Życie tam traktowane było jako wyjazd na wakacje, bez względu
na to czy ktoś przebywał tam miesiąc, rok czy trzy lata: „…żyliśmy tam jak w Polsce, raczej pobyt
tam to pewnego rodzaju wakacje, beztroskie życie, jedynym obowiązkiem była praca i zapłacenie
rachunków za dom…”32. Takie podejście do funkcjonowania w innej społeczności wbrew pozorom
może przyczynić się do pewnych konsekwencji takiego zachowania. Oczywiste jest, że ludzie
wyjeżdżający na wakacje zachowują się i czują inaczej, tzn.: beztrosko, zapominają o
codzienności. Dla Polaków w Wrexham takie traktowanie wyjazdu było rzeczą normalną.
Wynikało to może z przeświadczenia o tym, że i tak wrócą do kraju, po prostu emigracja ich z góry
skazana była na powrót do kraju, o którym wiedziała ich podświadomość. Te czynniki przekładały
się na styl życia Polaków, który stawał się mniej restrykcyjny niż w normalnych warunkach.
27

Tamże, wywiad nr 4.
E. Brzezińska, Komunikacja społeczna, Zakład Amerykański i Mass Mediów, Instytut Studiów
międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 11-51.
29
B. Sierocka (red), Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, ATUT, Wrocław 2007, s. 7-8.
30
E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s.
429-435.
31
Tamże, str. 458-465.
32
Cyt. źródło: wywiad nr 7.
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Polacy z góry traktując wyjazd jako tymczasowy, nie przykładali wagi do nowych norm oraz
działań społecznych. Osoby, które uważały pobyt w Wrexham jako pewnego rodzaju wakacje
należały do grupy respondentów utożsamianych z subkulturą chuligaństwa33.
Ciekawy element uwidocznił się podczas przeprowadzania wywiadów. Wszyscy pytani
oznajmili, że potrafili odróżnić Walijczyka i Polaka sugerując się samym wyglądem i
zachowaniem, bez potrzeby rozmowy; np.: „… oni mają charakterystyczne twarze i specyficzny
ubiór… taki niechlujny, nie dbali o siebie, nie zależało im na wyglądzie… dziewczyny w
przeciwieństwie do Polek noszą w większości dresy i bluzy z kapturem… nie było trudno ich
rozpoznać, ¾ Walijczyków jest rudych i to było bardzo charakterystyczne…”34; „Polak chodził
tak, żeby pokazać, że ma pieniądze, markowe ciuchy, można powiedzieć, że wystrojony, a Angole
chodzili tak samo na co dzień, często było tak, że w tych samych ubraniach co byli w pracy
spotykało się ich na mieście lub siedzieli w Mc Donaldzie…”35; „…z reguły ubrani byli w spodnie
dresowe, wpuszczone w białe skarpetki, bluza dresowa i buty takie białe, stare reebok, jakby na
koturnie…”36. Takie spostrzeżenia umożliwiają rozróżnianie oraz odseparowywanie się dwóch
grup. W wypowiedziach respondentów zauważalny był podział na „my” – „oni” oraz podkreślano,
iż z Walijczykami badani respondenci mają do czynienia tylko w pracy lub przy załatwianiu
codziennych spraw (pójście do sklepu, do banku itd.). Czas wolny te dwie grupy spędzały osobno.
Wolny czas Polacy i Walijczycy spędzali podobnie, zauważalna była rytualizacja w tej dziedzinie.
Dla Polaków rytuałem było spotkanie się w wąskim gronie, najbliższych znajomych, pójście na
obiad, granie w gry multimedialne, czasami jakaś rozrywka. Natomiast dla Walijczyków rytuałem
było pójście po pracy do ich ulubionego pubu bądź gry multimedialne. Tak więc nie w każdej
sferze Polacy różnią się od Walijczyków.
Walijczycy i Polacy nie posiadają znaczących cech świadczących o różnicy w wyglądzie
fizycznym, a mimo tego każdy z respondentów oświadczył, że potrafi rozróżnić Polaka od
Walijczyka bez konieczności przeprowadzenia z nim rozmowy, dodatkowo zapewnili, iż
Walijczycy też byli w stanie rozpoznać Polaka. Można przypuszczać, że zauważalny jest tutaj
odmienny rodzaj naznaczenia, który skupił się głównie na rozróżnieniu stylu życia, zachowania i
ubioru. Mechanizmy obronne tych grup jak odseparowanie, wyostrzyły w jednostkach tych
społeczności zmysły, w taki sposób, że każda z tych osób potrafiła odczytać niezauważalne na co
dzień w typowych społecznościach, znaki, które umożliwiały tak szybką segregację jednostek, a
więc umożliwiły także obronę swojej grupy przed jakimkolwiek kontaktem, który mógł
zdezintegrować zarówno Polaków jak i Walijczyków37.
Narody Walia i Polska są kulturami indywidualistycznymi, natomiast Wielka Brytania i
Polska znajdują się niedaleko od siebie w skali IDV (kraje posiadające wysoki wskaźnik IDV –
Individualism Index – charakteryzują się kulturą indywidualistyczną, natomiast niska wartość
świadczy o przynależności do kultury kolektywistycznej), wskaźnik dla Wielkiej Brytanii wynosi
89, a dla Polski 60. Kultury indywidualistyczne według teorii Stelli Ting – Toomey rozstrzygają
konflikt przez dominację oraz integrację. W zaobserwowanej sytuacji, konflikt między grupą
Polaków i Walijczyków rozstrzygany jest poprzez dominację, ponieważ każda z tych dwóch kultur
utrzymuje się przy swoich racjach. Zauważalne jest także przeświadczenie, iż własna kultura jest
lepsza od tej drugiej38.
W zbiorowości w Wrexham, kontakt kulturowy skłania się raczej ku konfliktowi kultur,
ponieważ Walijczycy obawiają się tak licznej grupy Polaków, czują się zagrożeni zadomowieniem
33

G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wydanie
drugie zmienione, Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 336-339.
34
Cyt. źródło: wywiad nr 5.
35
Tamże, wywiad nr 7.
36
Tamże, wywiad nr 4.
37
Analiza wywiadów, na podstawie własnych obserwacji.
38
E. Griffin, Podstawy komunikacji, dz. cyt., s. 442-451.
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się outsiderów w ich miejscowości: „…w trzy lata jest was tyle, że czasem w sklepie nie wiem
gdzie jestem… nie adaptujecie się, nie rozumiecie, co się do was mówi. Jak Portugale przed
dziesięcioma laty…”39; „…was tu za dużo przyjechało”40. Negatywne nastawienie w stosunku do
Polaków jest formą obrony ich kultury. Według Walijczyków, Polacy zagrażają ich zwyczajom,
zakłócają codzienne życie. Ich obawa dodatkowo może być potęgowana przez czynniki
historyczne tego narodu: imperializm, zniewolenie języka, narzucenie państwowości i kultury.
Boją się powtórzenia historii, co jest mało prawdopodobne, jednak w podświadomości
Walijczyków, Walia pozostała narodem ciemiężonym. Naród walijski dąży do pełnej autonomii.
Liczna grupa imigrantów polskich wzmaga u Walijczyków lęk przed ponownym zniewoleniem.
Wzorując się na teorii Roberta Parka można powiedzieć, że Polacy w Wrexham są grupą
emigrantów, którzy uczestniczą w życiu zawodowym, lecz stawiają opór asymilacji. Te dwie grupy
nie stały się jeszcze społeczeństwem, ponieważ nie jest zauważalny wspólny cel ani żaden stopień
solidarności. Co więcej grupy te tworzą tylko i wyłącznie zbiorowość terytorialną, w której
jednostki (a nie osoby, ponieważ Park podkreśla, że z osób składa się tylko społeczeństwo)
rywalizują między sobą oraz toczy się pomiędzy nimi walka o byt: „… rywalizacja jest o zarobki,
miejsca pracy… ogólnie wszystko tam kręciło się wokół pracy i pieniędzy, na emigracji wiadomo –
jest ciężko, konkurencja…”41; „… Polacy, którzy znajdowali się na trochę wyższych stanowiskach
od nas wywyższali się, czuli się lepsi…”42. W społeczeństwie działanie zbiorowe wymaga
komunikowania się i kontroli społecznej, co nie jest zauważalne pomiędzy mieszkańcami
Wrexham, tzn. proces komunikacji między nimi nie kończy się pomyślnie. Proces przekształcania
się zbiorowości terytorialnej w społeczeństwo w tej miejscowości zatrzymał się na pierwszym
poziomie, czyli jest na etapie konkurencji i stopniowo przechodzi w drugi, czyli w konflikt43.
Można stwierdzić, że Polacy w Wrexham tworzą grupę etniczną w sensie Federika Bartha,
tzn. są grupą praktycznie samowystarczalną, posiadają wspólne podwaliny kulturowe, tworzą pole
interakcji i komunikacji, członkowie grupy potrafią identyfikować się wzajemnie i zauważać
różnice jakie są między nimi a innymi grupami44: „… oni są inną kulturą np.: inaczej obchodzą
święta, nie ma u nich takiej rodzinnej atmosfery, ozdób na ulicach…mają inny styl bycia,
ubierania, wszystko inne…”45.
Trzymając się dalej założenia, iż Polacy są grupą etniczną, należy pójść krok dalej i relację
zachodzące pomiędzy Walijczykami i Polakami rozpatrywać jako stosunki etniczne. Według
Michaela Bantona do stosunków etnicznych dochodzi wtedy, gdy jednostki pochodzące z dwóch
grup prowadzą między sobą jakieś działanie i transakcje. Warunek ten w społeczności Wrexham
jest zachowany, chociażby Polacy wykonujący usługi na zlecenie Walijczyków np.: w sektorze
fryzjerskim, budowlanym itd. Według niego koniecznym efektem kontaktu kulturowego jest
asymilacja oraz, że konflikt rasowy można wyeliminować. Wydaje się, iż odpowiednim
porządkiem dla zbiorowości Wrexham jest pluralizm, ponieważ zarówno Walijczycy jak i Polacy
mają podobne prawa ze względu na przynależność do Unii Europejskiej i granice pomiędzy
kulturami nie są zacierane. Banton stwierdza, iż taką sytuację można zaobserwować w
społeczeństwie, w którym jest więcej niż dwie grupy. W miejscowości Wrexham, oprócz Polaków
są również Portugalczycy, Czesi, Kurdowie, Słowacy. Większość pracujących tam Polaków
znajduje się na najniższych stanowiskach, więc dalej jest to zgodne z porządkiem Bantona
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ustalanym przez pluralizm. Jeden element tej teorii może do końca nie być zgodny z sytuacją
zaobserwowaną w Wrexham, a dokładniej, że cechy etniczne mają małe znaczenie46.
John Rex uważa, że w stosunkach rasowych konflikt jest praktycznie nieunikniony. Polacy i
Walijczycy z Wrexham w większości skłaniają się ku pierwszemu typowi stosunków określonych
przez Rexa tzn.: podporządkowanie jednego uczestnika relacji w stosunku do drugiego może być
podtrzymane normami. Natomiast, coraz częściej w tej miejscowości zauważalny jest drugi rodzaj
stosunków, które charakteryzują się pominięciem norm i pojawienia się przemocy. Drastyczną
sytuacją obrazującą ten typ stosunków rasowych było morderstwo Polaka w Wrexham: „…
widziałam te żółte szarfy na stacji benzynowej Nisa, jak jechałam tamtego ranka taksówką do
pracy. Zapytałam się taksówkarza co się stało, a on, że zabili jakiegoś Polaka, zapytałam
dlaczego. Taksówkarz na to, że zabili go z powodu przynależności do narodu, z którego pochodzi,
taki konflikt narodowościowy, a później spytał z jakiego ja pochodzę, więc chyba nie zorientował
się, że jestem Polką…”47; „… to morderstwo to na pewno na tle rasowym, nienawiść do nas
narastała z każdym dniem, szczególnie okazywali to ludzie młodzi, starsi nie…”48. Polaka zabił w
prawdzie Szkot, ale sąd uznał, iż było to zabójstwo na tle „rasowym”. Przypuszczenia, że chodzi o
morderstwo na tle rasowym są bez wątpienia bardzo niepokojące. Kolejnym czynnikiem
przemawiającym za tym, iż stosunki społeczne w Wrexham mają charakter „rasowy” jest to, iż
kontakty pomiędzy grupą Polaków a Walijczykami są marginalne, wynikają z zaspokajania potrzeb
ekonomicznych. Wizja stosunków rasowych Rexa oparta jest przede wszystkim na przymusie i
dominacji jednej ze stron. Dominacja skupia się na tym, że jedna ze stron ma więcej uprawnień niż
druga oraz ta druga posiada więcej obowiązków. W wywiadach często respondenci oznajmiali, że
szczególnie w środowisku pracy zdarzało się tak, że wymagano od nich więcej niż od pracujących
na tym samym stanowisku Walijczyków49.
Liczne migracje Polaków do Wrexham spowodowały pojawienie się u Walijczyków lęku
przed naruszeniem i zburzeniem oraz negatywną ingerencją w ich lokalny świat. Obawiają się
powtórzenia historii, rozmycia ich państwowości. Wynikiem tych lęków była hermetyczność
grupy. Polacy mogą być postrzegani jako grupa nie umiejąca podporządkować się do ogólnie
panujących norm społecznych. Zamknięcie się grupy Walijczyków jest równoznaczne z lękiem
przed „zanieczyszczeniem”.
Niepokojące były niektóre wypowiedzi respondentów (należących do subkultury
chuliganów), które świadczyły o tym, że konflikt w Wrexham opiera się na podziale rasowym: „…
Jedni mieli dobre zdanie o nas, inni gorsze, jedni bardziej lubili Polaków, inni mniej. Myślę, że
trochę się nas bali, bo Polacy są trochę agresywni, nie mieli o nas najlepszego zdania, nie lubili
nas na pewno, nie lubili tak ogólnie jako Polaków, ale wiadomo jakby do nas, do kraju przyjechali
n.p.: Rumuni, też byśmy ich nie lubili, jak Rumuna widzimy na ulicy też go nie lubimy. My dla nich
jesteśmy jak tacy Rumuni, co u nas w Polsce są…”50 „… oni nas nie lubią, bo przyjechaliśmy do
ich kraju i się panoszymy jak cyganie u nas…”.51
Zabójstwo Polaka jest jednym z wielu przypadków, co prawda najbardziej drastycznym,
(pozostałe zdarzenia nie miały tak gwałtownego przebiegu), w oparciu o które można odnotować,
iż w społeczności Wrexham zauważalne są przejawy nowego rasizmu, czyli rasizmu opartego na
różnicach kulturowych. Jednostki są marginalizowane z powodu nie poddawania się asymilacji.
Społeczeństwo polskie w Wrexham nie ulega asymilacji. Polacy w ogóle nie są zainteresowani
obyczajami i stylem życia Walijczyków, ponieważ wychodzą z założenia, że są lepsi („… myślę, że
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dużo mogliby się od nas nauczyć, bo jesteśmy naprawdę mądrzejsi…”52). Takie przeświadczenie
zauważalne jest także u Walijczyków w stosunku do Polaków. Dlatego zdarzenia występujące w
Wrexham są tym bardziej niepokojące ponieważ, nie tylko jedna grupa jest grupą pokrzywdzoną a
druga oprawcą, tylko obydwie te grupy rywalizują między sobą oraz są oprawcami, tzn. nowy
rasizm w społeczności Wrexham wydaje się tak samo skorelowany z obydwu stron53. U jednostek
można zaobserwować postawę etnocentryzmu. Grupy stają się hermetyczne, tzn. prócz kontaktu,
można powiedzieć przymusowego w pracy, inne obcowanie wzajemne obydwu tych narodów jest
niewidoczne. Czas wolny po pracy grupy spędzają oddzielnie, wszelkiego rodzaju rozrywki
realizowane są tylko w obrębie własnej grupy. Natomiast trudno jest określić konkretne narzędzie
wykluczenia, ponieważ nie istnieją ogólno panujące zakazy typu: zakaz współpracy gospodarczej,
małżeństwa z członkami innych grup, kontaktu towarzyskiego. Hermetyczność grupy rodzi się
bardziej z uprzedzeń i zakorzenionych stereotypów oraz woli jednostek. Stereotypy o
Walijczykach w środowisku Polaków rozpowszechniane są za pomocą komunikacji, zwykle
jeszcze przed przyjazdem do tego miasta. Znajomi uprzedzają jednostkę o cechach i sposobie życia
Walijczyków. Z reguły osoba przyjeżdżająca do Wrexham nie zmieniała zdania o tym narodzie,
tylko utwierdzała się w przekonaniach. Teoria rzeczywistego konfliktu grupowego odnajduje
odzwierciedlenie w Wrexham. Polacy i Walijczycy rywalizują o miejsca pracy, co w rezultacie
podkreśla podział na „swoich” i „obcych”, w takiej sytuacji wyeliminowanie jakichkolwiek
uprzedzeń jest praktycznie niemożliwe. Grupa Walijczyków niekiedy faworyzuje swoje jednostki,
szczególnie w środowisku pracy (zgodnie z Teorią Tożsamości Społecznej), Polacy podkreślają
swoją odrębność, co powoduje zaburzenia procesu asymilacji54.
Wzorując się na teorii zachowań dewiacyjnych Mertona funkcjonowanie struktury
społecznej w Wrexham uznać trzeba za zakłócone. Społeczność polska w tej miejscowości jest
grupą odbiegającą od lokalnych norm. Społeczeństwo o prawidłowej strukturze społecznej i
kulturowej to takie, w którym cele kulturowe i środki instytucjonalne współdziałają. Struktura
kulturowa składa się z celów kulturowych (ukazują społeczeństwu do czego należy dążyć, tworzą
pewnego rodzaju hierarchię wartości) oraz usankcjonowanych środków (służą do realizacji
określonych celów). Polacy w Wrexham charakteryzują się mało zintegrowaną kulturą, co
uwarunkowane jest niezadowoleniem ze środków instytucjonalnych jak i osiąganych celów przez
te środki. Biorąc pod uwagę całą społeczność Wrexham, zarówno Polaków jak i Walijczyków, typ
adaptacji Polaków w tej miejscowości to bunt. Polacy czują się hamowani w rozwoju swoich
aspiracji, chcą stworzyć nową, własną strukturę bez konieczności asymilacji. Nie odpowiadają im
cele kulturowe oraz środki stosowane przez Walijczyków. W sytuacji zaobserwowanej w
Wrexham pochodzenie z innego narodu może automatycznie oznaczać przypisanie do niższego
szczebla drabiny społecznej. To znaczy, że Polacy mają mniejsze szanse na realizację określonych
celów oraz osiągnięcie sukcesu, czyli zachodzi pewna nierównowaga pomiędzy realizacją celów
kulturowych a środkami, co według Mertona sprzyja powstawaniu zachowań
nonkonformistycznych. Sukces w tym społeczeństwie, można przypuszczać, jest uzależniony od
przynależności do określonej grupy, w tym przypadku zależy od bycia Polakiem bądź
Walijczykiem:55 „… czuło się różnicę, szczególnie jak dawali kontrakty. Walijczyk dostawał po
trzech miesiącach, a Polak musiał pracować rok lub półtora, żeby dostać kontrakt i nie martwić
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się…”56; „… od Polaków wymagali więcej niż od Walijczyków na pewno…”57; „…nie oszukujmy
się, w takich fabrykach woleli brać Walijczyków…”58.

Zakończenie
Przeprowadzone eksploracyjne badanie wykazało, iż problem w Wrexham jest
wieloaspektowy. U podstaw konfliktów między Polakami i Walijczykami znajdują się czynniki
ekonomiczne, które powodują szereg następstw społecznych. Różnice kulturowe pomiędzy tymi
dwoma narodami nie są znaczące, a jednak te dwie grupy żywią do siebie niechęć. Można
powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju paradoks, w tym sensie, iż mimo podobieństwa dwóch
kultur powstaje konflikt, w którym dostrzegalne są elementy nowego rasizmu. Faktem jest, że
wypowiedzi nacechowane rasistowskimi poglądami zauważone były u respondentów należących
do subkultury chuliganów stadionowych. Jak wykazały wywiady ta podkultura charakteryzuje się
m.in. brakiem tolerancji. Czynniki obiektywne (ekonomiczne) oraz subiektywne (etniczne)
oddziaływują wzajemnie na siebie z coraz większą siłą i prowadzą do punktu kulminacyjnego,
którym może być właśnie burzliwy przebieg konfliktów (rękoczyny itd.). Obawa o stanowisko
pracy, dobra rzeczowe były elementami, które pobudzały konkurencję i wywoływały konflikt.
Przyczyny problemu (ekonomiczne i kulturowe) zaistniałego w Wrexham jak wykazało badanie są
bardzo złożone. Każda z nich zasługuje na uwagę i kompleksowe rozważenie. Co więcej,
większość respondentów stanowiły osoby należące do subkultury, która posiada normy i zwyczaje
różne od ogólnie przyjętych norm w danej społeczności. Dlatego wyniki przeprowadzonego
badania są niewystarczające do postawienia konkretnej tezy.
Duża liczba emigrantów napływających z Polski była zdarzeniem nieoczekiwanym przez
Walijczyków, tym bardziej, że przez długie lata region ten nie był popularny jako miejsce
docelowe dla przyjezdnych za granicy. Społeczność Wrexham tworzyła dość zwartą grupę, w
której więzi pomiędzy jednostkami były dość silne. Życie typowo robotniczych klas skupiało się
głównie na pracy w fabrykach, gdzie większość przełożonych znała swoich pracowników,
chociażby z dzieciństwa. Mimo rozwoju miasta, życie mieszkańców nie ulegało gwałtownym
zmianom, aż do momentu pojawienia się dużej liczby ludności napływowej. Walijczycy poczuli
się obco we własnym mieście, obawiali się o dezintegracje życia społeczności, przejęcia „złych” –
obcych nawyków. Emocje mieszkańców spotęgowało „wtargnięcie” Polaków do ich fabryk,
sklepów, pubów. Grupa emigrantów w większości nie próbowała przyjąć zwyczajów oraz stylu
życia Walijczyków. Nieprawidłowo przeprowadzany proces komunikacji utrudnił dochodzenie do
konsensusu. Dodatkowo grupa Polaków starała się w pewnym sensie narzucić styl życia
charakterystyczny dla nich. Każda z tych grup uważała się za posiadającą wyższą kulturę od tej
drugiej grupy.
Kolejnym czynnikiem, który może mieć wpływ na relacje między Polakami i Walijczykami
jest doświadczenie historyczne. Obawa Walijczyków jest być może efektem trudności
napotykanych przez lata w dążeniu do własnej odrębności oraz niezależności. Napływ Polaków
może powodować skojarzenia z natarciem na ich kraj przez naród, który chce im narzucić własną
kulturę i odebrać lub stłamsić ich odrębność. Natomiast innym, dla mnie równie prawdopodobnym
wyjaśnieniem, może być to, iż Walijczycy znaleźli w obecności Polaków sposobność do
zademonstrowania wyższości swojej kultury wobec innej grupy. Staje się to prawdopodobne, tym
bardziej, że w przeszłości to kultura walijska była uważana przez Anglików za kulturę niższą.
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Migracja zarobkowa powoduje szereg czynników, które składają się na narastającą
wzajemną niechęć tych dwóch grup, sięgającą momentami granic rasizmu. W czasie postępującej
integracji europejskiej odradzają się „stare” problemy etniczności. Era globalizacji i
technologicznego rozkwitu przysłania zaistniałe obawy i nieporozumienia pomiędzy narodami.
Nowym państwom Wspólnoty, Europa zakłada maski, które mają twarz coraz to nowszych
stereotypów, powstałych na skutek dalszych przekształceń stereotypów już istniejących przed ich
wstąpieniem do Unii Europejskiej. Pojawiają się obawy, że więcej jest czynników
dezintegrujących niż integrujących społeczeństwa Europy. Przykładem może być sytuacja w
Wrexham. Uwidoczniły się tam liczne czynniki utrudniające życie dwóch narodów w tej samej
miejscowości, począwszy od uprzedzeń, stereotypów, stygmatyzacji po konflikt etniczny i rasizm.
Przykład stosunków zaistniałych między Walijczykami a Polakami wskazuje przeszkody na drodze
integracji społeczeństw Europy, z którymi Wspólnota nie daje sobie rady.
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