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WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
NA SALDO MIGRACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

THE INFLUENCE OF SELECTED SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON
MIGRATION BALANCE, INCLUDING PARTICULAR ANALYSIS FOR
VOIVODESHIP OF LODZ
Abstract
The paper presents an analysis of human migration and its main economic and
social factors in polish voivodeships. The main reason of migration is based on
differences in the standards of living in different locations. Important factors
indicating difference are unemployment rates, average gross wages, housing
conditions and access to education. This paper also presents description of
econometric model – estimation results confirm correlation between migration
balance and socio-economic factors.

Słowa kluczowe: migracje, przemieszczenia wewnętrzne ludności, czynniki wzrostu, rozwój
społeczno-gospodarczy, województwo łódzkie
Numer klasyfikacji JEL: O15

1.

Wprowadzenie do migracji ludności

Migracje, w tym przede wszystkim na stałe, są wyrazem funkcjonowania różnorodnych
powiązań społecznych, gospodarczych i demograficznych istniejących pomiędzy miejscami emigracji
(odpływu ludności) i imigracji (przypływu ludności).1 Decyzja o zmianie miejsca zamieszkania wiąże
się zawsze z określonym stopniem ryzyka wynikającym z niepełnej informacji o nowym środowisku
pobytu. Im mniejsza jest ilość informacji, tym ryzyko, iż migracja nie przyniesie założonych efektów
jest wyższe. Migracje ludności ujęte w kontekst społeczno-ekonomicznych przemian ostatniej dekady
w Polsce są definiowane jako przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu. Są
one zwyczajowo zdeterminowane czynnikami powiązanymi z rozwojem2, ale i wcześniejszymi
powiązaniami pomiędzy określonymi punktami osadniczymi3. Rodzaje wywoływanych migracji są
zatem w ujęciu skorelowanym z czynnikami wzrostu, co najmniej trojakiego rodzaju: wahadłowe
(dojazdy do pracy), okresowe (np. załogi inwestycyjne) i trwałe (przesiedlenia)4. W ujęciu natomiast
* mgr, doktorantka, Katedra Ekonometrii, Uniwersytet Łódzki.
** mgr inż., doktorant, Katedra Ekonomii Rozwoju, Uniwersytet Łódzki.
1
W. Michalski, Studium relacji funkcjonalnych i przestrzennych pomiędzy Warszawą i Łodzią, Studia
Regionalne nr 22, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Łódź 1998, s. 62-63.
2
R. Domański, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1987, s. 263-264.
3
W. Michalski, op. cit., s. 63.
4
R. Domański, op. cit., s. 264.
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powiązań z punktami osadniczymi można je systematyzować na migracje ze względu na korelacje
zawodowe (dojazdy do pracy), gospodarcze, usługowe (handlowe), zdrowotne, oświatowe, kulturalne,
a także często, szczególnie na obszarach wiejskich, rodzinne.5 Migracje spełniają ponadto rozliczne
funkcje, przy czym do najważniejszych zalicza się redystrybucje ludności oraz zmiany
w przestrzennych układach cech populacji. Na skutek migracji zmianom ulegają:
 rozmieszczenie i gęstość zaludnienia,
 proporcje liczebne i udziały procentowe mieszkańców miast i wsi w poszczególnych regionach,
 przesunięcia ludności między dużymi i małymi miastami oraz ich strefami wpływów,
 struktury ludności według różnych cech, zwłaszcza według płci, wieku, poziomu wykształcenia,
źródeł utrzymania.6
Biorąc natomiast pod uwagę czynniki społeczno-gospodarcze rozwoju związane
z uprzemysłowieniem i urbanizacją migracje kierują się najpierw ze wsi do miast. Po osiągnięciu
wysokiego poziomu urbanizacji wzrasta natomiast udział migracji pomiędzy ośrodkami miejskimi, w
tym przemieszczeń migracyjnych pomiędzy wielkimi aglomeracjami miejsko-przemysłowymi.7
Przestrzenna mobilność ludności jest zatem następstwem różnorodnych uwarunkowań.
Migracje, tak indywidualne jak i zbiorowe, są formą zaspokajania rozlicznych potrzeb, realizacja
których wymaga przemieszczenia, zmiany miejsca zamieszkania. Mogą być one wywoływane przez
wiele różnych czynników określanych jako efekty wypychania (push effects) i efekty przyciągania
(pull effects). Zwyczajowo obszary o porównywalnie mniej korzystnych cechach (warunkach)
i bardziej atrakcyjne z punktu widzenia migrantów, nie pokrywają się, nie są tożsame. Stąd
przestrzenne zróżnicowanie, leży u podstaw migracyjnej ruchliwości ludności.8
Zauważamy zatem, iż nieodzownym warunkiem migracji jest istnienie różnic w atrakcyjności
miejsc dotychczasowego i zamierzonego zatrudnienia i zamieszkania. Atrakcyjność miejsc określają
możliwości uzyskania pracy interesującej, odpowiadającej kwalifikacjom, wysokość wynagrodzenia
oraz jakość środowiska naturalnego i społecznego. Do warunków wystarczających migracji należy
gotowość ludzi do zmiany miejsca zamieszkania, z czym może się wiązać zmiana rodzaju
wykonywanej pracy.9
Celem artykułu jest weryfikacja wpływu wybranych czynników społeczno-gospodarczych na
saldo migracji, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego, przy wykorzystaniu modelu
ekonometrycznego. Z tego względu w artykule przeanalizowano istnienie zależności między saldem
migracji a czynnikami społeczno-gospodarczymi o charakterze rozwojowym takimi jak: stopa
bezrobocia rejestrowanego w danym województwie w stosunku do stopy bezrobocia w Polsce,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyrażone w cenach stałych w stosunku do przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, zasoby mieszkaniowe wyrażone liczbą mieszkań w
przeliczeniu na 100 mieszkańców województwa oraz liczbę szkół wyższych w przeliczeniu na 1 mln
mieszkańców województwa. Artykuł ma w szczególności dokonać analizy salda migracji w ujęciu
wojewódzkim, wykorzystując dane statystyczne GUS, ze szczególnym uwzględnieniem województwa
łódzkiego zwracając uwagę na wymienione powyżej reprezentatywne wskaźniki rozwoju, decydujące
o warunkach życia, wpływające na podejmowanie decyzji w zakresie pozostania lub emigracji osób do
województw o bardziej konkurencyjnych warunkach życia.
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W. Michalski, op. cit., s. 63.
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Saldo migracji i przemieszczenia wewnętrzne ludności

2.

Saldo migracji stanowi różnicę (ujemna lub dodatnia) między napływem (imigracja) a
odpływem (emigracja) ludności (w ujęciu regionalnym dotyczy województwa, co zastosowano w
niniejszym opracowaniu). Saldo migracji wewnętrznych można obliczyć na podstawie informacji
ewidencyjnych o zameldowaniach na pobyt stały (migracje wewnętrzne i zagraniczne) oraz
wymeldowaniach z pobytu stałego (wewnętrzne i zagraniczne).Na wielkość migracji wewnętrznych
wpływ mają wspomniane atrakcyjność miejsc, efekty wypychania i przyciągania, przy czym zauważa
się w ostatnim czasie, iż większość tego typu migracji odbywa się na stosunkowo niewielkie
odległości. Są to przede wszystkim przemieszczenia wewnątrzwojewódzkie i międzywojewódzkie.
Należy tu jednak zaznaczyć, iż również część wędrówek międzywojewódzkich cechuje niezbyt duża
odległość, ponieważ pewna część osób przenosząca się na terytorium sąsiednich województw,
pochodzi z obszarów przygranicznych lub osiedla się „tuż za miedzą”10 Warto dodać, iż zauważalna
jest w ostatniej dekadzie XX w. zmiana podstawowych kierunków migracji wewnętrznych w Polsce.
Jeszcze w 1990 r. przemieszczenia ludności ze wsi do miast stanowiły 37,1% ogólnej liczby osób
zmieniających miejsce zamieszkania, drugą pozycję zajmowały wędrówki między miastami (28,2%),
z miast na wieś natomiast przemieszczało się 15,8% migrantów. Początkowo malejące, choć nadal
dodatnie dla miast saldo było związane wyłącznie ze zmniejszaniem się strumienia odpływu ze wsi do
miast. W drugiej połowie ostatniej dekady XX w. istotną rolę zaczął odgrywać wzrost napływu
ludności z miast na wieś. W rezultacie tych zmian miasta na skutek migracji wewnętrznych zaczęły
tracić ludność na rzecz obszarów wiejskich - suburbanizacja. W 2000 r. po raz pierwszy w polskich
miastach odnotowano ujemne saldo w liczbie 4,2 tys. osób, a w roku następnym wyniosło już ono –
6,5 tys. osób11. Warto jednakże nadmienić, iż terytorialne przemieszczenia ludności przyczyniają się
do przestrzennego zróżnicowania przyrostu (lub ubytku) rzeczywistego ludności. Analiza przepływów
migracyjnych według kierunków, z uwzględnieniem podziału na migracje wewnątrzwojewódzkie i
międzyregionalne wskazuje, iż przemieszczenia te cechowały się względnie stałym układem
przestrzennym. Okazuje się, iż największe aglomeracje miejskie ciągle czerpią migrantów
z otaczających je obszarów. Napływ do aglomeracji ma zasadniczo charakter regionalny i wyraźnie
zależy od odległości. Przy czym przestrzenny układ przemieszczeń międzywojewódzkich
(rozpatrywanych w opracowaniu) według kierunków jest bardziej zrównoważony. Jednakże w skali
kraju można wyróżnić kilka układów ciążeń. Pierwszy z nich obejmuje strefę centralną, związaną z
Warszawą. Uzupełniającymi ośrodkami napływu są tu: Łódź, Lublin, Olsztyn i Białystok. Drugi układ
tworzy pas województw południowych i zachodnich, w którym migracje koncentrują się na Górnym
Śląsku. Obejmuje również Rzeszów, Kraków i Wrocław. Trzeci obszar koncentracji migracji
wewnętrznych tworzy Wielkopolska z Zieloną Górą, a nawet Szczecinem i Gdańskiem jako
regionalnymi ośrodkami migracji. Podobny układ przestrzenny wykazują migracje ze wsi do miast.12
Konkludując, zasadniczym stymulatorem ruchliwości przestrzennej ludności jest poszukiwanie
pracy w ogóle lub lepiej płatnej, a zatem konkurencyjnych warunków społeczno-ekonomicznych dla
rozwoju. Umożliwia to duże przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia oraz sytuacji na
regionalnych i lokalnych rynkach pracy, powodując że miejsca lokowania się inwestycji i aktywności
gospodarczej oraz dostępne porównania przeciętnej płacy wskazujące potencjalne możliwości
szybszego wzrostu i lepszych warunków życia wydają się być atrakcyjnymi wabikami dla coraz
bardziej mobilnych migrantów. Suburbanizacja mimo wszystko ma w kategorii rezultatu migracji
wewnętrznych znaczenie drugorzędne, choć coraz bardziej dotykające zjawisk tzw. rozlewania się
miast „urban sprawl” stanowiącego niekontrolowany rozrost obszarów zurbanizowanych, stąd też w
niniejszym opracowaniu nie będzie rozpatrywane.

10

E. Z. Zdrojewski, Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w
Polsce w latach 1975 - 1996, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000, s. 163.
11
Z. Strzelecki, op. cit., s. 203.
12
Z. Strzelecki, op. cit., s. 204.
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3.

Migracje w województwie łódzkim

W tej części artykułu scharakteryzowano migracje w województwie łódzkim. Skupimy się na
międzywojewódzkich migracjach na pobyt stały (liczonych jako napływ ludności minus odpływ
ludności). W województwie łódzkim w latach 1999-2010 saldo to wynosiło średnio -1 410 osób, co
plasowało je na 10 miejscu spośród 16 województw. Najniższe średnie saldo zanotowano w
województwie lubelskim (-4 254), śląskim (-2 677) oraz świętokrzyskim (-2 353). Natomiast dodatnie
salda uzyskały tylko cztery województwa: mazowieckie (12 104), małopolskie (3 034), pomorskie
(2 235) i wielkopolskie (2 204). Szczegółowe dane przedstawione zostały w tabeli 1.
Tabela 1. Międzywojewódzkie migracje na pobyt stały - średnie saldo (w osobach) w latach
1999-2010
saldo migracji
na pobyt stały

województwo
mazowieckie
małopolskie
pomorskie
wielkopolskie
dolnośląskie
lubuskie
opolskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
podlaskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
śląskie
lubelskie

12 104
3 034
2 235
2 204
-35
-475
-495
-979
-1 095
-1 410
-1 545
-1 943
-2 316
-2 353
-2 677
-4 254

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl.

Warto również sprawdzić jak saldo migracji kształtowało się w kolejnych okresach. W
województwie łódzkim w latach 1999 – 2010 liczba ludności napływającej ani razu nie przewyższyła
liczby ludności odpływającej. Najwyższe saldo zanotowano w 2003 roku. Wyniosło wtedy -915 osób.
W 2010 roku przyjęło natomiast jedną z najniższych wartości w ciągu całego okresu: -1 757 osób.

8

Wykres 1. Saldo migracji na pobyt stały (w osobach) w województwie łódzkim
w latach 1999 – 2010

Serie1; 2003; -915
Serie1; 2000; -1107
Serie1; 1999; -1214
Serie1; 2001; -1339
Serie1; 2009;
2008; -1372
-1343
Serie1;
Serie1; 2002; -1407
Serie1; 2004; -1479
Serie1; 2005; -1564
Serie1; 2007; -1653
Serie1;
2010; -1757
Serie1; 2006;
-1771
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl.

Większą część ludności napływającej (zameldowania) do województwa łódzkiego w latach
1999 - 2010 stanowiły kobiety (53%). Podobnie było w przypadku odpływu ludności (wymeldowania)
– 54% stanowiły kobiety, 46% mężczyźni. Pomimo, że w badanym okresie liczba kobiet
zamieszkujących w województwie łódzkim przewyższała liczbę mężczyzn, w przeliczeniu na 100 tys.
mieszkańców (odpowiedniej płci) wskaźnik ten dla kobiet również był wyższy i wyniósł 209, zaś dla
mężczyzn – 213. W przypadku wymeldowań wskaźniki te wyniosły 255 dla kobiet i 274 dla
mężczyzn.
Tabela 2. Migracje na pobyt stały w województwie łódzkim według płci migrantów – średnie
wartości dla lat 1999 - 2010
zameldowania
płeć

w osobach

wymeldowania

na 100 tys.
mieszkańców

w osobach

na 100 tys.
mieszkańców

mężczyźni

2 571

209

3 144

255

kobiety

2 875

213

3 712

274

ogółem

5 446

211

6 856

265

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl.

Największa grupa ludności napływająca do województwa łódzkiego w latach 2004-201013 to
osoby w wieku 26 lat (średnio 257 osób), zaś odpływającej – w wieku 27 lat (średnio 379 osób).
Analizując rozkład wieku wyjeżdżających można stwierdzić, że są to głównie osoby między 20 a 36
rokiem życia. Bardzo podobnie wygląda sytuacja w przypadku wyjeżdżających.
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Brak danych w analogicznym podziale wiekowym dla lat 1999 – 2003, dlatego wykorzystano dane z lat
2004 - 2010.
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Wykres 2. Liczba zameldowań na pobyt stały (w osobach) według struktury wieku
w województwie łódzkim – średnie wartości dla lat 2004 – 2010
300
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liczba zameldowań [w osobach]

250

wiek
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl.

Wykres 3. Liczba wymeldowań na pobyt stały (w osobach) według struktury wieku
w województwie łódzkim - średnie wartości dla lat 2004 – 2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl.

Kolejny ważny aspekt, to struktura napływu ludności do województwa łódzkiego z
poszczególnych województw. W latach 1999-2010 średnio 24% osób napływających stanowili byli
mieszkańcy województwa mazowieckiego, na kolejnych miejscach znalazło się województwo śląskie
(17,1%) oraz wielkopolskie (11%). Najmniejsza liczba osób przeniosła się z województwa
podkarpackiego (2,4%), lubuskiego (2,1%) i podlaskiego (1,8%).
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Wykres 4. Przeciętny napływ ludności (migracje na pobyt stały w osobach) do województwa
łódzkiego z poszczególnych województw w latach 1999 – 2010
2,4%

2,1% 1,8%

MZ

3,0%
3,2%

ŚL

24,0%

3,3%

WP
DŚ

3,5%

ŚK
KP

4,5%

ZP
LB
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl.

Ponad 36% emigrantów z województwa łódzkiego w latach 1999-2010 przeniosło się do
województwa mazowieckiego. Podobnie jak w przypadku napływu, na kolejnych miejscach znalazło
się województwo śląskie (13,1%) i wielkopolskie (11,6%). Najmniejszy odpływ ludności zanotowano
do województw: lubuskiego (1,7%), podkarpackiego (1,3%) i podlaskiego (1%).
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Wykres 5. Przeciętny odpływ ludności (migracje na pobyt stały w osobach) z województwa
łódzkiego do poszczególnych województw w latach 1999 – 2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl.

Warto zauważyć, że zarówno w przypadku odpływu jak i napływu ludności ważnym
czynnikiem jest odległość między województwami. W latach 1999-2010 aż 72% ludności migrującej z
łódzkiego przeniosło się do województw z nim sąsiadujących (6 województw). Migranci z
województw sąsiedzkich stanowili natomiast 67% całości ludności napływającej.
Wskaźnikiem ułatwiającym porównywanie skali migracji między województwami jest saldo
migracji w stosunku do liczby mieszkańców danego województw. Średnio w latach 1999 -2010
najwyższe saldo migracji w stosunku do liczby mieszkańców zanotowano w województwie
mazowieckim, pomorskim i małopolskim. W województwie łódzkim relacja ta wyniosła -52, co
plasowało je na 11 miejscu spośród 16 województw.
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Rysunek 1. Saldo migracji na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach –
wartości średnie dla lat 1999 - 2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl.

Determinanty migracji w ujęciu wojewódzkim – badanie ekonometryczne

4.

Celem badania ekonometrycznego jest określenie wpływu wybranych czynników społecznogospodarczych na saldo migracji w polskich województwach. W badaniu skupiono się na migracjach
na pobyt stały. „Źródłem danych o zameldowaniach na pobyt stały w gminie oraz wymeldowaniach na
stałe za granicę jest dla GUS sprawozdawczość Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
który jest zasilany przez biura ewidencji gmin”.14
W celu uzyskania porównywalności między województwami saldo migracji (różnica między
napływem a odpływem ludności) zostało podzielone przez liczbę mieszkańców danego województwa
(i pomnożone przez 100 tys.). Tym samym zmienna objaśniana to saldo migracji (wyrażone w
osobach) w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.
Zgodnie ze wskazanymi we wcześniejszej części artykułu, głównymi czynnikami społecznogospodarczymi wpływającymi na saldo migracji, jako zmienne objaśniające w modelu wykorzystano:
 stopę bezrobocia rejestrowanego w danym województwie w stosunku do stopy bezrobocia
rejestrowanego w Polsce,
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w cenach stałych w stosunku do przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce,
 zasoby mieszkaniowe (liczba mieszkań) w przeliczeniu na 100 mieszkańców województwa,
 liczba szkół wyższych w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców województwa.
Oznacza to, że przy pomocy modelu ekonometrycznego podjęto próbę weryfikacji hipotezy o
istnieniu zależności między saldem migracji a stopą bezrobocia, przeciętnym wynagrodzeniem brutto,
zasobami mieszkaniowymi i liczbą szkół wyższych. Postać funkcyjna modelu jest następująca:
14

Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, [online], http://www.stat.gov.pl/bdl.
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( )

()

()

()

saldok ,t   0  1 st _ bez k,t   2 przec _ wyn k ,t   3 szkolyk ,t   4 mieszkaniak ,t   k ,t
gdzie:
saldok,t – saldo międzywojewódzkich migracji na pobyt stały (różnica między napływem od odpływem
ludności) w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców,
st_bezk,t – stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie k w stosunku do stopy bezrobocia
rejestrowanego w Polsce,
przec_wynk,t – przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie k w stosunku do przeciętnego
wynagrodzenia w Polsce (ceny stałe),
szkolyk,t – liczba szkół wyższych (wg faktycznej lokalizacji uczelni /jednostek zamiejscowych,
uczelnie publiczne i niepubliczne) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców,
mieszkaniak,t - zasoby mieszkaniowe (mieszkania w sztukach) w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
 i - parametry strukturalne, i = 1,… 4,
- składnik losowy.
W nawiasach nad każdą zmienną znajdują się oczekiwane znaki parametrów.
W badaniu wykorzystano dane pochodzące z Bazy Danych Lokalnych Głównego Urzędu
Statystycznego. Okres badania obejmuje lata 2003-2010 i został zdeterminowany dostępnością
danych. Obiekt badania stanowi 16 polskich województw, co łącznie daje 112 obserwacji.
Ponieważ w badaniu wykorzystano model panelowy estymacji parametrów dokonano MNK z
ustalonymi efektami (fixed effects model).15Po oszacowaniu parametrów model przyjmuje następującą
postać:



saldok ,t  908,2  160,3st _ bez k,t  462,1 przec _ wynk ,t  153,5 przec _ wynk ,t 1  12,6szkolyk ,t 
 9,7mieszkaniak ,t 1
Szczegółowe wyniki zawiera tabela 3.
Tabela 3. Wyniki estymacji parametrów modelu
Zmienna
const
st_bez
przec_wyn
przec_wyn_1
szkoly
mieszkania_1
Błąd standardowy reszt
Wsp. determ. R-kwadrat
Skorygowany R-kwadrat
Stat. Durbina-Watsona
Stat. Jarque-Bera

Współczynnik
-908,2
-160,3
462,1
153,5
12,6
9,7

Błąd stand.
125,5
33,8
117,9
90,7
3,2
4,7

t-Studenta
-7,24
-4,74
3,92
1,69
3,98
2,09

69,39
0,77
0,72
2,36
1,88

Źródło: Program Gretl.

15

Maddala G. S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 644-645.
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Na podstawie statystyki Jarque-Bera możemy stwierdzić, że reszty z modelu posiadają rozkład
normalny. Możemy zatem wnioskować o istotności parametrów na podstawie statystyk t-Studenta.
Potwierdzają one, że wszystkie zmienne są istotne (przy poziomie istotności 5%).
Współczynnik R2=0,77 wskazuje na 77% objaśnienie salda migracji przez modelu. Poziom
wskaźnika można uznać za zadowalający.
Znaki parametrów przy zmiennych objaśniających są zgodne z oczekiwaniami. Wyniki
estymacji wskazują na:
 ujemny wpływ stopy bezrobocia na saldo migracji (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców),
 dodatni wpływ przeciętnego wynagrodzenia brutto, liczby szkół wyższych i zasobów
mieszkaniowych (w przeliczeniu na mieszkańca) na saldo migracji.

5.

Interpretacja wyników

Na podstawie oszacowań parametrów strukturalnych modelu, można wysunąć następujące
wnioski:
 wzrost stopy bezrobocia w danym województwie w relacji do stopy bezrobocia w całej Polsce o
10 p. p. powoduje spadek salda migracji o około 16 osób na 100 tys. mieszkańców w tym
województwie, przy innych czynnikach niezmienionych,
 wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w danym województwie w relacji do przeciętnego
wynagrodzenia w całej Polsce o 10 p. p. powoduje wzrost salda migracji o około 46 osób na
100 tys. mieszkańców w tym województwie, przy innych czynnikach niezmienionych,
 wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w danym województwie w relacji do przeciętnego
wynagrodzenia w całej Polsce o 10 p. p. w poprzednim okresie powoduje wzrost salda migracji
o około 15 osób na 100 tys. mieszkańców w tym województwie, przy innych czynnikach
niezmienionych,
 wzrost liczby szkół wyższych o 1 szt. na 1 mln mieszkańców w danym województwie
powoduje wzrost salda migracji o około 13 osób na 100 tys. zamieszkujących w tym
województwie, przy innych czynnikach niezmienionych,
 wzrost liczby mieszkań w poprzednim roku o 1 szt. na 100 mieszkańców w danym
województwie powoduje wzrost salda migracji o około 10 osób na 100 tys. zamieszkujących w
tym województwie, przy innych czynnikach niezmienionych.

6.

Podsumowanie i wnioski

Badanie przeprowadzone za pomocą modelu ekonometrycznego wykorzystującego wybrane
dane GUS dla lat 1999-2010 pozwoliło pozytywnie zweryfikować hipotezę o istnieniu zależności
między saldem migracji a czynnikami społeczno-gospodarczymi o charakterze rozwojowym, tzn.
stopą bezrobocia, przeciętnym wynagrodzeniem brutto, zasobami mieszkaniowymi i liczbą szkół
wyższych. Wskazuje to na funkcjonowanie ujemnego wpływu wskaźnika stopy bezrobocia na saldo
migracji (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców) oraz dodatniego wpływu na saldo migracji
zarówno przeciętnego wynagrodzenia brutto, liczby szkół wyższych, jak i zasobów mieszkaniowych
(w przeliczeniu na mieszkańca).
W opracowaniu dokonano analizy salda migracji w ujęciu wojewódzkim, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa łódzkiego, zwracając tym samym uwagę na jeden z najbardziej
reprezentatywnych wskaźników rozwoju, w tym zwłaszcza rozwoju regionu łódzkiego tzn. na
konkurencyjne warunki życia, wpływające na podejmowanie decyzji w zakresie pozostania lub
emigracji osób do regionów o bardziej konkurencyjnych warunkach życia.
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Konkurencyjne warunki życia rozumiane współcześnie, to zarówno rynek zatrudnienia o
lepszych możliwościach zdobycia pracy, w tym wysokiej jakości, konkurencyjnej płacy, jak również
konkurencyjny rynek edukacyjny odpowiadający na potrzeby rynku zatrudnienia i modelu kształcenia
przez całe życie „long life-learning”, wymagający rozwoju i dostępności różnych form kształcenia, w
tym szkolnictwa wyższego. O jakości życia, rozumianej w kategorii konkurencyjnych warunków
życia, decyduje również ilość, dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych, w tym często ich stan
techniczny, standard i estetyka.
Warto nadmienić, że decydujący dla wzrostu jest aspekt związany z możliwościami rozwoju
ludzi młodych w przedziale wieku 18-36, czyli osób w najbardziej produktywnym okresie życia, o
największych możliwościach generowania wartości dodanej, budowania PKB miast i regionów, w tym
absolwentów szkół średnich i szkół wyższych.
W tym kontekście dane dla województwa łódzkiego pokazują interesującą tendencję. Z jednej
strony, na przykładzie 2010 roku – licząc zameldowania na pobyt stały osób napływających w
przedziale wiekowym 18-36 jest ich najwięcej (ich liczba waha się między 50 a 80 osób, z
maksymalnym dodatnim wychyleniem o wartości 254 dla osób w wieku 26 lat). Z drugiej zaś strony
wyjeżdżający z województwa łódzkiego to również głównie ta grupa wiekowa, tzn. osoby między 20 a
36 rokiem życia z największym udziałem osób w wieku 26 lat (emigracja na poziomie 407 osób).
Oznacza to, iż istnieje pewien potencjał rozwojowy regionu, przyciągający osoby zdolne do
budowania konkurencyjności regionu łódzkiego, przy jednoczesnym istnieniu bardzo silnego,
konkurencyjnego oddziaływania regionów, co pokazuje powyższa analiza, sąsiadujących z łódzkim
(głównie mazowieckiego, ale również śląskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego z Warszawą,
Katowicami, Poznaniem i Wrocławiem) o większej zdolności absorbcji osób o wysokiej
produktywności, regionów i miast generujących relatywnie wyższe wartości PKB, rozwijających się
relatywnie szybciej.
Tendencję tę potwierdzają zestawienia dotyczące wartości PKB na mieszkańca wybranych
sąsiadujących województw a także miast – stolic regionów (wykres 6 i 7, rysunek 2).

Wykres 6. PKB na mieszkańca w wybranych województwach i w Polsce w latach 2005 - 2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie WUS w Łodzi.
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Rysunek 2. PKB per capita dla regionalnych biegunów wzrostu w relacji do PKB Polski
za 2008 r.

Źródło: Raport na temat wielkich miast Polski, PWC, Warszawa 2011

Wykres 7. Wzrost indeksu gospodarczego metropolii polskich16

Źródło: Raport na temat wielkich miast Polski, PWC, Warszawa 2011
16

Indeks rozwoju gospodarczego, zmierzony dla 11 polskich miast objętych badaniem (stanowiący średnią
ważoną odnotowanego w latach 2005-2007 wzrostu realnego PKB na głowę mieszkańca oraz odnotowanych w
latach 2006-2010 wzrostu realnych płac i poprawy sytuacji w zakresie bezrobocia).
17

Konkludując, można powiedzieć, że kluczowym warunkiem przemieszczania się osób
(emigracji i imigracji) jest istnienie różnic w atrakcyjności miejsc obecnego i planowanego
zamieszkania i to zarówno w kontekście społecznym, jak i gospodarczym. Atrakcyjność wiąże się tu
bezsprzecznie z możliwościami rozwojowymi osób i to tych najbardziej mobilnych i produktywnych,
głównie z przedziału wiekowego 18-36. Szybciej rozwijające się ośrodki regionalne, w tym miejskie,
budujące relatywnie wyższe PKB, szybciej budują lepszą jakość życia, rozumianą jako bardziej
konkurencyjne warunki życia – zamieszkania, pracy, nauki, samorealizacji. Region, w którym stopa
bezrobocia jest niższa jest bardziej atrakcyjny od tego, z wyższą, tym bardziej że w
przeanalizowanych regionach następuje korelacja pomiędzy stopą bezrobocia a przeciętnym
wynagrodzeniem brutto – w ujęciu im niższa stopa bezrobocia tym wyższe przeciętne wynagrodzenie
brutto. Budujący się potencjał gospodarczy jest tu uzupełniany przez rozwijający się potencjał o
charakterze społecznym – zasoby mieszkaniowe (liczba mieszkań), czy dostępność i liczba form
kształcenia, w tym szkół wyższych.
Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym wydaje się stwierdzenie, iż migracje, w tym w
szczególności międzywojewódzkie stanowią doskonały indykator wzrostu, obrazujący zarówno
bieguny rozwoju i ich siłę w skali kraju, jak i modelowe ujęcie efektywnego budowania rozwoju dla
województwa łódzkiego, w którym niezwykle istotne jest rozwiązanie problemu relatywnie
wysokiego poziomu bezrobocia z relatywnie niskim poziomem przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, a następnie rozwijanie działań z zakresu rozwoju społecznego, rozumianych jako
zwiększenie wysokiej jakości zasobów mieszkaniowych, zwiększenie dostępności i ilości form
kształcenia. Właściwe ujęcie powyższych analiz i rozważań w strategiach i politykach rozwojowych
regionu łódzkiego i miasta Łodzi będzie skutkować wzmocnieniem społeczno-gospodarczym miasta i
województwa, a tym samym większą konkurencyjnością i jakością życia, przekładającą się na wzrost
ich atrakcyjności dla obecnych i przyszłych mieszkańców.
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Radosław Bochan

FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH RYNKÓW OLIGOPOLISTYCZNYCH W
POLSCE W ASPEKCIE DZIAŁAŃ URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I
KONSUMENTÓW

FUNCTIONING CHOSEN OLIGOPOLY MARKETS IN THE POLAND IN THE
ASPECT OF THE WORKINGS OF THE OFFICE OF FAIR TRADING
Abstract
The profile of some was introduced in the present article, discordant with the right
workings, chosen enterprises act on Polish oligopolic markets the which became
detects thanks to supervisory workings Office of Fair Trading (UOKiK). The cartel
collusions which have the place on various, Polish oligopolic markets predominate
the various kind in the objective catalogue of described delicts. Illegal agreements
can concern the inflated price not only, but also the different elements of marketing
mix tj. the product, distribution, if the promotion. The consumer from these cases,
on the wasted position stands up in every one or /and competitive enterprises which
are not the participants of this agreement. That is why proper workings subjects
entitled to monitors, finds and limits practician monopolistic he is the key element of
the existence of the free market. Last years show that the workings of UOKiK
reconcile in the businesses of the dishonest businessmen who in the discordant way
with the right desire to maximalize of one's profits more and more painfully.

Słowa kluczowe: oligopol, kartel, zmowa cenowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Numer klasyfikacji JEL: D12

Wstęp
O rynku oligopolistycznym, napisano wiele różnego rodzaju opracowań. Z punktu widzenia
nauk ekonomicznych, sytuacja w której gałąź zdominowana jest przez niewielką liczbę producentów,
jest spotykana dość powszechnie. Istotą oligopolu jest sytuacja, w której dla danej gałęzi istnieje kilka
lub kilkanaście przedsiębiorstw, z których każde ma znaczny udział w rynku. Każda z rywalizujących
firm jest na tyle duża i silna, aby w poważny sposób móc zagrozić innym. Każde przedsiębiorstwo
oligopolistyczne odczuwa działania swoich rywali, co przekłada się na uważną analizę działań
konkurentów i uwzględnienie ich możliwych zachowań we własnych działaniach. Przedsiębiorstwo w
oligopolu nie może zignorować możliwych działań i reakcji innych firm z danej gałęzi na
podejmowane przez siebie decyzje.
Wzajemna zależność przedsiębiorstw na rynku oligopolistycznym determinuje ich zachowanie,
które skupia się na prowadzeniu przez nie swego rodzaju gry. Gracze rynkowi mogą stosować różne
strategie, od których zależeć będzie jaką część rynku zdołają zdobyć i jaki będzie ich zysk. W
warunkach oligopolu może występować całe spectrum zachowań graczy rynkowych, przy czym
zorientowane są one wokół dwóch kluczowych kierunków tj. kolizji lub jej unikania. Na dwóch
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krańcach strategii przedsiębiorstw w oligopolu jest otwarta wojna np. cenowa oraz pokojowe
współistnienie.1 Charakterystyka rynku oligopolistycznego pozwala na zmowę, czyli zawieranie przez
jej uczestników jawnych lub tajnych porozumień mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie
wzajemnej konkurencji; odbywa się to głównie poprzez ustalenie limitów produkcji, podziału rynków
i wspólną politykę cenową2.
Formy porozumień oligopolistycznych można rozpatrywać na płaszczyźnie ich legalności w
systemie prawnym. Ustawy antymonopolowe, w pewnym stopniu, doprowadziły do zmniejszenia
występowania nielegalnych umów i porozumień firm oligopolistycznych, jednak żaden zakaz nie jest
w stanie całkowicie wykluczyć istnienia mniej lub bardziej nielegalnych porozumień. Powstają one
niekiedy w zawoalowanej formie lub w postaci różnych nieformalnych porozumień między
producentami. W polskiej gospodarce, na różnych jej rynkach, występuje obecnie wiele różnego
rodzaju oligopoli. Większość z nich powstała w czasie transformacji ustrojowej na przełomie lat 80tych i 90-tych z istniejących już monopoli lub duopoli.
Na straży legalności zawieranych umów oligopolistycznych stoi utworzony w 1990 roku Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który w swojej wizji i misji ma „podnoszenie
dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.
Dzięki działaniom Urzędu wzmocniona ma zostać konkurencyjność przedsiębiorstw działających na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a poprzez to Urząd przyczynia się do rozwoju gospodarczego
Polski.”3 Głównym zadaniem UOKiK jest przeciwdziałanie zawieraniu antykonkurencyjnych
porozumień i nadużywaniu pozycji dominującej na rynku oraz kontrola koncentracji przedsiębiorców.
UOKiK legitymizuje swoje działania opierając się
na Ustawie o ochronie konkurencji i
4
konsumentów .
Celem artykułu jest przedstawienie niezgodnych z prawem działań, wybranych przedsiębiorstw
działających na polskich rynkach oligopolistycznych, w aspekcie zadań kontrolnych UOKiK-u.

Charakterystyka wybranych form modeli konkurencji niedoskonałej w kontekście
działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

1.

W naukach ekonomicznych zajmujących się teorią konkurencji, fundamentalną kwestią jest
badanie wzajemnych interakcji pomiędzy zachowaniem się przedsiębiorstw a strukturą rynku, na
którym one funkcjonują. Analiza ta skupia się na wpływie, jaki wywiera struktura rynku na
zachowanie się przedsiębiorstw w zakresie decyzji produkcyjnych, cenowych, inwestycyjnych,
innowacyjnych, czy innych związanych z np. z dywersyfikacją produktu.5 W zależności od stopnia
intensywności konkurencji, na poszczególnych rynkach można wyróżnić następujące, podstawowe
modele rynku: konkurencję doskonałą, czysty monopol, konkurencję monopolistyczną oraz oligopol.
Konkurencję doskonałą można scharakteryzować jako model rynku, na którym występuje wielu
nabywców i wielu sprzedawców, a żaden z nich nie ma wpływu na cenę, popyt czy podaż. A
contrario, konkurencja niedoskonała, w skład której wchodzi konkurencja monopolistyczna i oligopol
to taka sytuacja, w której uczestnicy rynku uznają, że ich działania znacząco wpływają na wysokość
ceny rynkowej. W ekonomii konkurencję uważa się za podstawą cechę wolnego rynku, który zakłada
wolność współzawodniczenia ze sobą wszystkich podmiotów gospodarczych we wszystkich
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obszarach produkcji, handlu czy usług przy założeniu, że przedsiębiorca pragnie maksymalizować
realizację swoich interesów na subiektywnie postrzeganym rynku.
W rzeczywistości gospodarczej trudno jest wykazać istnienie konkurencji doskonałej,
najczęściej we współczesnym otoczeniu rynkowym dominują struktury pośrednie pomiędzy
konkurencją a monopolem tzw. oligopole. Produkty na rynku oligopolistycznym mogą mieć charakter
jednorodny (np. stal, cement, energia elektryczna) lub różnorodny (np. sprzęt AGD, telefonie
komórkowe, samochody). Ceny w oligopolu mogą być dyktowane przez największe przedsiębiorstwa
struktury tzw. przywódca cenowy lub ustalane w wyniku umowy między producentami. Wejście na
rynek oligopolistyczny jest relatywnie trudne, z uwagi na istnienie barier wejścia o charakterze
ekonomicznym (znaczny kapitał), technologicznym, prawnym, czy politycznym. Reasumując, w teorii
ekonomi przeważa pogląd, że wyniki funkcjonowania oligopolu są bliższe rynkowi
zmonopolizowanemu niż konkurencyjnemu. 6
Analizując rynki oligopolistyczne, uczestnicy tego rynku dość szybko zdają sobie sprawę, że
ustalane przez nich ceny są wzajemnie ze sobą powiązane. Przy obniżaniu cen przez jedno
przedsiębiorstwo, inne chcąc być konkurencyjnymi także będą starały się je obniżyć, co spowoduje
wojnę ekonomiczną i w dłuższej perspektywie może doprowadzić do deprecjacji lub nawet eliminacji
niektórych uczestników tego rynku.
Przedsiębiorstwom, z punktu widzenia własnego interesu ekonomicznego, bardziej opłaca się
porozumiewać i współpracować w celu uniknięcia wzajemnej konkurencji. Porozumienia takie
powodować mogą, nieuzasadniony wzrost cen produktów, który najdobitniej odczują konsumenci. W
skali makro, polityka konkurencji nie powinna dopuszczać do nadużywania władzy rynkowej i
zdominowania życia gospodarczego przez kilka podmiotów gospodarczych. Porozumienia kartelowe
są „szczególnie groźne dla gospodarki, gdyż z uwagi na tajny charakter oraz długotrwały okres
oddziaływania powodują trwałe zniekształcenie konkurencji, przynosząc szkodę gospodarce oraz
konsumentom”.7
Struktury monopolistyczne utrwalają się we współczesnej gospodarce rynkowej z powodu
korzyści, jakie dzięki temu mogą uzyskać przedsiębiorstwa. Wymienić można tutaj korzyści skali
uzyskiwane dzięki koncentracji produkcji, możliwość osiągnięcia zysku monopolistycznego poprzez
ograniczenie produkcji i podnoszenie cen, czy możliwość obniżenia kosztów dzięki nakładom na
badania i rozwój (B+R) oraz inwestycje.
Przedmiotem porozumień monopolistycznych przedsiębiorstw może być wspólna polityka
cenowa np.: wyznaczenie przywódcy cenowego wyznaczanie upustu, ustalanie cen, wielkości
produkcji poszczególnych przedsiębiorstw, czy prowadzenie wspólnej działalności np. inwestycyjnej.
W tym celu uczestnicy rynku w różnej formie mogą ustrukturyzować swoje strategie działania. Formy
porozumień oligopolistycznych mogą mieć formę jawną w postaci utworzenia pooli, ringów, karteli,
syndykatów, konglomeratów, holdingów, czy trustów lub potajemną nazywana zmową
monopolistyczną lub kartelową8.
Poole i ringi stanowią luźne struktury instytucjonalne mające na celu realizację konkretnego
przedsięwzięcia gospodarczego oraz osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych o charakterze
monopolistycznym Firmy wchodzące w skład porozumienia typu poolu lub ringu mogą ustalać
wspólną politykę cenową, dzielić zadania produkcyjne czy ustalać rynki zbytu. Tego typu
porozumienia oligopolistyczne są relatywnie incydentalne i tymczasowe, zawiązywane w warunkach
pogarszającej się koniunktury i rozwiązywane po pojawieniu się oznak ożywienia na rynku.
Na potrzeby niniejszego opracowania, zasadnym jest dokładniejsza analiza relatywnie często
występujących porozumień typu kartelowego. Celem utworzenia karteli jest eliminowanie lub
ograniczanie konkurencji w sytuacji, gdy konkurenci bądź partnerzy nie mają możliwości swoimi
jednostronnymi decyzjami narzucić zasad współpracy (np. cen). Porozumienia takie mogą mieć
charakter poziomy tzw. kartele horyzontalne, które zawierane są pomiędzy konkurentami, a więc
6
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podmiotami funkcjonującymi na tym samym etapie produkcji lub obrotu lub pionowy (kartele
wertykalne) polegające na ustalaniu np. cen odsprzedaży w celu dyskryminacji niektórych podmiotów
w kanałach dystrybucji.9
Utworzenie kartelu może być zgodne z prawem i nazywane jest ono jawnym porozumieniem
monopolistycznym, jednakże jawne kartele obecnie dotyczą najczęściej dużych transnarodowych
przedsiębiorstw w branżach np. surowców (ropa naftowa, cyna, kauczuk, pszenica, cukier).
Przykładem wielkiego międzynarodowego kartelu jest Organizacja Krajów Eksportujących Ropę
Naftową OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), której podstawowym celem jest
kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej, a co za tym idzie poziomu cen i opłat
eksploatacyjnych.
Na rynku krajowym kartele są najczęściej nielegalne, ponieważ zawierane są w celu
ograniczenia konkurencji i w związku z tym godzą w interesy nabywców. Zmowy tego typu w
większości krajów o gospodarce rynkowej są prawnie zakazane przez stosowne ustawy
antymonopolowe i odpowiednie urzędy kontrolne (w Polsce jest to UOKiK) , które kontrolują ceny,
określają dopuszczalne udziały w rynku i nakładają kary na podmioty łamiące obowiązujące prawo
antymonopolowe.
Najczęściej spotykane w Polsce niedozwolone porozumienia antykonkurencyjne mogą
przybierać formy10:
 zmowy cenowe, czyli bezpośredniego lub pośredniego ustalania cen lub innych warunków
obrotu towarów,
 podziału rynków zakupu lub zbytu,
 ograniczania lub eliminowanie dostępu do rynku przedsiębiorców wyłączonych z porozumienia,
 ograniczania lub kontrolowanie produkcji, sprzedaży zbytu lub inwestycji (porozumienia
kontyngentowe),
 zmów dotyczących przetargów.
Inną formę porozumień monopolistycznych stanowią syndykaty, będące wyższymi formami
umowy kartelowej, w których należące do syndykatu przedsiębiorstwa zachowują swą odrębność
organizacyjną i produkcyjną. Rezygnują one z samodzielnej sprzedaży produktów, tworząc wspólne
biuro sprzedaży, które ustala jednolite ceny. Syndykaty powstają zazwyczaj w gałęziach
wytwarzających surowce, gdzie łatwiej o dokonanie standaryzacji wyrobów.
W przypadku trustu, porozumienie monopolistyczne charakteryzuje się tym, że zrzeszone w
nim przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną i niezależność ekonomiczną. Trust powstaje najczęściej
w drodze łączenia przez przedsiębiorstwa swoich kapitałów i „poddania się wspólnemu kierownictwu
lub opanowania jednego przedsiębiorstwa przez inne, np. przez wykup jego akcji”11.
Kolejny typ porozumień pomiędzy dominującymi przedsiębiorstwami na rynku
oligopolistycznym nazywany jest koncernem, w którym związek przedsiębiorstw posiada osobowość
prawną. Firma taka działa pod wspólnym zarządem; najczęściej powstaje, gdy dominujące
przedsiębiorstwo dokonuje wykupu akcji innych przedsiębiorstw, w drodze fuzji organizacyjnych lub
w inny sposób uzyskuje kontrolę nad pozostałymi przedsiębiorstwami. W przypadku koncernu,
wszelkie formy konkurencji między „połączonymi” przedsiębiorstwami podlegają likwidacji.
Holding stanowi najczęściej spółkę akcyjną, do której należą akcje przedsiębiorstw, najczęściej
z jednej gałęzi przemysłu, w ilościach zapewniających jej sprawowanie kontroli nad ich działalnością.
Forma holdingu powstaje w rezultacie wymiany akcji firmy na walory holdingu lub poprzez rynkowy
wykup akcji przedsiębiorstwa. Celem utworzenia holdingu jest często uzyskanie kontroli przez duże
przedsiębiorstwa czy banki nad powiązanymi z nimi przedsiębiorstwami.
9
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Konglomerat zaś jest szczególnym typem porozumienia monopolistycznego, które pod jednym
kierownictwem skupia, obok podstawowej działalności produkcyjnej, inne nie związane z nią formy
aktywności produkcyjnej, handlowej lub usługowej. Konglomeraty zaczęły rozwijać się po drugiej
wojnie światowej w wyniku ekspansji dużych koncernów. Zaczęły one poszukiwać możliwości
lokowania kapitału poza podstawową sferą działalności. Motywem powstawania konglomeratów jest
m.in. chęć dywersyfikacji ryzyka i zabezpieczenie się przed oskarżeniem o praktyki
monopolistyczne.12
Porozumienia monopolistyczne powstają i znikają, wraz z nimi pojawia się i znika cena
monopolowa. W wielu gałęziach oligopolistycznych, zaobserwować można inne od dotychczas
opisywanych zasady wyznaczania cen i ilości. Bardziej trwałe jest na rynku oligopolistycznym
zjawisko przywództwa cenowego
W dalszej części niniejszego artykułu zostanie przedstawiona sytuacja na wybranych rynkach
oligopolistycznych w Polsce przez pryzmat niektórych postępowań wyjaśniających prowadzonych
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w aspekcie niedozwolonych porozumień
oligopolistycznych.

2.

Mechanizm nielegalnych porozumień na rynku oligopolistycznym w Polsce

Nielegalne porozumienia na rynku oligopolistycznym zdominowane są poprzez ustalanie cen
towarów lub usług przez biorące w nim udział podmioty gospodarcze, będące naruszeniami prawa
konkurencji. Zgodnie z prawem zakazane są „porozumienia, których celem lub skutkiem jest m.in.
wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji, polegające w szczególności na ustalaniu cen” 13.
Ujemne konsekwencje zabronionych porozumień zawieranych przez przedsiębiorców mają widoczny
wpływ na zachowania firm konkurencyjnych oraz konsumentów poprzez np. utratę dostępu do ofert
zróżnicowanych pod względem cen czy jakości.
Instytucje antymonopolowe, takie jak UOKiK, nie kwestionują kształtowania cen, lecz analizują
ich wysokość, poziom, czy stosowanie pod względem negatywnego ich wpływu na konkurencję i
interesy konsumentów. Możliwe do zastosowania nielegalne mechanizmy dotyczą stosowania cen
dumpingowych, wspólnego ustalania cen odsprzedaży, dyskryminację cenową, czy ustalanie ceny
nazbyt wygórowanych na różnorodnych rynkach.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organ kontrolny który od ponad 20 lat, w swojej
wizji i misji ma „podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla
funkcjonowania konkurencji14” postanowił przeanalizować stan konkurencji na polskim rynku
produkcji i handlu cementem oraz rynku produkcji i handlu betonem towarowym. W 115 stronicowej
decyzji nr DOK-7/09 z 8 grudnia 2009 r. Urząd ustalił, że co najmniej od 1998 r. siedem firm
„podzieliło” przedmiotowy rynek w Polsce, co oznacza, że ustalały one między sobą udziały
poszczególnych uczestników porozumienia, minimalne ceny cementu, a także wysokość podwyżek
cen oraz terminy i kolejność ich wprowadzania. Interesującymi kwestiami jest, w jaki sposób doszło
do zawiązania kartelu cementowego, jaki był mechanizm jego funkcjonowania oraz ile takich
niezgodnych z prawem porozumień obecnie funkcjonuje na polskim rynku?
Na początku rozważań, warto zastanowić się, czy producenci cementu spełniają przesłanki
zaliczające ich do grona uczestników rynku oligopolistycznego? Jak można przypuszczać, w związku
z niebagatelną karą nałożoną przez UOKiK o łącznej wysokości 411 mln zł na producentów cementu,
konkurencja na rzeczonym rynku, raczej do doskonałych nie należała. Lecz z punktu widzenia
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ekonomii, konkurencja niedoskonała typu oligopol, posiada nieco inne cechy. I tak, ponieważ na
rynku cementu szarego w Polsce:
 występuje kilka firm: Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczy, Górażdże Cement S.A. z
siedzibą w Choruli, Grupą Ożarów S.A. z siedzibą w Karsach, Cemex Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sitkówce-Nowiny,
Cementownią Warta S.A. z siedzibą w Trębaczowie, Cementownią Odra S.A. z siedzibą w
Opolu, których łączny udział w polskim rynku wynosi niemal 100%,
 produkt jest jednorodny,
 dostęp jest ograniczony (bariery wysokiej koncentracji kapitału i produkcji),
 występuje mała liczba sprzedawców, zaś wielu kupujących,
 stopień kontroli cen jest znaczący (patrz raport UOKiK),
 informacja rynkowa jest pełna,
 ceny są administrowane,
dlatego zasadne jest twierdzenie, że rynek cementu szarego w Polsce jest rynkiem
oligopolistycznym15. Na rzeczonym rynku występuje oligopol czysty (produkt jednorodny). oraz
symetryczny (nie ma lidera).16
Ceny na analizowanym rynku cementu nie reagują na niewielkie zmiany popytu i kosztów,
dopiero ich duże zmiany wywołują reakcje dostosowawcze. Cena w przypadku zapraw cementowych
ustalana jest przez oligopol, a nie przez rynek (cena administrowana). Zmiany popytu rynkowego np.
dobra koniunktura w sektorze budowlanym w 2007 roku została zasygnalizowana firmom
cementowym poprzez zwiększenie sprzedaży, co spowodowało podjęcie decyzji dostosowawczych, co
skutkowało zwiększeniem ceny cementu.
Kolejnym pytaniem, które warto zadać w tej części artykułu jest, czy firmy cementowe w
Polsce zawarły porozumienie kartelowe? Aby zminimalizować ryzyko związane z konkurencyjnymi
reakcjami dostosowawczymi producentów cementu, przedsiębiorstwa na analizowanym rynku
opracowały określone strategie działania. Wybór strategii oligopolistycznej dotyczył zawarcia
porozumienia, w efekcie którego firmy osiągnęły korzyści z tytułu uzyskania pozycji monopolisty17.
Celem stworzenia kartelu na rynku cementu było ograniczanie konkurencji, doszło ono do
skutku ponieważ producenci nie mieli możliwości swoimi jednostronnymi decyzjami narzucić zasad
współpracy. Producenci cementu w Polsce, co najmniej od 1998 roku dzielili rynek, ustalając
dopuszczalne udziały poszczególnych graczy oraz ceny minimalne cementu, wysokość podwyżek,
terminy i kolejność ich wprowadzania. W tym celu wymieniali między sobą informacje poufne - m.in.
o wielkości realizowanej sprzedaży. Ustaleń dokonywano na licznych spotkaniach zarówno wielo- jak
i dwustronnych, na szczeblu prezesów zarządu oraz dyrektorów do spraw handlowych. Jak wykazało
postępowanie UOKiK, nawet jeśli w spotkaniu nie uczestniczyli wszyscy karteliści, to dokonane
ustalenia były przekazywane nieobecnym. Podczas trwającej wiele lat zmowy zdarzały się przypadki
prowadzenia własnej polityki sprzedaży lub wprowadzenia w błąd pozostałych uczestników
porozumienia. Były to jednak próby natychmiast piętnowane przez członków zmowy oraz srogo przez
nich karane. Warto zaznaczyć, że równie srogo karane jest w Polsce budowanie struktur
ograniczających konkurencję rynkową np. poprzez porozumienia kartelowe18.
W przypadku opisywanego rynku doszło do różnych rodzajów porozumień kartelowych19:
 kartelu cenowego, gdzie ustalano wysokość cen, zasady ich kształtowania,
 kartelu podziałowego, w którym podzielono rynek terytorialnie i asortymentowo,
15
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 kartelu kontyngentowego, gdzie przedmiotem porozumienia była wielkość produkcji.
Oligopol w przypadku rynku producentów cementu w Polsce oznaczał opanowanie rynku przez
siedem dużych, niezależnych od siebie przedsiębiorstw, które za pomocą porozumienia kartelowego
kontrolowały cenę i „dzieliły się” rynkiem. Mniejsze firmy, chcąc utrzymać się na rynku, musiały
dostosować swoje działania do warunków narzuconych przez te przedsiębiorstwa. Zasadniczą
zmienną decyzyjną w kartelu był także wybór wielkości podaży, dokonywany przez konkurentów
przy uwzględnieniu decyzji podejmowanych na licznych spotkaniach.
Kolejną, kluczową kwestią w dywagacjach na temat oligopolu cementowego jest ujęcie
historyczne analizowanych zagadnień. Branża producentów cementu w Polsce przechodziła w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku istotne zmiany strukturalne. W czasie transformacji ustrojowej w
Polsce nastąpiła prywatyzacja sektora cementowego, na polskim rynku pojawili się światowi potentaci
w produkcji cementu m.in.: Dyckerhoff, Lafarge, Heidelberg, Miebach, RMC czy CRH. Firmy te
przez wiele lat budowały swoje pozycje rynkowe poprzez przejęcia czy restrukturyzacje zakupionych
przedsiębiorstw.20
W latach 90-tych w Polsce istniało około 20 zakładów, w których dominującą działalnością
podstawową była produkcja cementu. W wyniku przekształceń dokonanych w ramach poszczególnych
grup kapitałowych oraz dzięki konsolidacji sektora cementowego w 2006 roku na polskim rynku
pozostało trzynaście zakładów zajmujących się przemiałowniem cementu.21
Formy współpracy pomiędzy firmami działającymi w sektorze cementowym w Polsce
determinowały zmiany polityczno-gospodarcze z przełomu lat 1989/1990. Przed zmianami mającymi
miejsce w analizowanym okresie, producenci cementu w Polsce zrzeszeni byli w Zrzeszeniu
Producentów Cementu – organizacji, która w sposób centralny zarządzała działalnością wszystkich
przedsiębiorstw cementowych w Polsce.
Zmiany ustrojowe doprowadziły do ewolucji zasad współpracy pomiędzy firmami działającymi
w branży cementowej. Konsolidacja sektora spowodowała przekształcenia właścicielskie.
Właścicielami większości firm produkujących cement stały się duże światowe koncerny cementowe.
W wyniku wskazanych zmian, producenci cementu, których działalność do tej pory była zarządzana w
sposób centralny, stali się konkurentami prowadzącymi działalność w warunkach gospodarki
wolnorynkowej.
I właśnie działania Zrzeszenia Producentów Cementu zdeterminowały późniejsze
funkcjonowanie rynku oligopolistycznego cementu w Polsce. Zrzeszenie podejmowało decyzje
gospodarcze w odniesieniu do wszystkich zrzeszonych przedsiębiorstw. Wszyscy producenci cementu
w Polsce byli zrzeszeni, początkowo w Zjednoczeniu Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i
Gipsowego, następnie w Zrzeszeniu Producentów Cementu, a ostatecznie w Zrzeszeniu
Przedsiębiorstw Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych.22 Po zmianach ustrojowych, 14
sierpnia 1990 r. zarejestrowano Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) z siedzibą w
Krakowie.23
W tamtym okresie przemysł cementowy w Polsce funkcjonował w stanie wyłączającym
istnienie konkurencji rynkowej. Wzajemne ustalenia warunków produkcji i sprzedaży między
dyrektorami cementowni były czymś normalnym, i odbywały się pod auspicjami władz państwowych.
Celami SPC określonymi w statucie były m.in.: działanie na rzecz rozwoju przemysłu
cementowego, reprezentowanie interesów branżowych przemysłu cementowego wobec władz
administracji rządowej i samorządowej, promocja i upowszechnianie wiedzy na temat produktów
przemysłu cementowego. Swoje cele SPC realizowało m.in. poprzez: współpracę z organami
administracji w kraju i w Unii Europejskiej poprzez zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii n/t
aktów prawnych i projektów regulacji prawnych dotyczących przemysłu cementowego, gromadzenie i
20
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administrowanie danymi statystycznymi związanymi merytorycznie z celami statutowymi
Stowarzyszenia, propagowanie nowoczesnych technik i technologii stosowanych w produkcji
cementu, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i szkoleniowej.
Okres transformacji ustrojowej przyniósł zmianę sytuacji rynkowej. W obliczu walki
cenowej pomiędzy producentami cementu, wynikającej z nowych wolnorynkowych warunków, wielu
z nich postanowiło przeciwdziałać pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, odwołując się do
mechanizmu znanego im z okresu gospodarki planowej, tzn. wzajemnych ustaleń i rozmów. W ten
właśnie sposób narodził się kartel na rynku cementu.
Według ustaleń UOKiK, nielegalne uzgodnienia pomiędzy producentami cementu miały
miejsce, co najmniej od 1998 r. Producenci uzgadniali pomiędzy sobą takie wielkości, jak udziały w
rynku, poziom i podwyżki cen. Przedsiębiorcy uzgadniali informacje dotyczące wielkości sprzedaży
cementu, co pozwalało im kontrolować uzgodnienia dotyczące wielkości udziałów rynkowych.
W uzgodnieniach mieli uczestniczyć najwięksi producenci cementu szarego w Polsce („klub”
lub „Grupa 7”) tj. Grupa Ożarów S.A., Lafarge Cement S.A., , Górażdże Cement S.A., Cemex Polska
Sp. z o.o., Cementownia Warta S.A. i Cementownia Odra S.A. (należące do grupy Miebach) oraz
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. 24
Uzgodnienia w zakresie ustalania cen miały miejsce od co najmniej 1998 r. i można je podzielić
na dwa okresy, tj. okres 1998- 2000, (kiedy ustalano ceny minimalne cementu dla poszczególnych
powiatów, podwyżki tych cen, czas i kolejność ich wprowadzenia) oraz okres po 2000 r. (kiedy
ustalano podwyżki cen cementu oraz ich czas i kolejność wprowadzenia).
Współpraca między wymienionymi wyżej przedsiębiorcami działającymi w polskim sektorze
cementowym objęła nie tylko opisaną powyżej wymianę informacji. Po zakończeniu prywatyzacji
polskiego sektora cementowego polscy producenci cementu podjęli również próby stabilizacji
udziałów rynkowych cementowni nabytych w drodze prywatyzacji poprzez ustalanie wielkości
udziałów rynkowych poszczególnych uczestników obrotu rynkowego.
Biorąc pod uwagę, dane zawarte w raporcie UOKiK należy uznać, że w Polsce, w sektorze
cementu szarego istniało porozumienie kartelowe, które determinowało funkcjonowanie tego rynku.
Dla podmiotów w nim skupionych oznaczało ono gwarancje stabilizacji dochodów, czy brak wojny
cenowej, dla konsumentów zaś wyższe ceny cementu.
Udziały poszczególnych producentów cementu w okresie 1998–2009 były wyjątkowo stabilne.
Wobec nadwyżek zdolności produkcyjnych wszystkich producentów, a także istotnych zmian
wielkości popytu, w warunkach konkurencji należałoby spodziewać się większych zmian w udziałach
rynkowych poszczególnych uczestników rynku. W efekcie, większość z przedsiębiorców nie zdołała
w istotny sposób zwiększyć swojego udziału rynkowego w dłuższej perspektywie, a w analizowanym
okresie ani razu nie uległa zmianie kolejność poszczególnych przedsiębiorców ze względu na
wysokość ich udziałów w krajowym rynku sprzedaży cementu.
Ważnym elementem funkcjonowania opisywanego rynku oligopolistycznego był przepływ
informacji. Najważniejszym elementem porozumienia kartelowego były spotkania robocze, podczas
których ustalano szczegóły porozumienia. Producenci cementu posiadali także informacje o
nieprzestrzeganiu ustaleń przez innych producentów z różnych źródeł. Często w postaci informacji od
klienta, że zaprzestał on zakupu od danego dostawcy, ponieważ inny zaoferował mu lepszą cenę.
Innym źródłem były przedstawiciele handlowi, którzy monitorowali sytuację na poszczególnych
rynkach. Jedną z metod pozwalających na ukrywanie nieprzestrzegania porozumień dotyczących cen
minimalnych, było stosowanie rabatów od oficjalnie ogłoszonych cen i stosowanie faktur
korygujących dla poszczególnych klientów.25
Przedsiębiorstwo działające na rynku oligopolu staje w obliczu następującego pytania: jaki
wariant postępowania zapewnia maksymalizację zysku w sytuacji, w której trzeba konkurować ze
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znaną liczbą podobnych sobie rywali?26 Na opisanym rynku cementu szarego, maksymalizację zysku
osiągano korzystając z dobrodziejstw zawartej umowy kartelowej, która zdeterminowała działanie
analizowanego oligopolu.
Dokonując takiego wyboru strategii konkurencyjnej, zarządy przedsiębiorstw nie musiały
przewidywać możliwych wariantów zachowań konkurentów i w razie potrzeby odpowiednio
zareagować. Zysk firmy na rynku oligopolistycznym zależy nie tylko od decyzji przedsiębiorstwa,
lecz również od działań jej konkurentów. Funkcjonowanie rynku oligopolistycznego w Polsce na
rynku producentów cementu zdeterminowane było więc zawartą umową kartelowa, której źródła
upatrywać można w historii zrzeszeń skupiających producentów tego dobra.

Charakterystyka wybranych karteli cenowych w świetle postępowań kontrolnych
UOKiK

3.

Zmowy cenowe ograniczające konkurencję można odnaleźć na różnych rynkach, które były
przedmiotem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oprócz rynku cementu,
także rynek budowlany, sprzedaży wielko powierzchniowej, czy artykułów biurowych nie jest wolny
od niezgodnych z prawem porozumień oligopolistycznych.
W roku 2010 UOKiK wykrył kartel producenta farb Akzo Nobel oraz sieci handlowych
Castorama, OBI, Praktiker i Leroy Merlin. Urząd ustalił, że ceny produktów firmy Akzo Nobel (farby
Nobiles) były ustalane z sieciami Castorama, OBI, Praktiker i Leroy Merlin sztucznie zawyżając ceny
wielu produktów. Także inne koncerny, takie jak Polifarb Cieszyn-Wrocław czy Tikkurila wspólnie z
sieciami handlowymi porozumiewały się w kwestii swojej polityki cenowej.
Również Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” i jej 55 odbiorców, w latach 2005-2006 podpisało
umowy, w których spółka zobowiązywała ich do stosowania cen minimalnych odsprzedaży swoich
produktów. Ponadto kontrakt przewidywał możliwość rozwiązania umowy, gdyby kontrahent nie
stosował się do polityki handlowej spółki. Na przedsiębiorców została nałożona kara w łącznej
wysokości 6 733 813 zł.27
Zdaniem UOKiK, zmowa cenowa miała również miejsce w latach 2006 – 2007 na rynku
producentów oraz dystrybutorów glazury i gresu. Firma Opoczno (obecnie Cersanit) ustalała
w umowach z hurtownikami ceny glazury i gresu, w których to dystrybutorzy zostali zobowiązani do
sprzedaży produktów po sugerowanych cenach. W przypadku zastosowania niższych stawek musieli
poinformować o tym producenta. Dzięki temu producent miał zagwarantowaną cenę swoich
produktów, a dystrybutorzy nie musieli obawiać się konkurencji, co z kolei przekładało się na stratach
klientów, którzy musieli płacić więcej za glazurę i terakotę. Warto zaznaczyć, że za udział
w porozumieniu, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji, grożą sankcje finansowe
sięgające nawet 10% przychodu ukaranej firmy. 28
W październiku 2008 roku UOKiK wykrył zmowę kartelową na rynku papieru i materiałów
biurowych, która dotyczyła zawarcia antykonkurencyjnego porozumienia pomiędzy konkurencyjnymi
podmiotami gospodarczymi - Papier Hurt oraz Office Pulse. Postępowanie kontrolne wszczęte przez
UOKiK potwierdziło, że obie spółki zawarły nielegalne porozumienie, którego inicjatorem był Papier
Hurt. W niedozwolonej umowie Office Pulse został zobowiązany do niepodejmowania przez pięć lat
działań konkurencyjnych wobec Papier Hurtu - w szczególności nie mógł kierować ofert handlowych
do klientów kontrahenta.29

26

J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,
s. 296.
27
UOKiK wykrył kartel: Castorama, OBI, Praktiker i Leroy Merlin zapłacą kary, Rzeczpospolita,
15 października 2010.
28
Kolejna zmowa na rynku budowlanym, RMF FM – newsroom, 31.12.2009 r.
29
UOKiK wykrył kartel producentów artykułów biurowych, www.wyborcza.biz, 29.04.2010 r.
27

Kolejne postępowanie kontrolne zakończone przez UOKiK dotyczyło producenta akcesoriów
do przyczep – firmy „Knott”, w tym osi, hamulców, zaczepów kulowych i urządzeń najazdowych.
Firma ta miała porozumieć się ze swoimi dystrybutorami odnośnie cennika sugerowanych cen
minimalnych na oferowane produkty. Na przedsiębiorców, za naruszenie prawa konkurencji poprzez
wspólne ustalanie cen, Prezes Urzędu nałożyła kary w łącznej wysokości 135 930 zł i wezwała do
zaniechania praktyki.
Inna decyzja dotyczy spółki „Kamsoft” i jej największych partnerów handlowych.
Kontrolowane przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą, koordynacją serwisu i usług posprzedażowych
oraz prowadzeniem marketingu produktów, a także tworzeniem programów komputerowych dla
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz aptek. Z kolei partnerzy, których jest obecnie około trzystu,
zajmują się odsprzedażą programów do klientów końcowych oraz ich wdrażaniem i serwisowaniem
tworząc Krajową Sieć Serwisu. Zgodnie z ustaleniami urzędników z UOKiK w umowach zawieranych
od 2004 roku przez Kamsoft z partnerami znalazł się zapis, że partnerzy mogą „dokonać odsprzedaży
produktów po cenach niższych od cen publikowanych przez Kamsoft, z upustem dla klienta nie
większym niż marże handlowe uzyskane na poszczególnych produktach”. Jednocześnie
skontrolowana spółka ustalała i udostępniała jednolite cenniki usług świadczonych przez jej
partnerów. 30
Również w przypadku Polskiego Związku Solaryjnego (PZS) decyzja wydana przez Prezes
UOKiK dotyczyła ustalania cen minimalnych oferowanych produktów. PZS zrzesza przedsiębiorców
zajmujących się przede wszystkim dystrybucją urządzeń solarnych. W latach 2003/2004 PZS
opracował zbiór zasad dotyczących wykonywania zawodu przez właścicieli solariów, producentów
oraz dystrybutorów wyposażenia. Zawarto w nim warunek, że przedsiębiorcy niebędący oficjalnymi
przedstawicielami producentów oraz importerzy nie mogą sprzedawać urządzeń solaryjnych poniżej
ustalonych cen minimalnych.31
Zmowy cenowe nie ominęły również producenta zamków i zawiasów firmy „Gerda”, która to w
latach 2000 – 2007 miała zobowiązywać w umowach swoich partnerów handlowych do ścisłego
przestrzegania ustalonych przez siebie cen sprzedaży na poszczególne typy drzwi antywłamaniowych,
co stanowi przesłanki do zawarcia niezgodnego z prawem porozumienia. W przypadku, gdy
dystrybutor nie wywiązywał się z narzuconych przez „Gerdę” warunków, ta zastrzegała sobie prawo
do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Jak wynika z informacji, które zebrał Urząd, było
ono realizowane w praktyce. W wydanej decyzji Prezes Urzędu nałożyła na uczestników
porozumienia karę finansową w łącznej wysokości 1 244 843 zł. 32

Podsumowanie
W Polsce, na wielu rynkach, istnieje relatywnie duża liczby przedsiębiorstw spełniających
warunki do zdefiniowania ich jako oligopole. Firmy mogą osiągać pozycję dominująca na danym
rynku albo poprzez stopniowy rozwój, powiększanie się i umacnianie swojej pozycji rynkowej albo
poprzez różnego rodzaju porozumienia. Podczas gdy stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej
dzięki dużym nakładom inwestycyjnym jest procesem długotrwałym i wymagającym znacznych
nakładów finansowych, to prostszą i częściej stosowaną metodą osiągania pozycji monopolistycznej
mogą być różnego rodzaju fuzje. Procesy integracyjne mogą mieć charakter przejściowy skupiony na
konkretnym projekcie, mogą też prowadzić do trwałych zmian w strukturach organizacyjnych czy
własnościowych konsolidujących się przedsiębiorstw. Z punktu widzenia celów i form porozumień
oligopolistycznych można wyodrębnić ściśle określone formy monopolizacji tj.: pool, kartel,
syndykat, trust, koncern, konglomerat i holding.
30
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Rosnący stopień monopolizacji rynków jest procesem nieuniknionym i stwarzającym pewne
zagrożenia z punktu widzenia konsumenta. W praktyce gospodarczej istnieje niebezpieczeństwo
ustalania wyższej ceny na rynku niż cena w warunkach konkurencji. Oprócz zysku
monopolistycznego, monopol może prowadzić do niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych w
gospodarce poprzez ograniczanie podaży. Brak konkurencji cenowej nie motywuje również do
efektywności, czyli np. obniżania kosztów produkcji oraz wprowadzania postępu technologicznego.
W związku z tym, że konsumenci w przypadku oligopolów, są podmiotami
nieuprzywilejowanymi, przeciwdziałanie istniejącym współcześnie zagrożeniom spoczywa na barkach
Rządu. W krajach o gospodarce rynkowej ukonstytuowano różnego rodzaju organizacje
konsumenckie, które działają na rzecz ochrony rynku i konkurencji. Wprowadzenia aktów
normatywnych w postaci ustaw antymonopolowych stanowi przeciwwagę dla rosnących w siłę
koncernów transnarodowych.
W Europie niedozwolonymi praktykami monopolistycznymi zaczęto zajmować się w latach 50
ubiegłego wieku. W Polsce, na straży wolności konkurencji, stoi Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, monitorujący wybrane rynki oligopolistyczne w celu ochrony przed pokusami, które
daje pozycja lidera na danym rynku. UOKiK może dotkliwie finansowo ukarać podmioty, które w
sposób niezgodny z prawem wykorzystują swoją pozycję monopolistyczną. Sankcje mogą dotyczyć
także nakazu zaniechania praktyk monopolistycznych, unieważnienie umów nie respektujących
wymogów ustawy antymonopolowej, czy nakazu obniżenia cen. Ważnym zadaniem Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów jest też „tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi
konkurencyjności przez usuwanie lub łagodzenie barier wejścia na rynek nowych podmiotów
krajowych i zagranicznych, promowanie małych i średnich przedsiębiorstw, a także obronę
przedsiębiorstw przed tego rodzaju działaniami centralnych lub lokalnych władz administracyjnych,
których efektem jest ograniczenie konkurencji w danej dziedzinie”33.
Na podstawie przeprowadzonej analizy można zauważyć, że w katalogu przedmiotowym
opisanych deliktów dominują różnego rodzaju zmowy kartelowe, które mają miejsce na różnych,
polskich rynkach oligopolistycznych. Nielegalne porozumienia mogą dotyczyć nie tylko zawyżonej
ceny, lecz również innych elementów marketingu mix tj. produktu, dystrybucji, czy promocji. W
każdym z tych przypadków, na straconej pozycji staje konsument lub/i konkurencyjne
przedsiębiorstwa które nie są uczestnikami tego porozumienia. Dlatego właściwe działania podmiotów
uprawnionych do monitorowania, wyszukiwania i ograniczania praktyk monopolistycznych jest
kluczowym elementem istnienia wolnego rynku. Ostatnie lata pokazują, że działania UOKiK coraz
dotkliwiej godzą w interesy nieuczciwych przedsiębiorców, którzy w sposób niezgodny z prawem
pragną maksymalizować swoje zyski.
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SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ALBANII W KONTEKŚCIE
INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF ALBANIA WITHIN THE CONTEXT OF
INTEGRATION WITH THE EUROPEAN UNION
Abstract
European Integration of Albania is one of the specific and the most difficult process
among the Western Balkan countries. To have a complete picture of this process one
should have in mind an overview of trends in the relationship between the Western
Balkans and the European Union. The very important role plays also the prospect
of membership of these countries for their social, political and economic situation.
This article aims to present the socio-economic situation of Albania and the reforms
this country should undertake to be prepared for the membership in the EU.

Słowa kluczowe: Integracja europejska, fundusze przedakcesyjne UE, Bałkany Zachodnie
Numer klasyfikacji JEL: E00, F59

Wstęp
Albania należy obecnie do najuboższych krajów europejskich. To samo dotyczy większości
państw Bałkanów Zachodnich1 ( z wyjątkiem Chorwacji). Kilkadziesiąt lat nierynkowego systemu
gospodarczego oraz względna izolacja od pozostałych krajów europejskich spowodowały
powiększenie dystansu gospodarczego i cywilizacyjnego. Pomimo tych różnic, Albania, jak i inne
kraje bałkańskie aspirują dziś do członkostwa w strukturach europejskich.
Droga Albanii do UE jest jedną ze specyficznych i najtrudniejszych wśród państw Bałkanów
Zachodnich. Aby mieć pełniejszy obraz tego procesu należy przeanalizować relacje między
Bałkanami Zachodnimi a Unią Europejską. Istotna jest również rola, jaką odgrywała perspektywa
członkostwa tych krajów dla ich sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej. Kierunek
rozszerzenia Unii Europejskiej zorientowany jest na obecnie na kraje Południowo-Wschodniej
Europy, zwłaszcza na kraje regionu Bałkanów Zachodnich. Ostatnie rozszerzenie UE o Rumunię i
Bułgarię w 2007 roku nie objęło swoim zakresem Bałkanów Zachodnich, a jedynie zbliżyło swoje
granice ku tym krajom.
Celem artykułu jest pokazanie bieżącej sytuacji gospodarczej i politycznej Albanii oraz
najważniejszych problemów, z jakimi kraj ten musi się uporać, by być gotowym do członkostwa w
strukturach europejskich. Część pierwsza opracowania pokazuje społeczną i polityczną sytuację
Albanii na tle innych krajów z regionu Bałkanów zachodnich. Druga część przedstawia sytuację
gospodarczą tego kraju, w szczególności kształtowanie się najważniejszych wskaźników


mgr, doktorant, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Uniwersytet Łódzki.
Pojęcie Bałkany Zachodnie zostało stworzone przez UE. Powstało ono po podpisaniu pokoju w Dayton, dla
określenia obszaru szczególnie dotkniętego skutkami konfliktów na Bałkanach. Swoim zakresem obejmuje ono
państwa powstałe w wyniku rozpadu byłej Jugosławii (bez Słowenii) oraz Albanię.
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makroekonomicznych. W części trzeciej przedstawiono proces integracji Albanii z UE, w
szczególności pomoc rozwojowa, z której ten kraj korzysta.

Sytuacja społeczno –polityczna Albanii na tle innych krajów Bałkanów
Zachodnich

1.

Decyzja o przyznaniu statusu kraju kandydującego Chorwacji, byłej Jugosłowiańskiej
Republice Macedonii i niedawno Czarnogórze pokazał, że UE jest zdecydowana w swoich ambicjach
do przekształcenia się w pan-europejską wspólnotę gospodarczą i polityczną obejmującą całą
geograficzną Europę2. Wyzwanie przyjęcia tych krajów jest nadal ogromne, gdyż państwa te zajmują
duży obszar i występują w nich poważne problemy gospodarcze, społeczne i polityczne. Słabe
struktury administracyjne to jeden z głównych problemów wszystkich krajów bałkańskich, które
nadal nie mają możliwości sprostać wymaganiom procesu akcesyjnego. Następne przeszkody to
nieefektywny wymiar sprawiedliwości (np. przewlekłość procesów, brak niezależności sędziów),
przestępczość zorganizowana oraz korupcja. Niektóre kraje uczyniły znaczące postępy w tych
obszarach (np. Chorwacja i Serbia), ale nadal nie spełniają one kryteriów wymaganych przez UE.
Przez kryzys gospodarczy pogorszeniu uległa także sytuacja gospodarcza w krajach bałkańskich3.
Główne wyzwania tego regionu to kwestia rozwiązania konfliktu Grecji z Macedonią
dotyczącego nazwy, kryzys ustrojowy w Bośni i Hercegowinie oraz rozwiązanie problemów
związanych z niepodległością Kosowa. Inicjując politykę rozszerzenia wobec państw bałkańskich, UE
ma na celu ich transformację i członkostwo oraz stabilizację całego regionu4.
Możliwość włączenia krajów Bałkanów Zachodnich do UE została podkreślona na szczycie
Rady Europejskiej w Salonikach w 2003 r., gdy region ten został uznany za priorytetowy dla
rozszerzenia UE. Jednak od tego czasu wypowiedzi niektórych polityków z krajów członkowskich
wykazały, że nie jest to jeszcze czas na Bałkany Zachodnie. Ta niechęć wynika z braku wiary krajów
członkowskich w realizację przez kraje bałkańskie postawionych im wyzwań. Kraje Bałkanów
Zachodnich są znacznie słabiej rozwinięte w porównaniu z UE czy z nowymi krajami członkowskimi
Europy Środkowej i Wschodniej. Ta nierówność pogłębiła się w latach 90-tych, gdy region ten został
dotknięty przez konflikty etniczne z poważnymi kosztami ludzkimi i gospodarczymi.
Z drugiej strony w regionie panuje wielki optymizm do idei europejskiej, w oparciu o
stosunkowo silne przekonanie, że UE jest zdecydowana na włączenie państw bałkańskich oraz na
przekonaniu, że członkostwo rozwiąże większość problemów regionu5. W rzeczywistości,
członkostwo, uwzględniając w szczególności proces prowadzony przez cele uzgodnione i wspierane
przez UE i kraje przystępujące do Unii przyniesie więcej korzyści w regionie6.
Mając tę samą przeszłość historyczną i doświadczenie w procesach transformacji i integracji,
nowe kraje członkowskie mogą stać się wzorcem dla chcących integrować się z Unią Europejską,
krajów Bałkanów Zachodnich. Ich przykład stanie się bodźcem motywującym do realizacji klarownej
i realnej wizji przyłączenia się do wspólnoty europejskiej.
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Wizja członkostwa zapewniłaby rządom krajów Bałkanów Zachodnich długoterminową
orientację i dostarczyłaby bodziec do skutecznej realizacji polityki gospodarczej i społecznej.
Przyczyniłoby się to do zwiększenia stabilności oraz integracji politycznej i społecznej w regionie i
przyszłych relacji Bałkanów z UE. Stanowiłoby to silny impuls dla rozwoju gospodarek państw
Bałkanów Zachodnich, przyczyniając się po pierwsze do zmniejszenia ubóstwa, korupcji,
przestępczości, a następnie utrzymania stabilności i wzrostu gospodarczego. Poziom zaangażowania i
realizacji celów stawianych przed krajami kandydującymi jest bardzo zróżnicowany. Wpływa to
jednocześnie na termin przystąpienia tych krajów do Unii Europejskiej. Zatem mając na uwadze
starania krajów półwyspu bałkańskiego możemy zauważyć, że najbliżej członkostwa jest Chorwacja a
najdalej Albania.
Wśród krajów bałkańskich Albania jest jednym z krajów postkomunistycznych najsłabiej
rozwiniętych, a jego proces transformacji ustrojowej miał najmniej sukcesów. Albania miała
najtrudniejszy proces budowy państwa prawa, instytucji demokratycznej i stabilnej gospodarki
rynkowej. Problemy jak korupcja (Indeks Percepcji Korupcji CPI równa się 3,3 gdzie 10 oznacza
brak korupcji) 7, przestępczość zorganizowana, ostre podziały na scenie politycznej, wszystkie te
aspekty nadal ciążą nad tym krajem. Ostre podziały pomiędzy prawicą (PD) i postkomunistyczną
lewicą (PS) oraz tendencje autorytarne istniejące w ramach klasy politycznej blokują integrację kraju.
Ważnym momentem w historii transformacji Albanii był upadek piramid finansowych w 1997 roku.
Doprowadziło to do bardzo poważnego kryzysu gospodarczego (PKB zmalał o 10,8 %) co mogło stać
się przyczyną do wszczęcia wojny domowej i upadku struktur państwowych8.
Od tego czasu sytuacja polityczna i gospodarcza Albanii ustabilizowała się, ale nadal relacje
między dwoma największymi graczami na arenie politycznej, mimo dużych starań Zachodu (USA i
UE), spowalniają integrację kraju. Jeden z najważniejszych warunków do współpracy postawionych
przez lewicę to kompleksowa reforma konstytucyjna (regulująca m.in. ordynację wyborczą).
Albania wyróżnia się brakiem problemów etnicznych, ponieważ mniejszości narodowe są
nieliczne i dobrze zintegrowane z resztą społeczeństwa. Kraj ten cechuje też brak dyskryminacji
religijnej dlatego, że przynależność religijna jest na ogół powierzchowna. Religia w kulturze
albańskiej pojmowana jest bardziej jako kwestia tradycji oraz przynależności społecznej, niż
indywidualnej duchowości.
Innym atutem Albanii jest to, że jest młodą populacją, gdzie średnia wieku to 32 lata. Oznacza
to młodą siłę roboczą. Po 1990 roku prawie 600 tysięcy Albańczyków wyemigrowało za granicę,
głównie do Grecji, Włoch, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Łączna wartość przekazów pieniężnych od
Albańczyków pracujących za granicą, głównie w Grecji i Włoszech kształtuje się na poziomie około
18% PKB.
Do najważniejszych osiągnięć Albanii, które poprawiło jej wizerunek stabilności wewnętrznej
wśród innych krajów wspólnoty, jest jej członkostwo w NATO (1 Kwietnia 2009). Według raportów
Komisji Europejskiej w sprawie rozszerzenia o Albanię pisano że „Ogromnym wyzwaniem w tych
państwach pozostaje umocnienie praworządności oraz administracyjnych możliwości jej
egzekwowania” ale partie rządzące nadal używają członkostwa w UE jako kwitu wyborczego do
szukania poparcia wśród elektoratu wykorzystując fakt, że wejście Albanii do UE popiera aż 96 %
Albańczyków.

2.

Sytuacja gospodarcza Albanii

Oprócz sytuacji politycznej i społecznej ważną rolę odgrywa też sytuacja gospodarcza tego
kraju. Syntetyczny opis sytuacji gospodarczej Albanii przedstawia wykres 1.
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Wykres 1. Wzrost Produktu Krajowego Brutto w % ( w latach 1992-2009)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z INSTAT (Narodowy Urząd Statystyczny Albanii) i NBA
(Narodowy Bank Albański).

W latach 2010-2011 wzrost PKB wynosił rocznie 4 % , zaś poziom inflacji był bardzo niski
(około 2-3%) co świadczy o stabilizacji wzrostu gospodarczego Albanii i jej odporności na światowy
kryzys finansowy, z którym boryka się w poważny sposób Unia Europejska.
Poniżej przedstawione zostały wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Albanii oraz ich
zmiany w latach 2002-2009.
Tabela 1. Główne wskaźniki makroekonomiczne Albanii w latach 2002-2009
Lata
Realny wzrost PKB (w %)
PKB (w cenach bieżących w mln LEK*)
PKB (w cenach bieżących w mln USD*)
PKB per capita ( w USD na osobę)
Liczba osób pracujących
Stopa bezrobocia (w %)
Stopa inflacji (w % na koniec roku)
Deficyt budżetowy (udział na PKB w %)
Dług publiczny(udział na PKB w %)
Dług zagraniczny (udział na PKB w %)
Średni roczny kurs wymiany USD/LEK
Średni roczny kurs wymiany EUR/LEK

2002
4,2
622,711
4,444.8
1,437
920
15,8
1,7
-6,1
62,9
21
140,1
132,4

2003
5,8
694,098
5,694.0
1,831
926
15
3,3
-4,9
58,9
18,4
121,9
137,5

2004
5,7
750,785
7,303.4
2,336
931
14,4
2,2
-5,9
56,5
17,2
102,8
127,6

2005
5,7
814,797
8,156.1
2,597
932
14,2
2
-3,5
57,4
17,3
99,9
124,2

2006
5,4
882,209
8,993
2,854
935
13,9
2,5
-3,3
56,1
16,5
98,1
123,1

2007
6
966,651
10,693.0
3,394
1,082
13,5
3,1
-3,5
53,5
15,2
90,4
123,6

2008
7,8
1,087,867
12,966.2
4,073
1,290
13,2
2,2
-5,5
54,8
17,9
83,9
122,8

2009**
4,9
1,143,373
12,035.5
3,765
1,346
12,8
3,5
-7
59,5
23,1
95
132,1

* LEK- Legalny środek płatniczy w Republice Albańskiej
**Dane oszacowane na podstawie prognoz INSTAT I NBA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z INSTAT, NBA i Ministerstwa Finansów Albanii;

Populacja Albanii liczyła w 2009 roku 3194417 mieszkańców, zaś liczba osób w wieku
produkcyjnym wynosiła 2150000. Według danych w tabeli liczba osób pracujących stanowi 53 %
osób w wieku produkcyjnym. Poniżej przedstawiona została strukturę zatrudnienia według sektorów
gospodarki.
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Wykres 2. Struktura zatrudnienia według sektorów gospodarki w 2010 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.instat.gov.al.

Udział szarej strefy w gospodarce Albanii jest nadal problematyczny i sięga nawet 50% PKB.
Albania wciąż jest jednym z najbiedniejszych krajów europejskich9. Ponadto 43,7% wszystkich osób
pracujących jest zatrudnionych w sektorze rolniczym, który odpowiedzialny jest za 18,5% PKB.
Strukturę Produktu Krajowego Brutto według sektorów działalności gospodarczej opisuje wykres 3.
Wykres 3. Struktura Produktu Krajowego Brutto Albanii w 2010 roku

.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.instat.gov.al.

Kraj ten ma wiele do zaoferowania w sektorach związanych z energią, turystyką, górnictwem,
tekstyliami i rolnictwem. Jak widać na wykresie 3 duży udział w PKB ma rolnictwo, budownictwo i
turystyka.
Turystyce tego kraju sprzyjają warunki naturalne (klimat śródziemnomorski, 316 km linii
morskiej Adriatyku i Morza Jońskiego , górzyste ukształtowanie terenu), oraz walory historyczne i
kulturowe tego kraju (zabytki, amfiteatry i folklor ).
Według danych Ministerstwa Kultury i Turystyki Albanii liczba turystów, którzy odwiedzili
Albanię w 2010 roku przekroczyła 2 miliony osób. Większość z nich nie przyjechała w ramach
zorganizowanych wycieczek i prawie 60 procent stanowili turyści jednodniowi. Jest to spowodowane

9
Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje , UKIE, Departament Analiz i
Strategii, Warszawa 2008.
http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/UKIE_Balkany_PL.pdf 14.03.2012r.
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brakiem infrastruktury turystycznej i niewystarczającej liczby hoteli, które mogłyby gościć większą
liczbę turystów.
Sektor energetyczny w Albanii ma ponad 2/3 nie wykorzystanego potencjału.
W energetyce kraj ten, według prognoz Banku Światowego, może stać się ważnym graczem
w regionie w produkcji energii odnawialnej, czemu sprzyjają odpowiednie warunki do budowy
elektrowni wodnych i wiatrowych. Jest to możliwe przy wykorzystaniu rezerw wody w rzekach
i górzystego terenu Albanii.
Kraj ten ma również niewykorzystane rezerwy ropy naftowej i gazu. Albania zajmuje trzecie
miejsce w Europie pod względem wydobycia rudy chromu (ponad 90 tys. ton rocznie). Poza tym nad
jeziorem Prespa znajduje się jedno z największych na świecie złóż naturalnego asfaltu. Bilans
handlowy Albanii jest ujemny. Jego strukturę i kształtowanie się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Handel zagraniczny Albanii w latach 1993-2010 (w milionach Lek)
Lata
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Eksport
12 499
13 387
18 710
22 001
21 044
31 104
48 430
37 037
44 096
47 490
54 487
62 121
65 818
77 405
97 171
112 572
103 244
161 504

Import
58 336
57 019
66 147
98 060
95 022
126 271
159 465
157 109
190 155
210 368
225 983
236 072
262 191
299 147
376 194
439 894
431 107
478 708

Bilans Handlowy
-45 838
-43 632
-47 437
-76 059
-73 977
-95 167
-111 035
-120 072
-146 059
-162 877
-171 496
-173 951
-196 373
-221 742
-279 023
-327 322
-327 863
-317 204

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z INSTAT.

Z powyższej tabeli wynika, że w handlu zagranicznym Albanii występuje relatywnie duży
import w wysokości 4,787 mln USD w 2010 roku ( 1 USD = 100 LEK) i co za tym idzie ujemny
bilans handlowy w wysokości prawie 3,172 mln USD. Nawet dynamiczny wzrost eksportu o 60% w
2010 roku nie poprawił znacząco sytuacji w handlu zagranicznym kraju. Widzimy, że sytuacja ta
towarzyszyła Albanii przez cały okres transformacji ustrojowej. Trzeba zaznaczyć, że głównym
partnerem handlowym Albanii jest Unia Europejska, na którą przypadało w 2009 85% eksportu i
68% importu.
Albania próbuje również przyciągnąć zagraniczne inwestycje oraz promować krajowe produkty
poprzez racjonalizację i jednolite zastosowanie prawa handlowego, poprawienie przejrzystości
procedur handlowych, reformę systemu podatkowego, zmniejszanie korupcji w sferze administracji
oraz rozwiązywanie sporów o własność nieruchomości.10
Pełniejszy obraz kształtowania się wielkości Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w
Albanii przedstawia wykres 4.
10

www.pmrconsulting.com/pl/Kraje/Albania.html 12.03.2012r.
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Wykres 4. Wielkość BIZ dla Albanii w latach 2005- 2009 (w mln EUR)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UNCTAD WIR10.

Z wykresu wynika, że polityka rządu mająca na celu przyciągniecie inwestycji zagranicznych
była skuteczna w ostatnich latach, gdyż wielkość BIZ wzrosła w latach 2005-2009 z 212 milionów do
705 milionów EUR. To świadczy o możliwościach, które są skupione na inwestowaniu na rynku
albańskim. Pomimo to rozwój infrastruktury oraz większe reformy w takich dziedzinach jak pobór
podatków, prawa rzeczowe czy poprawa klimatu biznesowego postępują powoli.

Pomoc finansowa Wspólnot dla Albanii

3.

Od 1991 roku integracja Albanii z UE była priorytetem dla rządu. Po upadku reżimu rząd zaczął
negocjacje z UE. Pierwsza umowa zawarta była w 1992 r. kiedy to w życie weszła Umowa o handlu i
współpracy między UE a Albanią.
W tych latach Albania zaczęła korzystać z przedakcesyjnej pomocy finansowej 11.
ISPA - (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) był jednym z trzech (razem z
PHARE i SAPARD) przedakcesyjnych instrumentów pomocy Unii Europejskiej. Podstawowym
celem funduszu ISPA było wsparcie krajów kandydujących w zakresie społecznej i gospodarczej
spójności poprzez współfinansowanie dużych projektów inwestycyjnych w sektorze środowiska i
transportu. Fundusz ten pokrywał 75% wartości inwestycji.
PHARE - (ang. Poland and Hungary Assistance in Restructuring Economies) powstał w 1989
roku na podstawie inicjatywy Komisji Europejskiej. Jest największym programem bezzwrotnej
pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Państw Europy Środkowej i Wschodniej i początkowo
obejmował Polskę i Węgry. Programem PHARE objęto następnie Czechy, Słowację, Rumunię,
Bułgarię, Estonię, Litwę, Łotwę, Albanię, Słowenię i inne kraję Bałkanów Zachodnich. Pomoc
PHARE dla Albanii w latach 1991-2000 kształtowała się na poziomie 635 mln EUR. Później
zastąpiono te fundusze nowym programem CARDS.
CARDS - (The Community Assistance for Re construction, Development and Stabilization) jest
to program zasięgiem obejmujący Chorwację, Serbię i Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, Macedonię
11

AIIS : EU assistance programmes – INTERREG initiatives in Albania, Croatia and Macedonia. Tirana

2007
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(byłą republikę jugosłowiańską) oraz Albanię. Celem programu jest pomoc w rozwoju gospodarczym
regionu Zachodnich Bałkanów. W latach 2000 – 2006 łącznie z budżetu UE wyasygnowano na
działanie CARDS 4,6 mld euro. Pomoc w Albanii, Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji zarządzana
jest przez Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w tych krajach. W pozostałych państwach
środkami zarządza specjalnie powołana do tych celów Europejska Agencja Odbudowy. Za realizację
CARDS na poziomie UE odpowiada Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna. Wsparcie dla Albanii
w ramach programu CARDS w latach 2001-2006 wyniosło 282 mln EUR.
SAPARD- Program ten stworzono w oparciu o doświadczenia Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej. Funkcjonuje od 2000 roku. Celem programu jest rozwój obszarów
wiejskich i modernizacja sektora rolno-spożywczego. Realizowane są w ramach programu m.in.
działania związane z dywersyfikacją działalności gospodarczej ludności wiejskiej, a także rozwojem
infrastruktury na obszarach wiejskich. Krąg odbiorców pomocy unijnej jest tutaj dość szeroki, gdyż
obejmuje: samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, instytucje rozwoju lokalnego oraz
osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą. W latach 2000-2003 beneficjentem programu było
10 państw kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej. Łączny budżet programu wynosił
wówczas około 560 mln euro.
Ogólnie finansowa pomoc Unii Europejskiej dla Albanii w latach 1991-2006 wynosiła około
1,3 miliardów euro Od stycznia 2007 roku programy te zostały zastąpione programem IPA.
IPA – (ang. the Instrument for Pre-Accession Assistance) Jest to Instrument Pomocy
Przedakcesyjnej który może zostać uruchomiony w pięciu dziedzinach:
1. Pomoc w okresie przejściowym i wzmocnienie instytucji;
2. Współpraca transgraniczna (z państwami członkowskimi UE oraz innymi państwami objętymi
działaniem IPA);
3. Rozwój regionalny (transport, środowisko i rozwój gospodarczy);
4. Zasoby ludzkie (wzmocnienie kapitału ludzkiego i walka z wykluczeniem społecznym);
5. Rozwój obszarów wiejskich.
Albania jako potencjalny kandydat może korzystać jedynie w dwóch pierwszych dziedzinach.
Wielkość pomocy finansowej w ramach IPA przedstawia Tabela 3.
Tabela 3. Wsparcie w ramach programu IPA dla Albanii w latach 2007-2012 (w milionach
EUR)12
Dziedziny
Pomoc w okresie przejściowym
Współpraca trans-graniczna
Ogółem

2007
54,3
6,6
60,9

2008
62,1
8,5
70,6

2009
70,9
10,2
81,1

2010
82,7
10,4
93,1

2011
84,3
10,6
94,9

2012
85,9
10,9
96,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.ec.europa.eu 15.03.2012 r.

Przez lata Albania dążyła do wyróżnienia na tle innych państw bałkańskich, aż do 1 kwietnia
2009 r., kiedy to podpisano układ o stabilizacji i stowarzyszeniu. Zawarto wówczas stowarzyszenie
pomiędzy Wspólnotą oraz jej państwami członkowskimi a Albanią.
Głównymi celami określonymi w układzie były m.in.:
 wspieranie działań Albanii w drodze do umocnienia demokracji, czy tworzenia państwa prawa;
 dążenie do współpracy w stabilizacji politycznej, gospodarczej i instytucjonalnej w Albanii;
 współpraca w dziedzinie stabilizacji w regionie;
 tworzenie podstaw do dialogu politycznego - cel umożliwienia rozwoju bliskich stosunków
politycznych;
12

Albania - Financial Assistance IPA http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/albania/financialassistance/index_en.html 15.03.2012r.
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 pomoc Wspólnoty w rozwoju współpracy gospodarczej i międzynarodowej, również poprzez
zbliżenie ustawodawstwa Albanii do prawodawstwa Wspólnoty;
 działania Wspólnoty prowadzące do ukończenia procesu ustanawiania funkcjonującej
gospodarki rynkowej, promowania międzynarodowych stosunków gospodarczych;
 stopniowe ustanawianie strefy wolnego handlu między Wspólnotą a Albanią.13
Umowa ta zdecydowanie pomoże ustabilizować sytuację Albanii na rynku światowym. Po
pięciu latach, po dniu wejścia w życie układu, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia przeprowadzi ocenę
postępów dokonanych przez Albanię. Wtedy podejmie decyzję, czy osiągnięty pułap rozwoju pozwala
na przejście do kolejnego etapu.
Po pomyślnych staraniach Albanii i woli krajów członkowskich UE od maja 2010 r. obywatele
Albanii mogą korzystać z ruchu bezwizowego do krajów strefy Schengen, co skraca wiele barier w
inicjatywach gospodarczych i daje możliwość przyciągnięcia zagranicznych inwestycji. A przede
wszystkim jest znakiem chęci wspólnoty europejskiej do dalszego rozszerzenia.

Podsumowanie
Mówiąc o drodze Albanii do Unii Europejskiej nie można pominąć faktu, iż jest to kraj
pokomunistyczny, który uwolnił się od 45-letniej totalitarnej dyktatury Envera Hoxhy. Zmianie
ustroju politycznego towarzyszyło wysokie bezrobocie, duża migracja, ujemny bilans handlowy oraz
ostre podziały na scenie politycznej. W latach 90-tych Albania razem z innymi krajami Bałkanów
Zachodnich zaczęła starania o członkostwa w UE. Możliwość włączenia krajów Bałkanów
Zachodnich do UE zostało podkreślone na szczycie Rady Europejskiej w Salonikach w 2003 r., kiedy
region ten został uznany za priorytetowy dla rozszerzenia UE. Było to wyzwaniem dla UE i dla całego
regionu, bo integracja ta na swojej drodze napotkała wiele problemów politycznych, gospodarczych i
etnicznych. Proces integracji przyczyniłby się do zwiększenia stabilności oraz integracji politycznej i
społecznej w regionie, i przyszłych relacji Bałkanów z UE. Stanowiłoby to silny impuls dla rozwoju
gospodarek państw Bałkanów Zachodnich, przyczyniając się po pierwsze do zmniejszenia ubóstwa,
korupcji, przestępczości, a następnie utrzymania stabilności i wzrostu gospodarczego. Mimo to w
wyścigu o członkostwo do Unii Europejskiej w tym regionie Chorwacja jest pierwsza, a Albania
ostatnia.
Od 1991 roku integracja Albanii z UE była priorytetem dla rządów albańskich. Miała ona
najtrudniejszy proces budowy państwa prawa, instytucji demokratycznej. Problemy jak korupcja,
stabilna gospodarka rynkowa i przestępczość zorganizowana nadal ciążą nad tym krajem. Relacje
między dwoma największymi graczami na arenie politycznej, mimo dużych starań zachodu (USA i
UE), spowalniają integrację kraju. Głównym powodem tych nieporozumień to kompleksowa reforma
konstytucyjna (regulująca m.in. ordynację wyborczą). Albania wyróżnia się brakiem problemów
etnicznych i dyskryminacji religijnej.
Przedstawione wskaźniki gospodarcze pokazują, iż Albania jest krajem dynamicznie się
rozwijającym, czemu nie przeszkodził nawet kryzys finansowy z ostatnich lat. Świadczą o tym
wysokie tempo wzrostu PKB oraz dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Od 1992 Albania zaczęła korzystać z przedakcesyjnej pomocy finansowej; ISPA PHARE,
CARD, SAPARD, które od stycznia 2007 roku zostały zastąpione przez IPA. Środki te miały pomóc
w implementacji wielu projektów krajowych, czy w przygotowaniu do członkostwa w UE. Następnym
etapem integracji było podpisanie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszenia, który zdecydowanie
pomoże ustabilizować sytuację Albanii na rynku światowym.

13

UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
28.4.2009 L 107/166
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:107:0166:0502:PL:PDF 17.03.2012
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Mimo to droga Albanii do członkostwa jest jeszcze daleka. Po złożeniu przez rząd albański
wniosku o przyjęcie statusu kandydata w 2009 roku, opinia Komisji odłożyła integrację tego kraju w
czasie. Głównym kryterium jest przeprowadzenie przez władze albańskie wolnych i demokratycznych
wyborów parlamentarnych oraz postępy w zwalczaniu korupcji.
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Marta Götz

WYBRANE ASPEKTY NIEMIECKICH INWESTYCJI W POLSCE
W KONTEKŚCIE POLITYKI ICH POZYSKIWANIA

SELECTED ASPECTS OF GERMAN INVESTMENTS IN POLAND IN THE
LIGHT OF POLICY PROMOTING THEIR INFLOW
Abstract
Germany belongs to major foreign direct investors in Poland. In order to
professionally and effectively design and pursue the policy of attracting foreign
investors specific knowledge seem indispensable. Firstly, decision makers shall be
aware of main peculiarities of direct investments outflowing from Germany.
Secondly, they shall be familiar with some specific pattern of these investments in
Poland. Such background may be regarded as a starting point for further steps
aiming at attracting foreign capital, specifically the German one. Thus an attempt to
identify such regularities.

Słowa kluczowe: BIZ - bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska, Niemcy, kapitał
Numer klasyfikacji JEL: F20, F40, O10, O52

Wprowadzenie
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) stanowią jedną z podstawowych kategorii
międzynarodowych stosunków gospodarczych i głównych pozycji bilansu płatniczego każdego z
krajów. Obejmują one przejmowanie już istniejącego podmiotu (fuzje i przejęcia - ang. M&A) lub
podejmowane od podstaw działalności za granicą (Greenfield). Zgodnie z definicją OECD, za
inwestora zagranicznego uważa się jednostkę, która dysponuje w tzw. przedsiębiorstwie zagranicznym
co najmniej 10% udziałów lub głosów dającymi możliwość wywierania trwałego wpływu na rozwój
danego przedsiębiorstwa. Informacje o inwestycjach zagranicznych w Polsce pochodzić mogą
zasadniczo z trzech ogólnodostępnych źródeł - Narodowego Banku Polskiego (NBP), Głównego
Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).
Definicję OECD stosują PAIiIZ oraz NBP. GUS zbiera i publikuje informacje o przedsiębiorstwach,
w których występuje jakikolwiek kapitał zagraniczny. Każda z tych instytucji raportuje na temat
inwestycji w odmienny sposób. Przykładowo PAIiIZ, skupia się przede wszystkim na dużych
projektach, często dokonywanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE). NBP natomiast
precyzuje charakter przepływów wyróżniając - kapitały własne, reinwestowane zyski oraz kredyty.
Dzięki tym różnym podejściom metodologicznym widoczny staje się złożony charakter kategorii BIZ.
Już te różnice w sposobie definiowania i prezentowania inwestycji mogą skłaniać do refleksji.
Akcentują bowiem odmienne elementy przesądzające o zaklasyfikowaniu do grona podmiotów
bezpośredniego inwestowania, zatem pośrednio także różne wymiary kategorii BIZ i związanych z
nimi ewentualnych korzyści czy sposobów ich bardziej efektywnego pozyskiwania.



Adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu.
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W oczach niemieckich inwestorów Polska jest lokomotywą gospodarczą regionu. Stan
niemieckich inwestycji w Polsce w 2011 r. wyniósł około 22 mld euro1. Wyniki ankiet prowadzonych
wśród niemieckich przedsiębiorców wskazują na Polskę jako preferowane miejsce do inwestowania
(4,8 wskazań na 6 możliwych, przed Słowacją – 4,1). 86% pytanych przez Polsko-Niemiecką Izbę
Przemysłowo-Handlową (AHK) potwierdza, że decyzję o podjęciu działalności w Polsce
powtórzyłaby jeszcze raz. O atrakcyjności naszego kraju w oczach niemieckich firm przesądza
wielkość rynku zbytu, dobrze wykwalifikowana, ale względnie tania siła robocza, poprawiająca się
infrastruktura, w tym rozwijająca się sieć dróg, a także Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) oferujące
cały wachlarz ulg, dotacji i grantów. Niemcy stawiają Polskę za wzór w całym regionie. Pochwał nie
szczędzą ani firmy, ani politycy. Jednak, jak wynika z ankiet Niemieckiej Izby PrzemysłowoHandlowej Deutsche Industrie- und Handelskammertag DIHK zrzeszającej w poszczególnych krajach
izby bilateralne, Polska jest co prawda preferowaną lokalizacją dla inwestycji niemieckich w Europie,
ale na tle reszty świata wyścig o pozyskanie niemieckiego kapitału przegrywa. W rankingu DIHK
2010 nasz kraj zajął trzynaste miejsce wśród piętnastu możliwych "najbardziej obiecujących"
lokalizacji2. Polsce, jako jednej z głównych destynacji "oferującej najlepsze perspektywy dla biznesu
w ciągu najbliższych 5 lat" przyznano niecałe 36 punktów (liderowi rankingu Indiom ponad 58).
Odsetek inwestorów zakładających poprawę sytuacji jest niższy od odsetka osób, które nie oczekują
zmian w najbliższej przyszłości (43 wobec 50).
Rozwijając się bardzo dynamicznie Polska skorzystała z globalizacji i wejścia do UE i zdołała
pozyskać wielu różnorodnych inwestorów zagranicznych, co sprawia, że nie jest, jak wiele krajów
Europy Środkowej i Wschodniej, jedynie "montownią" (verlängerte Werkbank), ale siedzibą wielu
ośrodków zaawansowanych usług dla biznesu (BPO), a nawet centrów B+R (według UNCTAD
najlepszą lokalizacją dla tego typu inwestycji jest Kraków)3. Dodatkowo, stosunkowo niska
monokulturowość, czyli duża różnorodność prowadzonej działalności czyni gospodarkę mniej podatną
na ewentualne szoki. Niesłabnącemu zainteresowaniu niemieckich firm polskim rynkiem towarzyszy
rosnący trend podejmowania przez polskich przedsiębiorców działalności w Niemczech.

Specyfika BIZ wypływających z Niemiec

1.

Interesującej wiedzy - cennej choć nie bezpośrednio w zakresie pozyskiwania BIZ - może
dostarczyć analiza dotychczasowych badań poświęconych inwestycjom bezpośrednim wypływającym
z Niemiec. Dobre rozpoznanie specyfiki procesu decyzyjnego, pewnego wzorca inwestowania przez
niemieckie podmioty powinno stanowić wskazówkę, co do działań mających na celu pozyskanie tych
inwestorów np. poprzez odpowiednią organizację misji gospodarczych, targów, metod kontaktowania
się z kontrahentami. Przykładowo, często w literaturze przedmiotu stosowany tzw. model grawitacji,
przypisuje dominującą rolę w napływie inwestycji odległości między państwami oraz rozmiarom ich
gospodarek określających atrakcyjność inwestycyjną. Polska jest, z racji bliskości Niemiec i
rozmiarów rynku wewnętrznego, predestynowana do przyciągania niemieckich inwestycji. Wiedza
przykładowo, czy większą rolę odgrywają inwestycje wertykalne czy horyzontalne, czy między
handlem a inwestycjami niemieckimi występuje zależność substytucji czy komplementarności może
ułatwić precyzyjne kształtowanie polityki przyciągania niemieckiego kapitału. Poniżej przybliżono
główne wnioski płynące ze wstępnego przeglądu wybranych prac poświęconych niemieckim
inwestycjom.

1

Deutsche Firmen loben den Standort Polen, "Wirtschaftswoche", 08.10.2011.
Erfahrungen und Perspektiven der deutschen Wirtschaft im Auslandsgeschäft, Ergebnisse IHK Umfrage
2010, Raport dostępny na stronie www.dihk.de (pobrane 02.09.2012).
3
Das neue Kraftzentrum In der Mitte Europas, "Wirtschaftswoche", 08.10.2011.
2
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Badania ośrodka z Essen wykazały substytucyjność handlu i inwestycji płynących z Niemiec,
szczególnie wyraźną dla podmiotów zlokalizowanych w zachodniej części kraju (byłe RFN) 4.
Zależność taka oznacza, że przepływy kapitału choć zastępują wcześniejszy eksport, mogą także
stymulować import. Nieco inne wyniki uzyskano w przypadku węższej grupy partnerów niemieckich
tj. dla relacji z krajami EU15. W tym przypadku udowodniono bowiem komplementarność, a więc
współistnienie przepływów eksportu i inwestycji.
Niemieckie inwestycje bezpośrednie, jak wynika z innych badań, wykazują tendencję do
"naśladowania emigracji"5. Przepływy ludności niemieckiej wydają się być dobrym prognostykiem dla
późniejszych ruchów kapitałowych w formie BIZ. Ponadto, oba rodzaje przepływów determinowane
są podobnymi, bardziej kulturowymi aniżeli regulacyjnym, czynnikami, a wspomniany model
grawitacji, zakładający siłę przyciągania między dużymi i blisko leżącymi gospodarkami, ma do nich
zastosowanie. Emigracja i BIZ niemieckie mają charakter komplementarny z tendencją do tworzenia
skupisk, a więc kumulowania się w wybranych lokalizacjach.
Silnemu rozwojowi sektora usług w zachodnich województwach Polski sprzyjała bliskość
Niemiec i utrzymujące się różnice płacowe, a więc konkurencyjność oferowanych dóbr6. Między
innymi z tego względu, we wszystkich zachodnich województwach (za wyjątkiem lubuskiego - 20%),
niemieckie inwestycje są tak silnie reprezentowane (30-40% udziału w całkowitym kapitale
zagranicznym).
Tę regionalną specyfikę niemieckich BIZ w Polsce podkreślają też inne badania 7. Inwestycje
poszukujące rynku, a więc kierowane chęcią zwiększenia zbytu, wykazują wyraźną tendencję do
lokowania się w stolicach państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także w Warszawie.
Tymczasem niemieckie przedsięwzięcia związane z branżą eksportową i wykorzystujące outsourcing,
jako miejsce inwestycji wybierają z reguły regiony położone blisko granicy kraju.
Istotny wpływ na niemieckie przepływy kapitałowe wywarł ostatni kryzys finansowy, o czym
świadczy znaczący spadek wartości BIZ w 2009 roku8. Tym bardziej, że około 75% tych inwestycji
stanowią usługi, zwłaszcza bankowe. Przyjmuje się, że sytuację poprawić może zaangażowanie
państwa, w tym pomoc przedsiębiorcom, między innymi zapobiegająca wycofywaniu się z
zagranicznej działalności. Zorientowana eksportowo gospodarka niemiecka w zasadzie powinna
przeprowadzać za granicą inwestycje mające na celu poprawę konkurencyjności oferowanych dóbr.
Odbicie BIZ zależeć będzie jednak nie tylko od wewnętrznej kondycji niemieckiej gospodarki i jej
firm, ile od sytuacji na rynkach najważniejszych partnerów. Szczególnie obiecujące są w tym
względzie kraje Południowej i Południowo-Wschodniej Azji.
Jak wynika z ankiet izby przemysłowo-handlowej (DIHK) i jej regionalnych oddziałów,
niemieckie przedsiębiorstwa, a więc "lokomotywy" BIZ, mają ambitne plany ekspansji zagranicznej.
W obliczu ogólnoświatowych zawirowań finansowych, zamiast wycofywać się z wcześniejszych
przedsięwzięć zagranicą zwierają szyki, tną koszty i jednoczą siły. Wprowadzają zarządzanie
kryzysowe, które ma pozwolić im przetrwać ten trudny czas. Jednak centrum zainteresowania stają się
4

T. Mitze, B. Alecke, G. Untiedt, Trade-FDI Linkages in a System of Gravity Equations for German
Regional Data, Ruhr Economic Papers no. 84, 01.2009. Praca dostępna na http://repec.rwiessen.de/files/REP_09_084.pdf, (pobrane 02.09.2012).
5
C. M. Buch, J. Kleinert, F. Toubal, Where Enterprises Lead, People Follow? Links between Migration and
German FDI, Kiel Institute for World Economics, Kiel Working Paper No. 1190, November 2003.
6
A. Lorentowicz, Poland’s Integration into the World Economy: Foreign Direct Investment and the Skill
Premium,
Monachium
2005,
praca
dostępna
na:
http://edoc.ub.unimuenchen.de/4911/1/Lorentowicz_Andzelika.pdf, (pobrane 02.09.2012).
7
A. Raubold, Impacts of outsourcing on Germany's and Austria's human capital and the economic
geography of Central Europe, 2006, http://edoc.ub.uni-muenchen.de/5734/1/Raubold_Alexander.pdf, (pobrane
02.09.2012).
8
R. Hirdina, T. Jost, German outward FDI and its policy context, Country profiles of inward and outward
foreign direct investment, z serii tzw. "Columbia Country Profile", The Vale Columbia Center on Sustainable
International
Investment
2010,
dostępne
na:
http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/documents/Germany_OFDI_Profile_9_April_2010_0.pdf,
pobrane
02.09.2012).
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nadal słabo spenetrowane, obiecujące, acz dość ryzykowne, rynki azjatyckie. Wydaje się, że Polska
traci pomału część swoich tradycyjnych przewag. Stąd tak istotne, zwłaszcza w kontekście
wygaszania (najprawdopodobniej do 2026 r.) pomocy udzielnej w SSE, stają się działania mające na
celu utrzymanie już obecnych podmiotów. Z racji popularności niemieckiego Mittelstand, szczególna
uwaga skierowana być powinna do podmiotów małych i średnich. Promocja musi uwzględniać
specyfikę regionu, powinna, tam gdzie to możliwe odwoływać się do korzyści klastrów i akcentować
specyficzne lokalne atrybuty. Dobrze, aby oferowane przewagi były niejako "szyte na miarę" i
odpowiadały potrzebom konkretnych inwestorów. Abstrahując od inwestycji niemieckich należy
zauważyć, że promocja Polski jako miejsca lokalizacji BIZ uwzględniać musi współczesne popularne
formy produkcji międzynarodowej, a więc łańcuchy kooperantów, rosnące znaczenie inwestycji
kierowanych innowacjami tj. poszukujących dostępu do ośrodków naukowo-badawczych, czy tych
mających na celu dostęp do miejsca transakcji (tzw. marketplace i innovation driven).

Specyfika rozmieszczenia kapitału niemieckiego w Polsce

2.

Choć niemieccy inwestorzy nigdy nie byli liderem na polskim rynku w ujęciu wartościowym
kierowanego kapitału, są nim pod względem liczby działających podmiotów. Według GUS, na koniec
2009 r. w Polsce funkcjonowało prawie sześć tysięcy spółek z udziałem kapitału niemieckiego.
Kapitałem zagranicznym powyżej 1 mln USD dysponowało 730 firm9. W 2010 r. z Niemiec napłynął
do Polski kapitał wysokości ponad 1,6 mld euro, co stanowiło 25% kapitału pochodzącego z Europy i
24% całego strumienia kapitału kierowanego z zagranicy. Biorąc pod uwagę wartości skumulowane,
w 2011 r. niemieckie inwestycje (ponad 27 mld euro) stanowiły około 18% wszystkich
skumulowanych inwestycji zagranicznych w Polsce (tabela 1). Statystyki PAIiIZ, dotyczące
kształtowania się udziałów poszczególnych krajów, jako źródeł pochodzenia inwestycji
napływających do Polski, wskazują na dominującą rolę Europy10.
Tabela 1. Zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich
Kraj

mln EUR

%

Niderlandy

29331

19,08

Francja

29176

18,97

Niemcy

27735

18,04

Luksemburg

8822

5,74

Hiszpania

6248

4,06

Szwajcaria

5401

3,51

Wielka Brytania

5146

3,35

USA

4990

3,25

Źródło: Dane z Raportu "Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 r.", GUS 2012.

Analizę, mającą na celu ocenę niemieckich BIZ w Polsce pod względem ich struktury,
przestrzennego rozmieszczenia oraz branży, umożliwiają dane gromadzone przez: NBP, GUS i
PAIiIZ. Badanie kształtowania się zobowiązań Polski z tytułu niemieckich BIZ w okresie 2007-2010

9

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009r.,Raport GUS.
Dane PAIiIZ na: http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne,
02.09.2012).
10
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(pobrane

wskazuje na naprzemienne kształtowanie się relacji kapitału własnego i reinwestowanych zysków 11.
Większa rola kapitału własnego (obserwowana np. w roku 2008 i 2010) może świadczyć o
wchodzeniu na rynek nowych podmiotów, czy też o ekspansji i rozwoju firm już obecnych (tabela 2).
Natomiast dominacja reinwestowanych zysków (lata 2007 i 2009) potwierdzać może pewne
zakorzenianie działających już podmiotów, kumulowanie ich aktywności i efekt pozytywnego
sprzężenia zwrotnego.
Tabela 2. Struktura niemieckich inwestycji w Polsce
Rok

Kapitał własny mln EUR

Reinwestowane zyski mln EUR

2007

1094

1286

2008

1026

418

2009

696

763

2010

978

767

Źródło: Dane NBP z serii: Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce. Aneks Statystyczny, NBP Warszawa,
raporty z lat 2008-2011.Na liście PAIiIZ największych inwestorów zagranicznych w Polsce znajdowało się 389
firm z udziałem kapitału niemieckiego (374 podmiotów, w przypadku których zarówno krajem pochodzenia jak i
rejestracji były Niemcy)12. Analiza listy głównych inwestorów potwierdza, że najpopularniejszymi branżami
wśród niemieckich inwestorów w Polsce są (wykres 1): handel hurtowy i detaliczny (12%), produkcja metali
(10%), żywności (9%) oraz sprzętu transportowego (8%) 13.

Wykres 1. Branże reprezentowane przez kapitał niemiecki w Polsce
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Źródło: własne obliczenia na podstawie PAIiIZ - List of Major Foreign Investors in Poland, Warsaw 2011.

Przestrzenne rozmieszczenie spółek z udziałem kapitału niemieckiego wskazuje pewną
regionalną koncentrację. Niestety dane zdezagregowane dotyczące niższych szczebli podziału
11

Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce w 2010 r. Aneks Statystyczny, NBP, Warszawa,
październik 2011 r., Raporty dostępne na: http://nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html (pobrane
02.09.2012).
12
List of Major Foreign Investors in Poland, Warsaw 2011, (Lista największych inwestorów zagranicznych w
Polsce, grudzień 2011), dostępna na: http://www.paiz.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce,
(pobrane 02.09.2012).
13
Informacje z Listy PAIIZ. W przypadku więcej niż jednego wskazań rodzaju działalności pod uwagę brano
wszystkie z nich.
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administracyjnego pojawiają się z opóźnieniem, stąd dostępne statystyki na temat BIZ w przekroju
województw odnoszą się do roku 2009. Analizując rozkład przestrzenny kapitału niemieckiego w
Polsce warto zauważyć, że jego koncentracja w czterech województwach na przestrzeni lat 2003-2009
w zasadzie nie ulega zmianie (wykres 2). W 2003 r. Mazowieckie pozyskało prawie 36%
niemieckiego kapitału, Wielkopolska 17,5% – Dolny Śląsk prawie 12%, a Śląsk niecałe 10%. Po
sześciu latach doszło do drobnych przetasowań, jako że na wicelidera wyrósł Dolny Śląsk (prawie
18% udział), a spadło nieco znaczenie Mazowsza (niecałe 35% całości niemieckiego kapitału w
Polsce).
Wykres 2. Rozmieszczenie kapitału niemieckiego w Polsce w roku 2003 i 2009
Rok 2003

Rok 2009
PODLASKIE
LUBELSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
LUBUSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE

MAZ; 35,6%

PODKARPACKIE *

MAZ;
34,5%

ŚLĄSK;

ZACHODNIOPOMORSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE

ŚLĄSK; 9,5%

9,2%

ŁÓDZKIE
OPOLSKIE

WLKP; 17,5%

D.ŚLĄSK;
11,9%

POMORSKIE
MAŁOPOLSKIE *

D.ŚLĄSK;
17,7%

WLKP;
17,4%

ŚLĄSKIE *
DOLNOŚLĄSKIE
WIELKOPOLSKIE
MAZOWIECKIE

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym.
Rokroczne raporty GUS (lata 2003-2009).

Kapitał niemiecki napływa do polskich regionów faktycznie coraz większym strumieniem, ale
Mazowsze pozostaje, podobnie jak dla inwestycji pochodzących z innych krajów, ulubioną
lokalizacją, w zasadzie deklasując inne województwa (wykres 3. - 9,8 mld złotych, wobec kolejnych
najlepszych - dolnośląskiego, czy wielkopolskiego - ok. 5mld złotych w roku 2009).
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Wykres 3. Strumienie kapitału niemieckiego kierowane do województw w latach 2003-2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym.
Rokroczne raporty GUS (lata 2003-2009).

Jednak udział Mazowieckiego w całości kapitału kierowanego z Niemiec do Polski ulegał
znacznym fluktuacjom (wykres 4). Po historycznie najniższym poziomie w 2006 roku, kiedy to
znacznie wzrosła rola województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, Mazowsze sukcesywnie odrabia
straty stając się liderem pozyskiwania inwestycji niemieckich.
Wykres 4. Udział województw w całości kapitału niemieckiego lokowanego w Polsce w latach
2003-2009
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

MAŁOPOLSKIE *

ŚLĄSKIE *

LUBELSKIE

PODKARPACKIE *

PODLASKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

LUBUSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

OPOLSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

POMORSKIE

2009

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym.
Rokroczne raporty GUS (lata 2003-2009).
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Atrakcyjność województwa stołecznego nie tyle jednak oddaje specyficzne atrybuty regionu, ile
fakt lokalizacji na tym obszarze ośrodków decyzyjnych oraz występowanie pewnej masy krytycznej
charakterystycznej dla regionów stołecznych. Ponadto, trudno ocenić, na ile kapitał rejestrowany w
Mazowieckiem to w zasadzie jedynie siedziby firm (HQ), podczas gdy działalność gospodarcza
prowadzona jest w innych częściach kraju.

3.

Wnioski

Spojrzenie na inwestycje z perspektywy ich wewnętrznej struktury, którą stosuje NBP, pozwala
na odróżnienie kategorii zysków reinwestowanych od kapitału własnego, czy pozostałych inwestycji
(pożyczek wewnętrznych). Tym samym, w precyzyjnej analizie określić można np. zdolności
poszczególnych gospodarek do utrzymywania już obecnych inwestorów. Statystyki GUS, z kolei
zwracają uwagę, że inwestorem zagranicznym może być także małe przedsiębiorstwo, a kapitał
zagraniczny może być rozdrobniony. BIZ zatem nie zawsze oznaczać musi spektakularne
przedsięwzięcie na dużą skalę. Takie jednak inwestycje cieszą się specjalnym zainteresowaniem
PAIiIZ, która analizuje głównie duże projekty (ponad milion USD). To ujęcie z kolei akcentuje rolę
dedykowanych zachęt np. klastrów, czy Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w pozyskiwaniu
dużych, cennych dla gospodarki regionu inwestorów. Przytoczone różnice definicyjne, widoczne w
oficjalnych statystykach i metodologii głównych ośrodków informacyjnych, podkreślając
wielowymiarowość kategorii BIZ mogą stanowić pierwszy krok w dyskusji nad efektywną polityką
pozyskiwania zagranicznych inwestorów. Kolejnym etapem winno być dobre rozpoznanie specyfiki
konkretnej grupy inwestycji, a więc określenie dominujących motywów skłaniających podmioty z
tzw. kraju pochodzenia do wyboru lokalizacji zagranicznej oraz zdiagnozowanie pewnej
prawidłowości ich funkcjonowania w kraju lokaty. Taką prostą rekonstrukcję starano się
przeprowadzić w niniejszym artykule. Wynika z niej, że przedsiębiorstwa niemieckie, bardzo
doświadczone przez kryzys finansowy, nadal doceniają potencjał Polski i wykazują zainteresowanie
lokowaniem tu swojej działalności. W zasadzie niezmiennie preferują województwa zachodnie oraz
region Mazowsza i reprezentują głównie handel hurtowy i detaliczny. Takie rozpoznanie stanowić
powinno punkt wyjścia dla praktyki gospodarczej. Należy jednak podkreślić, że formułowanie
konkretnych rekomendacji w zakresie przyciągania inwestycji niemieckich (jak i prawdopodobnie
każdych innych) jest ograniczone. Wiąże się bowiem z brakiem lub bardzo niewielkimi
możliwościami precyzyjnego kształtowania się strumienia tego kapitału ze strony polskiej.
Oczywiście należy zabiegać o pozyskanie zagranicznych inwestorów, ale odbywać się to może
głównie poprzez gwarantowanie odpowiedniej atrakcyjności Polski, jako miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej. Choć możliwe jest z pewnością intensyfikowanie promocji w stosunku do
pewnej grupy inwestorów np. właśnie niemieckich, trudno o gwarancję faktycznej realizacji
konkretnych celów.

Bibliografia
Buch C. M., Kleinert J., Toubal F., Where Enterprises Lead, People Follow? Links between Migration and
German FDI, Kiel Institute for World Economics, Kiel Working Paper No. 1190, November 2003.
Das neue Kraftzentrum In der Mitte Europas, „Wirtschaftswoche“ 08.10.2011.
Deutsche Firmen loben den Standort Polen, „Wirtschaftswoche“ 08.10.2011.
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w latach 2007, 2008, 2009 oraz 20120.
Rokroczne raporty GUS.
Erfahrungen und Perspektiven der deutschen Wirtschaft im Auslandsgeschäft, Ergebnisse IHK Umfrage 2010,
(www.dihk.de).
Hirdina R., Jost T., German outward FDI and its policy context, Country profiles of inward and outward foreign
direct investment, Seria "Columbia Country Profiles", The Vale Columbia Center on Sustainable International

48

Investment 2010,
(http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/documents/Germany_OFDI_Profile_9_April_2010_0.pdf).
List
of
Major
Foreign
Investors
in
Poland,
Raport
PAIiIZ,
Warszawa
2011
(http://www.paiz.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce).
Lorentowicz A., Poland’s Integration into the World Economy: Foreign Direct Investment and the Skill
Premium, Monachium, 2005, ( http://edoc.ub.uni-muenchen.de/4911/1/Lorentowicz_Andzelika.pdf).
Mitze T., Alecke B., Untiedt G., Trade-FDI Linkages in a System of Gravity Equations for German Regional
Data, Ruhr Economic Papers No. 84, 01.2009.
Raubold A., Impacts of outsourcing on Germany's and Austria's human capital and the economic geography of
Central Europe, Monachium 2006, (http://edoc.ub.uni-muenchen.de/5734/1/Raubold_Alexander.pdf).
Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce w 2010 r., Aneks Statystyczny, Raport NBP, Warszawa,
październik 2011 r. (http://nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html).

49

Kamil Michalski



JAPONIA - NADZÓR KORPORACYJNY I FINANSE PUBLICZNE

JAPAN - CORPORATE GOVERNANCE AND PUBLIC FINANCE
Abstract
Japan - the third economic power in the world - has been for over a decade, in a
state of a prolonged stagnation spreading over the domains of its economy including
the banking system.
Japan’s participation in the II world War resulted in a humiliating defeat.. Japanese
cities were completely demolished. Japanese industry and infrastructure were also
totally destroyed. Yet, within the next two generations, Japan managed to succeed in
economic achievements that were commonly known as “ an economic miracle”. The
completely ruined country, deprived of any natural resources, has become the
world’s economic power, and the leader in many economic domains. The reason for
is that Japanese people are characterized by strict obedience towards authorities,
diligence, patience and a proper assessment of the post war political situation all
over the world made by the Japanese government. Measured and systematic
investments of the 60’s and 70’s of the 20 th century , were carried out in traditional
industries e.g.: metallurgy, textile industry, ship-building industry as well as more
modern ones such as automobile and electronics industries. Good quality and
reasonable prices of products soon gained popularity among external markets.
During a rapid development of 1954-1971, Japan adopted an anti-import policy and
closed its market for foreign goods. This policy as well as the well-thought-out
strategy of development resulted in a dynamic economic development of the country.
Therefore, Japan became an important American ally in the geopolitical
configuration of powers.

Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny, sektor finansów publicznych, gospodarka Japonii
Numer klasyfikacji JEL: G20, G28, G30, G38

Wstęp
Japonia, będąca trzecią gospodarczą potęgą świata jest od ponad dziesięciu lat w stanie
przeciągającej się stagnacji, która dotyka praktycznie wszystkie dziedziny życia gospodarczego, w
tym również system bankowy.
Udział w II wojnie światowej zakończył się dla Japonii upokarzającą klęską, miasta japońskie
zostały doszczętnie zniszczone, zniszczony został cały japoński przemysł i infrastruktura Jednak w
ciągu następnych dwóch pokoleń Japonia dokonała czegoś co powszechnie nazywano „cudem
gospodarczym”. Całkowicie zdewastowany kraj, pozbawiony surowców naturalnych, stał się
światowym mocarstwem gospodarczym, przodującym w wielu dziedzinach gospodarki. Wyjaśnić to
można specyficznymi cechami Japończyków takimi jak: posłuszeństwo wobec władzy, pracowitość i
cierpliwość oraz doskonałe wykorzystanie przez kolejne rządy japońskie światowej sytuacji
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politycznej, powstałej po zakończeniu II wojny światowej. Dobrze przemyślane i systematyczne
inwestycje w latach 60 – 70 XX w. objęły zarówno tradycyjne gałęzie przemysłu, takie jak: hutnictwo,
przemysł włókienniczy, stoczniowy, a później przemysł samochodowy i elektroniczny. Dobra jakość i
stosunkowo niewielka cena wytwarzanych towarów szybko znalazła swych odbiorców na
zagranicznym rynku. W okresie szybkiego wzrostu 1954 – 1971 Japonia prowadziła politykę
antyimportową i praktycznie zamknęła swój rynek dla zagranicznych towarów, co w połączeniu z
przemyślaną strategią rozwoju rządu wpłynęło na jej szybki wzrost gospodarczy. Dynamiczny rozwój
gospodarczy sprawił, że Japonia stała się ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w
geopolitycznym układzie sił.

Gospodarka Japonii po II wojnie światowej

1.

Gospodarka Japonii po 1945 roku była przykładem „gospodarki kierowanej typu
keynesowskiego”, która osiągnęła sukces, ale nie uniknęła jednak problemów rozwojowych. Niektóre
problemy związane z rozwojem japońskiej gospodarki po drugiej wojnie światowej były związane z
niesprawnością władania korporacyjnego, które jest w dzisiejszych czasach poddawane wielu
reformom1. Nadzór korporacyjny to organ, decydujący w sprawach strategii, realizowanych przez
japońskie firmy i ich rezultatach, składających się na wzrost gospodarczy kraju. Oprócz czynników
historycznych (tradycja biznesu, okupacja) i społecznych (kultura, zachowania pracowników), które
kształtują cały system nadzoru korporacyjnego w Japonii, charakterystyczne cechy tego systemu
wynikają głównie z „nierynkowego mechanizmu koordynacji rynków finansowych i kapitałowych”.
W latach 70. XX wieku zaczęto tworzyć kartele restrukturyzacyjne, zadaniem ich było maksymalne
przyspieszenie procesu dostosowawczego japońskiej gospodarki do wzrostu cen paliw. Kartele
podporządkowały sobie całe gałęzie przemysłu2. Rynek finansowy i rynek kapitałowy był
koordynowany przez „kartel publiczny” banków komercyjnych pod ścisłym kierunkiem centralnej
administracji rządowej (Ministerstwa Finansów) i Banku Japonii. Zadaniem tej koordynacji było
między innymi minimalizowanie konkurencji w systemie administracyjnym i bankowym. Kolejnym
zadaniem koordynacji obu wyżej wymienionych rynków było ustalanie marży bankowej na takim
poziomie, aby gwarantowała ona osiąganie zysków bankom, które były najmniej efektywne (tzw.
konwojowanie banków). Taka struktura, połączona z brakiem aktywności rynku kapitałowego,
blokowanego przez absorpcję akcji przez banki i pasywność akcjonariuszy dała możliwość szybszej
akumulacji kapitału japońskich przedsiębiorstw i banków (w szczególności dużych i efektywnych)
oraz finansowanie działalności inwestycyjnej sektora przedsiębiorstw zgodnie z rządową strategią
rozwoju. Umocniło to znaczenie banków w nadzorze korporacyjnym, które były wcześniej obecne w
strukturach przedsiębiorstw (zaibatsu). Określenie to było używane w XIX wieku i pierwszej połowie
XX wieku w odniesieniu do wielkich grup bankowo-przemysłowych kontrolowanych przez
pojedyncze rodziny. Cztery największe zaibatsu wywodziły się jeszcze z okresu Edo. Były to:
Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo i Yasuda. Korporacje "drugiego poziomu", które pojawiły się pomiędzy
wojną rosyjsko-japońską a wojną na Pacyfiku to: Okura, Koga, Nakajima i Ayukawa. Zaibatsu często
są określane jako plutokracja. Aż do końca II wojny światowej odgrywały istotną rolę na japońskiej
scenie politycznej, mając duży wpływ na partie polityczne i rząd. Większość zaibatsu (m.in. Mitsui,
Sumimoto i Yasuda, związane z przemysłem ciężkim) wspierała tzw. aktywną politykę zagraniczną,
oznaczającą rozwiązywanie problemów na drodze zbrojnej. Uważa się, że wpływ zaibatsu na politykę
istotnie przyczynił się do agresywnej postawy Japonii na arenie międzynarodowej w pierwszej
połowie XX wieku. Zaibatsu zostały technicznie zlikwidowane przez reformy przeprowadzone w
czasie amerykańskiej okupacji Japonii po II wojnie światowej. Majątki rodów kontrolujących zostały
skonfiskowane, holdingi pełniące rolę "głów" dla poszczególnych zaibatsu – wyeliminowane. Rady
M. Fukao, Japan’s Lost Decade and Weaknesses In Corporate Governance, w: R. M. Stern (red.), Japan’s
Economic Recovery, Edward Elgar, Cheltenham 2003, s.208.
2
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dyrektorów, kluczowe dla starego systemu opierającego się na koordynacji między
przedsiębiorstwami, zostały prawnie zabronione. Całkowita likwidacja zaibatsu nigdy nie została
przeprowadzona, między innymi dlatego, że zeitgeist (ruch społeczny) sprzyjał tego typu
konglomeratom. W powszechnej opinii były one korzystne, a opinie japońskiego społeczeństwa,
pracowników i zarządów zaibatsu oraz biurokracji na temat planów rozbicia zaibatsu wahały się od
braku entuzjazmu do dezaprobaty. Dodatkowo, zmiana polityki okupacyjnej, związana z rosnącymi
obawami przed komunizmem, spowodowała mocne ograniczenie, jeśli nie zakończenie, eliminacji
zaibatsu3. Przetrwały one II wojnę światową, ale ze względów politycznych pozbawione zostały
przywództwa rodzin, które władały wcześniej tymi holdingami. W nowym układzie właścicielami
stała się administracja gospodarcza, banki i firmy japońskie (relacje panujące między tymi trzema
ciałami). Japonia w latach powojennych wyróżniała się wysoką stopą oszczędności na przełomie lat
60 – 70 XX wieku przekraczała ona 35% PKB. W latach 80. stopa ta kształtowała się na poziomie
32%, z końcem lat 90. Zanotowała spadek do 30%, a na początku obecnego stulecia wynosi ona 28%.
Spadek japońskiej stopy oszczędności jest wynikiem spadku oszczędności publicznych. Na przełomie
lat 1980 – 1995 japońskie oszczędności sektora publicznego stanowiły około 6% PKB, w dzisiejszych
czasach zmalały one do około 1%4. Japońskiej wysokiej stopie oszczędności towarzyszyła także
bardzo wysoka stopa inwestycji. W latach 1980 – 1995 kształtowała się ona na poziomie 30%, po
czym ustawicznie malała, aby uplasować się obecnie na poziomie 24%. Po mimo tego spadku jest ona
i tak wyższa niż w krajach UE – 15 i Stanach Zjednoczonych. Mimo tego, że oszczędności publiczne
zanotowały spadek, to i tak udział państwa w inwestycjach w PKB znajduje się na dużo wyższym
poziomie niż w Stanach Zjednoczonych czy Unii Europejskiej. Ćwierć wieku temu udział tych
inwestycji w PKB przekraczał 8% a w dzisiejszych czasach plasuje się on na poziomie 5%.
Polityka jaką prowadził rząd japoński w latach 1950–1971, poziom oszczędności kształtował
się na poziomie (15 – 16%), pozwoliła temu państwu powiększyć oszczędności do około 35% przez
10 – 15 lat. Japońskie systemy: społeczno – ekonomiczny i finansowy, a także realizowana polityka
monetarna stwarzały idealne warunki do wzrostu oszczędności i inwestycji. Zaniżanie stóp
procentowych kredytu refinansowego i lombardowego było czynnikiem zachęcającym do ekspansji
inwestycyjnej. W warunkach wzmożonego popytu na pieniądz znacząco przewyższającego podaż,
Bank Japonii i MITI (Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Przemysłu) mogły w ramach tzw.
przetargu ofert wybierać te projekty, które były najlepsze i zgodne z polityką strukturalną państwa. Do
lat 70. XX wieku japoński sektor korporacyjny nie miał prawa do emisji akcji i obligacji na
publicznym rynku kapitałowym. Bardzo ograniczony dostęp do rynku kapitałowego miały też banki
komercyjne. Do roku 1968, między innymi ze względu na brak zgody na transfery dywidendy poza
granice Japonii, zagraniczne inwestycje bezpośrednie w tym kraju były mało atrakcyjne.
Wymuszanie wysokich oszczędności na średnich i małych firmach japońskich oraz niedorozwój
systemu ubezpieczeń społecznych i emerytalnych, kredytów hipotecznych oraz wysokie koszty
edukacji wymuszały długoterminowe oszczędności. Za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, rząd
mógł dofinansować duże projekty modernizacyjne i restrukturyzacyjne realizowane przez prywatne
korporacje.
Wewnętrzne oszczędności Japonii w latach 70-80 stanowiły ponad 80% całości środków
inwestycyjnych kraju. W ciągu 20–30 lat Japonia dzięki przeprowadzonym reformom i polityce, która
sprzyjała mobilizacji oszczędności krajowych, przekształciła się z kraju ubogiego w kapitał, w kraj
jego obfitość. Polityka, którą prowadził japoński rząd po II wojnie światowej, dała możliwość
wytworzenia się, a także trwania niektórych zjawisk oraz cech odróżniających japoński corporate
governance. Japoński nadzór korporacyjny od strony kontrahentów i wierzycieli oraz system redukcji
ryzyka, zezwalał korporacjom na budowę długoterminowych strategii. Dawał także możliwość
zatrudnienia, jednocześnie zniekształcał też rynek pracy, w szczególności rynek talentów
menedżerskich. Państwo przejęło na siebie ryzyko funkcjonowania banków. Było to możliwe dzięki
silnym relacjom łączącym je ze spółkami i wskazuje na zależność panującą między nadzorem
3
Por. M. Nakamura „A Frog In a Well Knows Nothing of the Ocean: A History of Corporate Ownership in
Japan”. National Bureau of Economic Research, czerwiec 2004, s.367-464
4
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korporacyjnym danego przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja upadających japońskich przedsiębiorstw
prowadzona przez banki była o wiele droższa niż prowadzona przez inne podmioty gospodarcze np.
korporacje przejmujące, fundusze restrukturyzacji. Interwencjonistyczna polityka gospodarcza
Japonii, przyczyniła się do tego, że Japonia w latach 60 i 70 XX w. stała się jedną z największych
potęg gospodarczych świata 5. Polityka ta okazała się jednak nieskuteczna w obliczu globalizacji,
która wyznaczyła tory gospodarce światowej w nadchodzących dziesięcioleciach. Skutkiem
interwencjonistycznej polityki prowadzonej przez rząd japoński był kryzys finansowy 1997 roku,
który z kolei był spowodowany również stratami banków z powodu niespłaconych kredytów oraz
przedłużającą się recesją gospodarczą. Japoński „cud gospodarczy” zakończył się kryzysem
spekulacyjnym na rynkach kapitałowym i nieruchomości. Rząd japoński zdołał utrzymać stabilność
finansową, jednak gospodarka Japonii wytraciła dotychczasowe tempo wzrostu.

System finansów publicznych w Japonii

2.

Po drugiej wojnie światowej udział środków pieniężnych w PKB znacznie spadł, z 60% w 1944
r. do około 20% w 1950 r. W 1965 roku rząd japoński przyjął dodatkowy budżet, który miał być
gwarantem zwiększenia wydatków rządowych, pobudzających aktywność gospodarczą (za
pośrednictwem wyemitowanych obligacji). Do lat 70. XX wieku Japonia notowała najniższy udział
podatków i wydatków budżetowych PKB na cele społeczne i wojskowe wśród krajów wysoko
rozwiniętych. Niski udział nie świadczył jednak o braku aktywnej polityki przemysłowej państwa.
Polityka przemysłowa Japonii oprócz środków budżetowych była także wspierana przez Program
Inwestycji Skarbu Państwa i Pożyczek Fiskalnych (Fiscal Investment & Loan Program, FILP). Rok
1973 był rokiem zwrotnym jeśli chodzi o japońską politykę budżetową. W tym roku nastąpiła
stagflacja i stagnacja dochodów budżetowych, parlament zezwolił rządowi na finansowanie różnic
jakie występowały między bieżącymi wydatkami a dochodami podatkowymi. W związku z
prowadzoną przez rząd Japonii do połowy lat 70. polityką zrównoważonego budżetu, rynek obligacji
rządowych miał znaczenie małoistotne. Spowolnienie dynamiki gospodarczej Japonii w drugiej
połowie lat 70. i przejście z fazy strukturalnej nadwyżki popytu inwestycyjnego do fazy nadwyżki
oszczędności, było powodem zwiększone emisji obligacji na pokrycie rosnących wydatków, w tym na
cele społeczne6. Z końcem lat 70. XX wieku obligacje skarbu państwa finansowały blisko 35%
wydatków budżetowych. W latach 80. XX wieku rząd japoński podjął działania, które zmierzały do
konsolidacji finansowej. Lata 90. XX w. były czasem dla japońskiej gospodarki określane mianem
„straconej dekady”, odnotowano wówczas znaczny spadek zamożności społeczeństwa i
bezpieczeństwa socjalnego. W tym okresie zanotowano również gwałtowny spadek wzrostu
gospodarczego, który był trzykrotnie mniejszy niż średnia w krajach OECD. Lata 90. XX wieku
przyniosły dalsze istotne zmiany w japońskim sektorze finansowym. Liberalizacja sektora
finansowego spowodowała rozpad systemu oddziaływania państwa na przedsiębiorstwa za
pośrednictwem kontroli systemu oszczędności krajowych i refinansowania działalności banków
miejskich. Liberalizacja zwiększyła ryzyko i koszty transakcyjne sektora finansowego przy
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka państwa. Z drugiej jednak strony zwiększyła się konkurencyjność
i dążenie do obniżenia kosztów transakcyjnych rynków finansowych. Wzrosły także koszty
finansowania i ryzyko finansowe przedsiębiorstw, co wraz z aprecjacją jena i stagnacją gospodarki
zaostrzyło konkurencję, zmniejszyło rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw japońskich7. W
rankingach według wielkości PKB per capita Japonia od 1991 r. (w tamtym czasie piąte miejsce na
świecie) ciągle obniża swoją pozycję, w 2007 roku zajmowała siedemnastą pozycję w wyżej
5
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wymienionym rankingu, co oznacza, że cofnęła się do poziomu z 1975 roku8. Interwencjonizm
państwowy spowodował zwiększenie długu publicznego, który był dwukrotnie większy niż PKB
Japonii, to znaczy, że Japonia wśród krajów wysoko rozwiniętych stała się najbardziej zadłużona 9.
Skutki kryzysu z lat 40- tych były długo jeszcze odczuwalne przez obywateli japońskich.
Japoński system obciążeń podatkowych należy do najniższych wśród krajów należących do
OECD, jednak w dekadzie lat 90. XX w. podatki wzrosły o 10%, a zapowiadana była dalsza ekspansja
fiskalna. Corporate governance (nadzór właścicielski) od bardzo wielu lat jest przedmiotem szeregu
badań i dyskusji publicznych i naukowych, a mimo to termin ten jest powodem bardzo wielu
kontrowersji zarówno jeśli chodzi o znaczenie jak i zakres. W Polsce dyskusja wciąż dotyczy
terminologii – znalezienia najlepszego polskiego odpowiednika corporate governance. Według Jana
Majewskiego autora książki pt. „ Rynki finansowe a nadzór nad korporacją” termin ten oznacza „
nadzór nad korporacją”10, zamiast powszechnie stosowanych terminów „nadzór nad korporacją” czy
też „władanie korporacyjne”. Ostatni zwrot dobrze oddaje sens ekonomiczny, a także relacje jakie
panują między organami spółki, jej dostawcami , odbiorcami, akcjonariuszami i pracownikami a także
zewnętrznymi źródłami finansowymi. Wielokrotne analizy nadzoru korporacyjnego w bankowości
ujawniły – przez odniesienie dwóch bliskich pojęć: nadzór bankowy i nadzór korporacyjny do
angielskich pierwowzorów (banking supervision i corporate governance) – nieprawidłowość
określenia terminu „nadzór” w przypadku corporate governance11.
Klasyczny model japońskiego nadzoru korporacyjnego, był powodem faworyzowania
przedsiębiorstw japońskich i zaniedbywania nie tylko interesów akcjonariuszy, lecz również –
paradoksalnie – pracowników, w roli konsumentów.
Deflacja w Japonii w okresie 1998 – 2007 kształtowała się średnio na poziomie - 3%. Ceny
usług i produktów w Japonii należą do najwyższych na świecie, ceny te są zawyżane między innymi z
powodu polityki ochrony rynków, mało elastycznego zatrudnienia i „cichego” tolerowania karteli
cenowo – produkcyjnych (słaba pozycja Urzędu Antymonopolowego w Japonii) . Istota karteli
cenowo – produkcyjnych polega na ustaleniu jak najniższej ceny (zajmuje się tym ministerstwo, które
sprawuje kontrolę nad danym przemysłem – kartel cenowy), bądź ustaleniu jak największych
rozmiarów produkcji, dostarczanych zarówno przez całą branżę przemysłową, jak również przez
pojedyncze firmy – kartel produkcyjny12. Celem kartelu cenowo – produkcyjnego jest zapewnienie
wszystkim jego członkom określonego udziału w produkcji i sprzedaży dóbr, nawet w przypadku
recesji. Jeżeli kartel cenowo – produkcyjny ma przynieść satysfakcjonujące efekty, to należy spełnić
dwa warunki: a) firmy w nim biorące udział muszą postępować zgodnie z założeniami odnośnie co do
cen lub indywidualnych limitów produkcji, b) rynek, na którym przedsiębiorstwa działają, powinien
być odizolowany od konkurencji w imporcie13. Gospodarka Japonii ma charakter zamknięty między
innymi ze względu na ograniczone inwestycje zagraniczne (BIZ), dość niską penetrację zagraniczną
importu, a także znikomy udział korporacji transnarodowych w handlu międzynarodowym. Ujemny
przyrost naturalny, oraz szybkie starzenie się społeczeństwa japońskiego, rodzą uzasadnione obawy o
wydajność funduszy ubezpieczeniowych i emerytalnych, kluczowych akcjonariuszy japońskich
banków14. „ Stracona dekada” była dekadą zmian, czasem modernizacji w obszarze prawa
korporacyjnego, upadłościowego, rachunkowości, a także prawa bankowego i rynku kapitałowego,
czyli umocowań prawnych corporate governance. Zmiany jakie zostały dokonane w najważniejszych
8
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ustawach i kodeksach, niejednokrotnie wprowadzane bardzo szybko, potwierdziły tezę, że ważne
przyczyny kryzysu jakiego doświadczyła Japonia leżą w obszarze nadzoru korporacyjnego. W 1993
roku zlikwidowano większość instrumentów administracyjnych, które ograniczały konkurencję na
rynku finansowym, jednak kluczowe znaczenie miały reformy strukturalne w okresie 1996 – 2001,
które były określane mianem wielkiego otwarcia w tworzeniu spółek (Big Bang)15. Zrezygnowano z
wymogu minimalnego kapitału założycielskiego, wprowadzono instytucję zewnętrznego audytora,
przywrócono nabywanie akcji własnych, umożliwiono split akcji oraz spin off, które ułatwiają
restrukturyzację, pozwolono na tworzenie komitetów rady dyrektorów). Znowelizowano także
ustawodawstwo antymonopolowe (przywrócono możliwość tworzenia holdingów kapitałowych i
utrzymywania kontrolnego pakietu akcji), zmieniono również prawo podatkowe i wprowadzono
bilanse skonsolidowane i większą jawność danych finansowych spółek 16. Obniżono koszty pozwów w
sprawach korporacyjnych, obniżka ta miała służyć uaktywnieniu nadzoru ze strony drobnych
akcjonariuszy.

Japoński model władania korporacyjnego

3.

W XXI wieku rząd Japonii dokonał zmian w prawie bankowym, promując dyscyplinę rynkową,
niezawisłych audytorów, a także model nadzoru bankowego wzorując się na Zachodzie. Pierwsze
skutki są już widoczne, rodzi się nowy typ nadzoru korporacyjnego w Japonii tzw. model hybrydowy,
który łączy tradycyjne instrumenty modelu japońskiego i nowe instrumenty, które są
charakterystyczne dla modelu anglosaskiego17. Obecnie mamy do czynienia z jednoczesnym
występowaniu spółek, które funkcjonują na starych, tradycyjnych zasadach (42%), oraz spółek, które
działają na nowych hybrydowych zasadach (24%). Spółki typu hybrydowego charakteryzują się
obecnością niezależnych dyrektorów w radach zewnętrznych, stosują programy motywacyjne dla
menedżerów oparte na opcjach na akcje. W dużo większym stopniu wykorzystują obligacje do
finansowania wielu przedsięwzięć, mają luźniejsze więzi z bankami, często posiadają wielu
inwestorów, akcjonariuszy zagranicznych. Spółki typu hybrydowego, bardzo często deklarują, że
stosują jednocześnie zasady długoletniego i stabilnego zatrudnienia, jeśli chodzi o wynagrodzenia, to
w większej mierze zależą one od uzyskiwanych wyników przez poszczególnych pracowników a niżeli
od stażu pracy. W spółkach o tradycyjnym sposobie funkcjonowania utrzymuje się „dożywotnie”
zatrudnienie, a wynagrodzenie zależne jest nie od wyników pracownika (jak to się dzieje w spółkach
hybrydowych), ale od stażu pracy. Programy motywacyjne są w przypadku spółek tradycyjnych
bardzo rzadko stosowane (19%), a dotychczasowe relacje z bankami są podtrzymywane. Zmiany w
strukturach własności firm notowanych na giełdzie w Tokyo, oraz spadek udziału tzw. stabilnego
akcjonariatu, charakterystycznego dla japońskiej gospodarki18. Wynika to głównie ze zmniejszenia
skali tzw. krzyżowego systemu i rozluźnienia więzi w keiretsu19.
W miejsce ogromnych przedsiębiorstw zaibatsu narodziły się nowe twory przemysłowe –
keiretsu. Różnica między tymi dwoma organizacjami polega na tym, że keiretsu są dużo mniej
zhierarchizowane od swoich poprzedników zaibatsu. Można wyróżnić dwa rodzaje keiretsu: poziome i
pionowe.
Poziome – stanowi połączenie przedsiębiorstw z różnych branż, które są połączone zasadą
wzajemnej własności akcji oraz korzystaniem z usług wspólnego banku. Największe grupy
przemysłowe tego typu to: Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo (Fuji Bank), Sanwa oraz Dai – ichi
15
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Kangyo, instytucje te powstały tuż po wojnie wokół silnych banków o podanych nazwach.
Charakterystyczną cechą keiretsu poziomego jest preferowanie kontaktów handlowych wewnątrz
danej grupy, nawet jeśli przedsiębiorstwa spoza tej grupy proponują lepsze i tańsze produkty, bądź
korzystniejsze warunki sprzedaży20.
Pionowe – dla tego rodzaju keiretsu charakterystycznym aspektem jest aspekt funkcjonalny.
Polega on na tym, że dane przedsiębiorstwa są skoncentrowane wokół głównego producenta w
określonym przemyśle. „Firma – matka” nawiązuje i utrzymuje kontakty ze swoimi
podwykonawcami, świadczy kompleksową pomoc finansową, poddaje szkoleniom załogę. W keiretsu
pionowym bardzo często mamy do czynienia ze zjawiskiem wzajemnej własności akcji. Najbardziej
znane keiretsu pionowe to: Honda, Toyota, Sony, Hitachi, Matsushita. Duże korporacje, które są
elementem składowym grupy przemysłowej (keiretsu poziome) mogą organizować swoją niezależną
grupę pionową. Dotyczy to również japońskich domów handlowych, „ sogo sosha” które zajmują się
przede wszystkim sprzedażą dóbr. Toyota, która jest członkiem grupy przemysłowej Mitsui,
wypracowała sobie niezawisłą enklawę dostawców części i dystrybutorów. Keiretsu Mitsui
charakteryzuje najsłabsze, chociaż rosnące od 1990 r. połączenie grupowe, gdyż nastąpiła fuzja Mitsui
Bank z Taiyo – Kobe Bank. Na powyższym przykładzie można pokazać, jaki wpływ są w stanie
wywrzeć silne japońskie banki na stopień koncentracji akcji (mogą one utrzymywać wg prawa do 10%
akcji przedsiębiorstw). Duże japońskie korporacje finansowe, tj. banki miejskie, instytucje finansowe
są właścicielami przedsiębiorstw. Każda kolejna fuzja banków japońskich jeszcze bardziej potęguje
ich siłę21. Wzrasta rola akcjonariuszy zagranicznych w japońskich spółkach (zaangażowanie powyżej
30% kapitału dotyczy 8% spółek notowanych w 2007r.22, ale jednocześnie maleje liczba
zagranicznych spółek notowanych w Japonii23. Coraz większe znaczenie mają inwestorzy zagraniczni,
w coraz większym stopniu przyczyniają się oni do upowszechniania nowych instrumentów nadzoru
korporacyjnego. Proces ten jest bardzo ograniczony ponieważ inwestycje zagraniczne to około 2%
PKB Japonii, podczas gdy inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej to około 20 – 30%
PKB, także i więcej. Można więc przewidywać, że proces ten będzie narastał wraz z ciągłym
rozwojem gospodarki Japonii. Podobnie jak i w innych krajach, tak i w Japonii, kształt i problemy
nadzoru korporacyjnego dają szereg informacji o japońskich spółkach giełdowych. Rynek giełdowy w
Japonii jest rynkiem bardzo dużym i rozległym,24 na giełdzie w Tokio jest notowanych około 2400
spółek, kapitalizacja rynku to około 70% PKB, co stawia rynek giełdowy w Japonii pod tym
względem na równi z Niemcami, Hiszpanią, Włochami; jednak obejmuje on swym zasięgiem tylko
największe korporacje. Bardzo słabo natomiast są rozpoznane problemy nadzoru korporacyjnego jakie
dotyczą japońskich spółek o małym i średnim zasięgu25. Pokolenie, które zakładało rodzinne
przedsiębiorstwa z okresu tzw. „ japońskiego cudu gospodarczego”, zbliża się bądź osiągnęło już wiek
emerytalny, a ich tradycyjnie zarządzane rodzinne firmy muszą się zmierzyć z poważnymi
problemami sukcesji . Wymiana pokoleń, zarówno w małych przedsiębiorstwach jak i w dużych
korporacjach japońskich, powinna w znacznym stopniu przyspieszyć zmiany. Za kształt modelu
korporacyjnego poza polityką gospodarczą państwa, odpowiadają także czynniki historyczno –
prawne, kulturowe oraz socjologiczne, a w ostatnim czasie coraz bardziej globalizacja26.
Nadzór nad korporacją jest to całokształt stosunków mikro – i makroekonomicznych,
prawnych i instytucjonalnych oraz społeczno–kulturowych, determinujących pole możliwych
zachowań korporacji i stanowiący ważny podsystem społeczno–gospodarczy. Corporate governance
20
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obejmuje bardzo wiele zasad prawnych, struktur instytucjonalnych oraz ukształtowanej praktyki, które
wspólnie kreują relacje i reguły gry pomiędzy organami a interesariuszami przedsiębiorstwa i jego
otoczeniem. System ten determinuje, kto, jakim sposobami (mechanizmami) i na ile skutecznie włada
jednostką gospodarującą (przedsiębiorstwem, instytucją), w taki sposób aby zapewnić
(interesariuszom) zaangażowanym w funkcjonowanie danego podmiotu godne wynagrodzenie ich
partycypacji (wkładu, inwestycji), a jednocześnie zapewnić mu wzrost i rozwój wartości 27.
Najogólniejsza definicja przedstawia nadzór korporacyjny jako strukturę, która ma zapewnić, by
właściwe pytania zostały zadane, niezbędna kontrola została przeprowadzona, a uzyskane odpowiedzi
dawały odpowiedź na pytanie o najlepsze działania, które zapewniają długoterminowe tworzenie
wartości dla akcjonariuszy. Perspektywa ta odnosi się do finansowego modelu przedsiębiorstwa, w
którym akcjonariusze z akcji zainwestowanego kapitału pełnią centralną rolę w aspekcie
urzeczywistnianych przez firmę celów. Wówczas nadzór korporacyjny zajmuje się w najwęższym
tego słowa znaczeniu metodami, które zapewniają dostawcom kapitału uzyskanie zwrotu z inwestycji.
W wielu przypadkach spotyka się definicje nadzoru korporacyjnego sprowadzające go do zestawu
ograniczeń, jakie menedżerowie nakładają na siebie lub jakie inwestorzy nakładają na menedżerów,
dla redukcji nieefektywnej alokacji ex post i tym samym zachęcania inwestorów do dostarczenia
większych funduszy ex ante28.
Pod względem celu przedsiębiorstwa można wyodrębnić dwa główne modele władania
korporacyjnego. Są to: model finansowy ukierunkowany na powiększanie wartości spółki dla
akcjonariuszy i model społeczny (wspólnotowy), który jest skoncentrowany na trwałości istnienia
spółki i równym podziale wzrostu wartości między różnych interesariuszy, niekoniecznie tylko
pracowników danej spółki. Bardzo ważni są także klienci ( to dzięki ich konsumenckim decyzjom
możliwe jest istnienie przedsiębiorstw na rynku), pracownicy i menedżerowie, którzy są
dostarczycielami kapitału intelektualnego niezbędnego konstruowania zwycięskich strategii29.
Japonia prawdopodobnie będzie potrzebowała nowego modelu nadzoru korporacyjnego, gdyż
bez nacisku na skuteczniejsze zużycie kapitału, oraz bardziej satysfakcjonujące zyski, gospodarka
japońska nie będzie w stanie poradzić sobie z problemem konkurencyjności. Potrzebna jest też
większa jawność w podejmowaniu decyzji, większa niezależność rad dyrektorów, a także zapewnienie
akcjonariuszom rzeczywistego wpływu na strategię działania spółek30.
Japoński budżet składa się z 31 specjalnych rachunków budżetowych oraz 9 rządowych
agencji31. W skład generalnego budżetu wchodzą podstawowe rządowe programy, które stanowią
podstawę polityki rządowej. Znaczna część podatków wpływa do budżetu generalnego. Wyjątkiem są
niektóre podatki drogowe i transportowe (finansują one działalność władz lokalnychi
samorządowych). Za pośrednictwem rachunków specjalnych finansowane są programy rządowe, które
ustanowione są za pomocą ustaw. Rachunkami tymi kierują rządowe agencje, które mogą też
prowadzić własną działalność i otrzymywać z tego tytułu swoje dodatkowe dochody. Zaciągają także
kredyty i pożyczki32.Utworzony w 1952 r., Fundusz Inwestycyjnych Pożyczek Fiskalnych (Fiscal
Incentive & Loan Program, FILP) dokonywał emisji obligacji na rynku kapitałowy celem
sfinansowania realizacji projektów i programów związanych z infrastrukturą i modernizacją
gospodarki japońskiej. W ten sposób pozyskane środki finansowe inwestowano w projekty, które
sprawiały trudności kapitałowi prywatnemu. Premier J. Koizumi, który stał na czele rządu japońskiego
w latach 2001 – 2005 chciał ograniczyć rolę państwa za pomocą zmniejszenia wydatków na roboty
publiczne, pomniejszenia zakresu procesów gospodarczych, skłaniał się także do prywatyzacji wielu
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japońskich przedsiębiorstw. Koizumi dążył do sprywatyzowania japońskiej Poczty, „Japan Post”.
Japońska Poczta w 2005 roku, była największym na świecie bankiem aktywów33.
Premier Koizumi, jako polityk, prywatyzację japońskiej Poczty widział jako swój nadrzędny
obowiązek. W procesie prywatyzacji należało uwzględnić japońskie uwarunkowania:
 aktywa finansowe Poczty Japońskiej, które obejmowały oszczędności japońskich obywateli, a
także ubezpieczenia na życie znoszące ponad 300 bilionów jenów;
 prywatne środki obywateli, za pośrednictwem Programu Pożyczek i Inwestycji Skarbu Państwa
FILP, który był de facto drugim budżetem państwa. Prywatne środki obywateli stanowiły źródło
inwestycji lokalnych, które były bardzo często wykorzystywane do celów politycznych;
 związki zawodowe pocztowców w Japonii postrzegane są jako te, które wywierają znaczący
wpływ na prominentnych polityków partii rządzących.
Premier Koizumi, planując reformy w Japonii, współpracował z Heizo Takenaka, którego
powołał na stanowisko ministra gospodarki i polityki fiskalnej, Takenaka przez pewien czas także
pełnił funkcję ministra usług finansów, będąc odpowiedzialnym za likwidację tzw. „złych długów”,
był też ministrem prywatyzacji usług pocztowych. Takenaka rozpoczynając reformę prywatyzacji
Poczty Japońskiej zwrócił uwagę na następujące problemy.
Wyróżnia się trzy główne dziedziny działania Poczty tj.: (przesyłki, paczki i listy), usługi
bankowe i ubezpieczenia na życie, przemawiało za podziałem Poczty na trzy odrębne spółki. W
starych strukturach działalność Poczty opierała się na pomocy z państwowej kasy (gwarancje
rządowe), także w odniesieniu do sektora bankowego i ubezpieczeń. Zyski z tych dochodowych na
ogół sektorów przeznaczano następnie na dofinansowanie pierwszego segmentu. W taki sposób
niepotrzebnie wspierano segmenty o często rynkowym charakterze, a poprzez wewnętrzne subsydia
spowalniano inicjatywy wzrostu efektywności w zakresie tradycyjnych usług pocztowych34.
Proponował, aby nowe spółki, które powstaną na skutek podziału Poczty były objęte rynkową
konkurencją na takich samych zasadach, jak inne podmioty, łącznie z wycofaniem gwarancji
rządowych dla działalności bankowej i ubezpieczeniowej. Nowo powstałe spółki miały być podległe
Ministerstwu Finansów. Prowadziło to do licznych protestów i było punktem zapalnym
międzyministerialnej walki o wpływy.
W efekcie Pocztę podzielono na cztery różne spółki (powołano do życia także spółkę Japan
Post Holdings Co., Ltd.), posiadającą pakiet większościowy w stosunku do pozostałych trzech:
1) przesyłek i paczek,
2) usług bankowych,
3) ubezpieczeń na życie.
Mając na względzie publiczny charakter spółki, zajmującej się dostarczaniem przesyłek
pocztowych, rozwiązanie zastosowane w tej spółce różniło się od rozwiązań zastosowanych w
pozostałych dwóch. Mianowicie udziały Skarbu Państwa zostały zachowane (1/3 w spółce z pakietem
większościowym akcji)35.
Koizumi był także bardzo zaangażowany w reformę specjalnych korporacji państwowych, na
których działalność rząd japoński przez szereg lat przeznaczał za pośrednictwem FILP rocznie 6
bilionów jenów na subsydia, a także 24 bilionów jenów na kredyty. Środki te były pozyskiwane
głównie z funduszy zgromadzonych w oszczędnościach pocztowych Japończyków. Premier rządu
japońskiego dużą uwagę poświęcał czterem spółkom budowy autostrad, a także spółce Housing Loan
Corporation, zajmującej się udzielaniem kredytów na budowę własnego domu. Na początku premier
33
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Koizumi chciał poddać likwidacji HLC. Ostatecznie podjęto decyzję na mocy, której przekształcono
HLC w rządową agencję Japan Housing Finance Agency, zarządzaną przez prezesa, który to z kolei
po raz pierwszy był desygnowany z sektora prywatnego.
Wydatki związane z ubezpieczeniami społecznymi stanowią około 24%, robotami publicznymi
9,5%, z edukacją i nauką 7,5%. Wydatki związane z dofinansowaniem władz lokalnych stanowią
20%, z obsługą długu publicznego 21,4% i pomocą zagraniczną 0,9%.
Mimo licznych reform jakie Japonia przeprowadziła nadal notuje ona największy deficyt
budżetowy wśród grupy krajów należących do OECD.
Od roku 2006 deficyt budżetowy kształtuje się na poziomie 6,5 – 7% PKB rocznie. Wysoki
deficyt oraz dług publiczny około 200% PKB nie pobudzają inflacji – odwrotnie Japonia odnotowuje
deflację. Ocena polityki pieniężnej Japonii w okresie deflacji była i pozostaje przedmiotem wielu
dyskusji. Działania podejmowane przez bank centralny były bardzo często błędne i niedostosowane do
sytuacji gospodarczej. Usprawiedliwieniem nietrafności decyzji władz monetarnych może być fakt, iż
nigdy wcześniej Bank Japonii nie zetknął się z problemem długofalowej deflacji i nie był na nią
przygotowany36. Stan taki ma miejsce między innymi dlatego, iż oszczędności sektora prywatnego
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw japońskich znacznie przewyższają popyt inwestycyjny, co
destabilizuje ceny. Na sytuację budżetu japońskiego oprócz czynników ekonomicznych istotny wpływ
mają także czynniki demograficzne. W latach 60. XX wieku udział osób w wieku powyżej 65 lat
wynosił 6,3% całej populacji japońskiej, w 2000 roku udział ten wzrósł do 17,3%. W większości
krajów OECD procent zawodowo aktywnych ludzi sięga 40 – 50. W Polsce odsetek aktywnych
zawodowo kształtuje się na poziomie 37%, podczas gdy we Francji wynosi on 40%, w Niemczech
44%, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 47%, w Japonii 50%, w Szwecji nieco ponad
55%. W 1995 roku liczba osób w wieku produkcyjnym tj. 20 – 65 lat w stosunku do osób powyżej 65
roku życia proporcja wynosiła 1do 4, to według najnowszych prognoz w 2025 roku proporcja ta
ulegnie zmianie i będzie wynosić 1do 237 . Starzejące się społeczeństwo japońskie wymaga znacznego
zwiększenia wydatków rządowych na cele, które się wiążą z opieką społeczną.

Finanse publiczne a nadzór korporacyjny w Japonii

4.

Japonia jest w grupie państw, których gospodarka należy do największych i niewątpliwie
najciekawszych gospodarek świata. W Polsce japońskie sukcesy gospodarcze od dawna są powodem
nieustannych fascynacji i bardzo często są postrzegane wręcz jako „mityczne” . Zauroczenie to
związane jest z kulturą i językiem japońskim, jak również z rozgłosem jaki towarzyszy „japońskiemu
cudowi gospodarczemu”. Kolejnym elementem fascynacji jest jakość japońskich produktów,
szczególnie przemysłu samochodowego i elektronicznego. Przekonanie o swoistości japońskiej
ekonomii i zarządzaniu utrwalały wyniki badań publikowane pod koniec XX w. W świetle tych badań
japońskie corporate governance (ład korporacyjny) jest nieco inne od systemów takich potęg
gospodarczych jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy . Praktyka zarządzania a
także własności japońskich spółek pokazała złożoność swoistych mechanizmów. Funkcjonowanie
japońskich spółek oparte jest na strukturach keiretsu (stowarzyszeń, grup przemysłowych, klastrów)
na zasadzie długoterminowej współpracy. W wewnętrznej budowie własności takich spółek, kluczową
rolę odgrywają udziały innych spółek ze stowarzyszeń oraz instytucji finansowych, są to głównie
banki, które za pośrednictwem przedstawicieli w radach dyrektorów mają swój udział w
podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych. Akcje spółek są także w posiadaniu dostawców i
klientów. Taka struktura corporate governance powoduje to, że dana spółka nastawiona jest bardziej
na osiągnięcie swoich celów operacyjnych, niż na maksymalizację zysku czy wartości dla
akcjonariuszy. Wynagrodzenia dla menedżerów pracujących w japońskich spółkach oscylują na
bardzo niskim poziomie. Owe wynagrodzenia są przyczyną do tego, że w japońskich spółkach nie
36
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występują wrogie przejęcia i fuzje ( bank jest tym instrumentem, który wspiera daną spółkę w trudnej
sytuacji finansowej, restrukturyzacja zachodzi bez ogłaszania upadłości danej spółki). Mimo tego, że
prawo korporacyjne w kraju kwitnącej wiśni pod względem historycznym zapożycza inspirację z
niemieckiego prawa spółek, szczebel decyzyjny spółek jest jednostopniowy (występuje system
monistyczny). Rada dyrektorów składa się głównie z wewnętrznych członków (menedżerowie danej
spółki), a także z bardzo nielicznych zewnętrznych członków ( są to głównie bankowcy i byli
urzędnicy).
Tak jak w krajach anglosaskich, tak i w Japonii prezes spółki był jednocześnie szefem rady. Ów
prezes wskazywał kandydatów do rady dyrektorów. Japońscy pracownicy nie byli reprezentowani w
radach w sposób bezpośredni, choć ich związki z przedsiębiorstwami ,w których pracują były bardzo
silne (dożywotnie zatrudnienie, możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji, wynagrodzenie było
zależne od stażu pracy, a dla osób znajdujących się na najwyższym szczeblu możliwość zasiadania w
radzie spółki). Japońskie spółki bardzo często miały charakter patrymonialny. Obowiązywała w nich
zasada równowagi praw i obowiązków pracowników i pracodawcy. W Japonii lojalność firmy wobec
pracowników jest dużo bardziej silniejsza niż względy racjonalne, i na odwrót. W państwie japońskim
większość menedżerów to pracownicy, których cała droga zawodowa była związana jest z jedną i ta
samą instytucją. Przejście do innej, konkurencyjnej spółki bardzo często postrzegane bywało jako
zdrada zarówno wobec dotychczasowej jak i nowej firmy. Te niepisane zasady w dużo mniejszym
natężeniu występowały w małych i średnich przedsiębiorstwach. Państwo japońskie jest posiadaczem
niewielkiej ilości akcji w japońskich spółkach, ale dzięki silnej administracji rządowej jest liczącym
się interesariuszem w nadzorze korporacyjnym. Dzięki temu sama partia (Partia Liberalno –
Demokratyczna) sprawowała, rządy od lat 40. XX wieku do 1993 roku i miała decydujący wpływ na
zarządzanie tych spółek38.

Podsumowanie
Japonia swój spektakularny (1954 –1971) powojenny sukces zawdzięcza prywatnym firmom
przemysłowym, ich innowacyjności, skłonnościom do współpracy z rządem wiedzy zawodowej. Małe
dynamiczne i chętne do ponoszenia ryzyka firmy, a także duża konkurencja w japońskich branżach
zaawansowanych technologicznie przyczyniły się do sukcesu. One też decydują o poziomie
technologicznym kraju, umożliwiającym adaptację obcych osiągnięć i dokonują ich efektywnej
selekcji. Na szybki sukces gospodarczy Japonii miały wpływ również inne czynniki, między innymi
pomoc gospodarcza Stanów Zjednoczonych, duży popyt na zbrojenia po wybuchu wojny koreańskiej
(1950–1953), harmonizacja i kooperacja między członkami danej wspólnoty . Silny japoński
kolektywizm stał się źródłem industrializacji kraju, sprzyjały temu ścisła współpraca i stosunki
między rządem a wielkimi korporacjami, współpraca i stosunki między kierownictwem
przedsiębiorstw a pracownikami (rozwój firmy był najważniejszym celem działania). Mimo, że
Japonia osiągnęła tak szybki rozwój i pozycję „cudownych gospodarek”, to w latach 90. XX w.
znalazła się najpierw w kryzysie, później w długotrwałej recesji. Kryzys gospodarczy Japonii miał
raczej charakter makroekonomiczny, chociaż nieobce są mu również korzenie mikroekonomiczne. W
czasie, gdy gospodarka przeżywa okres szybkiego rozwoju trudno było zauważyć niedomagania
strukturalne, zły stan gospodarczy może przynieść uzdrowienie systemu finansowego, ale ważne jest
by rząd nie opierał swych działań na oczekiwaniach poprawy koniunktury, lecz skupiał się na
eliminowaniu czynników, które negatywnie wpływają na zasoby gospodarki. Powinien również
uwzględnić działania nastawione na realizację oczekiwań przedsiębiorców i społeczeństwa.
Na obecnym etapie rozwoju Japonii, nadzór korporacyjny odgrywa bardzo ważną rolę w
działalności spółek japońskich. Przyczynia się do dalszego jej rozwoju, poprzez sprawne
kontrolowanie japońskich spółek, w razie potrzeby eliminuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu
tych instytucji, jednocześnie wprowadza nowe rozwiązania, aby usprawnić ich działanie.
38
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Anna Rydz-Żbikowska

GENEZA KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ORAZ PROCES JEJ
KSZTAŁTOWANIA SIĘ POPRZEZ ZAWIERANIE GLOBALNYCH POROZUMIEŃ

THE GENESIS OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE PROCESS OF ITS
SHAPING THROUGH GLOBAL AGREEMENTS
Abstract
The aim of this article is a characterization of the process of the shaping of the
concept of sustainable development as well as a look at the influence that this
concept has exerted on contemporary international politics, especially taking into
account agreements of worldwide scope. This article is also an attempt to prove that
the foundations of the concept of sustainable development can be traced to certain
economic theories. The final chapter of this article is devoted to the presentation of
individual conferences initiated by the United Nations in order to promote enduring
and sustainable development on a world scale.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, trwałość, zrównoważoność
Numer klasyfikacji JEL: Q50

Wstęp
Początek XXI wieku to okres szeregu zmian na całym świecie, zainicjowanych już w XX
wieku. To okres rozwoju i szeroko rozumianych przeobrażeń w wielu dziedzinach, takich jak
gospodarka, przemysł, rolnictwo, rynek pracy, nowoczesne technologie czy ochrona środowiska.
Niezwykle istotny stał się także proces globalizacji światowej, który prowadzi do wzajemnego
przenikania się światowych norm funkcjonowania przedsiębiorstw, wypracowywania ujednoliconych
standardów a także przekazywania informacji w najistotniejszych kwestiach. Kluczową pozycję w
tych wszystkich przemianach odgrywa społeczeństwo, które odnosi korzyści bądź też ponosi klęskę w
wyniku wszelkich zachodzących procesów gospodarczych. Nieodłącznie należy tutaj również wskazać
na rolę środowiska naturalnego, które jako naturalny obszar dla życia ludzkiego, często
wykorzystywane jest w niewłaściwy sposób, co w konsekwencji prowadzi do jego degradacji.
Wszystkie powyższe aspekty przyczyniły się do zapoczątkowania zacieśnionej współpracy
pomiędzy krajami na całym świecie, a także do zawierania porozumień i zwoływania konferencji o
najwyższej randze. Rozwój kooperacji na poziomie globalnym zaowocował licznymi umowami, które
w swej idei zakładały realizację wielu celów w kwestiach ekonomicznych, społecznych czy taż
środowiskowych. Nie wszystkie porozumienia przyniosły oczekiwane efekty, ale zapoczątkowały falę
rozwoju społecznej świadomości, iż dbałość o dalszy rozwój ludzkości bez uszczerbku na środowisku
naturalnym jest jedyną właściwą drogą, którą należy podążać. Wśród dominujących trendów w
kwestii racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, niewątpliwie kluczową rolę odegrała
koncepcja zrównoważonego rozwoju, a poniższy artykuł jest próba przybliżenia tej koncepcji. Z tego
względu celem niniejszego artykułu jest ukazanie procesu kształtowania się Koncepcji


mgr, doktorantka, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UŁ, Uniwersytet Łódzki.
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Zrównoważonego Rozwoju oraz wpływu, jaki koncepcja ta wywarła na współczesną politykę
międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem porozumień o światowym zasięgu. Artykuł ten jest
także próbą wykazania, iż fundamentów koncepcji zrównoważonego rozwoju można doszukiwać się
w wybranych teoriach ekonomicznych.

1. Geneza koncepcji zrównoważonego rozwoju
Funkcjonowanie każdej cywilizacji w dużej mierze uwarunkowane jest przez środowisko i
kulturę. Kultura jest wyznacznikiem podejścia ludzi do przyrodniczych podstaw wszystkich aspektów
życia, wliczając w to samą egzystencję i rozwój człowieka. W erze cywilizacji industrialnej istniało
przekonanie, iż gospodarka jest elementem odrębnym od środowiska, a jej rozwój przyczyniał się do
spychania przyrody na boczny tor rozwoju sfery gospodarczej. Przełom w takim rozumowaniu
nastąpił dopiero w obliczu globalnego kryzysu ekologicznego. Badania naukowe udowodniły, iż
szybki przyrost demograficzny oraz nieproporcjonalnie duży wzrost gospodarczy ukierunkowany na
wykorzystanie zasobów przyrody, stanowią poważne zagrożenie dla przyrodniczych aspektów życia,
jak i dla przyszłego rozwoju cywilizacyjnego. Wciąż nie znaleziono jednak odpowiedzi na pytanie,
czy negatywne skutki najpierw widoczne będą w sferze gospodarczej, a następnie w biologicznej, czy
warunki gospodarowania ulegną niewłaściwym zmianom na całym świecie czy jedynie na niektórych
obszarach geograficznych, a ostatecznie czy destrukcja przyrodniczych warunków gospodarowania w
jednym z regionów nie przyczyni się do polepszenia warunków w innych regionach. Wielu
pesymistycznie nastawionych obserwatorów podkreśla, iż świat nieuchronnie zbliża się do granicy
zagrożenia istnienia gatunku Homo sapiens, co w efekcie doprowadzi do takich zmian, do których
organizm ludzki nie będzie już miał możliwości przystosować się w drodze dalszego rozwoju1.
Trudności, jakie się pojawiają w postawieniu prawidłowej diagnozy wynikają przede wszystkim
z długiego przebiegu i odmiennego cyklu rozwojowego przyrody, gospodarki i kultury. Badania
dotyczące globalnych zagrożeń ekologicznych zazwyczaj prowadzone są w krótkim czasie w stosunku
do cyklu ewolucyjnego przyrody. To właśnie ograniczona możliwość wpływania na proces ewolucji
przyrody przyczyniła się do konieczności wprowadzenia zmian w sferze gospodarczej i społecznej.
Pojawia się tu również odwołanie do kultury społeczeństwa, a mianowicie bez zmian w sferze kultury
społeczeństwa nie można mówić o głębokich przemianach w gospodarce, a zarazem o
przewartościowaniach w sferze społecznej, które są implikowane właśnie przez zmiany gospodarcze2.
Przyspieszenie zmian zachodzących w kulturze odbywa się zazwyczaj pod wpływem różnych
stanów kryzysowych. Istotne przemiany w świadomości społecznej w ostatnich kilku
dziesięcioleciach były wywołane przez globalne zagrożenia ekologiczne. W informacjach
kulturowych, które odgrywają duży wpływ na poglądy społeczeństwa, pojawiły się teorie oraz idee,
które w konsekwencji doprowadziły do ponownego ukształtowania stosunku ludzi do świata przyrody.
W szerzeniu takich idei istotną rolę odegrały organizacje proekologiczne, społeczne oraz Organizacja
Narodów Zjednoczonych.
Na przełomie XX wieku zaczęły pojawiać się nowe teorie na temat biosfery, co dało początek
nowym ideom filozoficznym (M. Bookchin), ekonomiczne (K. Boulding), oraz przyrodnicze (E.O.
Wilson). Postawione zostało pytanie czy należy poprawić to, co już jest czy może lepszym
rozwiązaniem jest jednak ukierunkowanie społeczeństwa i gospodarki na nowe tory.
W wyniku tych rozważań pojawiły się dwa nurty zalecanych i uznawanych rozwiązań:
biocentryczny i antropocentryczny. Nurty te są powszechnie obowiązujące także obecnie.
Nurt biocentryczny, który oparty jest o filozofię głębokiej ekologii utrzymuje, iż przyroda jest
kolebką i fundamentem wszelkiego życia oraz siedzibą jego ewolucji. Oznacza to zatem, że istnieje
1

Wilson E.O.( 2003), Przyszłość życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 54.
Poskrobko B., Kozłowski S., Zrównoważony Rozwój- wybrane problemy teoretyczne i implementacja w
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konieczność podporządkowania działalności gospodarczej i pozagospodarczej człowieka
możliwościom jakie stwarzają ekosystemy na każdym procesie organizacji przyrody. Nurt ten
stworzył inspirację do powstania nowych obszarów działań, pojawiła się ekologia społeczna,
ekologiczna filozofia czy ekonomia. Nurt biocentryczny stworzył także podstawy badań rozwoju
społeczno-gospodarczego w warunkach ograniczonych zasobów biosfery, jednak nie wypracował jak
dotąd rekomendacji możliwych do realizacji w praktyce (rys. 1).
Rysunek 1. Proces kształtowania się koncepcji zrównoważonego rozwoju

Uświadomienie globalnych zagrożeń środowiska i groźby globalnej katastrofy ekologicznej

Poszukiwanie sposobów przezwyciężenia kryzysu ekologicznego
Nowe idee ochrony
przyrody

Ekologizacja filozofii

Ekologizacja ekonomii

Koncepcja ekorozwoju ( rozwoju społeczno - gospodarczego dostosowanego do możliwości
środowiska przyrodniczego

Uświadomienie integralności problemów ekologicznych, społecznych i gospodarczych

Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju

Źródło: B. Poskrobko i S. Kozłowski, Zrównoważony rozwój, wybrane problemy teoretyczne i implementacja w
świetle dokumentów Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s.30.

W latach osiemdziesiątych XX wieku oczywiste stało się, że bez zreformowania takich
obszarów jak gospodarka, środowisko i społeczeństwo, nie uda się przezwyciężyć światowego
kryzysu ekologicznego. Właśnie w tym okresie pojawiła się koncepcja trwałego i zrównoważonego
rozwoju, która opierała się na założeniu, że współczesna wiedza pozwala na świadome kształtowanie
wszystkich elementów makrosystemu przez człowieka, a w szczególności ograniczanie presji
społeczeństwa i gospodarki na środowisko oraz wzmocnienie ekosystemów.
Można pokusić się o stwierdzenie, iż koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju stanowi
pomost między ekonomią kapitału a ekonomią przyszłości, która rozpocznie badania procesów
gospodarowania charakterystyczne dla cywilizacji postindustrialnej. Przyszłość może oznaczać
zastąpienie ekonomii kapitału przez ekonomię wiedzy.

2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w świetle współczesnych teorii ekonomicznych
Korzenie koncepcji rozwoju zrównoważonego (sustainable development) można odszukać w
ekonomii klasycznej (D. Ricardo, T. Malthus, J.S Mill), której przedstawiciele prowadzili dyskurs
nad granicami wzrostu, badając spadającą wydajność ziemi uprawnej uwzględniając różnice jej
żyzności oraz relację między zasobami ziemi uprawnej a rozwojem ludnościowym3. Problematyką tą
3

Rechul H., Zasoby naturalne- jak blisko jest koniec dostępności, Wokół Energetyki, kwiecień 2004.
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w późniejszym okresie zajęli się również przedstawiciele ekonomii neoklasycznej (głównie W.
Jevons), marksizmu, instytucjonalizmu jak również ekonomii keynesowskiej. Zasadnicze zasługi
należy przyznać przedstawicielom Klubu Rzymskiego. Obecnie zrównoważony rozwój jako jeden z
głównych przedmiotów badań ekonomiczno-ekologicznych podejmowany jest głównie przez
ekonomię ekologiczną, analizę energetyczną, ekonomię środowiska jak również przez inne pokrewne
dyscypliny4.
Definicja rozwoju zrównoważonego (Sustainable Development), odmienna od ekonomicznej
definicji zrównoważonego wzrostu gospodarczego, po raz pierwszy została podana w Raporcie
Brundtland "Nasza Wspólna Przyszłość" z 1987 roku (…path of human progress wchich meets the
needs and aspirations of the present generation without compromising the ability of future
generations to meet their own needs”). Jest to pojęcie uogólnione i w swej istocie oznacza
„zaspokojenie potrzeb i aspiracji dzisiejszego pokolenia w sposób, który nie ogranicza możliwości
zaspokojenia potrzeb przyszłym pokoleniom5. Powyższa definicja wyraźnie wskazuje, że rozwój
gospodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie powinien odbywać się kosztem wyczerpywania
zasobów nieodnawialnych i degradacji środowiska, dla dobra następnych pokoleń, a co za tym idzie
prawa do dalszego rozwoju6.
Dokładniej sprecyzowaną definicję rozwoju zrównoważonego przedstawia Agenda 21, przyjęta
na szczycie w Rio de Janeiro. Określa ona zasady rozwoju zrównoważonego w 40 rozdziałach
szczegółowych rekomendacji. Możliwość wprowadzenia tej koncepcji w życie potwierdziła następna
konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Johannesburgu w 2002 roku7.
W definicjach trwałego i zrównoważonego rozwoju podkreśla się i wyróżnia dwie cechy tego
pojęcia, a mianowicie: trwałość i zrównoważoność.
Podstawowym filarem, o niezwykle istotnym znaczeniu dla kategorii zrównoważonego rozwoju
(rozwoju trwałego) jest właśnie trwałość. Chodzi tu zasadniczo o rozstrzygnięcia odnoszące się do
etycznych przesłanek trwałości, które obejmują sprawiedliwość wewnątrzpokoleniową oraz
sprawiedliwość międzypokoleniową, jak również sprawiedliwość wobec bytów nieosobowych. Istotną
rolę pełnią także założenia zakresu substytucyjności między usługami świadczonymi przez kapitał
naturalny a formami kapitału społecznego oraz problemem nieodwracalności procesów8.
Zrównoważoność oznacza natomiast potrzebę, a nawet konieczność utrzymywania i kreowania
prawidłowych, najbardziej właściwych z punktu widzenia gospodarowania efektów. Według B.
Fiedora, nie chodzi tu o równowagę rozumianą w świetle teorii wzrostu, lecz w znacznie szerszym
rozumieniu, które można nazwać wymiarem jakościowym. Zrównoważoność w tym znaczeniu to
przede wszystkim realizacja celów ekonomicznych i społecznych, przy utrzymaniu wysokiej jakości
środowiska naturalnego oraz zabezpieczeniu dostępności do jego zasobów, uwzględniając przy tym
wymiar czasowy i przestrzenny9.
Nawiązując do teorii systemów, można stwierdzić, iż zrównoważoność odnosi się głównie do
powiązań rozwojowych w makrosystemie, tzn. środowisko- gospodarka-społeczeństwo, oraz
wewnątrz każdego z tych podsystemów10.
W ekonomii ekologicznej (dyscyplina społeczno-ekonomiczna, zajmująca się ochroną
środowiska i rozwojem zrównoważonym) można wyróżnić trzy podstawowe założenia (warunki
4

Jeżowski P., Ekonomia środowiska a ekonomia ekologiczna, w: Ochrona Środowiska i ekorozwój, OW
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8
Jeżowski P., Ekonomia środowiska a ekonomia ekologiczna, w: Ochrona Środowiska i ekorozwój, OW
SGH, Warszawa 2000, s. 58.
9
Fiedor B., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C. H. BECK, Wrocław 2002, s. 203.
10
Poskrobko B., Zarządzanie Środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s.22.
65

związane z rozwojem zrównoważonym), przedstawiane jako problemy o charakterze hierarchicznie
powiązanym. Są nimi:
1) utrzymanie trwałej skali gospodarki w relacji do jej ekologicznego systemu podtrzymania życia;
2) utrzymanie sprawiedliwego rozdziału zasobów i szans nie tylko między członkami obecnego
pokolenia, lecz także między obecnym a przyszłymi pokoleniami, a w pewnym zakresie między
ludźmi a innymi gatunkami;
3) utrzymanie efektywnej alokacji zasobów w czasie11.
W uproszczeniu oznacza to odpowiednią skalę działalności człowieka, miarodajną i
sprawiedliwą dystrybucję między pokoleniami i gatunkami oraz efektywną alokację zasobów
naturalnych- rynkowych, jak i nierynkowych12. Założenia ekonomii ekologicznej są jednak
nierealistyczne, gdyż każde użycie nieodnawialnych zasobów podważa zasadę trwałości, która jak
wcześniej wspomniano, jest podstawowym filarem zrównoważonego rozwoju. Oczywistym faktem
jest przecież, iż człowiek w działalności gospodarczej oraz podczas konsumpcji zazwyczaj sięga po
aktywa naturalne o kluczowym znaczeniu. Ograniczenie skali konsumpcji oraz zużycia musi mieć
istotny wpływ na funkcjonowanie rynku oraz dystrybucję dochodów w ramach obecnego pokolenia
jak również między pokoleniami13.
Bliższe realiom, a co najważniejsze, wykonalne podejście do koncepcji zrównoważonego
rozwoju prezentuje neoklasyczna ekonomia środowiska, koncentrująca się na trwałości ekonomicznej
oraz wzroście gospodarczym (poszukiwanie optimum dobrobytu).
Ekonomia środowiska z kolei definiuje rozwój zrównoważony w warunkach słabej trwałości,
zakładając, iż kapitał naturalny i kapitał wytworzony przez człowieka są substytucyjne wobec siebie.
Dopuszczenie wzajemnego zastępowania się i uzupełniania między tymi czynnikami produkcji
otwiera możliwość wzrostu gospodarczego. Jedynie trwałość słaba, w której kapitał naturalny może
być substytuowany przez kapitał wytworzony, umożliwia wzrost gospodarczy i zrównoważony
rozwój. Podejście to jest bardzo dalekie od ujęcia ekonomii ekologicznej, co obrazuje wypowiedź H.
Daly’ego (2002), którego zdaniem wzrost gospodarczy nie rozwiązuje np. takiego problemu, jakim
jest bieda, ponieważ wzrost PKB powoduje w efekcie szybszy przyrost kosztów ekologicznych i
społecznych aniżeli przyrost korzyści produkcji14.
Na obecnym etapie prowadzonych badań w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju,
przez pojęcie to można rozumieć taki sposób organizacji działalności gospodarczej, wykorzystania i
kształtowania możliwości oferowanych przez środowisko oraz taka organizację życia społecznego,
które zagwarantują rozwój przyszłych procesów produkcyjnych, systemów zarządzania, trwałość
potencjału przyrodniczego jak również udoskonalenie, a w dalszym okresie utrzymanie wysokiego
standardu życia społeczeństwa15.
Rozwój zrównoważony nie jest już jedynie ochroną środowiska w ujęciu tradycyjnym, jest to
przede wszystkim "rozwój", którego ramy wyznacza przestrzeń ekologiczna, a poprzez uwzględnienie
i wzajemne przenikanie się aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, jest to proces
bezpieczny i korzystnie wpływający na rozwój człowieka, środowiska i gospodarki. Jest to więc
"stymulator" szeroko rozumianego postępu. We współczesnym świecie jawi się również jako sposób
na życie i swoistego rodzaju forma etyki, która pozwala na dokonanie wyboru spośród znanych form
konsumpcji i produkcji. Zrównoważony rozwój to także „moda”, bo dla współczesnego człowieka
produkt ekologiczny kojarzy się ze zrównoważoną konsumpcją, a zrównoważona konsumpcja to nic
11
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12
Collados C. and Duane T., “Natural Capital and Land Quality of Life,” Ecological Economics,1999,
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innego jak produkt ekologiczny16. Rozwój zrównoważony nie stanowi wyraźnie wyznaczonego i
ostatecznego celu-granicy, do której społeczeństwo musi dojść. Jest to natomiast proces rozłożony na
długi okres (lata, a być może i wieki) i pokolenia.
Obecnie można spotkać się z ponad 100 definicjami oraz interpretacjami rozwoju
zrównoważonego, co w rzeczywistości oznacza istotny problem poznawczy i praktyczny. Pojęcie to
zdobywa coraz większą popularność, porównywalną do popularności pojęć „ekologia” i
„ekologiczny” dekadę wcześniej, dlatego też często napotykamy na trudności w określeniu czy mamy
do czynienia z kategorią ekonomiczno-ekologiczną czy jest to po prostu jedynie chwyt
marketingowy17.

3.

Etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju

Pozytywny stosunek człowieka do przyrody i środowiska naturalnego jest przekazywany w
nauczaniu takich religii jak taoizm, buddyzm, hinduizm, dżinizm i jest także obecny w
chrześcijaństwie. Dobrym przykładem może tu być św. Franciszek z Asyżu, który w 1979 roku został
ogłoszony przez Kościół patronem ekologów, a także nauczania papieża Jana Pawła II. Zagadnienia
związane z troską o środowisko naturalne znalazły się m. in. w encyklice Centessimus Annus z dnia 1
maja 1991 roku, w której to Jan Paweł pisał tak: „Obok problemu konsumizmu niepokój budzi ściśle z
nim związana kwestia ekologiczna. Człowiek, opanowany pragnieniem posiadania i używania bardziej
aniżeli bycia i wzrastania, zużywa w nadmiarze i w sposób nie uporządkowany zasoby ziemi,
narażając przez to także własne życie”18.
Etyczne zasady, które przyczyniają się do urzeczywistnienia zrównoważonego rozwoju, zostały
wyodrębnione przez twórców permakultury. Permakultura to system projektowania zrównoważonych
osad ludzi (ogrody, farmy, wioski, a także miasta). Twórcami tego systemu są dwaj Australijczycy:
Bill Mollison i Dawid Holmgren, którzy w latach 70’ dali jemu początek. Nazwa „permakultura”
pochodzi z połączenia dwóch angielskich słów: permanent (trwałe) oraz agriculture (rolnictwo).
Permakultura opiera się na następujących zasadach etycznych:
1) dbałości o ziemię,
2) trosce o ludzi,
3) sprawiedliwym podziale nadwyżek,
4) ograniczaniu konsumpcji do minimum.
Przez troskę o ziemię należy rozumieć dbanie o wszystkie żywe istoty, ale także o środowisko
nieożywione. Zasada ta obejmuje zarówno rośliny i zwierzęta, jak i glebę, powietrze i wodę. W
kontekście troski o ludzi natomiast, należy rozumieć zaspokajanie ich podstawowych potrzeb takich,
jak żywność, schronienie, edukacja, motywująca praca czy kontakty międzyludzkie19.
B. Mollison wyróżnia także następujące zasady etyczne dotyczące ekosystemów
przyrodniczych20:
1) bezapelacyjna ochrona lasów naturalnych,
2) intensywna odnowa zdegradowanych ekosystemów,
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Mol A. P.J., Boundless Biofuels?Between Environmental Sustainability and Vulnerability, Journal
Compilation 2007, European Society for Rural Sociology, Sociologia Ruralis,, October 2007, Vol 47, Number 4.
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Jeżowski P., Ekonomia środowiska a ekonomia ekologiczna, w: Ochrona Środowiska i ekorozwój, OW
SGH, Warszawa 2000, s. 58.
18
Dlaczego rolnictwo w Polsce sprzyja ochronie ptaków?, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
Gdańsk 2003, s. 2.
19
Berdo J. (2006), Zrównoważony rozwój w stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth Conservation, Sopot
2006, s. 20.
20
B. Mollison, R. Mia Sley, Introduction to permaculture, Tagari Publications, 1994, s. 5-6.
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3) zakładanie systemów dla potrzeb człowieka, nawet na najmniejszej stosowanej powierzchni
terenu,
4) zakładanie rezerwatów przyrody dla rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
Permakultura w swojej idei obejmuje również „etykę życia” (life ethic), zgodnie, z którą każda
żywa istota ma wartość sama w sobie (np. drzewo ma samą wartość w sobie nawet, jeśli nie
przedstawia żadnej wartości ekonomicznej).
Zasady etyczne, które proponują twórcy permakultury mają następujące zastosowanie w
projektowaniu zrównoważonych ekosystemów:
 przewidywanie długofalowych konsekwencji działań, planowanie uzyskania trwałych efektów,
 uprawianie przede wszystkim lokalnych gatunków roślin i unikanie gatunków inwazyjnych,
 zakładanie upraw wielogatunkowych
 promowanie społecznej odpowiedzialności i pomoc ludziom w staniu się niezależnym,
 zalesianie ziemi i rekultywacja gleb,
 recykling odpadów,
 szukanie odpowiednich rozwiązań, a nie koncentrowanie się na problemach,
 projektowanie małych i wydajnych systemów, które nie wymagają dużych nakładów pracy i
energii.

Zrównoważony rozwój jako cel globalnych porozumień

4.

W 1992 roku odbyła się w Rio de Janeiro Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i
Rozwój”, która powszechnie znana jest pod nazwą Szczyt Ziemi. Podczas Konferencji uzgodniono
i przyjęto w obowiązującej formie ideę i zasady Zrównoważonego Rozwoju. Najważniejszym
osiągnięciem tego spotkania Rządów Państw było wynegocjowanie Deklaracji w sprawie Środowiska
i Rozwoju, która potwierdziła aktualność Deklaracji Konferencji ONZ w sprawie środowiska
człowieka oraz określiła 27 generalnych zasad globalnego zrównoważonego rozwoju21.
Deklaracja z Rio i powyższe zasady zostały uzupełnione o zbiór 2.500 rekomendacji dla
Państw, Rządów, organizacji międzyrządowych i międzynarodowych oraz dla społeczeństw, pod
nazwą "Agenda 21 - plan działań dla zrównoważonego rozwoju globalnego na wiek XXI". Zbiór ten,
znany bardziej jako "Agenda 21", jest kluczowym dokumentem promującym ideę trwałego rozwoju
oraz ochronę środowiska, stanowi wytyczne dla opracowania regionalnych, narodowych i lokalnych
strategii zrównoważonego rozwoju.
Agenda 21 podzielona została na cztery sekcje, z których każda odnosi się do osobnych, choć
zintegrowanych ze sobą sfer rozwoju, tzn.:
 sfery ekonomicznej i społecznej,
 sfery zasobów naturalnych, ich racjonalnego wykorzystywania i ochrony (zagadnienia
dotyczące gruntów, lasów, wsi i rolnictwa, zagrożonych ekosystemów, ochroną oceanów i wód
śródlądowych
 roli głównych grup społecznych, realizatorów rozwoju zrównoważonego (związków
zawodowych, organizacji pozarządowych, naukowców, grup etnicznych, młodzieży, kobiet)
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Spis zasad zrównoważonego rozwoju przyjętych w Deklaracji w sprawie Środowiska i Rozwoju na Szczycie
Ziemi w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 roku dostępny na stronie ONZ http://www.un.org/en/.
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 sfery instrumentów realizacji rozwoju zrównoważonego, to znaczy: sposobów finansowania,
transferów technologii, szkoleń, mechanizmów i instrumentów prawnych, prawa
międzynarodowego itp.22.
Agenda 21 przedstawia podstawowe założenia polityki, a także programy ukierunkowane na
osiągnięcie równowagi pomiędzy takimi elementami jak konsumpcja, liczba ludności na świecie wraz
z jego zdolnością do dalszej ewolucji życia. Agenda 21 podkreśla, że zmiany środowiskowe są
w największym stopniu uwarunkowane takimi czynnikami jak konsumpcja, technologia i zmiany
w strukturze demograficznej. Wyróżnione zostały sposoby złagodzenia wpływu nieefektywnych
modeli konsumpcji w niektórych częściach świata, skłaniając jednocześnie do przyśpieszonego, ale
zrównoważonego rozwoju w innych. Przedstawione zostały także wskazówki odnoszące się do
zwalczania degradacji środowiska lądowego, powietrza i wód, zachowania lasów i różnorodności
gatunków żyjących na Ziemi23. Agenda 21 to rodzaj apelu nawołującego do przeciwstawienia się
wszelkim kluczowym problemom obecnych czasów jak i próba przygotowania społeczeństwa na
przyszłe wyzwania24.
Najistotniejsze problemy w kwestii implementacji zasad trwałego i zrównoważonego
rozwoju:
1. Międzynarodowa współpraca w celu przyśpieszenia trwałego i zrównoważonego rozwoju
oraz wprowadzenia odpowiedniej polityki wewnętrznej w krajach rozwijających się. Kluczowym
obszarem światowego rozwoju gospodarczego powinno być stworzenie sprzyjającego klimatu do
osiągnięcia celów wyszczególnionych w Agendzie 21 odnośnie ochrony środowiska i rozwoju
poprzez25:
 promocję trwałego i zrównoważonego rozwoju jako efekt liberalizacji handlu;
 wzajemne uzależnienie handlu od ochrony środowiska;
 utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków finansowych dla państw rozwijających się,
a także rozwiązanie problemu międzynarodowych zadłużeń;
 wspieranie makroekonomicznych działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju.
2. Zmiana modeli konsumpcji poprzez:
 równoważenie modeli konsumpcji i produkcji
 podjęcie przez poszczególne państwa polityki i strategii gospodarczej, która przyczyni się do
wyeliminowania niezrównoważonych modeli konsumpcji.
3. Ochrona zasobów naturalnych, na bazie których opiera się rozwój społeczny i gospodarczy
przyszłych pokoleń26.
Sprawą oczywistą jest, iż każdy poziom realizacji rozwoju zrównoważonego (globalny,
regionalny, narodowy i lokalny), posiada w Agendzie 21 inny rodzaj rekomendacji, dostosowanych do
problemów rozwoju osobliwych dla tego poziomu, wymaga posłużenia się odmiennym
instrumentarium, a także do włączenia różnych aktorów sceny politycznej27.
Niezwykle istotnym sukcesem Konferencji w Rio było powołanie Komisji Trwałego Rozwoju
(komisji funkcjonalnej ECOSOC), dzięki której wypracowanie globalnej strategii działań w zakresie
22
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ochrony środowiska, a w szczególności zmian klimatycznych, bioróżnorodności i zwalczania
pustynnienia, nabrało właściwego tempa.
Niewątpliwie istotnym efektem Konferencji było również podpisanie następujących
konwencji28:
 Konwencji o różnorodności biologicznej. Celem Konwencji jest zachowanie bioróżnorodności
świata i odpowiednio zrównoważona eksploatacja jej elementów, a także sprawiedliwy podział
korzyści wynikających z pracy nad materiałami genetycznymi. Na podstawie Konwencji
wynegocjowano protokół dotyczący biobezpieczeństwa (międzynarodowego obrotu
genetycznie zmodyfikowanymi organizmami).
 Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu. Istotą Konwencji jest osiągnięcie takiego
poziomu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, który nie będzie stanowił zagrożenia
dla światowego systemu klimatycznego. Konwencja jest inicjatywą daleko przekraczającą
granice tradycyjnie rozumianych ram porozumień ekologicznych. Realizacja jej postanowień
sprowadza się do powstawania reperkusji gospodarczych, które obejmują takie sektory jak m in.
energetyka, transport, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka morska. Stanowi ona, więc nie tylko
konwencję ekologiczną, ale jest to przede wszystkim porozumienie o niezwykle istotnym
znaczeniu ekonomicznym i dużej wadze politycznej.
Z powodu braku realizacji wszystkich zobowiązań zawartych w Konwencji Ramowej, doszło
do zorganizowania trzeciej Konferencji Stron (COP 3), w wyniku której wypracowano nowy
instrument prawny. Został on przyjęty pod nazwą Protokołu z Kioto. Protokół nakłada na kraje
uprzemysłowione obowiązek redukcji emisji podstawowych gazów cieplarnianych, o co najmniej 5,2
%. Przyjęto, że założenia te powinny zostać wypełnione w latach 2008-2012.
Protokół z Kioto wszedł w życie 16 lutego 2005 r., a ratyfikowało go 170 państw (wyłączając
USA i Australię).
W wyniku działań zmierzających do realizacji postanowień z Rio de Janeiro, opracowano w
1994 r. kolejne międzynarodowe instrumenty niezbędne w ochronie środowiska, a także istotne dla
zrównoważonego rozwoju:
 Konwencję NZ w sprawie zwalczania pustynnienia,
 Konwencję Sztokholmską w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, TZO (Persistent
Organic Pollution’s, POPs), której wyrazem jest przeciwdziałanie negatywnemu oddziaływaniu
TZO na środowisko. Konwencja została przyjęta w 2001 roku, a obowiązuje od maja 2004.
 Konwencję Rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu
w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi
i pestycydami. Celem Konwencji jest kontrolowanie oraz zapobieganie pozaprawnemu
handlowi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Konwencja weszła w życie 24 lutego
2004 r.
Aktualizacja i ożywienie globalnych zobowiązań na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju
oraz ocena 10-letnich dokonań we wdrażaniu zobowiązań przyjętych w Rio de Janeiro w 1992 roku
miała miejsce na Światowym Szczycie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, który odbył się w dniach
26 sierpnia - 4 września 2002 r. w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. Na szczycie
rozpatrywano możliwe sposoby przeciwdziałania ubóstwie oraz związanym z nim głodem w wielu
krajach świata, problemy ochrony zdrowia i ochrony środowiska w skali globalnej. Przedstawiciele
państw (prawie 200 krajów) podjęli decyzję o uchwaleniu globalnego planu zmniejszenia ubóstwa,
z równoczesnym poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Siłą napędową do
opracowania planu były tzw. milenijne cele rozwoju, które uchwalono podczas Milenijnego Szczytu
NZ w Nowym Jorku. Zawarto w nim m. in.:
 postanowienie o wzmożeniu starań w kwestii zwiększenia możliwości wykorzystania tanich
i odnawialnych źródeł energii;
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 porozumienie w sprawie ochrony wybranych regionów mórz i oceanów, którego celem jest
odnowienie do 2015 r. zasobów rybnych, zniszczonych poprzez nadmierny połów pewnych
gatunków;
 uzgodnienie o produkowaniu i wykorzystywaniu związków chemicznych w sposób jak najmniej
szkodliwy dla życia ludzkiego i środowiska, które ma zostać zrealizowane do 2020 roku
 porozumienie w sprawie konieczności ograniczenia tempa wyginięcia rzadkich odmian fauny
i flory do 2010 roku
 potwierdzenie zasady domniemanego zagrożenia dla środowiska i zachowania ostrożności
nawet gdy dowody na pojawienie się potencjalnego zagrożenia dla ekosystemu nie są
jednoznaczne;
 potwierdzenie zasady wspólnej ale zróżnicowanej odpowiedzialności - wszystkie państwa są
zobowiązane przykładać największą uwagę uratowaniu środowiska naturalnego Ziemi, ale kraje
bogate powinny bardziej wspierać finansowo ten cel niż kraje biedne.

5.

Rio +20

Konferencja Narodów Zjednoczonych Rio 20+ (The United Nations Conference on Sustainable
Development, UNCSD) to najistotniejsze wydarzenie w kwestii zrównoważonego rozwoju w 2012
roku. Prowadzone wówczas rozmowy skoncentrowane były na dwóch głównych kwestiach:
1.efektywnym promowaniu zrównoważonego rozwoju
2. globalnej instytucjonalizacji współpracy w tym obszarze.
Wyznaczona data i miejsce nie były przypadkowe– w 2012 minęło 10 lat od pierwszego
Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu. Warto także przypomnieć, iż, 20
lat temu w Rio de Janeiro odbył się Szczyt Ziemi, który zakończył się podpisaniem tzw. Agendy 21
wyznaczającej międzynarodowe zasady współpracy na rzecz ochrony środowiska, co zostało bliżej
sprecyzowane w powyższej części artykułu.
konferencja, w nawiązaniu do tego wydarzenia, nazywana jest Rio +20, a jej głównym celem
jest podsumowanie dotychczasowych dwudziestu lat realizacji idei zrównoważonego rozwoju oraz
wyznaczenie nowych działań priorytetowych, które będą adekwatne do światowych wyzwań
ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Konferencja odbędzie się w dniach 20 – 22 czerwca
2012 w Rio de Janeiro.
Wszystkie osoby i podmioty będące uczestnikami tegorocznej konferencji miały skupić się na
dwóch priorytetach. Pierwszym z nich była ekonomia oparta na zielonych rozwiązaniach
i przyczyniająca się w sposób zrównoważony do rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie
w kontekście eliminacji ubóstwa.
Organizatorzy przygotowali listę 7 istotnych wyzwań w tej kwestii29:
 Miejsca pracy - potrzeba kreowania nowych miejsc pracy i lepszych warunków pracy, w tym
szczególnie tzw. „zielonych” miejsc pracy oraz inkluzji społecznej.
 Energia – obligatoryjność zapewnienia szerokiego dostępu do nowoczesnych źródeł energii,
z uwzględnieniem odnawialnych, a także efektywnego wykorzystywania już istniejących sieci
i zasobów.
 Miasta – zwiększająca się potrzeba wspierania zrównoważonego rozwoju miast, szczególnie
w odniesieniu do kwestii ekologicznych i społecznych.
 Żywność – konieczność zredefiniowania globalnej polityki i filozofii w kontekście produkcji,
dystrybucji i konsumpcji żywności, szczególnie w kwestii głodu oraz rosnącej liczby ludności.
 Woda – potrzeba zmian w zarządzaniu światowymi zasobami wody słodkiej, poprawa dostępu
do niej i jej jakości
29
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 Oceany – konieczność zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi oraz ochrona oceanów
jako elementu stabilizującego klimat i procesy przyrodnicze
 Katastrofy naturalne – potrzeba aktywnego przeciwdziałania oraz globalnej współpracy na
rzecz walki z ich skutkami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi.
Drugim postulatem konferencji była instytucjonalizacja globalnej współpracy na rzecz
zrównoważonego rozwoju, która miałaby doprowadzić do większej harmonizacji i efektywności tych
działań. Organizatorzy wysunęli m. in. poniższe propozycje30:
 Poszerzenie kompetencji i możliwości finansowych już istniejących instytucji tj. UNEP
(Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych), UNDP (Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju) czy Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw
Zrównoważonego Rozwoju
 Bardziej zacieśnioną współpracę w zakresie światowego zarządzania zmianami klimatu
 Bardziej aktywną rolę międzynarodowych instytucji finansowych tj. Bank Światowy,
Regionalne Banki Rozwoju czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Końcowym efektem kolejnego Szczytu Ziemi było podpisanie dokumentu pod nazwą „The
Future We Want”31. Proponuje on m.in. znaczne rozszerzenie kompetencji Komisji Narodów
Zjednoczonych do spraw Zrównoważonego Rozwoju lub jej zmianę w Radę Zrównoważonego
Rozwoju przy ONZ, rozpoczęcie nowej inicjatywy Sustainable Energy for All. Dokument ten wysuwa
także propozycję stworzenia listy Zrównoważonych Celów Rozwoju, które – na wzór Milenijnych
Celów Rozwoju – miałby zostać określone przez odpowiednie wskaźniki i osiągnięte do 2030 roku.

Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania można powiedzieć, iż Koncepcja Zrównoważonego
Rozwoju jest ideą, która na przestrzeni czasu wciąż ewoluuje i nieustannie przyczynia się do
kształtowania współczesnych stosunków międzynarodowych oraz wprowadzania określonych
regulacji do gospodarki światowej. Idea ta dała początek wielu procesom gospodarczym zachodzącym
obecnie na rynkach europejskich, przyczyniła się do większej dbałości o losy kolejnych pokoleń
i warunki ich egzystencji, odegrała niezwykle istotną rolę w kwestii zaangażowania się państw
i społeczeństwa w szeroko rozumianą ochronę środowiska. Niewątpliwie najistotniejszym efektem
wdrażania założeń opisanej koncepcji jest podpisanie przez państwa członkowskie ONZ porozumień
i zadeklarowania się do realizacji celów i przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, które były
efektem uczestnictwa w konferencjach ONZ na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju przyczyniła się do globalnych zmian w kreowaniu polityki
poszczególnych państw poprzez większe zaangażowanie w wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii, ograniczenie poziomu zanieczyszczeń przemysłowych, zwiększoną dbałość o zachowanie
zasobów naturalnych, przeciwdziałanie biedzie i ubóstwu oraz zwiększaniu zatrudnienia poprzez
wprowadzanie zmian na rynkach pracy i wyrównywanie szans między klasami społecznymi
w znajdowaniu pracy.
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GOSPODARCZE KONSEKWENCJE LIBERALIZACJI RYNKU GAZU ZIEMNEGO
W NIEMCZECH

ECONOMICAL CONSEQUENCES OF LIBERALIZATION OF NATURAL
GAS MARKET IN GERMANY
Abstract
The Article is about the liberalization of the gas market in Germany. It contains
characteristics of main elements of the market and an assessment of the process of
liberalization. There were also formulated recommendations for further research
and suggestions for Poland, that is about to face challenges related to the
implementation of European Union directives relating to the liberalization of the
energy market.
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Wstęp
Gospodarowanie gazem ziemnym ulega obecnie przeobrażeniom w wielu krajach
uprzemysłowionych. Produkt „gaz ziemny“ ze swoimi różnorodnymi i nieodzownymi w życiu
codziennym cechami i możliwościami zastosowania był do tej pory uznawany za towar o charakterze
wyjątkowym, którego dostawców należy chronić przed konkurencją (zgodnie z postulatami niektórych
polityków i działaczy gospodarczych) w celu zagwarantowania bezpiecznego i bezawaryjnego
zaopatrzenia ludności. Jednakże w ostatnich latach zaczął przeważać pogląd, że cechy towaru, jakim
jest gaz ziemny, nie stanowią przeszkody dla wolnego rynku i konkurencji. Na pierwszy plan nie jest
już wysuwana idea, że potencjalne niepowodzenia rynkowe występują na skutek ingerencji państwa,
lecz myśl, że państwowa regulacja utrzymująca monopol może powodować nieefektywność, która nie
odbiega od skutków rynku nieuregulowanego. W rezultacie tych nowych koncepcji sektor gazu
ziemnego stał się już w wielu krajach europejskich rynkiem konkurencyjnym, który nie tylko zmienił
strukturę obrotów wewnątrz branży, ale dotarł także do prywatnych odbiorców. Gaz ziemny jest
wprawdzie w dalszym ciągu dostarczany fizycznie w ten sam sposób, ale odbiorca nie jest skazany na
zakup gazu po cenach ustalonych przez monopolistę, lecz ma swobodny wybór partnerów umowy,
którzy wprawdzie na niektórych obszarach są objęci regulacjami, ale konkurują o zaopatrywanie
klientów. Celem artykułu jest ukazanie procesu i efektów liberalizacji rynku gazu w Niemczech.



dr, zatrudnienie w sektorze gazowniczym.
74

1.

Charakterystyka rynku gazu i jego znaczenie

Ogólnie wiadomo, że za zaopatrzenie w energię jest odpowiedzialne państwo, a jej dostawy
wyzwalają efekt mnożnikowy w całej gospodarce narodowej. Przyczyniają się do kształtowania
powszechnego dobrobytu, wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw i wiążą się z ochroną
środowiska naturalnego. W związku z tym państwa od dawna poświęcają szczególną uwagę
zaopatrywaniu w energię jako zadaniu o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Obrót nośnikami
energii stanowi bezsprzecznie największą część światowego handlu. W uwzględnianiu krajowej skali
wartości i skutków dla gospodarki narodowej, Komisja Europejska widzi także pośrednie zagrożenia
dla swobody handlu światowego i unijnego1. Ramy porządkowania gospodarki energetycznej są tym
samym na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej szczególnie wrażliwe na czynniki polityczne i
prawne. Aby prawo mogło być odpowiednio stosowane i ewentualnie zmodyfikowane, wymagana jest
przede wszystkim dokładna analiza stanu rzeczy. Jednak na wszystkich płaszczyznach obecna
dyskusja nad zastosowaniem i zmianami systemowymi gospodarki energetycznej wydaje się być
zdominowana bardziej przez uprzedzenia i subiektywne oceny wartościujące, niż merytoryczną
analizę i rzeczowość2. Dlatego problematyka ta wymaga wnikliwych badań.
Podczas gdy w wielu krajach Unii Europejskiej interes publiczny w ukierunkowanym na dobro
ogółu sektorze energetycznym podlega konsultacjom
społecznym, co ułatwia fakt, że
przedsiębiorstwa tego typu przynajmniej większościowo należą do państwa, to w Republice
Federalnej Niemiec zyskała popularność znacznie swobodniejsza struktura z wieloma prywatnymi
przedsiębiorstwami. Dlatego w warunkach większej liberalizacji interesy społeczne są chronione na
drodze ustawowej. Chodzi tutaj o prawo gminne z zasadą lokalnej odpowiedzialności za „zapewnienie
bytu”3, ustawę o gospodarce energetycznej z aktami wykonawczymi 4 oraz ustawę o zwalczaniu
ograniczeń konkurencji5 oraz – na wypadek awarii w zaopatrzeniu – ustawy o zagwarantowaniu
energii6.
W związku ze swoim położeniem geograficznym na granicy z dziewięcioma krajami, a także
znaczeniem demograficznym, gospodarczym i politycznym, Niemcy zajmują w Europie pod
względem produkcji, zużycia i transportu energii pierwsze miejsce. To, co się dzieje tutaj, jest z
zainteresowaniem obserwowane i ma wpływ na pozostałe kraje Europy. Od 1998 roku zaszła znacząca
zmiana. Oprócz otwarcia rynku energii elektrycznej wymuszonego unijnymi dyrektywami z kwietnia
1998 roku, w sierpniu 1999 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane dalszymi
wytycznymi do zliberalizowania także sektora gazowego. Niemcy wybrały mniej radykalną drogę niż
w sektorze energii elektrycznej i otworzyły rynek gazu ziemnego z zastrzeżeniem, że wytyczne
zostaną zastosowane także w innych krajach UE. Liberalizacja na rynku energii elektrycznej wywołała
daleko idące i zróżnicowane efekty w zależności od segmentu. Znaczący odbiorcy czerpali bowiem z
deregulacji duże korzyści dzięki obniżkom ceny nawet do 50 %, podczas gdy zwykli klienci prywatni
1

Klom A. M.: Liberalisation of regulated Markets and its Consequences for Trade: the Internal
Market
for Electricity as a Case Study. “Journal for Energy & Natural Resources Law“, 1996, nr 14, str. 15.
2
Börner A. R.: Der Energiemarkt und die geschlossenen Versorgungsgebiete der Strom- und Gaswirtschaft
im Übergang zum Wettbewerb. “Zeitschrift für Öffentliche und Gemeinwirtschaftliche Unternehmen”, 1996, nr
20, str. 9.
3
Artykuł 28 niemieckiej Konstytucji (Grundgesetz) ustala system demokratyczny w Niemczech z
odpowiedzialnością gmin za sprawy wspólnoty. Podobnie zresztą jest w Polsce.
4
Niemieckie prawo energetyczne z dnia 28.VII.2011: Gesetz über die Elektrizitäts – und Gasversorgung;
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690) geändert worden ist.
5
Ustawa
o
zwalczaniu
ograniczeń
konkurencji
z
dnia
26.VII.2011:
Gesetz
gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114;
2009 I S. 3850), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2011 (BGBl. I S. 1554) geändert worden ist.
6
Ustawa o zagwarantowaniu energii z dnia 31.X.2006: Energiesicherungsgesetz 1975 vom 20. Dezember
1974 (BGBl. I S. 3681), das zuletzt durch Artikel 164 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)
geändert worden ist.
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otrzymywali rabaty tylko do 20 %. Ostatecznych konsekwencji liberalizacji zapoczątkowanej na
niemieckim rynku gazowym jeszcze nie da się oszacować. Jednak już obecnie można zaobserwować i
przeanalizować skutki zmian mechanizmów rynkowych w tej dziedzinie, co jest przedmiotem
niniejszej publikacji.
Na całym świecie w roku 2000 zużyto 2.300 mld m3 gazu ziemnego. W roku 2002 zużycie gazu
ziemnego w Europie Zachodniej wyniosło 408 mld m3, a w roku 2010 około 500 mld m3. W
Niemczech zużycie to w 2002 roku wyniosło 86,4 mld m3, to jest 21,2 % zużycia w Europie, a w 2010
roku 96,26 mld m3. Wielka Brytania jest największym odbiorcą gazu w Europie (25% europejskiego
rynku), Francja – sąsiad Niemiec – ze swoim udziałem 10% zajmuje czwarte miejsce. Można oceniać,
że pomimo pewnych wahań w rozwoju gospodarczym, a także w podaży surowców energetycznych,
zużycie gazu ziemnego w Europie charakteryzuje się wyraźną tendencją rosnącą.
W Niemczech stosowanie gazu ziemnego zaczęło się rozpowszechniać od połowy lat
sześćdziesiątych XX wieku. W roku 1965 gaz ziemny stanowił tylko 1% zużycia energii pierwotnej.
W 2008 roku udział ten wyniósł już 22,8% i tym samym gaz ziemny zajął drugie miejsce za ropą
naftową (ropa naftowa 34,6%, węgiel kamienny 13,2%, węgiel brunatny 11%, energia jądrowa 11,1%
i inne – w tym energia wodna i wiatrowa – 7,3%). Innymi słowy, wzrost zużycia gazu ziemnego był
dynamiczny i spektakularny, i może dalej postępować, choć w wolniejszym tempie. Jest to tym
bardziej godne podkreślenia, że całkowite zużycie energii w najbliższych 20 latach będzie raczej
przeżywać stagnację lub się nieco zmniejszać7.
W Polsce zużycie gazu ziemnego również rośnie i ostatnio sięga 14 – 16 mld m3 rocznie,
stanowiąc 13 – 14% zużycia energii pierwotnej ogółem. Ponad 60% dostaw gazu pochodzi z importu.
Sytuacja w Polsce jest zatem zbliżona do warunków w Niemczech.
Prawie połowa gazu ziemnego w Niemczech jest zużywana w gospodarstwach domowych - gaz
ziemny stanowi zatem podstawową energię grzewczą. Aż 75% mieszkań w nowym budownictwie
ogrzewane gazem ziemnym. Liczba gospodarstw używających gazu ziemnego (17,1 mln z prawie 40
mln), zwiększyła się od 1975 roku ponad czterokrotnie. Udział mieszkań ogrzewanych gazem
ziemnym powinien dalej utrzymywać się na wysokim poziomie. Zależy to jednak od zmiennych
warunków klimatycznych. Ponadto ekspansja ta jest hamowana częściowo przez technologie i
programy oszczędzania paliw. Gaz ziemny nie cieszy się już u odbiorców i w polityce gospodarczej
takim zainteresowaniem jak w poprzednich latach. Z powodu wzrostu cen gazu podobna sytuacja w
odniesieniu do gospodarstw domowych występuje również w Polsce. Na rynku ciepłowniczym w
Niemczech udział gazu ziemnego się zmniejsza, gdyż jest coraz silniej wypierany przez energię ze
źródeł odnawialnych. Aby jednak gaz ziemny zachował swoją pozycję, zadaniem przedsiębiorstw
gazowniczych jest pozycjonowanie go jako ekonomicznego, nowoczesnego i przyjaznego dla
środowiska nośnika energii. W pierwszej połowie 2009 roku w Niemczech doszło na rynku gazu
ziemnego do zmniejszenia zużycia o 11%. W sumie gaz ziemny zajmuje wprawdzie jeszcze drugą
pozycję pod względem zużycia energii, ale udział ten w dłuższej perspektywie będzie się zmniejszać.
Czynnikami wpływającymi na to są miedzy innymi wzrost sprawności i wydajności urządzeń
energetycznych, wspomniany już rozwój odnawialnych źródeł energii, a także zmniejszanie się liczby
ludności.

2.

Gospodarcze konsekwencje liberalizacji rynku gazu w Niemczech

Liberalizacja niemieckiego rynku gazu ziemnego odbyła się opieszale i została określona przez
wielu ekspertów – przynajmniej początkowo – jako nieudana. Zmiany ustawowe na płaszczyźnie
europejskiej wprowadzone w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku nie przyniosły wtedy
spodziewanego skutku. Przedsiębiorstwa gazowe nie były bowiem zainteresowane aktywną zmianą
rynku. Z kolei użytkownicy wykazywali niewielkie zainteresowanie poszukiwaniem nowego
7

Heuraux C.: Die deutsche Energiewirtschaft: Chronik einer angekündigten Liberalisierung. etv, Essen
2004, str. 99.
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dostawcy, a izby gospodarcze i związki energetyczne niewiele uczyniły dla szybkiej realizacji procesu
liberalizacji. W takich warunkach w końcu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i na początku tego
stulecia sytuacja wyglądała tak, jak gdyby niewiele się zmieniło na niemieckim i europejskim rynku
gazowym. Jednakże w latach 2010 – 2012 sytuacja była już inna. Niemiecki rynek gazowy w
porównaniu do tego sprzed 10 lat zmienił się bardzo, a zmiany są bezpośrednio związane z
konsekwentnym wprowadzeniem liberalizacji. Zasadnicze zmiany miały miejsce w trzech
segmentach:
 na rynkach zakupowych w wyniku wzrostu dostaw,
 w zakresie transportu dzięki ujednoliceniu warunków przesyłu,
 w kanałach dystrybucji przez likwidację umów długoterminowych dostaw.
Rynki zakupowe charakteryzuje obecnie nadpodaż. Przyczyną jest wzrost dostaw gazu
płynnego (LNG), który dociera już do europejskich portów, oraz obcięcie długoterminowych umów na
dostawy pomiędzy importerami a spółkami dystrybutorskimi, co zwiększa liczbę ofert. Piętno wywarł
również kryzys finansowy i gospodarczy, który przyczynił się do spadku popytu w przemyśle. Rynki
europejskie silniej się ze sobą zrosły, powodując powstanie wielkich rynków handlowych.
Charakteryzują się one wysoką płynnością finansową oraz ofertą elastycznych umów dostawczych.
Spadek cen miał miejsce na tych rynkach handlowych przede wszystkim jako bezpośredni skutek
liberalizacji. Ilości gazu, które są sprzedawane na nowo powstałych rynkach, są znacznie większe i
tańsze niż w przypadku klasycznego powiązania cen gazu ziemnego z cenami ropy naftowej.
Jeżeli mówi się ogólnie o rynkach zakupowych, to chodzi tutaj w węższej definicji o obrót
gazem ziemnym w węzłach handlowych, zwanych wirtualnymi punktami handlowymi. W Niemczech
każdemu obszarowi rynkowemu został przyporządkowany jeden wirtualny punkt handlowy. Istotnym
kryterium decydującym o sukcesie procesu liberalizacji jest wielkość obrotu gazem ziemnym w
punktach handlowych. Niestety, w Niemczech liczba obszarów rynkowych w czasie wprowadzenia
wirtualnych punktów handlowych w roku 2007 wyniosła aż 19. Co za tym idzie, niska jest wielkość
obrotu w każdym węźle. Liczba obszarów rynkowych została wprawdzie sukcesywnie zredukowana,
ale nawet w roku 2011 nie został osiągnięty optymalny stan, jakim jest istnienie zaledwie dwóch
obszarów rynkowych (jeden dla niskokalorycznego gazu ziemnego L i drugi dla wysokokalorycznego
gazu ziemnego H). Cel związany z osiągnięciem dwóch obszarów rynkowych może nie będzie nigdy
osiągnięty, co oznaczałoby porażkę dla procesu liberalizacji rynku gazu ziemnego.
W procesie liberalizacji rynku gazu ziemnego, niezależnie od kraju w jakim się on odbywa,
możemy wyjść z założenia, że zmiany będą trwać parę lat aż do osiągnięcia zamierzonego stanu. W
tym procesie istnieją czynniki, które mogą go spowalniać. Do nich należy kwestia transportu, która
decyduje o sukcesie liberalizacji rynku. Transport gazu ziemnego przez sieć przesyłową musi bowiem
zostać umożliwiony wszystkim przedsiębiorstwom, które są nim zainteresowane. Każde
przedsiębiorstwo, niezależnie od tego czy ma klientów końcowych, czy też tylko chce przesłać gaz
ziemny siecią, musi być traktowane w ten sam sposób i na tych samych, wolnych od dyskryminacji
zasadach. Warunki ramowe przy realizacji transportu gazu zmieniły się tak bardzo, że
przedsiębiorstwa przeszły znaczący przełom. W ramach tzw. unbundling, a więc oddzielenia funkcji
administrowania siecią od funkcji dystrybucji gazu, większość niemieckich przedsiębiorstw musiała
być podzielona. To skutkowało najpierw powstaniem dodatkowych kosztów, ale na drugim etapie
przedsiębiorstwa pracowały wydajniej, zwłaszcza z ekonomicznego punktu widzenia niemieckiej
gospodarki gazowej. Wzrost wydajności jest związany z tym, że transport gazu jest teraz realizowany
przejrzyście i uczciwie – na tych samych warunkach dla wszystkich uczestników rynku.
Niedozwolone jest preferowanie własnego kanału dystrybucji przez administratora sieci, lecz
konieczne stało się zagwarantowanie równego traktowania wszystkich podmiotów. Oczywiście, wiąże
się to z odpowiednią kontrolą realizowaną przez urząd regulujący. Musi on dokładnie sprawdzać, czy
nie ma miejsca faworyzowanie jakiegoś uczestnika rynku. Kwestia transportu jest więc kluczowym
czynnikiem, który może zahamować oddziaływanie na proces liberalizacji lub nawet doprowadzić do
jego niepowodzenia.
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Kanały zbytu niemieckich importerów charakteryzowało przed liberalizacją niewielkie ryzyko.
Długoterminowe umowy dostawcze między importerami a miejskimi przedsiębiorstwami
dystrybucyjnymi obowiązywały przez wiele lat (nawet do 20 lat). Większość przedsiębiorstw
miejskich pobierała całą ilość gazu u jednego dostawcy. Ryzyko cenowe było także niewielkie,
ponieważ powiązania z cenami ropy, (jak w przypadku umów z producentami), również były zawarte
w umowach z przedsiębiorstwami miejskimi. Zwiększone koszty obrotu przedsiębiorstwa takie
naliczały klientom taryfowym. Obecnie sytuacja w zakresie zbytu zasadniczo się zmieniła.
Importerom zabroniono zawierania długoterminowych umów ze spółkami dystrybutorskimi, a więc
muszą się oni zmierzyć z ryzykiem wielkości sprzedaży. Przedsiębiorstwa miejskie wykorzystują
uzyskaną wolność umowy do negocjacji z nowymi dostawcami, którzy zaopatrują się na nowo
powstałych rynkach i realizują transport na nowych zasadach. Przedsiębiorstwa miejskie muszą w ten
sposób podnosić swoją wydajność, ponieważ także one znajdują się w sytuacji, w której ich potencjał
zbytu się kurczy. A dzieje się tak dlatego, że w segmencie klientów – gospodarstw domowych oraz
przedsiębiorstw przemysłowych – jest możliwość zmiany dostawcy i 10% gospodarstw domowych
rzeczywiście to już czyni. Tym sposobem liberalizacja dotarła ostatnio nawet do gospodarstwa
domowego i klient ten może sobie teraz wybrać nowego, tańszego dostawcę.
Biorąc pod uwagę wymienione trzy segmenty, w których liberalizacja rynku gazu w Niemczech
wywołała silne zmiany, należy dodać jeszcze kilka szczegółowych obserwacji. Istnieją silne
regionalne zróżnicowania cenowe w segmencie klientów – gospodarstw domowych i klientów
przemysłowych. Stało się więc jasne, że istnieje zróżnicowany („pomieszany”) obraz cen gazu
ziemnego w Niemczech. Zgodnie z nim cenę gazu określa nie tyle regionalne położenie użytkownika i
koszty transportu, co jego umowa z dostawcą, który na ogół miał do niedawna pozycję
monopolistyczną. Dlatego nie można stwierdzić, że w regionach granicznych, gdzie gaz jest
dostarczany z zagranicy lub w regionach położonych przy niemieckich złożach, gaz ziemny jest
wyjątkowo tani. Poza tym zmiany cen gazu w czasie nie przebiegają w Niemczech jednolicie, lecz są
uzależnione od miejsca lub raczej od dostawcy. Można to wytłumaczyć tym, że wprawdzie w trakcie
liberalizacji doszło do dywersyfikacji możliwości dostaw oraz źródeł zakupu, to jednak dostawcy
starają się elastycznie reagować na zmiany rynkowe i zmieniają taryfy. Nie stwierdza się już – jak
dawniej – bezpośredniej korelacji ceny gazu ziemnego z ceną lekkiego oleju opałowego, ale pojawiła
się elastyczna cena rynkowa. Okazało się, że wprawdzie cena gazu jest naturalnie powiązana z ceną
ropy, ale ta zależność nie jest większa w handlu hurtowym gazem ziemnym, niż w przypadku cen
innych towarów, jak na przykład ceny węgla czy uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

3.

Możliwości wykorzystania doświadczeń niemieckich na rynku gazu w Polsce

Spostrzeżenia i wnioski związane z procesem liberalizacji rynku gazu ziemnego w Niemczech
są podobne do ważnych kwestii rozważanych w polskim gazownictwie. Zaopatrzenie kraju w gaz
ziemny jest zależne od niezawodnego transportu począwszy od źródła wydobycia aż do sieci
dystrybucyjnej. Kontrowersje wzbudza na przykład budowa bałtyckiego gazociągu z Rosji do
Niemiec. Krytycy twierdzą, że stwarza on rzeczywiście niekorzystną sytuację dla Polski. Kwestia
transportu jest bowiem ściśle związana ze strategicznymi decyzjami dotyczącymi dywersyfikacji
dostaw. Tak więc ważne jest, aby przedsiębiorstwa importujące gaz ziemny wypracowały strategię
długoterminową, która gwarantuje nie tylko korzystne warunki ekonomiczne kontraktów, ale także
wykorzystuje możliwości dywersyfikacji dostaw z krajów wydobywających gaz w ramach pojemności
przesyłowych nowo budowanych gazociągów. Wypracowanie takiej strategii dostaw nie kończy się
jednak tylko na kwestii dywersyfikacji i transportu. Otóż pod uwagę musi być ponadto wzięte, że gaz
ziemny wykorzystywany jest również do produkcji energii elektrycznej, tak więc konkuruje z węglem.
Nacisk Unii Europejskiej na redukcję emisji dwutlenku węgla stawia wyzwanie dla energetyki
polskiej, jak i niemieckiej, ale stwarza tym samym szanse dla gazownictwa, ponieważ wytwarzana
energia elektryczna w elektrowniach gazowych jest o wiele bardziej czysta niż ta wyprodukowana w
konwencjonalnych elektrowniach węglowych. Ściśle związana z tym wyzwaniem jest kwestia
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wykorzystania podziemnych magazynów gazu oraz dostaw ciekłego gazu ziemnego (LNG) z rynków
światowych, jak i odkrycie złóż gazu łupkowego.
Doświadczenia wynikające ze zmian niemieckiego rynku gazu ziemnego mogą być także
wykorzystane w Polsce. Należy jednak uwzględnić fakt, że rynek każdego kraju ma swoje cechy
charakterystyczne, niekiedy bardzo specyficzne. Nie można więc oczekiwać, by każda zmiana
zaobserwowana na rynku niemieckim wystąpiła również w Polsce, gdy zostaną podjęte takie same
kroki. Jako przykład można podać nastawienie użytkownika końcowego (lojalność klienta). Jeśli nie
ma on chęci do zmiany swojego dostawcy, w niewielkim stopniu wpłynie na decyzję zakupu nawet
sytuacja, gdy dostawcy będą o niego walczyli. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku
ustawodawstwa: jeśli polski ustawodawca nie wprowadzi radykalnych zmian reguł rynkowych, to
proces liberalizacji nie będzie przebiegał w pożądanym zakresie. Nie mniej ważny jest fakt, że
strategiczne decyzje polskich przedsiębiorstw gazowych odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu
konkurencji, jeżeli widzą one w tym swoją szansę. Jednak w przeciwnym razie mogą one dość
skutecznie blokować nowe rozwiązania. Zatem, pomimo jednolitego kierunku zmian wspieranych
przez Unię Europejską, doświadczenia z niemieckiego rynku gazu mogą być wykorzystane w Polsce
tylko częściowo.

Podsumowanie
Widać więc, jak bardzo kompleksowym zadaniem jest prowadzenie skutecznej i efektywnej
polityki gospodarczej państwa, jak i budowanie strategii przedsiębiorstw gazowniczych. Przemysł
naftowo-gazowy jest specyficzny i wymaga od pracowników, a zwłaszcza kadry menedżerskiej,
znajomości ekonomii, szczególnie zasad funkcjonowania rynku w warunkach ostrej konkurencji i w
kontekście ciągłych zmian warunków ramowych. Współpraca z uczelniami oraz instytucjami
naukowymi zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, ponieważ wiele kwestii ekonomicznych łączy się z
zagadnieniami technologicznymi. Uczelniane instytuty naukowe mają zazwyczaj szerszą perspektywę
i prowadzą głębsze badania niż uczyniłoby to przedsiębiorstwo, które byłoby nastawione na jeden cel,
jak na przykład na maksymalizację zysków lub obrotów.
Liberalizacja niemieckiego rynku gazu ziemnego stanowi odpowiedni instrument otwarcia
rynku na podmioty trzecie. Spowodowała ona, że rynek zmienił się zasadniczo w swoich warunkach
ramowych. Skutki ekonomiczne dla przedsiębiorstw gazowych są ogromne i zmuszają je do poddania
się nowym zasadom, choć niekiedy przebiega to dość wolno. Procesu tego długo nie będzie można
uznać za zakończony. W niektórych elementach konieczne są jeszcze liczne uproszczenia dla
wzmocnienia konkurencji. Gospodarstwo domowe jako klient korzysta już teraz ze swobody wyboru
dostawcy. Musi jednak odnosić większe korzyści cenowe z nadpodaży gazu na rynkach europejskich.
Należy się tego spodziewać, ponieważ w trakcie liberalizacji na rynek weszli nowi dostawcy, których
strategia przewiduje długoterminowe skuteczne działanie na rynku.
Wraz z postępem liberalizacji dalsze badania rynku gazu ziemnego mogą być prowadzone w
różnych kierunkach. Warty porównania jest między innymi postęp w liberalizacji rynku w
poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Niektóre z państw wdrażają przepisy wolniej lub regulują
rynek gazu ziemnego w inny sposób, choć obowiązują w nich te same unijne dyrektywy. Dogłębna
analiza sposobu otwarcia rynku w poszczególnych krajach i jej oddziaływanie na budowę jednego
europejskiego rynku powinna wskazać, gdzie jest niewykorzystany potencjał powiększenia wzrostu
gospodarczego. Powinny zatem zostać ocenione motywacja i strategia, które kierują rządami państw w
zakresie otwarcia rynku gazu ziemnego. Innym zagadnieniem wartym zbadania są efekty gospodarcze
i społeczne widziane z perspektywy makroekonomicznej, czyli korzyści, jakie po liberalizacji rynku
można osiągnąć w gospodarce. Ciekawym zagadnieniem jest zatem pomiar wpływu liberalizacji na
wzrost produktu krajowego brutto.
Rynek gazu ziemnego z jego poszczególnymi elementami, jak na przykład wydobycie, handel,
transport czy sprzedaż klientom końcowym będzie w następnych latach nadal ulegał zmianom i
przechodził transformację. Istotą dalszych badań może być w szczególności rozwój handlu
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giełdowego i jego wpływ na kształtowanie się cen na rynku detalicznym. Dotąd giełdy gazu ziemnego
nie odgrywają jeszcze takiej roli jak na przykład giełda ropy naftowej. Oczekuje się więc rozwoju
giełd gazu ziemnego. Ciekawym zagadnieniem do zbadania jest powstanie jednej europejskiej giełdy
gazu ziemnego, która miałaby znaczenie światowe. Do tej pory nie ma takiego jednego miejsca handlu
w Europie, ponieważ giełdy są rozproszone po całym kontynencie i mają swoje kompetencje
ograniczone do danegom kraju.
Rozwój techniczny oraz wprowadzenie nowych technologii będzie nadal zmieniało warunki
ramowe i może nawet zrewolucjonizować ten rynek. Dobrym przykładem jest dalszy rozwój
wydobycia gazu łupkowego, z którym wiążą się, szczególnie w Polsce, duże oczekiwania. Jeżeli
naprawdę uda się znaleźć znaczące złoża, będzie to miało ogromny wpływ na rynek i postawi go
przed nowymi wyzwaniami. Zakres badawczy jest więc w tym kontekście szeroki i daje wiele
możliwości pokazania wpływu odkrycia złóż gazu łupkowego na konwencjonalny rynek. Nie wolno
również zapomnieć o aspektach ochrony środowiska naturalnego, które odgrywają coraz bardziej
znaczącą rolę w programowaniu rozwoju gospodarczego.
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