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Wstęp
Rozwój regionalny i lokalny determinuje warunki życia ludności na każdym obszarze.
Jest on kwintesencją zarówno aktualnego funkcjonowania i rozwoju kraju, jak i przeszłości. Ta ostatnia ma często duży wpływ na wskaźniki ekonomiczne i społeczne oraz oceny
warunków życia i rozwoju. Sądzić należy, że istotniejsze są jednak zmiany i ich dynamika,
zarówno we wskaźnikach, jak i ocenach warunków życia oraz rozwoju ekonomicznego i społecznego. Te nie zawsze są zbieżne. Sytuacja taka ma miejsce w województwie
podlaskim. Oceny warunków życia przez mieszkańców są wyższe niż miary ekonomicznego i społecznego rozwoju w porównaniu z wieloma innymi regionami naszego kraju.
Wynika to z faktu bardzo wielu różnorodnych czynników i uwarunkowań, które brane
są pod uwagę — z jednej strony przez ekonomistów, socjologów, statystyków, z drugiej
zaś przez mieszkańców.
Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych (dzisiaj Zakład Ekonomii Menedżerskiej) Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej (dzisiaj Wydziału Inżynierii Zarządzania)
od kilku lat prowadzi badania nad czynnikami i uwarunkowaniami rozwoju regionalnego i lokalnego. Ich owocem są między innymi publikacje indywidualne pracowników
i zbiorowe1 oraz konferencja naukowa w Białowieży z udziałem praktyków (prezydenci
miast, burmistrzowie i wójtowie z województwa podlaskiego). Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie kolejnych lat realizacji badań statutowych2. Jest też ona wyrazem
zainteresowań poszczególnych Autorów. Te zaś, podobnie jak czynniki i uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego, są różne. Publikacja więc z założenia nie pretenduje do spójnego opracowania będącego diagnozą rozwoju czy też wyznaczającą
kierunki i działania mające wspomóc rozwój. Autorzy stawiają jednak problemy i pytania, analizują poszczególne czynniki i uwarunkowania rozwoju, wskazując również na
potencjalne działania minimalizujące bariery rozwoju lokalnego i regionalnego, a także
dające szanse wykorzystania pojawiających się możliwości.

Jerzy Paszkowski
Ewa Stroińska

1

Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym, red. Agnieszka Piekutowska, Ewa Rollnik-Sadowska,
„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Łódź – Warszawa – Białystok, 2014.
2

Badania Statutowe nr S/WZ/4/2015 finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Trwałość działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
a CSR1
Durability of Enterprise Business Activity and CSR

Abstract: Nowadays enterprises face complex operating conditions on the present-day
market. The said conditions result from great unpredictability of the environment due its
volatility which, as a consequence, hinders long-term predictability of events and processes.
Also, many processes take place inside enterprises and are related to the company growth,
innovations, changes in the functional area of operations or introduction of new management tools. Moreover, changes in the personnel area are also very important as they stem
from changes in the environment as well as internal changes. Thus, enterprise strategy
needs to be adjusted accordingly, companies should follow the survival rule in a difficult
period and continue to develop under the conditions of relative stability.
This paper focuses on durability factors of enterprise business activity and related conditions in relation to the area of corporate social responsibility (CSR). Under the analysed thesis,
while concentrating on the economic context of their operations, enterprises do not treat
the CSR area as important from the strategic perspective apart from investing in employees.
Conclusions were drawn based on qualitative research conducted in several biggest
production enterprises in the north-east Poland. The research tool used comprised indepth interviews, mainly with company CEOs (in several cases interviews were held with
the main owners or heads of the supervisory boards). Research constituting a part of more
extensive quantitative and qualitative research has been conducted in June and July 2017.
Key words: durability of business activity, vigilance, resilience, CSR
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Badania przeprowadzono w ramach projektu nr S/WZ/4/2015 i sfinansowano ze środków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego..
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Wstęp
Przedsiębiorstwa na współczesnym rynku mają do czynienia ze złożonymi warunkami
funkcjonowania. Związane są one z dużą nieprzewidywalnością otoczenia ze względu
na jego zmienność, stąd możliwości przewidywania zdarzeń i procesów w dłuższej perspektywie czasowej są utrudnione. Dodatkowo wewnątrz przedsiębiorstw zachodzi
wiele procesów związanych ze wzrostem, innowacyjnością, zmianami w funkcjonalnych obszarach działania oraz wprowadzaniem nowych narzędzi zarządzania. Bardzo
istotne są też zmiany w obszarze personalnym, które stanowią konsekwencję zarówno
zmian w otoczeniu, jak i zmian wewnętrznych. Strategie działania przedsiębiorstw muszą zatem ulegać modyfikacjom przy zachowaniu zasad przetrwania w trudnym okresie
oraz rozwoju w warunkach względnej stabilności.
W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na warunkach i czynnikach trwałości
działalności gospodarczej przedsiębiorstw w powiązaniu z obszarem społecznej odpowiedzialności. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie badawcze — czy
CSR w dużych przedsiębiorstwach stanowi samodzielny, świadomie kreowany obszar
działalności, czy też traktowany jest on głównie jako wsparcie działalności podstawowej. Drugie pytanie badawcze wiąże się z pytaniem — które z działań w obszarze CSR są
postrzegane jako szczególnie istotne przez przedsiębiorstwa i w konsekwencji najbardziej wspierane i finansowane. Rozpatrywana jest teza, iż przedsiębiorstwa koncentrują
się na ekonomicznym kontekście działalności, a obszar społecznej odpowiedzialności
nie jest traktowany jako strategicznie ważny poza inwestowaniem w pracowników.
Wnioskowanie oparto na analizie jakościowych badań w kilkunastu największych
przedsiębiorstwach produkcyjnych północno-wschodniej Polski. Narzędziem badawczym były wywiady pogłębione głównie z prezesami zarządów tych przedsiębiorstw
(w kilku przypadkach byli to główni właściciele lub szefowie rad nadzorczych). Dobór
próby badawczej był celowy i dotyczył najlepszych pod względem ekonomicznym dużych przedsiębiorstw w Polsce północno-wschodniej należących w swoich branżach
do czołowych przedsiębiorstw w kraju. Wszystkie też prowadzą aktywną działalność
na rynkach międzynarodowych. Taki dobór próby podyktowany został poszukiwaniem
odpowiedzi na pytanie — jak sytuacja w zakresie CSR wygląda w najlepszych przedsiębiorstwach. Badania będące częścią większych analiz ilościowych i jakościowych przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2017 roku.
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Uwarunkowania trwałości działalności gospodarczej
i współczesnego CSR
Trwałość działalności gospodarczej jest synonimem przetrwania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Każde z przedsiębiorstw dąży do stabilności i możliwości świadomego oraz planowego kreowania wszystkich aspektów swojego funkcjonowania. Pojęcie trwałości pojawia się w literaturze i badaniach głównie w pracy Kotlera i Caslione
[2009], pośrednio jest jednak analizowane w różnych aspektach działalności przedsiębiorstw. Dotyczy ono takich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, które prowadzą
do osiągania warunków trwałości działalności gospodarczej. Główne z nich to czujność,
wytrzymałość, sprężystość, elastyczność, adaptatywność.
„Czujność to umiejętność szybkiego reagowania na bodźce otoczenia” [Kotler,
Caslione 2009, s. 116], wrażliwość na to, co dzieje się w otoczeniu, i szybkie działanie
wewnątrz organizacji jako reakcja na zmiany. Kluczowe znaczenie ma tu umiejętność
wychwytywania małych sygnałów rynkowych i tworzenie procedur oraz zasad przetwarzających te sygnały w impulsy do działania lub co najmniej śledzenie ryzyka, ale
i okazji. Czujność z reguły kojarzona jest z reakcją na zewnętrzne sygnały. Sądzić jednak
należy, że równie ważna jest ona przy zmianach wewnętrznych w przedsiębiorstwie.
Dostrzeganie słabych sygnałów związanych z działaniami oraz reakcjami pracowników,
a także przebiegiem procesów wewnętrznych, jak i szybka reakcja na nie, stanowią
kwintesencję czujności. Również i w tym przypadku pozwala to na wykorzystywanie
silnych stron oraz minimalizowanie słabszych. Dodatkowo bardzo ważnym aspektem
czujności jako reakcji na sygnały wewnętrzne i zewnętrzne jest postrzeganie przez
pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych sposobu działania kadry kierowniczej.
Należy zaznaczyć, że pojęcie czujności, mimo iż podmiotowo głównie dotyczy decydentów, to może i powinno być przedmiotem uczącej się organizacji oraz powinno dotyczyć wszystkich pracowników.
„Wytrzymałość to umiejętność przetrzymania stresów, nacisków i zmian pojawiających się w procedurach działania oraz w sytuacji zewnętrznej. To umiejętność radzenia
sobie z odstępstwami (czasem nieprzewidywalnymi) od zwyczajnego toku działania
przy minimalnym poziomie szkód, przeróbek i utraty funkcjonalności” [Kotler, Caslione
2009, s. 116]. Wytrzymałość związana jest głównie z odpornością oraz siłami wewnętrznymi, które pozwalają na kontynuację zamierzonych działań mimo występujących turbulencji zewnętrznych i wewnętrznych. Powinna zatem być mądrze rozumiana, nie jako
brak reakcji na zmiany, ryzyko i okazje, ale jako utrzymanie prawidłowo realizowanych
procesów i przestrzeganie sprawdzonych oraz skutecznych sposobów postępowania
11
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i procedur. Wytrzymałość stanowi w pewnym sensie zaprzeczenie zmian — jest raczej
związana z mądrą kontynuacją i zapewnieniem stabilności działania.
Sprężystość (prężność) jako umiejętność w biznesie „dotyczy odzyskania formy i powrotu do skuteczności” [Kotler, Caslione 2009, s. 116]. Obok tego sprężystość to także
zdolność do regeneracji i odporność [Petit, Croxton, Fiksel 2013, ss. 46–76]. Pojęciem bliskoznacznym do sprężystości jest elastyczność. Określa się ją jako umiejętność dostosowywania się wraz ze zmianami warunków działania. Ma charakter czasowy — można
powiedzieć, że stanowi wstęp do sprężystości. Szczególnie istotne znaczenie ma tu
kreatywność i zbieranie doświadczeń z przeszłości oraz budowa inteligentnej organizacji opartej o procesy uczenia się. Sprężystość łączy się z przezwyciężaniem krótkookresowych zaburzeń i dotyczy statycznego ujęcia. W ujęciu dynamicznym wskazuje
się na możliwości wykorzystywania okazji i szans. Odróżnia się przy tym sprężystość
od adaptatywności. Adaptatywność związana jest z trwałą zmianą przystosowującą
przedsiębiorstwo do zmian w otoczeniu. Jej konsekwencją są trwałe zmiany funkcji
i podsystemów w przedsiębiorstwie. Sprężystość to czasowe zmiany minimalizujące zagrożenia i/lub wykorzystujące szanse przy braku lub nieistotnych zmianach funkcji, procesów i procedur. Sprężystość może prowadzić do powstawania w przedsiębiorstwie
zdolności adaptatywnych , jeżeli występują procesy uczenia się i zarządzania wiedzą
[Duchek 2014, ss. 861–866]. Może to prowadzić do ewolucji w strategiach zarządzania
zmianami, wpływając na model i strategie zarządzania [Demmer, Vickery, Calantone
2011, ss. 5395–5413].
Omówione powyżej pojęcia stanowią bazę trwałości działalności gospodarczej
przedsiębiorstw. Ich rozwój ma jednak nie tylko charakter ekonomiczny. To także zawsze charakter społeczny powodowany chociażby samym procesem działania, produktem, usługą, kadrami, ekologią, etyką, oddziaływaniem na interesariuszy, środowisko
przyrodnicze czy społeczność lokalną. Funkcjonowanie w takim otoczeniu wiąże się
z funkcją i odpowiedzialnością społeczną. Ewolucja tych obszarów ma również bardzo
szerokie oparcie w badaniach i analizach w ostatnich dziesięcioleciach [Wartick, Cochran
1985; Carroll 1991, 1993, 1999, 2000; Frederick 1994; Pohl, Tolhurst 2010; Visser 2011].
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest to całe spektrum działań, których nadrzędny cel stanowi powiązanie dbałości o interesy ekonomiczne z troską o środowisko
przyrodnicze i przestrzeganie szeroko rozumianych norm etycznych w relacjach z interesariuszami. Jednocześnie działania te wynikają nie tylko z konieczności przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, ale są też skutkiem „pójścia krok dalej” i tworzenia oraz wspierania z własnej inicjatywy [Żemigała 2007, ss. 100–101]. Znaczenie tych
zagadnień znalazło swój wyraz również w polityce. Komisja Europejska zdefiniowała
12

i określiła ramy, w których społeczna odpowiedzialność biznesu może i powinna funk-
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cjonować. Efektem tego jest definicja wskazująca na włączanie kwestii środowiskowych
i społecznych w realizację podejmowanej działalności gospodarczej oraz w interakcjach
z interesariuszami na poziomie dobrowolnym. Dotyczą one implementowania tego
w dziedzinach takich, jak traktowanie pracowników, relacje z odbiorcami i dostawcami, wytwarzanie dóbr i usług, relacje ze związkami zawodowymi, władzami lokalnymi
i organizacjami różnego typu [European Communities 2009, s. 107]. Nastąpiła również
instytucjonalizacja etyki, w tym powstały: komitety do spraw etyki, kodeksy etycznego
postępowania, programy szkoleń etycznych, analizy społecznych i etycznych aspektów działania przedsiębiorstw. Zostały sformułowane zasady etycznego postępowania
w przedsiębiorstwach europejskich w ramach tak zwanego Manifestu z Davos. Wytyczne tam zawarte wymieniają szereg postulatów wobec kierowania przedsiębiorstwami.
Zgodnie z nimi kierownictwo powinno służyć:
·· klientom — zaspokajać ich potrzeby w możliwie najlepszy sposób i dążyć do czystej
konkurencji między firmami;
·· współpracownikom firmy — bronić ich interesów, dbać o zapewnienie miejsc pracy,
regulację dochodów i przyczyniać się do humanizacji pracy;
·· kapitałodawcom i zapewniać im dywidendy;
·· społeczeństwu — popierać postęp techniczny, zapewniać mnogość produktów;
·· tym wszystkim jednostkom — a jest to możliwe, gdy egzystencja jest długoterminowo zapewniona, a rynki są wystarczające.
Również wytyczne zawarte w Zielonej Księdze, czyli oficjalnych dokumentach Unii
Europejskiej, opisują społeczną odpowiedzialność jako koncepcję, „zgodnie z którą
przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają względy społeczne i ekologiczne w codziennej działalności operacyjnej i w swoich kontaktach z interesariuszami” [Commission of the Eropean Communities 2001, s. 6].
Funkcje, jakie powinno realizować przedsiębiorstwo w aspekcie odpowiedzialności
społecznej i środowiskowej, oraz definicje zawarte w wielu dokumentach i analizach są
do siebie zbliżone [Paszkowski 2014, s. 9]. Ocena jednak zarówno powodów, jak i efektów zaangażowania przedsiębiorstw w obszarze społecznym jest różna.
Badania przeprowadzone wśród przedsiębiorstw z sektora MŚP wskazują na pewien sceptycyzm związany z podejmowaniem działań w obszarze społecznym [Czemiel-Grzybowska 2009, s. 161]. Aż 53,3% badanych respondentów uważa, że są to
tylko i wyłącznie działania mające na celu poprawę wizerunku przedsiębiorstwa albo
kolejny „wymysł” Unii Europejskiej. Co prawda większość — 80% uznaje to za rodzaj
etycznego zachowania wobec interesariuszy, a 52% wiąże takie praktyki z uczciwością
i rzetelnością, to liczba sceptyków jest nadal spora. Może to wynikać z dominacji chęci
zysku, często w krótkim czasie, oraz skupieniu się na budowaniu przyrostu wartości
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zainwestowanego kapitału [Janik 2007, s. 42], a nie obierania działań „charytatywnych”
na rzecz innych podmiotów czy organizacji. Podejście powyższe koresponduje z poglądem M. Friedmana, który stwierdza, że „w wolnej gospodarce istnieje jeden i tylko
jeden obowiązek wobec społeczeństwa, związany z działaniami gospodarczymi — wykorzystać zasoby i angażować się w działania mające na celu zwiększenie zysków, jeśli
pozostaje to w granicach reguł, co znaczy: o ile polega na otwartej i wolnej konkurencji, bez naciągania i oszustw (…). Społecznym obowiązkiem przedsiębiorstwa jest więc
zwiększanie swego zysku” [Penc 2009, za: Sternberg 1998, s. 48]. Współcześnie pogląd
taki jest co najmniej dyskusyjny.
Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu wynikają z wielu powodów. Wyniki badania w tym zakresie przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu zamieszczone zostały na rysunku 2 (obok).
Analizując otrzymane wyniki, można wysnuć wniosek, że spora część przedsiębiorców uważa takie działania za opłacalne. Poprzez pozytywne impulsy przesyłane do otoczenia możliwe jest podniesienie skuteczności prowadzonej działalności gospodarczej,
co wiąże się ze zwiększonymi zyskami. W szczególności istotna wydaje się być rola „zaangażowania się” w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Może to wynikać z następujących przesłanek [Grzybowski, Frączek, Kowalczyk 2004, s. 610; Paszkowski 2011, s. 26]:
·· społeczność lokalna użytkuje z przedsiębiorstwem tę samą przestrzeń fizyczną odnoszącą się zarówno do środowiska naturalnego, jak i infrastruktury — dlatego ważne jest, aby okoliczni mieszkańcy nie protestowali z powodu zniszczenia środowiska
albo stworzenia uciążliwych warunków funkcjonowania związanych z prowadzoną
działalnością produkcyjną czy przetwórczą;
·· okoliczni mieszkańcy stanowią zazwyczaj główną i najbliższą siłę roboczą — o wiele łatwiejsze jest przeprowadzanie akcji rekrutacyjnej, w momencie gdy pracodawca
jest uważany za dobrego, uczciwego i atrakcyjnego;
·· społeczność lokalną tworzą wyborcy mający wpływ na wybór władz lokalnych (które mogą w znacznym stopniu ułatwić bądź utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego rozwój);
·· członkowie społeczności lokalnej są też niekiedy odbiorcami produktów przedsiębiorstwa — klientami, a lojalność i pozytywny stosunek nabywców jest kluczowy
w działalności każdego przedsiębiorstwa.
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Rysunek 1. Korzyści kojarzące się firmom ze społeczną odpowiedzialnością biznesu

Źródło: [Czemiel-Grzybowska 2009, s. 161].

Rysunek 2. Główne powody zaangażowania społecznego biznesu
(wg opinii polskich menedżerów; dane w %)

Źródło: [Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes 2004, s. 51].
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Trwałość działalności gospodarczej i CSR w badaniach
własnych
Badane przedsiębiorstwa funkcjonują sprawnie i skutecznie na rynku polskim. Większość z nich ma też uznaną pozycję na rynku europejskim, należąc do liderów w swoich
obszarach działalności. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to obszar działań,
do których badane przedsiębiorstwa nie przywiązują większego znaczenia (56%) lub
w których przedsiębiorstwa są aktywne w wąskim zakresie koniecznym dla utrzymania
pozytywnego wizerunku (31%). Tylko 13% wskazań dotyczy dużej aktywności i przeświadczenia o potrzebie działań w tym zakresie. Co ciekawe, w grupie badanych są to
największe przedsiębiorstwa o najbardziej uznanej pozycji ekonomicznej i wizerunku.
Dokładnie połowa badanych przedsiębiorstw traktuje działania i inwestycje w obszarze CSR jako ważne społecznie działanie niezależne od działalności podstawowej. Dla
drugiej części jest to mało ważny obszar aktywności. Znajduje to swój wyraz w zmianach, jakie w ostatnich 10 latach nastąpiły w działaniach i ich finansowaniu. Tylko w 18%
badanych przedsiębiorstw mocno rozszerzono zakres działania w obszarze CSR i znacząco zwiększono finansowanie. Podobnie lekkie rozszerzenie działań i niewielki wzrost
w ich finansowaniu deklaruje 18% badanych. W pozostałych na przestrzeni ostatnich lat
niewiele się zmieniło. To właśnie w tych przedsiębiorstwach nie przywiązuje się większej wagi do działań w obszarze CSR z punktu widzenia działalności podstawowej. Potwierdzenie powyższego poglądu znajduje swój wyraz w postawie dotyczącej pomiaru
skuteczności działań w obszarze CSR. Jest to proces bardzo trudny [Marquez, Fombrun
2005, s. 304; Pistoni, Songini 2009, s. 134; Paszkowski 2014, ss. 7-14; 2015, ss. 121–139],
tym niemniej w badanych przedsiębiorstwach nie stosuje się żadnych precyzyjnych
miar przebiegu i skuteczności realizowanych działań lub stosowane miary mają charakter intuicyjny.
Aktywność w obszarze CSR jest w badanych przedsiębiorstwach wielokierunkowa.
W 100% badanych przedsiębiorstw najważniejszy z obszarów działania to wspieranie pracowników w sytuacjach tego wymagających oraz finansowanie więcej niż wymaganych przepisami działań tradycyjnych w obszarach typu socjalnego, bytowego,
kulturalnego czy wypoczynkowego (81%). Bezinteresowne wspieranie niezwiązanych
z firmą inicjatyw społecznych oraz wspieranie inicjatyw zewnętrznych w zamian za
ekwiwalentną promocję firmy deklaruje po 31% przedsiębiorstw. Wspieranie pracowników w obszarach tego wymagających koncentruje się z reguły na nakładach szkoleniowych oraz w zakresie doskonalenia kadry pracowniczej i kierowniczej. Są to działania
traktowane priorytetowo i nawet w okresach kryzysowych nie są istotnie ograniczane.
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ścią i daje duże nadzieje na sukces” — to charakterystyczna wypowiedź znamionująca
pogląd w tym zakresie. Czy jest to jednak klasyczny obszar CSR?
Procesy zarządzania w badanych przedsiębiorstwach opierają się w większości
o standardy i procedury ładu korporacyjnego. Obowiązują one szczególnie w przypadku rynku polskiego, zaś w nieco mniejszym zakresie w przypadku działań na rynku międzynarodowym. Sytuacja taka często powodowana jest koniecznością niestandardowego postępowania, głównie przy rozpoznaniu sytuacji, przygotowaniu i pierwszych
kontraktach. Kontrakty te zwykle uznawane są za priorytetowe, powodując konieczność podejmowania elastycznych działań, ale czasami zakłócając standardowe procedury i modyfikując realizację zawartych wcześniej kontraktów. Sytuacja taka miała
miejsce w 75% badanych przedsiębiorstw. Trzeba zauważyć, że tego typu elastyczne
działania powodowały istotne komplikacje jedynie w 19% przedsiębiorstw, w pozostałych sytuację uznawano za normalną. Obszar CSR w powyżej opisanych sytuacjach nie
ulegał istotnym zmianom. Tylko 12% przedsiębiorstw dokonywało dodatkowych działań w niewielkim stopniu wzmacniających prezentację społecznej odpowiedzialności
względem potencjalnych kontrahentów. Były to działania pozytywnie postrzegane na
danych rynkach (głównie w obszarze ekologii i inwestowania w pracowników), ale nie
wpłynęły, zdaniem prezesów zarządu (88%) na powstawanie i/lub utrwalanie nowych
więzi biznesowych.
Podsumowując, można powiedzieć, że trwałość działalności gospodarczej w badanych przedsiębiorstwach nie jest istotnie związana z aktywnością tych przedsiębiorstw
w obszarze CSR. Aktywność ta przedmiotowo w zasadzie nie ulega zmianom, rozszerzając się wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa głównie w odniesieniu do działań skierowanych do pracowników.

Zakończenie
Trwałość działalności gospodarczej w badanych przedsiębiorstwach nie jest istotnie
związana z aktywnością tych przedsiębiorstw w obszarze CSR. Aktywność ta przedmiotowo w zasadzie nie ulega zmianom, rozszerzając się wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa, głównie w odniesieniu do działań skierowanych do pracowników. Sytuacja
taka w przedsiębiorstwach uznawana jest za naturalną. Kluczowe znaczenie ma sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, a podejmowane działania we wszystkich obszarach
podporządkowane są przesłankom biznesowym. Nie znaczy to, że zarządy dużych
przedsiębiorstw nie doceniają znaczenia i potrzeby aktywności w obszarze CSR. Rosną
wydatki związane ze społeczną odpowiedzialnością, a także poziom świadomości kadry
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zarządzającej i pracowniczej w tym zakresie. Przejawia się to głównie troską o własnych
pracowników oraz łączeniem pozostałych działań w obszarze CSR z uwarunkowaniami
biznesowymi i skutecznością w tym zakresie. Trzeba przy tym także zauważyć, że obszar
CSR żyje już własnym życiem i jest coraz bogatszy. Sprzyja to budowaniu ciekawej kultury organizacyjnej i większej świadomości funkcjonowania w złożonej rzeczywistości
oraz odpowiedzialności za przyszłość, poprawiając przy tym pozycję konkurencyjną.
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Znaczenie i obszary oddziaływania trasy Via Carpatia
w Polsce Wschodniej
The Importance and the Influence Areas of the Via Carpathia
in Eastern Poland

Abstract: The paper studies the meaning and the influence areas of an international transit
road between Lithuania and Greece, which is called the Via Carpathia. The article focuses
only on the part of the road corridor, which is planned in Poland along its Eastern border. It
must be emphasized that voivodeships located in Eastern Poland are poorer and less developed in comparison to the average level of the European Union. Thus, the Via Carpathia
transport corridor is of great importance both to the regional road infrastructure and the
regional economic growth. The aim of the paper is to analyze the existing road transport infrastructure along with other transport statistics, such us public road density, road accessibility and regional annual road freight transport. Taking into account the analyzed transport
statistics the paper identifies the key areas that can benefit from the Via Carpathia the most.
The main hypothesis of the article is formulated as follows: transport infrastructure in less
developed regions is a key factor to increase investment attractiveness and interregional
competitiveness. In order to verify this hypothesis, a method of descriptive statistics is used.
Key words: the Via Carpathia, road infrastructure, road transport, transport corridor,
Eastern Poland
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Wstęp
Infrastruktura transportu stanowi podstawę i bazę do planowania rozwoju społecznego i gospodarczego w układzie regionalnym. Na terytorium wschodnich regionów Polski planowana jest międzynarodowa trasa Via Carpatia. Stąd istotne są analiza potrzeb
w zakresie rozwoju infrastruktury transportu drogowego w wybranych regionach oraz
określenie przewidywanych skutków tej inwestycji w zakresie rozwoju regionalnego.
Główny cel artykułu stanowi analiza znaczenia i obszarów oddziaływania międzynarodowej trasy Via Carpatia w Polsce Wschodniej. Należy zauważyć, że infrastruktura
drogowa na badanym obszarze wymaga znacznych inwestycji, szczególnie w układzie
międzyregionalnym, zaś nasycenie połączeniami o standardzie dróg ekspresowych jest
niższe niż w pozostałych regionach. Hipoteza została zatem sformułowana następująco: głównym obszarem oddziaływania trasy Via Carpatia będą województwa Polski
Wschodniej, co przyczyni się do wzrostu ich atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności międzyregionalnej.
Jakość i gęstość sieci transportowej mają istotny wpływ na rozwój regionalny. Czynnikami rozwoju regionalnego są bowiem te elementy struktury terytorium, które mogą
być wykorzystane w celu prowadzenia działalności dotyczącej produkcji, podziału,
obiegu i konsumpcji [Strzelecki 2008, s. 78]. Jednym z czynników rozwoju jest infrastruktura transportowa, którą można zaliczyć do grupy czynników endogenicznych
[Brol 2006, s. 16]. Z drugiej strony braki w infrastrukturze transportowej mogą stanowić
istotną barierę rozwoju regionalnego, rozumianą jako czynnik występujący w nieodpowiedniej ilości do potrzeb, charakteryzujący się niską jakością i niewłaściwie rozmieszczony w przestrzeni [Kosiedowski 2008, s. 49]. W konsekwencji uzasadnione są inwestycje mające na celu rozwój ilościowy i jakościowy sieci transportowej regionu, której
istotny element stanowi infrastruktura drogowa. Co więcej, drogowe inwestycje infrastrukturalne mogą pobudzać rozwój regionalny, gdyż współcześnie transport należy
nie tylko do sektora wytwórczego, ale także stanowi katalizator procesów sieciowego
rozwoju oraz warunkuje dyfuzję efektów wzrostu [Truskolaski 2006, ss. 30–43].
Znaczenie infrastruktury transportowej w procesie rozwoju gospodarczego wynika
z jej funkcji, do których można zaliczyć: funkcję lokalizacyjno-integrującą (lokalizacja
obiektów produkcyjnych, powstawanie gron produkcyjnych i integracja przestrzenna)
oraz funkcję stymulującą rozwój społeczno-gospodarczy [Ratajczak 1999, ss. 34–35]. Inwestycje w infrastrukturę transportową wpływają także na poziom rozwoju regionalnego, przy czym oddziaływanie może mieć charakter wewnątrzregionalny lub międzyregionalny. W pierwszym przypadku w wyniku poprawy połączeń transportowych maleją
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przypadku maleją koszty transakcyjne międzyregionalne, ale wpływ na gospodarkę regionalną może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Jeśli dotychczasowe międzyregionalne koszty transakcyjne były na stosunkowo niskim poziomie (czyli inwestycje
nie poprawiły znacząco sytuacji), a dany region dysponuje przewagą konkurencyjną
w postaci relatywnie niższych cen czynników produkcji, to inwestycje infrastrukturalne
przyczynią się do wzrostu zapotrzebowania na regionalne towary i usługi, co zdynamizuje rozwój gospodarczy.
Innymi słowy, inwestycje w infrastrukturę transportową mają pozytywny wpływ na
efektywność regionalnych przedsiębiorstw, co przekłada się na wzrost produkcji i zatrudnienia oraz umożliwia powstawanie nowych firm. W konsekwencji wzrasta poziom
inwestycji, co jest jedną z podstaw rozwoju regionalnego [Goodbody Economic Consultants 2003, ss. 13–16].
Według pomysłodawców Via Carpatia ma na celu nie tylko integrację infrastruktury
transportu drogowego, ale także powinna przyczynić się do rozwoju regionalnego poprzez wzrost powiązań handlowych i ekonomicznych.
W artykule zostanie wykorzystana metoda analizy statystycznej danych historycznych, których źródłem jest Eurostat i Bank Danych Lokalnych (GUS).

Charakterystyka wschodnich regionów Polski
Przedmiotem analizy są regiony położone na wschodzie Polski, przez które przebiegać
będzie międzynarodowa trasa Via Carpatia. W artykule zostaną wykorzystane dane Eurostatu (podział regionów według Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS2).
Do jednostek objętych badaniem należą: woj. lubelskie, woj. podlaskie i woj. podkarpackie. Kilkukilometrowe odcinki trasy będą przebiegać także przez woj. mazowieckie i woj. warmińsko-mazurskie, lecz w przypadku tych regionów znaczenie trasy Via
Carpatia będzie marginalne.
Omawiane jednostki terytorialne położone są peryferyjnie wobec głównych ośrodków gospodarczych Wspólnoty Europejskiej, zaś ich wschodnia granica stanowi zarazem granicę UE z Białorusią i Ukrainą. Największym z badanych regionów jest woj. lubelskie, zajmujące obszar ponad 25 tys. km2, na terenie którego znajdują się 43 ośrodki
miejskie (tabela 1).

23

Tadeusz Truskolaski, Łukasz Bugowski

Tabela 1. Główne charakterystyki wschodnich regionów Polski w 2015 r.
woj. podlaskie

woj. lubelskie

woj. podkarpackie

40

43

51

20 187

25 122

17 846

1 188 800

2 139 726

2 127 657

59

85

119

Miasta
Powierzchnia (km2)
Ludność
Gęstość zaludnienia (osób/km2)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bank Danych Lokalnych 2017].

Największa liczba miast zlokalizowana jest w woj. podkarpackim (51), najmniejsza
zaś w woj. podlaskim (40). Ludność wybranych jednostek waha się od 1188 tys. w woj.
podlaskim do 2139 tys. w woj. lubelskim. Badane jednostki charakteryzują się różną
gęstością zaludnienia, tj. od 59 osób/km2 w woj. podlaskim do 119 osób w woj. podkarpackim.
W badanych regionach Produkt Krajowy Brutto na osobę nie przekracza 50% średniej UE (tabela 2). Ogólnie w latach 2011–2015 na badanym obszarze odnotowano
znaczny wzrost poziomu PKB na osobę, tj. od ok. 14% w woj. podlaskim do 17,6% w woj.
podkarpackim.
Tabela 2. Główne dane makroekonomiczne wschodnich regionów Polski
PKB na osobę (EUR)
2011

2012

2013

2014

PKB na osobę jako % średniej UE
2015

2011

2012

2013

2014

2015

woj. podlaskie

12 400 12 700 13 100 13 500 14 100

48

48

49

49

49

woj. lubelskie

11 800 12 500 12 700 13 000 13 600

45

47

47

47

47

woj. podkarpackie 11 900 12 400 12 700 13 200 14 100

46

47

48

48

48

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Eurostat 2017c].

Inwestycje infrastrukturalne powiązane z Via Carpatią będą oddziaływać na podstawowe wskaźniki gospodarcze i społeczne badanych regionów, przy czym ocena
intensywności wspomnianego wpływu stanie się możliwa po zakończeniu realizacji
trasy. Obecnie można jednak wskazać na dwa główne obszary w zakresie efektów
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do potencjalnego rozwoju przedsiębiorstw zarówno bezpośrednio zaangażowanych
w realizację inwestycji, np. jako podwykonawcy, jak i do podmiotów gospodarczych
świadczących usługi towarzyszące, np. w postaci usług serwisowych, hotelarskich, gastronomicznych. W konsekwencji można założyć wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Nie bez znaczenia jest również oddziaływanie na rozwój
istniejących przedsiębiorstw oraz przyciąganie nowych inwestycji, co pośrednio wpłynie na rozwój osadnictwa czy intensyfikację procesów urbanizacyjnych. Drugi obszar
oddziaływania należałoby rozpatrywać w ujęciu makroekonomicznym, gdyż dotyczy
bezpośredniego wpływu inwestycji na Produkt Krajowy Brutto badanych regionów.

Główne elementy infrastruktury transportu drogowego
we wschodniej Polsce
W 2015 r. na sieć drogową woj. podlaskiego składały się drogi publiczne o łącznej długości 26 596 km, w tym 991,7 km to drogi krajowe, 1282 km to drogi wojewódzkie,
7796 km to drogi powiatowe i 16 525 km to drogi gminne [Główny Urząd Statystyczny
2017, s. 108]. Na obszarze woj. podlaskiego znajduje się 1318 obiektów mostowych
(mosty i wiadukty), 1 przeprawa promowa oraz 18 tuneli i przejść podziemnych [Urząd
Statystyczny w Białymstoku 2016, s. 6]. Główny element drogowego systemu transportowego woj. podlaskiego tworzą drogi krajowe oraz, jako uzupełnienie, drogi wojewódzkie.
Biorąc pod uwagę międzynarodowy transport drogowy, główne znaczenie w woj.
podlaskim ma droga ekspresowa S8 — od granicy państwa z Czechami (Kudowa
Zdrój) przez Wrocław, Warszawę, Białystok do przejścia granicznego z Litwą (Budzisko),
tj. część europejskiej drogi E67. Istotną rolę odgrywa też droga S19 — od granicy państwa z Białorusią (Kuźnica Białostocka) przez Białystok, Kraśnik, Rzeszów do granicy
państwa ze Słowacją (Barwinek). W ujęciu krajowym do głównych tras należy ponadto
zaliczyć drogę S16 (Grudziądz – Ełk – Augustów – Ogrodniki, granica państwa) oraz S61
(Warszawa – Serock – Ostrołęka – Łomża – Grajewo – Augustów – Suwałki).
Na sieć drogową woj. lubelskiego składają się drogi publiczne o łącznej długości
36 209 km, w tym 1086 km to drogi krajowe, 2241 km to drogi wojewódzkie, 10 618 km
to drogi powiatowe i 22 264 km to drogi gminne [Główny Urząd Statystyczny 2017,
s. 108]. Na obszarze woj. lubelskiego znajdują się 1833 obiekty mostowe (mosty i wiadukty), 1 przeprawa promowa oraz 14 tuneli i przejść podziemnych [Urząd Statystyczny
w Lublinie 2016, s. 6].
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Na obszarze woj. lubelskiego do dróg międzynarodowych zostały zaliczone odcinki: Siedlce – Biała Podlaska – Terespol (granica państwa) — jako część trasy E30 (od
Wielkiej Brytanii przez Holandię, Niemcy, Polskę, Białoruś do Federacji Rosyjskiej), E372:
Ryki – Lublin – Zamość – Hrebenne (granice państwa) w kierunku Lwowa oraz E373
Lublin – Chełm – Dorohusk (granica państwa) w kierunku Kijowa. Wschodnia granica
województwa to zarazem granica zewnętrzna UE, na której znajdują się przejścia graniczne z Białorusią (Kukuryki, Terespol, Sławatycze i Włodawa) oraz z Ukrainą (Dorohusk,
Zosin i Hrebenne).
Rysunek 1. Sieć drogowa woj. podlaskiego

Źródło: [Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2017a].
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Rysunek 2. Sieć dróg w województwie lubelskim

Źródło: [Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2017b].

Na sieć drogową woj. podkarpackiego składają się drogi publiczne o łącznej długości 20 839 km, w tym 878,4 km to drogi krajowe, 1700 km to drogi wojewódzkie,
6689 km to drogi powiatowe i 11 571 km to drogi gminne [Główny Urząd Statystyczny 2017, s. 108]. W woj. podkarpackim znajduje się 2476 obiektów mostowych (mosty
i wiadukty), 7 przepraw promowych oraz 30 tuneli i przejść podziemnych [Urząd Statystyczny w Rzeszowie 2016, s. 6]. W systemie transportu drogowego w woj. podkarpackim główne znaczenie mają:
a) autostrada A4 oraz drogi krajowe S9, S19, S28, S73, S77, S84, S94, S97;
b) czterdzieści sześć dróg wojewódzkich (723, 758, 835, 854, …, 897, 982, 983, 984,
985, 986, …, 993) [Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2017c].
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Rysunek 3. Infrastruktura transportu drogowego w woj. podkarpackim

Źródło: [Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2017c].

W międzynarodowym transporcie drogowym główną rolę odgrywa autostrada A4,
która jest częścią paneuropejskiego korytarza transportowego Berlin – Kijów (część
europejskiej drogi E40). Przez obszar woj. podkarpackiego przebiega ponadto europejska droga E371 z Radomia w kierunku wschodniej Słowacji. Istotne znaczenie w krajowym transporcie drogowym mają drogi S9 Warszawa – Rzeszów oraz S19 od granicy
państwa z Białorusią (Kuźnica Białostocka) przez Białystok, Kraśnik, Rzeszów do granicy państwa ze Słowacją (Barwinek). Woj. podkarpackie graniczy z Ukrainą (236 km)
oraz od południa ze Słowacją (134 km), stąd możemy wyróżnić następujące drogowe
przejścia graniczne: Przemyśl – Medyka, Korczowa – Krakowiec, Krościenko – Smolnica,
Medyka – Szeginie.
Na podstawie analizy sieci drogowej badanych regionów można wyciągnąć wniosek, że główna infrastruktura drogowa ma układ równoleżnikowy. Realizacja trasy Via
Carpatia uzupełniłaby sieci regionalne o element liniowej infrastruktury drogowej
w układzie południkowym, co stanowić będzie nie tylko połączenie trzech stolic ba28
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lokalne i regionalne, spójne z Programem Budowy Dróg Krajowych oraz Programem
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
Istotnym obszarem oddziaływania trasy Via Carpatia będzie wzrost dostępności transportowej miast leżących na planowanym szlaku (m.in. Suwałki, Ełk, Grajewo,
Mońki, Bielsk Podlaski, Białystok, Siemiatycze, Łosice, Radzyń Podlaski, Lubartów, Lublin,
Świdnik, Tomaszów Lubelski, Rzeszów, Krosno). Znaczenie omawianej trasy można rozpatrywać na trzech płaszczyznach. Pierwsza dotyczy komunikacji pomiędzy wszystkimi miastami leżącymi na szlaku. Druga odnosi się do dostępności pomiędzy stolicami
regionów a mniejszymi miastami, co jest szczególnie istotne, gdyż, jak można zauważyć na rysunkach 1, 2 i 3, omawiane regiony charakteryzują się znaczną rozciągłością
równoleżnikową. Trzecia płaszczyzna odnosi się do dostępności pomiędzy miastami
a granicami państwa, przy czym odziaływania nie należy ograniczać do granicy z Litwą
i Słowacją. Bliskość wschodniej granicy państwa do planowanej trasy pozwala zakładać
odziaływanie Via Carpatii na infrastrukturę transgraniczną także w odniesieniu do granic z Białorusią i Ukrainą.

Analiza infrastruktury transportu drogowego we wschodnich
regionach Polski
Do głównych wskaźników opisujących poziom rozwoju infrastruktury transportu drogowego należą: długość i gęstość dróg oraz społeczna dostępność dróg. Uzasadnione
jest wzięcie pod uwagę wskaźników odnoszących się ogólnie do transportu drogowego,
jak: liczba pojazdów na 1 tys. mieszkańców, ofiary i poszkodowani w wypadkach drogowych oraz roczny wolumen transportu drogowego według regionu załadunku i rozładunku. Pozwala to wyciągnąć wnioski o jakości, bezpieczeństwie i zapotrzebowaniu na
infrastrukturę drogową.

Długość i gęstość dróg publicznych
Podstawowym wskaźnikiem służącym analizie infrastruktury drogowej jest długość dróg
na danym obszarze. Regionami o najdłuższej sieci są woj. lubelskie (prawie 35 tys. km)
oraz woj. podlaskie (ponad 26,4 tys. km), natomiast najkrótsza sieć dróg występuje
w woj. podkarpackim (niewiele ponad 20,8 tys. km). Należy zwrócić uwagę, że w ogólnej
długości dróg autostrady mają niewielki udział, jedynie na Podkarpaciu stanowią 0,54%,
woj. podlaskie i lubelskie nie posiadają autostrad (tabela 3).
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Tabela 3. Autostrady i pozostałe drogi we wschodniej Polsce
Województwo

Drogi łącznie
2011

2012

2013

Autostrady

2014

2015

2011 2012 2013 2014 2015

podlaskie (Białystok)

25 584 25 250 26 328 26 491 26 491

0

0

0

0

0

lubelskie (Lublin)

34 599 34 196 34 263 34 971 34 971

0

0

0

0

0

podkarpackie (Rzeszów) 18 924 19 225 20 221 20 695 20 807

0

7

91

112

112

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Eurostat 2017d].

W latach 2011–2015 w badanych regionach zaobserwowano przyrost długości sieci
drogowej, przy czym najwyższą dynamiką odznaczało się woj. podkarpackie (ok. 10%),
najmniejszą zaś woj. lubelskie (ok. 1%). W celu dokładniejszego przeanalizowania sieci dróg należy wziąć pod uwagę wskaźnik gęstości dróg publicznych. Wzrost długości
dróg przy niezmienionym podziale administracyjnym doprowadził do wzrostu gęstości dróg we wszystkich badanych regionach w latach 2011–2015, przy czym najbardziej znaczący był w woj. podkarpackim (0,10 km/km2), najmniej zaś w woj. lubelskim,
tj. 0,01 km/km2 (tabela 4).
Tabela 4. Gęstość dróg publicznych w badanych regionach w latach 2011–2015
Gęstość dróg (ekspresowych, krajowych, gminnych i pozostałych) km/km2
Województwo

2011

2012

2013

2014

2015

PL34 podlaskie (Białystok)

1,2674

1,2508

1,304

1,312

1,312

PL31 lubelskie (Lublin)

1,3772

1,3612

1,364

1,392

1,392

PL32 podkarpackie (Rzeszów)

1,0604

1,0773

1,133

1,16

1,166

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Eurostat 2017d].

We wschodniej Polsce gęstość dróg jest mało zróżnicowana i waha się od 1,166 na
Podkarpaciu do 1,392 w woj. lubelskim. Przy ocenie rozwoju infrastruktury drogowej
istotnym wskaźnikiem jest społeczna dostępność dróg, czyli odniesienie długości dróg
do liczby ludności regionu (tabela 5).
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Tabela 5. Społeczna dostępność dróg w wybranych regionach w latach 2011–2015
Społeczna dostępność dróg (km/tys. mieszkańców)
Województwo

2011

2012

2013

2014

2015

PL34 Podlaskie (Białystok)

21,755

21,519

22,51

22,73

22,79

PL31 Lubelskie (Lublin)

16,055

15,909

15,99

16,38

16,45

PL32 Podkarpackie (Rzeszów)

9,0893

9,2257

9,698

9,933

9,983

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Eurostat 2017d].

Największą społeczną dostępnością dróg w 2015 r. charakteryzowało się woj. podlaskie (22,79 km/tys. mieszkańców), a najniższa społeczna dostępność dróg została odnotowana w woj. podkarpackim (9,983 km/tys. mieszkańców).

Roczny wolumen transportu drogowego według regionu załadunku
i rozładunku
Istotnym aspektem transportu drogowego jest przewóz towarów, który w odniesieniu do danego regionu można analizować według regionu załadunku lub rozładunku. Biorąc pod uwagę roczny wolumen transportu drogowego według regionu załadunku (tabela 6) największą pracą przewozową charakteryzowało się woj. lubelskie
47 627 tys. ton, najmniejszą zaś woj. podlaskie 33 820 tys. ton W latach 2011–2015 można było zaobserwować znaczący spadek rocznego wolumenu transportu drogowego
we wschodniej Polsce (od 14,20% w woj. podkarpackim do 34,29% w woj. podlaskim).
Tabela 6. Roczny wolumen transportu drogowego według regionu załadunku
(tys. ton)
2011

2012

2013

2014

2015

2011/2015

Województwo podlaskie (Białystok)

51 465 42 530 43 857 32 336 33 820

–34,29%

Województwo lubelskie (Lublin)

55 512 45 395 53 892 57 149 47 627

–14,20%

Województwo podkarpackie (Rzeszów)

54 653 51 271 49 203 46 621 43 584

–20,25%

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Eurostat 2017a].
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Jeżeli weźmiemy pod uwagę roczny wolumen transportu drogowego według regionu rozładunku, można stwierdzić, że w 2015 r. w województwach: podkarpackim, lubelskim i podlaskim wykonana została praca przewozowa odpowiednio 48 424 tys. ton,
45 415 tys. ton oraz 32 998 tys. ton. W latach 2011–2015 odnotowano znaczną dynamikę
spadku wolumenu transportu od 21,62% w woj. lubelskim do 36,27% w woj. podlaskim.
Tabela 7. Roczny wolumen transportu drogowego według regionu rozładunku
(w tys. ton)
2011

2012

2013

2014

2015

2015/2011

Województwo podlaskie (Białystok)

51 775 42 529 42 572 34 053 32 998

–36,27%

Województwo lubelskie (Lublin)

57 939 49 088 55 920 58 191 45 415

–21,62%

Województwo podkarpackie (Rzeszów)

62 334 55 362 51 963 51 758 48 424

–22,32%

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Eurostat 2017b].

Na podstawie wskaźników odnoszących się do infrastruktury oraz charakterystyki
transportu drogowego można wyciągnąć wniosek, że największą długością dróg charakteryzuje się woj. lubelskie. Realizacja trasy Via Carpatia będzie oddziaływać zarówno na gęstość dróg publicznych, jak i społeczną dostępność dróg w badanych regionach. Co prawda realizacja zostanie oparta przede wszystkim na istniejących szlakach
komunikacyjnych, jednak w wielu przypadkach inwestycja będzie dotyczyła nowych
odcinków, szczególnie w odniesieniu do obwodnic miast (np. odcinek Sochonie –
Dobrzyniewo – Choroszcz).

Znaczenie międzynarodowej trasy Via Carpatia dla rozwoju
transportu drogowego
Via Carpatia to planowany szlak transportowy prowadzący przez regiony położone przy
wschodniej granicy UE. Trasa, o parametrach drogi ekspresowej lub autostrady, będzie
przebiegać od Kłajpedy na Litwie przez Polskę, Słowację (127 km), Węgry (340 km),
Rumunię (1566 km), Bułgarię do Salonik w Grecji. Via Carpatia w przyszłości ma stanowić część europejskiej sieci TEN–T, łącząc północ z południem UE, a także z Ukrainą
i Turcją.
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Polski odcinek Via Carpatii do niedawna poddawany był dyskusji. O ile wątpliwości
nie budzi południowa część odcinka (od granicy państwa do Lublina), o tyle w przypadku północnej części rozważane były różne warianty. Ostatecznie Via Carpatia będzie pokrywać się z drogą S19 od Lublina przez Siemiatycze, Choroszcz do Knyszyna
oraz z drogą S16 na odcinku od Knyszyna do Ełku, gdzie połączy się z trasą Via Baltica.
Główny element trasy, czyli S19, stanowi drogę pomiędzy trzema największymi miastami Polski Wschodniej, tj. Białymstokiem, Lublinem a Rzeszowem. W przeszłości
droga ta nie była traktowana priorytetowo w planach rozwoju infrastruktury drogowej, co ma przełożenie na niski komfort podróży oraz słabą jakość nawierzchni. Stąd
transport pomiędzy stolicami regionów Polski Wschodniej był utrudniony. Ponadto
w latach 2000–2010 w zakresie czasu podróży samochodem nie zaobserwowano poprawy. Przede wszystkim nie odnotowano żadnych zmian w czasie podróży w relacjach Olsztyn – Białystok – Lublin – Rzeszów. Co więcej, w przytoczonym okresie nie
uległ poprawie czas podróży na większości połączeń z Lublina, głównie w kierunku
południowym i południowo–zachodnim [Rosik, Kowalczyk 2015, s. 72]. Stąd trasa Via
Carpatia jest uznawana przez samorządy i samych mieszkańców za szansę realizacji
dotąd zaniedbywanej trasy, która mogłaby stać się „kręgosłupem” infrastruktury drogowej we wschodniej Polsce.
Według Resortu Infrastruktury i Budownictwa w poł. 2017 r. gotowy był odcinek S19
o długości 21,7 km, a zaawansowane prace trwają na kolejnych 18 km. W trakcie procedury przetargowej znajdują się odcinki S19 o długości 128,6 km, zaś w przygotowaniu
(studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, decyzje środowiskowe itd.) jest największy odcinek liczący 246,3 km.
Podsumowując, Via Carpatia na polskim odcinku powinna być gotowa najwcześniej
w 2024 r. [Dolecki 2017]. Finansowanie trasy Via Carpatia opiera się w większości na
środkach pochodzących z funduszy strukturalnych UE. Inwestycje związane z Via Carpatia uzyskały priorytet przy weryfikacji krajowych dokumentów strategicznych oraz
w realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 z perspektywą do roku 2025 [Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 2016, s. 11].
Priorytetowym celem Via Carpatii jest modernizacja i rozbudowa sieci transportowej w badanych regionach. Na podstawie analizy przeprowadzonej w poprzednich
rozdziałach uprawnione wydaje się stwierdzenie, że Via Carpatia stanowi ważne uzupełnienie sieci drogowej w badanych regionach. Oprócz poprawy jakości sieci transportowej Via Carpatia powinna przyczynić się do pobudzenia rozwoju gospodarczego
regionów. Trasa „pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego województw,
przez które przebiega, po raz pierwszy zapewniając im możliwość sprawnych powiązań w układzie równoleżnikowym. Zapewni również silny impuls rozwojowy dający
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podstawę do usunięcia zaniedbań oraz zahamowania degradacji tzw. Ściany Wschodniej” [Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 2017]. Nie bez znaczenia pozostają
także wzmocnienie bezpieczeństwa granic oraz integracja systemów komunikacyjnych we wschodniej części UE oraz rozwój turystyki.
Z drugiej strony, nie można pominąć argumentu, że niższy poziom rozwoju gospodarczego oraz mniejsza mobilność niż w przypadku innych regionów Polski przełożą się
na mniejszy ruch. Stąd infrastruktura drogowa o jakości drogi ekspresowej nie będzie
w pełni wykorzystywana. Należy zauważyć, że oddziaływania gospodarcze i społeczne
pomiędzy Białymstokiem, Lublinem a Rzeszowem są znacznie mniej intensywne niż
w przypadku wymienionych miast a aglomeracjami centralnej Polski. W przypadku
Lublina i Białegostoku wpływ Warszawy jest decydujący, zaś Rzeszów ma silne związki ekonomiczno-społeczne z Krakowem. Znajduje to przełożenie w intensywności
wykorzystania infrastruktury transportowej pomiędzy wymienionymi aglomeracjami.
W przyszłości trudno oczekiwać, że wzajemne odziaływanie pomiędzy Białymstokiem
a Lublinem stanie się podobne do relacji, jaka łączy aglomeracje zachodniej Polski,
np. Poznań i Wrocław. Przy niewielkich powiązaniach ekonomicznych badanych regionów realne jest zagrożenie tzw. efektem tunelu, czyli zwiększony ruch samochodowy
nie musi oznaczać rozwoju poszczególnych regionów.

Zakończenie
Podsumowując, Via Carpatia istotnie poprawi jakość połączenia drogowego we wschodniej części UE, co jest niewątpliwie korzystne dla mieszkańców i regionalnych przedsiębiorców. Jednak w tym przypadku, rozbudowa i podwyższenie standardu dróg na
planowanej trasie nie wynikają z realnego zapotrzebowania mierzonego natężeniem
ruchu czy poziomem wymiany handlowej, a przyjmuje się założenie, że inwestycje infrastrukturalne powinny mieć charakter wyprzedzający. Innymi słowy, powstanie Via Carpatii powinno ożywić międzyregionalne i międzypaństwowe powiązania gospodarcze.
Zagrożeń dla realizacji tego celu jest niewątpliwie wiele, zaś jego weryfikacja będzie
możliwa po zakończeniu całej inwestycji.
W znaczącej mierze będzie to uzupełnienie istniejącej bądź obecnie budowanej
sieci drogowej w poszczególnych regionach. Pomimo prowadzonej polityki UE preferującej transport kolejowy i wodny znaczenie transportu drogowego jest rosnące.
Planowane inwestycje to kwestia dosyć odległego horyzontu czasowego, stąd można
przypuszczać, że ten kierunek transportu zostanie również wzmocniony.
34
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Cel artykułu został osiągnięty poprzez szczegółową analizę infrastruktury transportu w analizowanych regionach. Hipoteza badawcza została zweryfikowana pozytywnie,
ponieważ obecny stan infrastruktury transportu w analizowanych regionach zarówno
stanowi barierę rozwoju gospodarczego, jak i oceniony jest negatywnie w kategoriach
integracji międzyregionalnej. Planowane inwestycje są konieczne w celu ożywienia zarówno wymiany handlowej, wzrostu ruchu na Via Carpatii, jak i integracji wschodnich
regionów Polski.
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Inteligentne specjalizacje — w kierunku dynamicznego
podejścia prospektywnego
Smart Specializations — Towards a Dynamic Prospective Approach

Abstract: The paper focuses on the issue of the approaches and methods used in the
identification of regional smart specialisation areas. It is argued that foresight is a critical
element in the formulation of a smart specialisation strategy. More extensive use of tools
from the field of foresight and future studies may lead to smarter specialisations — the
ones that anticipate the emergence of high-growth technologies and sectors. At the same
time it is observed that foresight approach is insufficiently appreciated in Poland in this
context. The case of Podlaskie voivodship is described.
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Wstęp
Polityka inteligentnych specjalizacji Unii Europejskiej już dziś uznawana jest przez niektórych za największy w skali świata trwający obecnie eksperyment w obszarze polityki
regionalnej, przemysłowej i innowacyjnej. W ramach jej wdrażania sformułowano 121
krajowych i regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji. Ich powstanie w dużej
mierze było reakcją na groźbę zablokowania możliwości aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczonych na wsparcie badań,
postępu technologicznego, innowacji oraz poprawy dostępu do wysokiej jakości usług
informacyjno-telekomunikacyjnych. Radosevic [2017, ss. xxx–xxxi] szacuje, że w latach
2014–2020 na wszystkie przedsięwzięcia wdrażane pod szyldem inteligentnych specjalizacji przeznaczonych będzie około 120 miliardów euro (wliczając w to fundusze EFRR
w kwocie 40 miliardów euro bezpośrednio uzależnione od sformułowania przez wnioskodawcę strategii inteligentnej specjalizacji oraz pośrednio związane z wdrażaniem
koncepcji inteligentnych specjalizacji fundusze wspierające modernizację przemysłową
w wysokości 83 miliardów euro).
W niniejszym artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat inteligentnych
specjalizacji oraz wybrane problemy z wdrażaniem inteligentnych specjalizacji w polskim kontekście. Wykorzystano tu przegląd literatury przedmiotu, analizę i krytykę
dokumentów oraz narzędzia bibliometryczne. Autor podkreśla rolę badań foresightowych jako narzędzia rozpoznawania inteligentnych specjalizacji i przywołuje projekt
foresightu technologicznego w województwie podlaskim, który mógłby posłużyć jako
punkt wyjścia do wyznaczenia dynamicznych, zorientowanych przyszłościowo inteligentnych specjalizacji.

Rozwój koncepcji i dylematy strategii inteligentnej specjalizacji
Strategia inteligentnej specjalizacji to wyznaczanie takich priorytetów badawczo-rozwojowych, technologicznych i innowacyjnych regionu, które (i) wykorzystują mocne
strony, przewagę konkurencyjną i potencjał doskonałości regionu/kraju, (ii) wyłonione
zostały przy pełnym zaangażowaniu szerokiego grona interesariuszy, przy jednoczesnej zachęcie do innowacji i eksperymentów, (iii) podlegają wsparciu w ramach polityki i inwestycji (przede wszystkim w sektorze prywatnym) w celu zapewnienia rozwoju
opartego na wiedzy, (iv) są elementem strategii „inteligentnego rozwoju”, opartej na
faktach i obejmującej odpowiednie systemy monitorowania i oceny [Komisja Europej38

ska 2010, 2014].
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Po prawie dziesięciu latach od pojawienia się pierwszych elementów koncepcji inteligentnej specjalizacji badacze podkreślają potrzebę dogłębnej i krytycznej naukowej
refleksji nad nią przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, deklarowana intelektualna i koncepcyjna nowość idei inteligentnych specjalizacji wymaga szczegółowego
rozpoznania i badań porównawczych. Po drugie, znaczenie polityczne i praktyczne
oraz skala funduszy poświęconych na wyłanianie i wspieranie inteligentnych specjalizacji stanowią same w sobie wystarczające powody do poważnego zajęcia się tym
tematem.
Świat nauki podjął na większą skalę temat inteligentnych specjalizacji ze znacznym
opóźnieniem względem pierwotnego użycia tego terminu w unijnych dokumentach
[Foray, David, Hall 2009]. Pierwsze prace z pojęciem „inteligentne specjalizacje” zarejestrowane w Web of Science Core Collection pojawiły się w 2011 roku i od tamtego
czasu notuje się zdecydowany wzrostowy trend (rysunek 1). Jest to zjawisko odwrotne
do spodziewanego, gdyż wprowadzenie nowej koncepcji, tezy czy teorii poprzedzone
jest zazwyczaj dyskusją na łamach fachowej literatury i w zainteresowanych kręgach,
a dopiero później dojrzała koncepcja przekuwana jest na instrumenty polityki organów publicznych. W wypadku inteligentnych specjalizacji najpierw Komisja Europejska
wprowadziła ją jako nową doktrynę polityki regionalnej, innowacyjnej (czy nawet przemysłowej), a dopiero później rozpoczęły się debaty nad rzeczywistą treścią, znaczeniem i implikacjami tego podejścia.
Rysunek 1. Liczba publikacji dotyczących inteligentnych specjalizacji
zarejestrowanych w Web of Science Core Collection

Źródło: opracowanie własne.
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Na rysunku 2 przedstawiono klastry pojęciowe związane z koncepcją inteligentnej
specjalizacji na podstawie publikacji w Web of Science Core Collection. Rysunek pokazujący skupienia słów najczęściej występujących w publikacjach na temat inteligentnych specjalizacji nie ujawnia — w ocenie autora — nieoczekiwanych i nieoczywistych
wątków poza odkryciem, że jedynym krajem, którego nazwa zakwalifikowała się do
ujęcia na rysunku (tzn. słowo to wystąpiło w tytułach, słowach kluczowych lub streszczeniach przynajmniej 10 tekstów) jest Polska. Świadczy to dobrze o swoistym refleksie
polskich badaczy (autorami tych prac są w zdecydowanej większości Polacy). Pozostaje
dodatkowo mieć nadzieję na większy oddźwięk ich dokonań badawczych, gdyż do tej
pory zostały one zacytowane w sumie tylko siedem razy (w tym sześć cytowań przypada na pracę Mieszkowskiego i Kardasa [2015]).
Rysunek 2. Klastry pojęciowe związane z koncepcją inteligentnej specjalizacji
na podstawie publikacji w Web of Science Core Collection
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Źródło: opracowanie własne.
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Pomimo pojawienia się dokumentów o charakterze poradników i przewodników dla
podmiotów podejmujących się wskazania inteligentnych specjalizacji [Foray i in. 2012]
oraz coraz to nowych publikacji „ojca chrzestnego” koncepcji, Dominique’a Foraya,
trudno mówić o osiągnięciu przez ideę inteligentnych specjalizacji dojrzałości oraz teoretycznej spójności i stabilności. Przeciwnie, odnosi się wrażenie, że koncepcja zamiast
wyostrzać pojęciowe krawędzie i konkretyzować swoją treść, rozrasta się coraz bardziej.
Zdaje się aspirować do roli panaceum na wszelkie bolączki rozwoju społeczno-gospodarczego Europy, a nawet świata [Gonzalez, Mack, Flores 2016]. Budzi to uzasadnione
wątpliwości i generuje znacznie więcej pytań niż odpowiedzi, co ilustruje zestawienie
w tabeli 1.
Tabela1. Dylematy koncepcji inteligentnej specjalizacji
Dylemat

Odpowiedzi na dylemat
dostępne w dokumentach i literaturze

Czy strategia inteligentnej specjalizacji to
podejście abstrahujące od konkretnych
uwarunkowań danego obszaru (ang.
space-neutral), czy też jest to podejście
uwzględniające aspekt przestrzenny
innowacyjności i działalności rozwojowej
(ang. place-based) [Barca, McCann, Rodríguez-Pose 2012]?

Strategia inteligentnych specjalizacji może być
zarówno space-neutral, jak i place-based [McCann,
Ortega-Argilés 2013; McCann 2015, s. 160;
Foray 2017]

Czy strategia inteligentnej specjalizacji
przeznaczona jest dla rozwiniętych regionów o dojrzałych ekosystemach innowacji,
czy też regionów słabo rozwiniętych?

Strategia inteligentnych specjalizacji przeznaczona
jest zarówno dla regionów rozwiniętych, jak i słabo
rozwiniętych [Radosevic 2017, s. xxvi; McCann 2015,
ss. 17–188]

Czy podejście do tworzenia strategii
inteligentnej specjalizacji w regionie
o zaawansowanej gospodarce powinno
różnić się od podejścia w regionie słabo
rozwiniętym?

Komisja Europejska nie różnicuje wytycznych
w zakresie budowania strategii inteligentnych
specjalizacji ze względu na poziom zaawansowania
gospodarki danego regionu (podejście one size
fits all). Jednocześnie Gonchar, Kuznetsov i Wade
[2017] argumentują, że polityka innowacyjna dla
obszarów rozwiniętych powinna różnić się pod
względem projektowania i implementacji od polityki dla obszarów słabo rozwiniętych (podejście
one size fits one)

Czy inteligentne specjalizacje dotyczą jedynie działalności badawczo-rozwojowej
w regionie, czy też definiują priorytetowe
obszary całej gospodarki regionu?

Strategia inteligentnej specjalizacji to — z definicji — wyznaczanie priorytetów badawczo-rozwojowych, technologicznych i innowacyjnych regionu.
Jednakże w ostatnich latach zaczęto używać jej ram
do definiowania ogólnogospodarczych specjalizacji regionów [McCann, Ortega-Argilés 2013, s. 27]
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Dylemat

Odpowiedzi na dylemat
dostępne w dokumentach i literaturze

Czy strategia inteligentnej specjalizacji
zakłada podejście top-down, czy też
bottom-up do wyłaniania specjalizacji
poszczególnych regionów?

W założeniach strategii inteligentnej specjalizacji
mówi się o wiodącej roli oddolnego procesu przedsiębiorczego odkrywania, jednak praktyka pokazuje, że w przeważającej większości wyłanianie
inteligentnych specjalizacji okazuje się procesem
zdominowanym przez administrację

Czy wynikiem wyboru inteligentnych
specjalizacji ma być lista priorytetowych
sektorów gospodarki regionu?

Strategia inteligentnej specjalizacji nie miała być
zachętą do typowania branż „zwycięzców” i branż
„przegranych” na poziomie regionalnym, lecz miała
stymulować ciągły publiczno-prywatny proces
uczenia się i odkrywania możliwych (najbardziej
prawdopodobnych) ścieżek dojścia do biznesowych sukcesów i innowacyjnych przełomów
autorstwa przedsiębiorców w regionie [Foray
2017, ss. 42–43]. W praktyce polskiej inteligentne
specjalizacje prawie zawsze przybierały formę listy
mniej lub bardziej szeroko zdefiniowanych sektorów [McCann, Ortega-Argilés 2013, s. 27; Nazarko Ł.
2014, ss. 255–256]

Czy wdrażanie strategii inteligentnej specjalizacji ma przyczyniać się do ogólnego
wzrostu produktywności w gospodarce,
czy raczej do redukowania ekonomicznych i społecznych nierówności?

Strategia inteligentnej specjalizacji powinna odegrać znaczącą rolę we wzroście produktywności,
sprostaniu społecznym wyzwaniom oraz w redukcji
ekonomicznych i społecznych nierówności [Berkowitz 2017, s. xxii]

Czy rozwój według zasad inteligentnej
specjalizacji wyklucza dywersyfikację
gospodarki regionu?

Według Asheima, Grillitscha i Trippla [2017, ss. 73–
97] koncepcje specjalizacji (inteligentnej) i dywersyfikacji nie muszą być ze sobą w konflikcie pomimo znaczeniowej przeciwstawności. Wprowadzone
jest pojęcie zdywersyfikowanej specjalizacji

Czy strategia inteligentnej specjalizacji
dotyczy regionów czy państw?

Strategia inteligentnej specjalizacji dotyczy regionów, jednak z powodów niewyjaśnionych na
gruncie teorii w Polsce wyznaczono też krajowe
inteligentne specjalizacje [Rada Ministrów 2014]

Źródło: opracowanie własne.

Zważywszy na istotność pytań postawionych w powyższej tabeli oraz wysoką niejednoznaczność (a nieraz wręcz wewnętrzną sprzeczność) istniejących odpowiedzi, nie
powinny stanowić zaskoczenia różnorodne wyzwania i problemy, które stanęły przed
regionami przystępującymi do tworzenia swoich strategii inteligentnych specjalizacji.
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Krajowe i regionalne wyzwania przy formułowaniu strategii
inteligentnych specjalizacji
Polskie województwa przyjęły bardzo zróżnicowane podejścia do identyfikacji inteligentnych specjalizacji. Wynikiem tych różnorodnych procesów były listy priorytetów —
niektóre szczegółowe, inne nieprecyzyjne i bardzo ogólne [Nazarko Ł. 2014, ss. 255–
257]. Na przykład w województwie lubelskim za inteligentne specjalizacje przyjęto
dość ogólnie: technologie informacyjno-technologiczne, zdrowie i wellness oraz biogospodarkę. Natomiast województwo opolskie wypracowało długą listę konkretnych
branż (wśród nich: przemysł drzewny, opakowania, konstrukcje stalowe). Przywołane
przykłady pokazują, że trudno mówić o spójności i harmonizacji pomiędzy priorytetami
poszczególnych polskich regionów. Według Marcina Piątkowskiego [2014, s. 50] wybór
obszarów inteligentnej specjalizacji został w niektórych polskich województwach słabo
ugruntowany merytorycznie. Argumentacja za wytypowaniem jednych a pominięciem
innych obszarów była niedostateczna. Dodatkowo, nie jest jasne, jak twórcy strategii S3
w poszczególnych regionach rozumieli i rozróżniali inteligentne specjalizacje od priorytetów rozwojowych zdefiniowanych w dokumentach strategicznych oraz od dziedzin
uznanych za mocne strony danego regionu [Nazarko Ł. 2014, s. 257].
Analizy wyborów dokonanych przez polskie województwa wykazały, że za inteligentne specjalizacje uznano często obszary gospodarki o względnie niskiej produktywności. Takie wybory mogą stanowić dla regionów rozwojową pułapkę, gdyż jedynie
sektory o produktywności wyższej niż przeciętna mogą zapewnić przyspieszenie rozwoju (i zmniejszanie luki rozwojowej w wypadku regionów słabo rozwiniętych).
Ponadto, pomimo stosownych zapisów, nie istnieje koordynacja między inteligentnymi specjalizacjami województw a krajowymi inteligentnymi specjalizacjami wyznaczonymi w 2014 roku przez Ministerstwo Gospodarki [Rada Ministrów 2014, s. 40].
W tym kontekście postulat inteligentnego ulokowania wytypowanych specjalizacji
w globalnych łańcuchach wartości zdaje się proszeniem o zbyt wiele [Baldwin 2016].
Warto zauważyć też, że na poziomie krajowym widoczna była dotychczas instytucjonalna rywalizacja o wiodącą rolę w procesach kreowania strategii rozwojowych (w tym
związanych z koncepcją inteligentnych specjalizacji) między dwoma ‘silosami’: Ministerstwem Rozwoju (MR) i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Przejawia
się to między innymi we wzajemnym ignorowaniu dokumentów wytwarzanych przez
drugie ministerstwo. Zjawisko takie można było zaobserwować już w czasie realizacji
Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” (NPF) sponsorowanego przez MNiSW.
Wyniki NPF zostały de facto przemilczane przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki
(MG). Niedługo potem MG uruchomiło alternatywny narodowy proces foresightowy
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mający na celu wskazanie perspektywicznych kierunków rozwoju polskiego przemysłu (Foresight technologiczny przemysłu — InSight2030 wraz z aktualizacją wyników
w kontekście krajowej strategii inteligentnej specjalizacji). W rywalizację tę wpisuje się
dokument pt. Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015–2030 [Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015], który proponuje koncentrację nakładów na
działalność badawczo-rozwojową „w obszarach o największym potencjale oraz w kluczowych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski”. Program stwierdza dalej, że
wybór priorytetów „powinien następować z jednej strony na podstawie rzetelnej diagnozy wyzwań rozwojowych, a z drugiej jako decyzja polityczna pozwalająca na wielowymiarowość podejmowanych prac badawczych”. Fakt istnienia Krajowej Inteligentnej Specjalizacji [Rada Ministrów 2014] jest w tym dokumencie zupełnie przemilczany.
Należy mieć nadzieję, że kompetencje poszczególnych resortów zostaną doprecyzowane i polskie regionalne systemy innowacyjne nie padną ofiarą urzędniczych potyczek oraz instytucjonalnego niedowładu. Nadrzędny krajowy dokument strategiczny
uchwalony w 2017 roku, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.) [Rada Ministrów 2017], również w koncepcji specjalizacji
upatruje szansę na ucieczkę przed pułapką średniego dochodu. W dokumencie słowo
„specjalizacja” pada aż 44 razy. Strategia zakłada budowę systemu monitorowania globalnych nisz rynkowych oraz wspierania takich specjalizacji krajowej gospodarki, które
mają szansę budować globalną konkurencyjność (rysunek 3 — obok). Odnosi się wrażenie, że — w przeciwieństwie do podejścia Komisji Europejskiej, polska strategia kładzie
większy nacisk na specjalizację sektorową (branżową) na poziomie kraju, a nie regionu.
Niektóre województwa uległy swoistej pokusie zastąpienia autentycznego, partycypacyjnego procesu przedsiębiorczego odkrywania inteligentnych specjalizacji regionu
przez lokalnych interesariuszy usługą konsultingową świadczoną przez zewnętrznych
ekspertów. Dokumenty tak wytworzone mają w ocenie (oportunistycznie nastawionych) decydentów dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, tworzone są według metodyki,
która „sprawdziła się” w wielu innych regionach. Powielenie pewnego wypracowanego
schematu daje im poczucie, że stworzony dokument będzie być może mało odkrywczy,
ale przynajmniej uniknie się ryzyka związanego z „uwolnieniem” procesu i otwarciem
się na interakcję regionalnych interesariuszy, którzy oddolnie mieliby wypracować konsensus wokół wizji rozwoju regionu. Po drugie, wynajęci konsultanci umieją tak opracować warstwę monitoringu i ewaluacji, aby istniało wysokie prawdopodobieństwo
(a najlepiej pewność), że decydent będzie mógł po kilku latach pochwalić się zrealizowaną strategią bez względu na rzeczywisty postęp w rozwoju regionu. Stopień otwarcia
na proces przedsiębiorczego odkrywania jest też słabą stroną procesów inteligentnej
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specjalizacji na poziomie krajowym, gdzie dominuje klasyczne podejście opierające się

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Rada Ministrów 2017, s. 66].

Rysunek 3. Trajektoria innowacyjna według założeń narodowego systemu innowacji
proponowanego w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
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na „sprawdzonych” ekspertach–naukowcach i firmach doradczych, a stare instrumenty polityki innowacyjnej i przemysłowej stara się „przemalować” tak, aby odpowiadały
retoryce inteligentnych specjalizacji [Miller, Mroczkowski, Healy 2014, ss. 225–248]. Na
przeszkodzie w autentycznej realizacji założeń budowania strategii inteligentnej specjalizacji stoją często głęboko zakorzenione nawyki administracji publicznej, skostniałe
struktury rządowe i samorządowe, specyficzna kultura formułowania polityk, nawyki
decydentów itp. [Karo, Kattel 2015; Karo, Kattel, Cepilovs 2017]. Nie jest to bynajmniej
jedynie polska bolączka, co stwierdzają Maroulis i Alasdair [2017, ss. 293–318], badając
fińskie, szkockie, polskie i greckie doświadczenia implementacji strategii S3.

Dynamiczne i prospektywne podejście do budowania strategii
inteligentnej specjalizacji
Postulat podejścia dynamicznego i prospektywnego [Halicka 2015; 2016] do formułowania strategii inteligentnej specjalizacji zostanie zaprezentowany na przykładzie województwa podlaskiego. W tabeli 2 przedstawiono specjalizacje zapisane w dokumentach
władz tego regionu. W ocenie autora proces ich wyłaniania nie uniknął pułapek, o których mowa była w poprzednich częściach artykułu.
Tabela 2. Inteligentne specjalizacji wskazane w województwie podlaskim
Trzon specjalizacji

Specjalizacje wschodzące

Innowacje w obszarach, w których region obecnie osiąga
ponadprzeciętne wyniki

Innowacje w obszarach
o wysokim potencjale wzrostu

Sektor rolno-spożywczy i branże powiązane w łańcuchu
wartości (np. informatyka, automatyka)
Sektor maszynowy i obróbki metalu, szkutnictwo oraz
branże powiązane w łańcuchu wartości
Ekoinnowacje i nauki o środowisku oraz branże powiązane
w łańcuchu wartości (włącznie z odnawialnymi źródłami
energii, energooszczędnym budownictwem i efektywnym
przetwórstwem drzewa)

?

Sektor medyczny oraz nauki o życiu oraz branże powiązane
w łańcuchu wartości
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Zarząd Województwa Podlaskiego 2016].
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Na uwagę zasługuje fakt, że inteligentne specjalizacje zostały wyznaczone w ujęciu
statycznym, tzn. są to takie sektory, które według autorów dokumentu, stanowią silne
strony województwa dziś. W Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne
specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+ (RIS3) brak jednak analiz, które próbowałyby znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie są szanse rozwojowe dla województwa w perspektywie 2020+. W dokumencie pada termin „specjalizacje wschodzące”, jednak nie zostaje on wypełniony treścią.
Sposobem na identyfikację takich specjalizacji wschodzących, które zapewnią
nadążny wzrost województwa w długim horyzoncie czasowym, jest zdaniem autora
proces regionalnego foresightu technologicznego. Takie podejście spełnia bowiem
postulat ujęcia dynamicznego i prospektywnego w kształtowaniu i realizacji polityki
inteligentnych specjalizacji. W kontekście tworzenia i (nieprzerwanej) aktualizacji strategii inteligentnej specjalizacji badania foresightowe cechują się następującymi zaletami [Miles i in. 2008, ss. 19–20 ; Nazarko Ł. 2011]:
·· wspomagają priorytetyzację inwestycji w obszarze nauki, technologii i innowacji,
·· budują sieci i powiązania wokół wspólnej wizji,
·· poszerzają wizję oraz zakres wiedzy na temat przyszłości,
·· wprowadzają nowych aktorów do debaty strategicznej,
·· wzmacniają mechanizmy kształtowania polityki.
Wartościowy materiał poznawczy mogący być punktem wyjścia do systematycznej refleksji nad wschodzącymi specjalizacjami województwa podlaskiego zawarty
jest w opracowaniach powstałych w rezultacie realizacji projektu Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020»: Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii [Nazarko
J. 2011; Kononiuk i in. 2013]. Projekt dostarcza nie tylko szczegółowej wiedzy na temat
potencjału rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim, ale może stanowić
użyteczny instruktaż metodyczny, jak za pomocą metod foresightowych budować alternatywne wizje rozwoju regionu. Konkretniej, może pomóc rozpoznać, jakie możliwe
scenariusze są implikowane przez wybory poszczególnych inteligentnych specjalizacji
w sytuacji rosnącej złożoności i niepewności systemów gospodarczych, społecznych
i politycznych [Magruk 2017]. Projekt czerpał obficie z lokalnych i krajowych zasobów
akademickich, co należy uznać za atut przedsięwzięcia [Kempton 2015]. Ponadto angażował też przedstawicieli innych grup interesariuszy (biznes, administrację państwową,
organizacje pozarządowe, media), co należycie wpisuje się w zalecany sposób wyłaniania inteligentnych specjalizacji na bazie procesu przedsiębiorczego odkrywania.
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Zakończenie
W koncepcji inteligentnej specjalizacji nacisk kładziony jest na zasadę priorytetyzacji
określonych technologii lub obszarów gospodarki w celu wspierania rozwoju regionu [Ejdys i Lulewicz-Sas 2013; Nazarko Ł. 2015]. W polskim kontekście, ale nie tylko,
powyższa zasada przyjęła zasadniczo formę „statycznego imperatywu”, który można
objaśnić stwierdzeniem: „zobacz, w czym jesteś dobry i na tym bazuj”. Jednakże, jeśli
liczyć, że strategia inteligentnych specjalizacji przyczyni się do zapoczątkowania bądź
przyspieszenia wzrostu w regionie, konieczne jest ujęcie dynamiczne. W ujęciu dynamicznym, strategia inteligentnych specjalizacji polega na nieustannym poszukiwaniu
nowych możliwości strukturalnych przemian w regionie [Vezzani, Baccan, Candu i in.
2017, s. 27]. Metodyka takich poszukiwań nie jest przez Komisję Europejską wypracowana. Autor niniejszego tekstu postuluje, aby wykorzystać w tym celu bogaty dorobek
teoretyczny i praktyczny badań foresightowych [Ejdys 2014; Nazarko J. 2014; Ejdys i Nazarko 2014].
Obserwowana aktualnie zmiana tendencji w polityce innowacyjnej i przemysłowej
Unii Europejskiej, polegająca na odejściu od działań horyzontalnych na rzecz celowanego wsparcia wybranych sektorów lub obszarów gospodarczych, wynika — w opinii
autora — nie tyle z przekonania o zasadności i skuteczności takiego podejścia, lecz raczej z faktu, że podejście horyzontalne nie przyniosło oczekiwanych rezultatów i trzeba
spróbować czegoś innego. Trafne zdaje się w tym kontekście przywołane we wstępie
określenie „eksperyment”. Polska będzie w tym eksperymencie uczestniczyć, o czym
świadczyć mogą chociażby zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Skutki tego eksperymentu pozostaną nieznane przez następnych kilka lat, po upływie których będzie można podjąć pierwsze próby ewaluacji ex-post tej polityki.
Z punktu widzenia Komisji Europejskiej wymuszenie na krajach członkowskich
opracowania strategii inteligentnych specjalizacji pod groźbą odcięcia dostępu do
określonych funduszy przyniosło skutek w postaci formalnego opracowania tych
strategii. Niekorzystnie przesunęło jednak punkt uwagi państw i regionów z realnych
wysiłków (re)organizacji systemów innowacji na kwestie wypełnienia formalnych
wymogów Komisji i związanych z tym procedur [Berkowitz 2017, ss. xix–xx]. Komisja
Europejska, jako aktor zewnętrzny wobec danego regionu czy kraju, może odegrać
ważną rolę w stymulowaniu „inteligentnych” przemian systemowych, jednak nastąpią
one dopiero wtedy, gdy reorientacji ulegną cele i interesy krajowych i regionalnych
interesariuszy kształtujących prawa, normy i zwyczaje. Reorientacja taka to proces
długotrwały i trudno sterowalny, lecz — w przekonaniu autora — może ona zaistnieć,
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gdy powstaną płaszczyzny efektywnej interakcji aktorów krajowych i regionalnych
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systemów innowacji. Cykliczne i partycypacyjne procesy budowania i aktualizowania
strategii inteligentnych specjalizacji mogą stać się taką płaszczyzną interakcji dzięki
wykorzystaniu metodyki foresightu.
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Uwarunkowania wykorzystania koncepcji Public
Value w zarządzaniu spółkami samorządowymi
na przykładzie sektora publicznego transportu
zbiorowego w dużych miastach
Determinants of Applying the Public Value Concept to the
Management of Municipal Companies on the Example of the Public
Transport Sector in Large Cities

Abstract: The subject of the paper is the exploring possibilities of use of the Public Value
concept to the management of local companies on the example of the public transport
sector in large cities in Poland. According to the concept, the uniqueness of public management is the result of the collectivity of the public service consumer, which is something
other than the sum of the individual customers. Stakeholders of services are composed of
various groups that form a local community and articulate their needs in the democratic
process of social dialogue. The analysis demonstrates that the Public Value concept can
provide a useful conceptualizing to improve the strategic management of public companies, in particular, the comprehensive needs and satisfaction survey of a broad range of
stakeholders.
Key words: public value, municipal companies, public transport, public management
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Wstęp
Zarządzanie rozwojem na szczeblu lokalnym wymaga od podmiotów samorządowych
wykorzystania instytucji spółek komunalnych, bez których trudno wyobrazić sobie realizację zadań publicznych. Jednocześnie organy samorządu terytorialnego, jako podmioty wykonujące wobec spółek funkcje właścicielskie, muszą radzić sobie z oceną jakości
ich działania oraz kwestiami z zakresu zarządzania strategicznego. Co istotne, w przeciwieństwie do właściciela prywatnego wspólnoty samorządowe nie wymagają od swoich spółek wyłącznie wymiernego efektu w postaci zysków i dywidendy, ale oczekują
zaspokajania potrzeb obywateli przy zachowaniu możliwie niskich opłat za świadczone
usługi.
Twórcą koncepcji wartości publicznej jest Mark Moore, autor Creating Public Value:
Strategic Management in Governance [1995]. Intencją Moore’a było stworzenie propozycji skierowanej do menedżerów sektora publicznego, która dawałaby podstawy
podejmowania decyzji przede wszystkim w wymiarze zarządzania strategicznego
przedsiębiorstwem publicznym. Zakłada się tu przezwyciężenie pewnych mniemanych
ograniczeń New Public Management, związanych z prostym przełożeniem zarządzania
charakterystycznego dla sektora prywatnego na specyfikę podmiotów publicznych.
Należy w tym celu odróżnić konsumenta, zainteresowanego dobrem lub usługą bezpośrednio, od obywatela, który zainteresowany jest wielowymiarową kreacją pozytywnych efektów [Moore 1995, s. 48]. O ile wartość prywatna, czyli wartość działalności
zarządczej z punktu widzenia właścicieli przedsiębiorstwa prywatnego, da się opisać
jako różnice między przychodem a kosztem działalności, a więc sprowadzić do zysku,
o tyle sektor publiczny wyróżnia inna struktura interesariuszy (stakeholders). Ich sensu
largo zysk, efekt produkcji dóbr i usług sektora publicznego pomniejszonych o koszt
ich wytworzenia, jest często trudny do zmierzenia. Jak argumentował Moore, przyczyny tej niemożności wynikają z braku suwerenności konsumentów. Zgodnie z koncepcją
Moore’a różnica wynika z kolektywności konsumenta będącego czymś innym niż tylko
suma jednostek, który decyzje podejmuje w ramach zbiorowości („my”), a nie indywidualnie („ja”) [Musialik, Musialik 2013, ss. 141–142].
Zdiagnozowany przez Moore’a problem dotyczył w szczególności pytania, jak,
z punktu widzenia menedżera publicznego, zadowolić wszystkich klientów i interesariuszy, których trudno zdefiniować i których potrzeby i interesy mogą być sprzeczne.
Interesy zaangażowanych stron: obywateli (członków wspólnoty samorządowej), podatników, klientów przedsiębiorstw komunalnych i beneficjentów usług publicznych
trudno ze sobą zestawić, a tym bardziej użyć ich do oceny działalności poszczególnych
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mogą dotyczyć sprawiedliwego i efektywnego poboru podatków, równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji, ochrony środowiska naturalnego itp. Spraw tych nie da się
więc łatwo sprowadzić do relacji klienta z dostawcą usług. Jak stwierdza Moore,
ostatecznie to, co sprawia, że efekty społeczne są wartościowe, to nie tylko to, że cenią je
poszczególne jednostki, ale że ceni je szersza »publiczność«, która milcząco zgodziła się na
opodatkowanie i regulację w celu uzyskania pożądanego wyniku społecznego. Sugeruje to,
że w sektorze publicznym odpowiedni »klient« jest zbiorową opinią publiczną (lokalną, regionalną lub krajową) działającą poprzez niedoskonałe procesy demokracji przedstawicielskiej, a nie indywidualny konsument dokonujący wyborów. [Moore 2013, s. 3]

Przedmiotem dociekań niniejszej pracy jest wykorzystanie koncepcji Public Value
w zarządzaniu spółkami samorządowymi na przykładzie sektora publicznego transportu zbiorowego, w miastach będących stolicami województw. Przyjmuje się jako
hipotezę dla przeprowadzonej analizy, że koncepcja ta może dostarczyć użytecznego
instrumentarium pojęciowego usprawniającego, zgodnie z postulatem Moore’a, zarządzanie strategiczne spółkami publicznymi z perspektywy podmiotów wykonujących
funkcje ich właścicieli. Wnioski wyróżnione na końcu pracy określają uwarunkowania
zastosowania koncepcji wartości publicznej dla oceny jakości funkcjonowania tego
typu przedsiębiorstw.
Należy zaznaczyć, że spektrum zainteresowań teoretyków i praktyków zajmujących
się koncepcją Public Value obejmuje nie tylko przedsiębiorczość sektora publicznego,
w której bez wątpliwości można mówić o zarządzaniu publicznym, ale też działalność
urzędów administracji publicznej [Spano 2009] oraz korporacji prywatnych [Moore,
Khagram 2004], pozostaje to jednak poza podjętą tu tematyką. Wybór sektora komunikacyjnego jest natomiast o tyle istotny, że wiąże się z typem przedsiębiorstw komunalnych szczególnie interesujących z punktu widzenia struktury ich finansowania oraz
zaangażowania poszczególnych grup interesariuszy.

Materiały źródłowe i metodologia badań
Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem danych dotyczących grupy głównych miast Polski, wyodrębnionych na podstawie kryterium ich funkcji — szesnastu stolic województw. Miasta te łączy aktualna lub postulowana metropolitalność, wypełnianie
roli głównych ośrodków swoich regionów. Wszystkie posiadają rozwiniętą sieć zbiorowej komunikacji publicznej i co najmniej jedną (maksymalnie aż trzy) spółkę komunalną odpowiedzialną za obsługę tego transportu. Jako kryterium wyboru analizowanych
spółek wykorzystuje się świadczenie usług zgodnie z ustawą o publicznym transporcie
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zbiorowym. Spółki komunalne mają zarówno cechy podmiotu gospodarczego, jak i organizacji publicznej, ze względu na cel działania oraz bezpośrednią zależność od organu
wykonawczego JST, a więc czynnika politycznego [Kania 2013, s. 72]. Zgodnie z art. 12
ustawy o gospodarce komunalnej w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu
terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek. Samorząd występuje jednocześnie w roli przedsiębiorcy oraz reprezentanta interesów danej wspólnoty mieszkańców [Dolewka 2013, s. 89].
Zgodnie z hipotetyczno-dedukcyjnym modelem wyjaśniania naukowego praca
dąży do potwierdzenia hipotezy określonej na wstępie, w celu uzyskania praktycznych
i teoretycznych wniosków w interesującym zakresie badawczym. W badaniach zostały
wykorzystane, jako materiały źródłowe, sprawozdania z wykonania budżetów wybranych wstępnie miast, interesujące w tym przypadku ze względu na zawarte informacje
o dochodach jednostek samorządu, w tym dochodach ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, oraz wydatkach ponoszonych na lokalny transport zbiorowy, w tym wydatkach bieżących na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego. Informacje te są
niezbędne dla opisania samego zjawiska współfinansowania tego typu usług ze środków własnych samorządów, co stanowi kanwę dalszych teoretycznych ustaleń dotyczących możliwości wykorzystania koncepcji wartości publicznej, prowadzących z kolei do
praktycznych wniosków zawartych w ostatniej części artykułu.
Dociekania dotyczące koncepcji Public Value z założenia są interdyscyplinarne, ponieważ zakłada się współzależność zarządzania przedsiębiorstwami realizującymi zadania publiczne z kompetencjami z zakresu przywództwa politycznego: efektywnego
badania opinii publicznej w zakresie potrzeb kreowanych, artykułowanych i agregowanych w ramach demokratycznego procesu politycznego. Co do obszarów nauki i praktyki mających znaczenie w analizie wartości publicznej sam Moore pisze:
Te dyscypliny obejmują filozofię, politologię, prawo, ekonomię, finanse publiczne, badania
operacyjne, statystykę, metody ewaluacyjne, analizę kosztów i korzyści, zarządzanie strategiczne, kontrolę zarządczą, zarządzanie finansami i księgowość. Obszary te miały wiele przydatnych pojęć, ale wiele z nich wymagało również trochę dostosowania do konkretnego celu
rozpoznawania kreacji wartości publicznej. [Moore 2013, s. 18]

Finansowanie komunalnych spółek komunikacyjnych
Spółki komunalne w Polsce zaczęły funkcjonować w związku z odtworzeniem samorządu terytorialnego (początkowo tylko gminnego) w 1990 roku. Pierwsze spółki powstały
z przekazywanych samorządom przedsiębiorstw państwowych. Biorąc pod uwagę duże
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udziały, waha się od 5 w przypadku Opola i Rzeszowa do 27 w Warszawie i 25 w Szczecinie oraz Gdańsku. Zdecydowanie przeważają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Z instytucji spółek komunalnych korzystają wszystkie samorządy, przy czym na szczeblu
samorządu gminnego istnieje pozytywna korelacja wielkości samorządu z liczbą spółek
[Madras 2016, ss. 224–225].
Spółki kapitałowe, powołane dla realizacji zadań publicznych przez gminy, najczęściej wywodzą się z przedsiębiorstw — dawniej państwowych, o kilkudziesięcioletniej
tradycji. Ze względu na jednolity dla wszystkich samorządów danego szczebla katalog
zadań własnych (określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) łatwo określić katalog spółek posiadanych przez większość samorządów polskich miast, który obejmuje:
1. spółki komunikacyjne,
2. wodociągi,
3. spółki ciepłownicze,
4. przedsiębiorstwa oczyszczania i gospodarki śmieciowej,
5. towarzystwa budownictwa społecznego,
6. zarządy mieszkań i budynków komunalnych.

W przypadku tych samorządów, które zaangażowane są w szczególnie dużo spółek
kapitałowych, wynika to przede wszystkim z działalnością przedsiębiorstw niezwiązanych z najbardziej podstawowymi funkcjami samorządu, zajmujących się za to wspieraniem rozwoju lokalnego, obsługą inwestycji infrastrukturalnych, sportem, organizacją
targów itp. [Madras 2016, ss. 228–229].
W perspektywie niniejszej analizy szczególnie interesujące są te przedsiębiorstwa
zakładane przez samorządy, które nie funkcjonują na rynku konkurencyjnym, mają pozycję monopolistyczną lub zbliżoną do niej oraz są finansowane nie tylko ze środków
pochodzących od klientów korzystających z ich usług, ale też korzystają z jakiejś formy stałego dofinansowania ich działalności ze środków publicznych. Spółek o pozycji
monopolistycznej lub quasi-monopolistycznej jest wiele i często wynika to z natury
realizowanych zadań: dotyczy to m.in. spółek wodociągowych i ciepłowniczych. Na
tym tle wyjątkowa jest sytuacja spółek komunikacyjnych. Ich pozycja rynkowa nie jest
aż tak jednoznacznie dominująca, jak w przypadku miejskich wodociągów, natomiast
wyróżnia je powszechne stałe zjawisko wysokiego współfinansowania ich działalności
z dochodów własnych prowadzących je jednostek samorządu.
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym (art. 4 ust. 1 pkt 9) organizatorem transportu zbiorowego właściwym na terenie jednostki zasadniczego podziału
terytorialnego kraju jest odpowiednia dla tego obszaru jednostka samorządu terytorialnego. W ramach samorządu organem właściwym do wykonywania zadań organizatora
jest organ wykonawczy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 7 ust. 4). Do jego
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zadań należy planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu
zbiorowego oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Planowanie realizuje się za pomocą planów zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Do realizacji transportu publicznego dokonuje się wyboru operatora będącego spółką prawa
handlowego lub powierza się to jako zadanie gminnemu zakładowi budżetowemu, co
ma jeszcze miejsce w mniejszych samorządach [Misiejko 2016, ss. 34–42].
Powierzenie funkcji operatora systemu przez spółki prawa handlowego ogranicza
możliwości bezpośredniego finansowania przez samorządy tanich biletów. W praktyce
samorządy dużych miast decydują się na praktykę zakupu usług przewozowych w spółkach komunikacyjnych po cenach odpowiadających mniej więcej kosztom ich funkcjonowania, bez związku z przychodami ze sprzedaży biletów. W związku z tym, że podmiotem dystrybuującym bilety komunikacji miejskiej są same samorządy działające za
pośrednictwem odpowiednich jednostek organizacyjnych urzędów miejskich, wpływy
z biletów zasilają bezpośrednio budżety JST. Analiza danych zebranych z wybranych
miast pozwala określić skalę dofinansowania usług przewozowych przez samorządy.
Duże miasta regularnie dopłacają do przewozów od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych, dążąc do zachowania względnie tanich biletów autobusowych czy tramwajowych. Szczególnym przypadkiem jest Warszawa, gdzie różnica przychodów i kosztów systemu wynosi blisko 1,8 mld zł, co nie wynika tylko z wielkości miasta i liczby
mieszkańców, ponieważ „dopłata” w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest znacznie
wyższa niż w innych miastach. Porównując dochody ze sprzedaży biletów, które zasilają
budżet samorządu i wydatki na zakup usług w firmach, można stwierdzić, że w większości miast tylko około połowy kosztów komunikacji miejskiej pokrywa sprzedaż biletów
komunikacji miejskiej (tabela 1).
Tabela 1. Dopłata do kosztów komunikacji miejskiej
z dochodów własnych miast stolic województw

Miasto

Wydatki bieżące na
usługi w dziale Transport
i łączność w 2016 r.

[w zł]

[w zł]

Różnica
[w zł]

Białystok

59 053 115,00

113 830 627,00

54 777 512,00

Bydgoszcz

74 750 558,08

148 320 683,68

73 570 125,60

122 373 170,00

291 081 712,00

168 708 542,00

16 545 479,75

39 814 826,16

23 269 346,41

Gdańsk
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Dochody z usług
w dziale Transport
i łączność w 2016 r.
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Miasto

Dochody z usług
w dziale Transport
i łączność w 2016 r.

Wydatki bieżące na
usługi w dziale Transport
i łączność w 2016 r.

[w zł]

[w zł]

Różnica
[w zł]

—

—

94 832 283,89

34 303 405,81

70 297 623,21

35 994 217,40

280 328 915,00

507 065 803,00

226 736 888,00

76 676 054,55

174 747 952,23

98 071 897,68

145 145 840,03

383 978 867,66

238 833 027,63

34 358 366,61

81 586 611,04

47 228 244,43

—

—

17 633 672,00

Poznań

172 647 701,70

417 660 601,27

245 012 899,57

Rzeszów

30 967 463,03

56 136 982,85

25 169 519,82

Szczecin

85 838 971,00

216 347 923,00

130 508 952,00

Warszawa

852 854 531,73

2 613 881 556,66

1 761 027 024,93

Wrocław

172 570 596,64

366 163 768,00

193 593 171,36

Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej JST: zarządzenia prezydentów miast w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 rok.

Rzeczone „dopłaty” do biletów pochodzą z dochodów własnych miast (nieco inaczej wygląda tylko sytuacja w Katowicach, gdzie organizacją transportu dla całej aglomeracji zajmuje się celowy związek gmin, oraz w Opolu, gdzie stosuje się bezpośrednią
rekompensatę z budżetu miasta dla spółki komunikacyjnej). Łatwo ustalić ich wysokość
w stosunku do liczby mieszkańców. Jakkolwiek istnieje oczywista korelacja pomiędzy
wielkością gminy i kosztami funkcjonowania transportu publicznego, „dopłata” z dochodów własnych gminy na 1 mieszkańca w poszczególnych miastach znacznie się różni i waha się od 137 zł w Rzeszowie do 1021 zł w Warszawie oraz od 42% do 67% (62%
wyłączając Warszawę) kosztów całego systemu (tabela 2).

59

Tomasz Madras

Tabela 2. Dopłata do kosztów komunikacji miejskiej z dochodów własnych miast
stolic województw jako procent wydatków na komunikację miejską
oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Miasto

Różnica
[w zł]

Dopłata z dochodów
własnych gminy jako
% wydatków

Dopłata z dochodów
własnych gminy
na 1 mieszkańca
[w zł]

Białystok

54 777 512,00

48%

185,51

Bydgoszcz

73 570 125,60

50%

204,69

168 708 542,00

58%

365,54

Gorzów Wlkp.

23 269 346,41

58%

187,14

Katowice

94 832 283,89

42%

311,58

Kielce

35 994 217,40

51%

180,09

Kraków

226 736 888,00

45%

298,73

Lublin

98 071 897,68

56%

285,43

238 833 027,63

62%

335,75

Olsztyn

47 228 244,43

58%

270,38

Opole

17 633 672,00

51%

146,77

Poznań

245 012 899,57

59%

447,08

Rzeszów

25 169 519,82

45%

137,46

Szczecin

130 508 952,00

60%

319,74

1 761 027 024,93

67%

1021,24

193 593 171,36

53%

306,29

Gdańsk

Łódź

Warszawa
Wrocław

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej JST: zarządzenia prezydentów miast w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 rok.

Jak pokazują powyższe dane, powszechnym zjawiskiem w dużych miastach w Polsce jest wspieranie finansowe systemów komunikacji miejskiej. Co więcej, samorządy
dość solidarnie zgadzają się na ponoszenie około połowy kosztów transportu publicznego, choć w różnych miastach oznacza to zupełnie odległe kwoty, również w przeli60

czeniu na 1 mieszkańca. Pamiętając, że nie jest to zasada dla wszystkich typów spółek
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komunalnych realizujących zadania własne gmin, można zasadnie postawić pytanie
o przyczyny takiego stanu rzeczy. Jeśli przyjąć, że jest to realizacja oczekiwań obywateli,
jako członków wspólnoty samorządowej, utrwalonych w postaci pewnego standardu
cywilizacyjnego, wyraźnie widać potrzebę ustalenia metodologicznych założeń poszukiwania legitymizacji działań samorządów w tym zakresie i oceny sensu largo efektywności spółek komunalnych. Ocena ta nie może ograniczać się do łatwo ulegających
manipulacji danych finansowych samych spółek.

Wartość publiczna w komunalnych spółkach komunikacyjnych
Wartość nie jest kategorią jednoznaczną — jeśli mowa o wartości usługi, może być rozumiana jako suma ceny usługi świadczonej dla klienta i ilości dostarczonych jednostek
usługi. Ogólnie rzecz biorąc, wartość publiczna (Public Value) ma oznaczać sumę wartości uzyskiwanych przez poszczególnych interesariuszy, którzy, o czym była już mowa,
nie mogą być utożsamieni z klientami usługodawcy [Meynhardt 2009, s. 197; Spano
2009, s. 330]. W przedsiębiorstwach należących do analizowanej kategorii istotne są
dwie cechy wpływające na ocenę ich działalności. Pierwszą z nich jest fakt realizowania
zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku gminnych spółek
komunikacyjnych jest to realizacja zadania własnego gminy wprost wynikająca z art. 7
ustawy o samorządzie gminnym. Drugą cechą jest dofinansowanie działalności z dochodów własnych JST, co w przypadku dużych miast najczęściej realizuje się poprzez zakup
usług przewozowych po cenach znacznie przekraczających wpływy z opłat pasażerów.
Uzasadnieniem istnienia komunikacji publicznej wspieranej przez samorząd (a poziomie całego kraju — rząd centralny) jest zaspokajanie szeregu potrzeb o charakterze
publicznym [Veeneman, Velde, Schipholt 2006, ss. 5–7]. Przede wszystkim można wyróżnić:
1. Zapewnienie mobilności osobom z różnych powodów chcącym lub zmuszonym

do korzystania z transportu publicznego.
2. Wytwarzanie efektów zewnętrznych w postaci zrównoważonego rozwoju prze-

strzennego miasta, rozwoju dzielnic peryferyjnych, komunikacji dzielnic mieszkalnych z przemysłowymi i usługowymi itp.
3. Kreowanie efektów ekologicznych, np. poprzez zmniejszenie emisji spalin przez

transport prywatny (samochodowy).
4. Kreowanie lepszej struktury ruchu ulicznego — mniej samochodów i mniejsze

zatory na ulicach dzięki temu, że część podróżnych wybiera transport publiczny.
5. Przychody ze sprzedaży biletów.
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Koncepcja wartości publicznej zakłada, że cele wynikające z ludzkich potrzeb
kształtują się w ramach dyskursu społecznego dotyczącego zarówno tego, jakie usługi są pożądane, ale też, w jaki sposób są dostarczane. W związku z tym niezbędnym
elementem zarządzania strategicznego w sektorze spółek komunalnych jest stałe odkrywanie preferencji obywateli poprzez procedury dialogu społecznego [Musialik, Musialik 2013, ss. 143–144]. Biorąc pod uwagę wielość potrzeb uzasadniających aktywność
samorządu w zakresie transportu publicznego, można ogólnie stwierdzić, że wartość
publiczna sprowadza się do sumy wartości publicznej osiąganej w wymiarach postrzegania poszczególnych interesariuszy:

gdzie WP oznacza wartość publiczną zagregowaną, a WPi wartość z perspektywy i-tej
kategorii interesariuszy.
W praktyce udział poszczególnych aktorów życia społecznego w ocenie działania
spółki jako realizacji zadania publicznego nie może być równy, tym bardziej że pojedynczy obywatel może występować w kilku rolach (kilku grupach interesariuszy). Z punktu
widzenia zarządzania publicznego zadaniem jest ustalanie celów oraz dopasowanie
działania sektora publicznego do potrzeb odbiorców. Odbiorcy usług (obywatele) występują tu w roli podmiotu kolektywnego — „my” jako byt istniejący osobno od członków społeczności, a także jako politycy oraz aktorzy procedur politycznych [Musialik,
Musialik 2013, s. 142; Moore 1995, s. 30] Z perspektywy funkcjonowania demokratycznego systemu politycznego te procedury dialogu społecznego stanowią część szerszego zjawiska tworzenia i prowadzenia polityk publicznych, obejmującego 1) proces polityczny, gdzie następuje kreacja, agregacja i artykulacja potrzeb społecznych; 2) proces
demokratyczno-instytucjonalny, w ramach którego wykorzystuje się procedury wyborów i referendów, konsultacji społecznych, badań opinii publicznej (np. satysfakcji klientów) itp.; 3) implementację, czyli proces zarządzania spółką komunalną; oraz 4) ewaluację [Kulesza, Sześciło 2013, ss. 33–37]. Z teoretycznej konstatacji pluralizmu w świecie
„my” wynikają praktyczne konsekwencje dla procedur oceny spółek komunalnych.
Ponieważ realizują one różnorodne funkcje, które odpowiadają różnym podmiotom
o charakterze interesariuszy, ich ocena musi uwzględniać nie tylko to, że jest wiele grup
w rozmaity sposób zainteresowanych ich efektami, ale też fakt, że te zainteresowania
mają różny charakter i znaczenie. Niezbędne jest więc uwzględnienie udziału poszczególnych składowych wartości publicznej generowanej przez spółki komunalne:
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gdzie ai oznacza znaczenie (wagę) i-tego interesariusza w ramach dialogu społecznego
na rzecz identyfikacji potrzeb publicznych.
Powyższe ustalenia wskazują na potrzebę określenia podmiotów właściwych do
współudziału w ocenie funkcjonowania spółek komunalnych wykonujących zadania
użyteczności publicznej. Biorąc pod uwagę wskazane obszary potrzeb społecznych zaspokajanych utrzymywaniem przez samorządy sieci komunikacji publicznej, można wyróżnić, jako katalog otwarty, interesariuszy, którymi są: pasażerowie — klienci spółek komunikacyjnych; kierowcy — użytkownicy ulic korzystający z samochodów prywatnych;
pracownicy spółek (np. reprezentowani przez związki zawodowe); podatnicy — jako
zbiorcza grupa wszystkich osób fizycznych i prawnych partycypujących poprzez podatki i opłaty w generowaniu dochodów własnych JST, a pośrednio w finansowaniu transportu publicznego. Specyficznym interesariuszem jest sam samorząd reprezentowany
przez organ wykonawczy, oczekujący od spółki określonych wyników finansowych itp.

Wnioski
Z perspektywy podmiotów zarządzania publicznego, a w analizowanym przypadku menedżerów komunalnych spółek komunikacyjnych oraz prezydentów miast i urzędników
odpowiedzialnych za zarządzanie strategiczne spółkami należącymi do JST, działalność
spółek komunikacyjnych wymaga brania pod uwagę wielu czynników niewystępujących w czysto komercyjnej działalności gospodarczej. Jak zwraca uwagę m.in. Marek
Ćwiklicki [2011, s. 17], zaproponowana przez Moore’a koncepcja jest nacechowana
obiektywnymi przeszkodami w praktycznym zastosowaniu. Problemów nastręcza sama
identyfikacja potrzeb publicznych, które pochodzą od zróżnicowanego zbioru obywateli. Po drugie, dotyczy ona styku zarządzania strategicznego i wypełniania funkcji
właścicielskich, stąd jej adresatem w większym stopniu mogą być burmistrzowie i prezydenci miast (oraz ich podwładni z miejskich zarządów komunikacji itp.) niż sami menedżerowie z zarządów spółek.
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Mieszkańcy miast, którzy korzystają z przewozów komunikacji miejskiej, występują
wobec spółek komunikacyjnych w podwójnej (co najmniej!) roli interesariuszy, partycypując w kosztach utrzymania komunikacji publicznej zarówno jako klienci, jak i podatnicy. Uzasadnienie kosztów ponoszonych przez samorządy nie jest sprawą błahą.
Wnioski wynikające z zastosowania koncepcji Public Value w sektorze analizowanych
spółek, mimo powyższych zastrzeżeń, zawierają ważne zalecenia praktyczne. Przede
wszystkim proces zarządzania powinien uwzględniać szerokie spektrum interesariuszy.
Ocena zapotrzebowania na usługi i ewaluacja działalności spółek nie może (jak najczęściej bywa) ograniczać się do ankietowych badań satysfakcji pasażerów. Praktycznym
zadaniem organizatora transportu zbiorowego jest określenie wagi poszczególnych
składowych wartości publicznej, co z kolei pozwala, w następnym kroku, na badanie
oceny jakości świadczenia tej usługi publicznej z perspektywy różnych interesariuszy. Istnieje potrzeba — to być może najbardziej praktyczny wniosek z wykorzystania
koncepcji Marka Moore’a w spółkach komunalnych — publicznego dialogu i uwzględniania interesów zgłaszanych przez obywateli niebędących klientami komunikacji
miejskiej: kierowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, podatników — choćby z tego powodu, że ponoszą oni, mówiąc w pewnym uproszczeniu,
około połowy kosztów utrzymania miejskich sieci autobusów i tramwajów.
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Wartość dodana spółdzielni PSS „Społem” Białystok
The Added Value of the Cooperative PSS “Społem” Białystok

Abstract: Nowadays, cooperatives have found their place in the social economy, and cooperative values even penetrate into the world of corporations which emphasize their social
responsibility of business. Cooperatives as associations of people and enterprises organized by them in order to meet their needs apply to the rules of the market game — for
the economic development they strive to make a profit. So they are not non-profit organizations. However, the goals of the cooperative need to be determined with measures
broader than the operating surplus category. The added value is such a wider measure.
It can be treated as a measure of usefulness for members of the cooperative, but also for
the socio-self-government environment. The aim of the article is to present the added value as a measure that reflects the overall effectiveness of the cooperative enterprise and
the objectives of the cooperative members on the example of PSS “Społem” Białystok, the
largest food cooperative in Poland. The study used the method of analyzing documents in
the form of financial statements submitted to the National Court Register. On their basis,
a list of indicators for creating and using the added value of the cooperative was prepared.
The results of such a report on value added show that the employees and members of the
cooperative benefit the most from the new value created — 82%, while the cooperative
enterprise itself has 14% and the state budget has 4%. Analysis of the social value added
of the cooperative also shows the numerous benefits of membership in the form of many
cooperative’s services to members.
Key words: the added value of cooperatives, objectives of the cooperative enterprise,
profit, utility, consumer cooperatives, PSS Społem, Białystok
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Wprowadzenie
Międzynarodowy Związek Spółdzielczy definiuje spółdzielnię jako „autonomiczne zrzeszenie osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych
aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane
i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo” [International Co-operative Alliance].
Za podstawową zasadę całego ruchu spółdzielczego uznaje się polepszenie położenia
społecznego i gospodarczego członków za sprawą wspierania ich działalności społeczno-gospodarczej. Istotny jest też element samopomocy jako główne źródło finansowania i rozwijania działalności gospodarczej [Brodziński 2014].
Twórcy kooperatyw spożywczych, czyli spółdzielni konsumentów, dobrze rozumieli
znaczenie gospodarności i zysku. Współzałożyciel Towarzystwa Kooperatystów w Polsce, Romuald Mielczarski, pisał:
Każda dobrze zorganizowana i istotna kooperatywa musi dać nadwyżkę. Ta nadwyżka w innych warunkach, jako zysk, przypadłaby prywatnemu kupcowi i zasiliłaby kapitalizm, przez
kooperatywę zaś dostaje się do rąk zorganizowanych spożywców. Im większa jest kooperatywa i im wszechstronniejsza jej działalność, tym większa część zysku, która zasilała prywatny,
kapitalistyczny handel, dostaje się spożywcom. [Mielczarski 2010, s. 22]

Podstawowa zasada spółdzielcza tkwi nie w negacji zysku, lecz w nowym sposobie
jego podziału. Zysk wypłaca się nie od włożonego kapitału w określone przedsięwzięcia, lecz w stosunku do udziału członka spółdzielni w jej obrotach, czyli w relacji do
zakupu lub dostawy produktów. To był udany pomysł pionierów roczdelskich i z biegiem czasu znajdował coraz szersze zastosowanie. Jego wielkie znaczenie polegało
na tym, że umożliwiał, organizując słabe podmioty gospodarcze i aktywizując je, spożytkowanie wszystkich istniejących sił w gospodarstwach i nabierał coraz więcej cech
ogólnospołecznych [Brodziński 2014, s. 31]. Wielki polski propagator spółdzielczości,
Stanisław Thugutt, pisał: „Dlatego też Anglicy mówią, że spółdzielnia spożywców jest
to urządzenie, w którym można dojść do posiadania pieniędzy niczym innym, jak tylko
jedząc i pijąc” [1945, s. 3].
Celem przedsiębiorstwa spółdzielczego jest zaspokojenie potrzeb ekonomicznych,
społecznych i kulturalnych jego członków, a realizacja tych celów jest pod demokratyczną kontrolą członków.
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Relacje spółdzielnia–spółdzielca są z natury specyficzne i różnią się od relacji inwestorzy–
przedsiębiorstwo kapitałowe. W tych dwóch przypadkach spółdzielcy i inwestorzy są to
ludzie dążący do maksymalizacji ich konsumpcji. Klasyczny inwestor podwyższa swoją satysfakcję z dochodu otrzymanego z tych inwestycji, spółdzielca traktuje to również jako środek
powiększenia swoich dochodów otrzymanych ze sprzedaży produktów. W maksymalizacji
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dochodów członek jest jednocześnie użytkownikiem i właścicielem. Jego członkostwo zależy od korzystnych cen i usług, które może on otrzymać z przedsiębiorstwa spółdzielczego.
[Mierzwa 2010, s.160]

Specyfika spółdzielni jako przedsiębiorstwa powoduje, że jej model biznesowy różni się od modelu stosowanego przez przedsiębiorstwa o formie organizacyjno-prawnej innej niż spółdzielnia. Stosunki z dostawcami i odbiorcami w przypadku spółdzielni
polegają na pogłębionej współpracy, podczas gdy przedsiębiorstwa o formie innej niż
spółdzielnia w większym stopniu opierają swoje działania na jednostronnym postrzeganiu korzyści. Pakiet świadczeń na rzecz właścicieli jest też znacznie szerszy w przypadku
spółdzielni niż przedsiębiorstw o formie innej niż spółdzielnia [Konieczna 2015, ss. 14–15].
W literaturze zwraca się uwagę przede wszystkim na specyfikę przedsiębiorstwa spółdzielczego, na problemy z wykorzystaniem w analizach kategorii zysku jako miary efektywności spółdzielni, ogólnie niższą ich rentowność, przede wszystkim w małych i średnich podmiotach [Mierzwa 2010; Novkovic, Sena 2014; Lund 2013]. W Polsce szczególnie
w spółdzielniach rolniczych osiągana niska rentowność i niedostateczna płynność finansowa tych podmiotów zmniejszają zdolność samodzielnego inwestowania, ograniczają
możliwości modernizacyjne i powodują upadek wielu przedsiębiorstw [Mierzwa 2010].
W przypadku spółdzielni spożywców zagrożeniem był — wywołany kryzysem 2008
roku — spadek konsumpcji i wzrost cen żywności. Zagrożeniem pozostaje też ciągle nasilona konkurencja międzynarodowych dyskontów spożywczych. Europejskie spółdzielnie spożywców rozpoczęły debatę na temat stworzenia bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw żywności i walki ze spekulacją [Czternasty 2013, s. 147].
Sami spółdzielcy piszą, że w ich organizacjach „człowiek ma miejsce przed pieniądzem — praca przed pieniądzem”. Charakterystykę przedsiębiorstwa spółdzielczego
krótko i trafnie opisuje hasło: „Nie dla zysku, nie dla działalności charytatywnej, ale tak
dla usług” [Lund 2013, s. 4]. Spółdzielnie to przedsiębiorstwa, a nie organizacje charytatywne, więc nie są tożsame z organizacjami non-profit, jednak nie istnieją, aby zmaksymalizować zyski, więc nie są tożsame z firmami należącymi do inwestorów. Celem
spółdzielni — przedsiębiorstwa i zrzeszenia członków — pozostaje użyteczność, na
którą złożą się razem usługi dla członków i zysk dla przedsiębiorstwa spółdzielczego.
Członkowie spółdzielni realizują swoje cele w postaci bezpiecznego i godziwego życia, stabilnego zatrudnienia, godności pracy. Wśród konkretnych usług otrzymywanych
z członkostwa można wymienić zniżki na zakupy grupowe, dostęp do rynków i ochronę
antymonopolową, lepszą informację i technologię, innowacje, dzielenie ryzyka, dostęp
do towarów i usług, lepsze informacje o produkcie, wspólne usługi i udogodnienia.
Spółdzielnie traktują rentowność jako „reguły gry”, a nie cel. Liczy się „wartość użytkowa” członkostwa jako pośredni zysk ekonomiczny [Lund 2013, s. 39].
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Realizację celów spółdzielni trzeba mierzyć miarami szerszymi od kategorii nadwyżki operacyjnej — zysku. Taką szerszą miarą obejmującą użyteczność jest wartość
dodana. Można ją traktować jako miarę użyteczności dla członków spółdzielni, ale też
dla otoczenia społeczno-samorządowego.
Celem artykułu jest przedstawienie wartości dodanej jako miary dobrze odzwierciedlającej łącznie poziom efektywności przedsiębiorstwa spółdzielczego i realizacji
celów członków spółdzielni. W artykule przeanalizowane zostaną wskaźniki rozdysponowania wartości dodanej w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białymstoku, największej spółdzielni spożywców w Polsce. Wybór spółdzielni do badania wynikał z pozycji tego przedsiębiorstwa w sieci detalicznej w Polsce i regionie oraz z chęci
przeanalizowania, w czym tkwią przyczyny sprostania konkurencji międzynarodowych
sieci handlowych. PSS Białystok od lat jest na pierwszym miejscu w rankingu Najlepszych Spółdzielni Spożywców „Dziennika Gazety Prawnej” [Krajowy Związek Rewizyjny
Spółdzielni Spożywców „Społem” 2015, 2016]. Plasuje się też w „Podlaskiej złotej setce”
największych przedsiębiorstw regionu, pozostając w pierwszej „dziesiątce” za największymi podlaskimi Spółdzielniami Mleczarskimi [Kurier Poranny].
W badaniu zastosowano metodę analizy dokumentów, zbadano sprawozdania
finansowe PSS „Społem” w Białymstoku złożone do Krajowego Rejestru Sądowego
za dziesięcioletni okres 2007–2016. Badanie przeprowadzono w okresie od 14 do 31
sierpnia 2017 roku. Dodatkowo dla uzupełniania badania społecznej wartości dodanej
spółdzielni wykorzystano informacje z wywiadu z prezesem Panem Mieczysławem
Dąbrowskim (przeprowadzonym 7 lipca 2017 roku). Na podstawie załączonych do
sprawozdań rachunków zysków i strat za poszczególne lata zaprezentowano tworzenie wartości dodanej i jej rozdysponowanie. Przygotowano zestawienie wskaźników
tworzenia i wykorzystania WDB spółdzielni. Następnie wyniki zostały porównane ze
wskaźnikami udziału wynagrodzeń i zysków w WDB obliczonymi przez GUS dla Polski
i według województw.
Autorka artykułu poszukiwała odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. jaki jest udział członków i pracowników spółdzielni oraz przedsiębiorstwa spół-

dzielczego w wytworzonej WDB,
2. jak wskaźniki dystrybucji WDB w spółdzielni należy ocenić w porównaniu z po-

dawanymi przez GUS wskaźnikami udziału wynagrodzeń i zysków w WDB w skali
kraju i według województw.
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Spółdzielcza wartość dodana
Wartość dodana w spółdzielni ma aspekt ekonomiczny i społeczny. Określenie społecznej wartości dodanej odnosi się do „dodatkowego zysku stanowiącego pozytywny
rezultat dla ludzi, środowiska, dla wspólnoty lub dla lokalnej gospodarki, wytworzony
przez organizację w trakcie tworzenia produktów lub dostarczania usług, za które klient
czy odbiorca płaci” [Andrałojć 2012, ss. 154–162]. Wartość dodana odnosi się zatem do
korzyści, jakie działania przynoszą społeczności w wymiarze długofalowego wpływu
o charakterze społecznym (social impact) lub środowiskowym (ekologicznym) [Głowacki, Jelonek 2013]. Powstałe dotychczas metody pomiaru społecznej wartości dodanej na
świecie są najczęściej dostosowane do lokalnych realiów i trudno je przenieść wprost do
konkretnego badania [Balsewicz 2015]. Natomiast w szerszej perspektywie społeczna
wartość dodana może być wykorzystana do analizy opłacalności przedsięwzięć społecznych rozumianych jako zdrowa działalność gospodarcza realizująca jednak rozszerzone spektrum wartości. Społeczna wartość dodana może być głównym celem przedsięwzięcia gospodarczego. W takim przypadku nie zawsze stosujemy kryterium zysku
(akceptujemy stratę), ale nadal stosujemy instrumenty rachunku ekonomicznego i zarządzania gospodarczego [Herbst 2008]. Takie ujęcie społecznej wartości dodanej jest
wprost powiązane z kategorią wartości dodanej w ujęciu ekonomicznym jako wartość
dodana brutto (WDB). Ma ona aspekt mikro- i makroekonomiczny, procedura jej ustalania w obu ujęciach opiera się na tych samych składowych, mierzy wartość nowo wytworzoną w wyniku działalności. W statystykach rachunków narodowych wartość dodana
jest mniejsza od PKB, pozostaje jednak jego najważniejszą składową. WDB stanowi tu
różnicę między produkcją globalną a zużyciem pośrednim, wydatkami poniesionymi
na surowce i materiały. W ujęciu mikroekonomicznym wśród tych składowych wymienia się wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników,
składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, inne koszty związane
z zatrudnieniem (nagrody, premie itp.), podatki pomniejszające dochody producentów, dotacje dla producentów pomniejszające wartość dodaną oraz nadwyżkę operacyjną brutto. Wartość dodana jest generowana przez zainwestowany kapitał własny
(właściciele), zainwestowany kapitał obcy (wierzyciele) oraz pracę ludzi zatrudnionych
w przedsiębiorstwie (pracobiorcy). Każda z tych grup uczestniczy w podziale wartości
dodanej: właściciele otrzymują swoją część w formie nadwyżki finansowej (zysk netto i amortyzacja), wierzyciele — w formie odsetek (koszty finansowe), pracownicy —
w formie wynagrodzenia za pracę (koszty pracy). Swoją część otrzymuje także i państwo
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w formie akcyzy i podatku dochodowego (płaconego z zysku brutto) i innych podatków
(część z nich zaliczonych w ciężar kosztów)1.
Publikacja sprawozdania z wartości dodanej może być wykorzystana do prezentowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Sprawozdanie z wartości dodanej jest
swoistym przekształceniem rachunku zysków i strat, opiera się na tych samych danych
księgowych i tych samych technikach pomiaru. Odmienny jest jednak przekaz: sprawozdanie z wartości dodanej akcentuje, że to właśnie wartość dodana, a nie zysk jest
prawdziwym bogactwem przedsiębiorstwa, a ponadto uwzględnia innych niż tylko
właściciele beneficjentów tej wartości. Stąd postrzeganie tego narzędzia jako elementu
„rachunkowości społecznej”. Uwzględnia bowiem ono korzyści odbierane przez różnych
interesariuszy podmiotu jako redystrybucję wygenerowanej wartości dodanej. Sprawozdanie z wartości dodanej zyskało popularność w Europie w latach siedemdziesiątych XX wieku. Ponowny wzrost zainteresowania tym sprawozdaniem notuje się od lat
dziewięćdziesiątych XX w. i wiele przedsiębiorstw dobrowolnie publikuje je w swoich
raportach. Akcentowany jest szczególnie społeczny aspekt tego zestawienia i jego koncentracja na interesariuszach, przede wszystkim — pracownikach [Marcinkowska 2012].
Pomiar wartości dodanej i sprawozdanie wyników akcentują kwestię tego, czyje są
to wyniki i dla kogo są mierzone. Wartość dodana brutto najczęściej jest ustalana zgodnie ze wzorem:
S − B = DP + W + I + DD + T + R
gdzie: R — zysk zatrzymany,
S — przychody ze sprzedaży,
B — zakupione materiały i usługi,
DP — amortyzacja,
W — wynagrodzenia,
I — odsetki i inne koszty finansowe,
DD — dywidendy,
T — podatki [Marcinkowska 2012].
Przeniesienie amortyzacji na lewą stronę równania pozwala ustalić wartość dodaną
netto, rzadziej jednak wykorzystywaną w analizach. W analizie wartości dodanej ważniejsze od jej absolutnego poziomu pozostają wskaźniki: wynagrodzenia/wartość do1
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W mikroekonomii istnieje również pojęcie ekonomicznej wartości dodanej (Economic Value Added — EVA),
rozumianej jako super zysk, będącej sumą zysku operacyjnego po opodatkowaniu i pewnego narzutu kapitałowego. EVA jest miernikiem zysku ekonomicznego uwzględniającym alternatywny koszt kapitału. Od kiedy
powstała jej koncepcja, jest wykorzystywana do oceny działań menedżerów.
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dana; koszty finansowe/wartość dodana; podatki/wartość dodana; dywidendy/wartość
dodana; zysk zatrzymany/wartość dodana.
Wyliczona WDB brutto przedstawia nową wartość, do której powstania przyczyniły się w przedsiębiorstwie spółdzielczym wysiłki (nakłady) wszystkich zastosowanych
czynników produkcji. Ustalone kwoty WDB wykorzystano do ustalenia wskaźników pozwalających ocenić uczestnictwo poszczególnych grup w wytworzonej nowej wartości.
Wskaźniki te pokazują wykorzystanie, czyli rozdysponowanie WDB między poszczególnych interesariuszy.
Można przyjąć, że WDB, mierząc realizację celów członków spółdzielni i samego
przedsiębiorstwa spółdzielczego, jest miarą łącznej ich użyteczności. Spółdzielcza forma gospodarowania pozwala na zachowanie znaczenie korzystniejszego dla uczestników rozdysponowania nowej wartości niż inne formy prowadzenia działalności.

Tworzenie i wykorzystanie WDB przez PSS „Społem”
w Białymstoku
Historia spółdzielni rozpoczęła się dokładnie 120 lat temu, pierwsze zebranie stowarzyszenia spożywców odbyło się 1897 roku i zakończyło się uchwaleniem statutu. Stowarzyszenie to w ośrodku przemysłu włókienniczego było potrzebne ze względu na niskie
pensje robotników. Rosyjski zaborca utrudniał jednak działanie, przeciągając rejestrację
i nie zezwalając na przystąpienie do Związku „Społem” w Warszawie. Stało się to możliwe
dopiero po odzyskaniu niepodległości. Okres II Rzeczypospolitej, tak jak w całym kraju, sprzyjał rozwojowi tutejszej spółdzielni. Upaństwowienie zaś tego przedsiębiorstwa
w PRL-u nałożyło obowiązek, używając nomenklatury z tamtego okresu, „wyżywienia
narodu”. Jednakże wewnątrz przedsiębiorstwa gospodarcze myślenie spółdzielcze pozostało, o czym świadczy podjęcie przez zarząd spółdzielni jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku działań zmierzających do wyodrębnienia i ustalenia własności poprzez
założenie hipoteki na nieruchomości spółdzielcze. Co pozwoliło na wejście w okres
transformacji z ustalonym zasobem majątkowym. Podkreślić jednak trzeba, że majątek
ten, tak jak i wartości spółdzielcze zachowane przez członków, stanowił efekt działania
kilku już pokoleń. W spółdzielni zasoby były więc pilnowane poprzez systematyczne lustracje wynikające ze statutów spółdzielni i prawa spółdzielczego.
Dziś PSS „Społem” Białystok to jedno z największych przedsiębiorstw w mieście.
Zatrudnia prawie 1700 osób, prowadzi 34 sklepy, 5 zakładów gastronomicznych, 4 hurtownie, 2 piekarnie, ciastkarnię, zakład przetwórstwa mięsnego oraz zakład produkcyjny „Zodiak”. Liczba członków spółdzielni utrzymuje się na poziomie 1200 osób. W ciągu
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dziesięciu analizowanych lat wyraźnie zaznacza się rozwój przedsiębiorstwa, inwestycje średnio rocznie wyniosły ponad 7,5 mln zł. W całym okresie przedsiębiorstwo miało
dodatni wynik ekonomiczny i wypłacało dywidendy. Średni zysk w tym okresie wyniósł
4,5 mln zł, zaś dywidenda (wraz z 19% podatkiem) ponad 430 tys. rocznie.
W badaniu WDB policzono, posługując się danymi ze sprawozdań finansowych oraz
z rachunku zysków i strat według następującej procedury:
WDB = W + U + D +A +Z + F + PK + PD + PZ,
gdzie: WDB — wartość dodana brutto
W — wynagrodzenia
U — ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
D — dywidendy
A — amortyzacja
Z — zysk zatrzymany
F — odsetki i inne koszty finansowe
PK — podatki i opłaty (koszty)
PD — podatki od dywidend
PZ — podatek od zysku.
Dokonano przekształcenia rachunków zysków i strat ujętych w sprawozdaniach finansowych spółdzielni za poszczególne lata w sprawozdanie spółdzielni z wytworzonej wartości dodanej w tym okresie. Podstawowe elementy tworzenia tego rachunku
zawiera tabela 1. Wyliczone WDB przedstawia nową wartość, do powstania której przyczyniły się w przedsiębiorstwie spółdzielczym wysiłki (nakłady) wszystkich zastosowanych czynników produkcji poszczególnych interesariuszy. Wymienić tu trzeba pracowników (W i U) oraz członków spółdzielni (D), przedsiębiorstwo spółdzielcze (A i Z), jako
organizatora produkcji — przedsiębiorcę, kredytodawców (F), a także budżet państwa
(PK i PD i PZ).
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Źródło: obliczenia własne, na podstawie sprawozdań finansowych PSS „Społem” w Białymstoku za lata 2007–2016.
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Tabela 1. Wartość dodana brutto PSS „Społem” Białystok (tys. zł, ceny bieżące)
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Otrzymane kwoty WDB wykorzystano do ustalenia wskaźników pozwalających ocenić uczestnictwo poszczególnych grup w wytworzonej nowej wartości. Wskaźniki te
pokazują dystrybucję WDB między grupy ją tworzące (tabela 2).
W największym stopniu w rozdysponowaniu WDB PSS „Społem” Białystok uczestniczą pracownicy, w poszczególnych latach jest to udział od 77% do 84%. Jeśli uwzględnić dywidendę otrzymywaną przez członków, to dla pracowników i członków (pracownicy stanowią około 60% członków) udział ten zwiększa się do 85%. Sama spółdzielnia
jako przedsiębiorstwo w ciągu badanego okresu dysponowała od 11% do 18% WDB.
Dla budżetu państwa udział ten wahał się od 2% do 5%. Nikły stopień wykorzystania
WDB mieli kredytodawcy między 0,21% do 0,78%. Średnie udziały tych grup w rozdysponowaniu wartości dodanej przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Rozdysponowanie wartości dodanej PSS „Społem” Białystok
(średnio w okresie 2007–2016)

4% budżet państwa

14% spółdzielnia

82% członkowie
i pracownicy

Źródło: obliczenia własne, na podstawie sprawozdań finansowych PSS „Społem” w Białymstoku za lata
2007–2016.

WDB można traktować jako miarę użyteczności spółdzielni, zwierającą zyski ekonomiczne bezpośrednie i pośrednie, oddające użyteczność. Ilustracja udziałów podmiotów uczestniczących w wykorzystaniu WDB PSS Białystok wyraźnie wskazuje na wysoki
stopień jej realizacji przez członków i pracowników spółdzielni. Średnio w badanym
dziesięcioletnim okresie korzystali oni z 84% wytworzonej wartości dodanej. Przedsiębiorstwo spółdzielcze miało 14% udziału, zaś budżet państwa 4%.
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spółdzielnia: amortyzacja

5973

82,58

622 48

329

82,14

76,93

59 294

203

% wykorzystania

członkowie i pracownicy razem

dywidendy netto

76,67

11 056

11 322

ubezpieczenia społeczne

% wykorzystania

50 863

47 769

pracownicy: wynagrodzenia
61 919

75 379

2008

77 071

2007

WDB

Wyszczególnienie

Tabela 2. Rozdysponowanie WDB PSS „Społem” Białystok (tys. zł, %)

100

4,23

3765

1817

80

1868

0,68

608

17,03

15 172

7956

7216

78,07

69 536

434

77,58

69 102

12 976

56 126

89 071

2014

100

3,38

3019

1122

86

1811

0,58

517

14,16

12 642

4996

7646

81,87

73 077

453

81,37

72 624

13 523

59 101

89 255

2015

100

2,96

2709

752

96

1861

0,41

373

12,11

11 086

3338

7748

84,52

77 379

503

83,97

76 876

14 160

62 716

91 547

2016
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Intersującym jest zestawienie tych wskaźników z elementami rachunku tworzenia
dochodów prezentowanymi przez GUS. W Polsce udział wynagrodzeń i innych kosztów
związanych z zatrudnieniem wyniósł w roku 2014 — 42,4% WDB, a w 2015 — 41,9%
WDB, zaś udział zysku w WDB — 57,5% dla roku 2014 i 57,8% dla roku 2015. W województwie podlaskim wynagrodzenia w WDB stanowiły odpowiednio 41,5% i 41,8%,
natomiast udział zysku w WDB wyniósł w tych latach odpowiednio 60% i 59,6% [GUS
2017]. Dane te potwierdzają obserwowaną od lat tendencję spadku udziału płac i wzrostu udziału zysków w tworzeniu dochodu. Specyfika spółdzielni jako przedsiębiorstwa
powstałego z połączenia zasobów członków pozwala na zachowanie znacznie korzystniejszego rozdysponowania nowej wartości.
Warto też zwrócić uwagę na społeczną wartość dodaną dla członków PSS „Społem”
w Białymstoku. Analiza dokumentów w postaci corocznego sprawozdania zarządu
spółdzielni z działalności pozwoliła na ustalenie, że wartość użytkowa „bycia członkiem
spółdzielni” przejawia się w następujących elementach:
·· umowa o pracę i stabilność warunków pracy
·· dofinansowanie do kolonii wszystkim dzieciom pracowników
·· szkolenia
·· comiesięczne spotkania z członkami seniorami przy kawie i ciastkach w siedzibie
PSS „Społem” z zarządem
·· pamięć o tych członkach, którzy odeszli do wieczności — nabożeństwa za dusze
zmarłych w kościele katolickim i prawosławnym.

Zakończenie
Powszechność przedsiębiorstw spółdzielczych na świecie, ich żywotność i dynamika
rozwoju, w przypadku wielu z nich na skalę światową, wydaje się potwierdzać, że stosują się one do reguł gry gospodarki rynkowej. Wypracowują zysk, ale nie o jego maksymalizację chodzi. Nadwyżka ekonomiczna jest warunkiem inwestowania, akumulacji,
rozwoju. Celem pozostają przy tym jednak potrzeby członków spółdzielni, którzy są
też zainteresowani w korzyściach pośrednich, w użyteczności, jaką mają z członkostwa
w spółdzielni. Celem jest zatem udział w wartościach, jakie niesie ze sobą rozwój, udział
niedyskryminujący pracy, potrzeb konsumentów i obywateli. Dobrą miarą realizacji celów spółdzielczych jest wartość dodana brutto.
Przeprowadzone na potrzeby artykułu badania WDB pozwoliły na opracowanie następujących wniosków:
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1. w analizowanej spółdzielni pracownicy i członkowie korzystają w największym

stopniu z tworzonej nowej wartości — 82%, zaś samo przedsiębiorstwo spółdzielcze w 14%, a budżet państwa w 4%,
2. w Polsce udział wynagrodzeń i innych kosztów związanych z zatrudnieniem

wynosi tylko 41,9% WDB, podobnie niewiele w województwie podlaskim — 41,8%,
pozostała część tworzonej wartości przypada zyskom z kapitału,
3. specyfika spółdzielni jako przedsiębiorstwa powstałego z połączenia zasobów

członków pozwala na zachowanie znacznie korzystniejszego dla uczestników rozdysponowania nowej wartości, a tym samym bardziej równomiernego podziału
dochodów.
Artykuł poświęcono przedsiębiorstwu spółdzielczemu, które istnieje 120 lat. Historia
ruchu spółdzielczego datowana od założenia w 1844 roku Spółdzielni Sprawiedliwych
Pionierów liczy 170 lat. Przetrwanie wojen i kryzysów światowych, rewolucji i zmiany
doktryny politycznej było możliwe właśnie dzięki realizacji celów spółdzielni. Podejmowanie działania musi być poprzedzone uświadomieniem celu. W przypadku spółdzielni
zawsze były to cele proste, możliwe do realizacji w ramach posiadanych zasobów.
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Zasoby wewnętrzne w rozwoju lokalnym
na przykładzie województwa podlaskiego
Internal Resources in Local Development
on the Example of Podlaskie Voivodeship
Abstract: The deepening spatial diversification of production, consumption, standard of
living and social activity of citizens drew the attention of theoreticians of regional development to internal resources. Their importance in development was indicated only in the
nineties of the twentieth century. The theory of endogenous growth indicates that there
are internal factors of growth. Internal factors of growth encompass investing in technical
and human capital. Internal resources become an active development factor when companies use them in the management process. Regional economic policy endeavour to constantly seeking foreign investors. Numerous publications treat investment attractiveness
of regions and the possibilities of its improvement. The aim of the article is to present
internal resources as development factors and to indicate the role of local entities activating the region’s resources, with particular emphasis on the Podlasie region. The scope
of the study covered period of years 2007–2015. The statistics of gross value added, as
a measure of resource use, and company rankings on the national and regional scale were
used. The results of the study indicate internal resources as the basis for the development
of the region and the negligible importance of foreign investment. The effectiveness of
the region’s local investment expenditures does not differ from the average national level.
The largest Podlaskie companies are private Polish property. Of the nine companies mentioned, four have the form of a cooperative. It is worth emphasizing the accumulation of
resources in cooperative enterprises and their role in local development. The regional development strategies should appreciate the role of domestic enterprises and take them
into account in investment planning, rather than focusing on investment attractiveness for
foreign investors. In their opinion, the Podlaskie Voivodeship market with a small population (1.2 million, 3% of the country’s population) affects allocation decisions.
Key words: internal resources, local development, enterprises, podlaskie voivodship
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Wprowadzenie
Znaczenie zasobów wewnętrznych w rozwoju regionalnym podkreślał już w 1957 roku
Gunnar Myrdal, wskazując złożoność czynników i przyczyny różnicowania. Według koncepcji kumulatywnego rozwoju w przestrzeni zachodzą procesy „rozprzestrzeniania” —
odśrodkowe, progresywne, oraz procesy „wymywania” — dośrodkowe, regresywne.
Wszelkie istotne niekorzystne zmiany, przede wszystkim handlu, migracji i przepływu
kapitału, to efekty wymywania, wypłukiwania (Backwasheffects) [Myrdal 1957, s. 30 cyt.
za: Fujtia 2006]. Te właśnie procesy powodują nasilający się wzrost zróżnicowań regionalnych. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku dyskutowane były jednak
koncepcje konwergencji i polaryzacji, opierające się na czynnikach egzogenicznych. Do
endogenicznego potencjału rozwoju społeczno-gospodarczego nawiązywały w tym
czasie alternatywne teorie rozwoju regionalnego, wśród nich znajdowały się: koncepcja
potrzeb podstawowych i koncepcja niezależnego rozwoju [Stanny 2013, s. 47].
Liczne opracowania OECD i KE dokumentują wzrost zróżnicowań regionalnych
w rozwoju społecznym i gospodarczym wraz z postępująca globalizacją. Wyraźnie potwierdza to corocznie publikowany przez Eurostat ranking najbiedniejszych regionów
Unii Europejskiej. Negatywne zjawiska towarzyszące globalizacji to nie tylko wskazywane przez Myrdala „wymywanie” zasobów, ale i „odrywanie się” centrów — metropolii
od ich otoczenia.
W aktualnej literaturze przedmiotu powraca się do ujęcia endogennego, według
którego wzrost gospodarczy powstaje z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych. Jednym z nich jest postęp techniczny [Korenik, Zakrzewska-Półtorak 2011]. Teoria wzrostu
endogennego, zakładając, że długofalowa stopa wzrostu zależy od zmiennych endogennych, szczególnie podkreśla inwestowanie w kapitał ludzki i kapitał techniczny
[Domański 2003, s. 53]. Do zasobów endogennych należą więc inwestycje w produkcję
i infrastrukturę, inwestycje w edukację, naukę, B+R, ale też — polityka gospodarcza na
poziomie rządu i samorządów regionalnych i lokalnych. Podstawowe kierunki rozwoju
endogennego to: endogeniczna akumulacja wiedzy, endogeniczna akumulacja kapitału ludzkiego, endogeniczna akumulacja oszczędności [Dokurno 2008, ss. 109–120].
Szczególne znaczenie zasobów wewnętrznych wynika z wzrastających przychodów
względem skali, powiązania pewnych zmiennych (zasobów) z konkretnym terytorium
oraz wpływu na rozwój małych podmiotów zlokalizowanych w regionie. Mimo nowoczesnej technologii niektóre zmienne pozostają związane z konkretnym terytorium,
związek ten jest silny i znaczenie jego wzrasta. Dotyczy to zdolności ludzkich, sieci powiązań i kontaktów, które są wyznaczane przez właściwe dla danego miejsca warunki
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wych warunkach środowiskowych, jak relacje nierynkowe i poczucie wspólnoty czy
zabezpieczenie przed wzrastającą niepewnością. Zgodnie z założeniami teorii rozwoju
endogenicznego małe podmioty zlokalizowane w regionie wpływają na jego rozwój
i kształtują w znacznym stopniu jakość i liczbę charakteryzujących go czynników lokalizacji [Korenik, Zakrzewska-Półtorak 2011, ss. 77–88].
Każda jednostka przestrzenna ma określone możliwości rozwoju, których podstawę
stanowią lokalne zasoby. Ale sam rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym następuje dopiero wówczas, gdy warunki rozwojowe, po rozpoznaniu i właściwym
wykorzystaniu, przechodzą ze stanu typowych zasobów w aktywne bodźce rozwoju
[Parysek 2001, s. 19].
W lokalnych podmiotach kumulują się więc czynniki, które powstrzymują intensyfikację procesów koncentracji produkcji i konsumpcji. Są jakby naturalnymi „antyglobatorami”, co wynika ze stabilności ich celów i sposobów ich realizacji. Stabilność oznacza
tu trwanie i przywiązanie zasobów szeroko rozumianych do konkretnej przestrzeni
społeczno-gospodarczej. Rola lokalnych podmiotów staje się tym samym nie do przecenienia, to one właśnie świadomie wykorzystują i uaktywniają zasoby wewnętrzne.
Identyfikacja tych zasobów przez podmioty lokalne dokonuje się w sposób naturalny,
z obserwacji i doświadczenia wyniesionego z funkcjonowania w konkretnej społeczności i przestrzeni. To świadczy o przewadze lokalnych przedsiębiorstw względem podmiotów inwestujących z zewnątrz.
Polityka gospodarcza i strategie rozwoju regionalnego najczęściej jednak „starają
się przyciągnąć” inwestorów zagranicznych. Publikacje naukowe oraz badania atrakcyjności inwestycyjnej traktują o możliwościach jej poprawy przede wszystkim dla inwestycji zewnętrznych, w tym zagranicznych. Należy jednak pamiętać, że duża mobilność
zasobów egzogennych pozwala na szybkie ich wycofanie z danego regionu i przenoszenie tam, gdzie stopa zysku będzie wyższa. Dla zrównoważonego rozwoju niezbędna
natomiast jest stabilność warunków, a tę tworzą zasoby wewnętrzne.
Cele artykułu stanowią w związku z powyższym przedstawienie wewnętrznych zasobów jako czynnika rozwoju oraz wskazanie roli rodzimych podmiotów uaktywniających zasoby w regionie. Zakresem badania objęto zasoby wewnętrzne województwa podlaskiego. Analiza dotyczy lat 2007–2015. Wykorzystano statystyki wartości
dodanej brutto (WDB) w przekroju regionalnym. Jako miarę wykorzystania zasobów
przedstawiono wskaźniki WDB na 1 zł inwestycji i WDB na 1 pracującego. Dla zidentyfikowania przedsiębiorstw uaktywniających zasoby regionu przeanalizowano rankingi przedsiębiorstw w skali kraju i regionu, uwzględniając ich formę własności i formę
organizacyjną.
83

Krystyna Zimnoch

W badaniu szukano odpowiedzi na następujące pytania:
1.

jaką część nakładów inwestycyjnych w województwie podlaskim stanowią na-

kłady inwestycyjne przedsiębiorstw lokalnych w porównaniu z nakładami przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym;
2. jaki udział w nakładach inwestycyjnych w skali całego kraju mają nakłady przed-

siębiorstw z kapitałem zagranicznym;
3. jak wygląda wykorzystanie zasobów mierzone wskaźnikiem WDB na 1 zł inwe-

stycji i na 1 zatrudnionego w województwie podlaskim i w kraju.
Autorka artykułu przyjmuje, że rozwój województwa podlaskiego dokonuje się
głównie dzięki wykorzystaniu zasobów wewnętrznych przez lokalne przedsiębiorstwa,
a WDB na 1 zł inwestycji nie odbiega od średniego poziomu krajowego.

Zasoby i miary ich wykorzystania
Współcześnie powszechną miarą bogactwa pozostaje niezmiennie produkt krajowy
brutto (PKB) — strumień dokonanych w ciągu roku wydatków konsumpcyjnych, inwestycyjnych, wydatków państwa i eksportu pomniejszonego o import. Podejście takie wynika z popytowej teorii wzrostu dochodu narodowego analizującej krótki okres.
W okresie długim miarą bogactwa jest produkcja potencjalna wyznaczana przez posiadane zasoby gospodarki. Zasoby określają zatem bogactwo — od nich bowiem zależy
rozwój [Łojewski 2008, s. 117].
Pojęcie zasobów w ekonomii odnosi się do czynników produkcji. Tradycyjna teoria
produkcji Adama Smitha (rozwinięta przez Davida Ricardo i Johna Stuarta Milla) wyodrębniła trzy grupy czynników produkcji — pracę, ziemię i kapitał. Współcześnie dodajemy czwartą grupę — naukę bądź technologię. Czynniki produkcji stanowią rzeczy
(elementy) materialne i niematerialne niezbędne do procesu realizacji. Produkcję zaś
możemy rozumieć jako proces przekształcania nakładów zasobów w produkty, usługi
użyteczne dla człowieka. Porządkując pojęcia, za najszersze znaczeniowo uznać należy
czynniki produkcji, następnie zasoby a potem nakłady. Zakres pojęcia ‘czynniki produkcji’ obejmuje szeroko rozumiane wyodrębnione ich grupy. Praca rozpatrywana jest od
pracy prostej przez wykwalifikowaną aż po kapitał ludzki, a wykonywana bywa przez
ludzi w różnym wieku, o różnej płci, z różną wydajnością. Podobnie ziemia obejmuje
nie tylko podstawę — umiejscowienie działalności produkcyjnej, ale też glebę, surowce mineralne, ukształtowanie terenu, klimat. Równie szeroko należy traktować kapitał
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kształcania — obejmujący zatem struktury rzeczowe, zapasy surowców i materiałów
oraz środki pieniężne. Czwarta grupa określana wiedzą czy technologią jest czynnikiem
niematerialnym, który podnosi produkcyjność czynników z trzech poprzednich grup
i ucieleśnia, materializuje w produktach czy usługach. Jeśli tak rozumiane czynniki produkcji ograniczymy (umiejscowimy) w konkretnej przestrzeni gospodarki, regionu czy
przedsiębiorstwa, otrzymamy wymiar zasobów tej przestrzeni. Zasoby są to zatem czynniki produkcji posiadane, będące do dyspozycji w wyodrębnionej przestrzeni. Ich użycie
w procesie produkcji oznacza wykorzystanie w określonej wielkości — nakładzie pracy, ziemi, kapitału i poziomu technologii — przynosząc odpowiednią ich efektywność.
Samo wyposażenie gospodarki, regionu, miasta czy gminy w zasoby nie daje zagwarantowanego efektu produkcyjnego. Zasoby te uruchamiają przedsiębiorstwa, co
wynika z ich funkcji ekonomicznej i produkcyjnej, ale też technicznej i społecznej. Stąd
niezastąpiona rola przedsiębiorstw w wykorzystaniu zasobów wewnętrznych. Na gruncie teorii przedsiębiorstwa nastąpił także odwrót od koncentrowania się na relacjach
firmy z otoczeniem i popularnej w latach osiemdziesiątych analizy sił konkurencyjnych
Portera. Powstała zasobowa teoria przedsiębiorstwa wyjaśniająca tworzenie trwałych
przewag konkurencyjnych dzięki czynnikom wewnętrznym firmy, ważniejszym niż warunki zewnętrzne. Podejście zasobowe ponownie przesunęło akcent na wnętrze przedsiębiorstwa i przywróciło zainteresowanie zasobami oraz kompetencjami [Kunasz 2006].
O wykorzystaniu zasobów, ich pozyskiwaniu i gromadzeniu decyduje własność.
Niewątpliwie też przesądza ona o celach organizacji i sposobach ich realizacji. W ujęciu
ekonomicznym własność rozumie się w sensie przedmiotowym — jest to mienie, majątek, zasób, rzeczy posiadane — materialne bądź niematerialne dobro przynależne właścicielowi. W ujęciu prawnym własność to stosunek formalnoprawny bądź faktyczny,
jaki zachodzi pomiędzy właścicielem a własnością [Titenbrun 2013, s. 141]. Na gruncie
ekonomii instytucjonalnej własność traktuje się jako instytucję społeczną będącą wzorcem zachowań odziedziczonym z przeszłości, odnoszącym się do relacji jednostki oraz
zbiorowości wobec rzeczy i dóbr w sytuacjach zawierających zamiar ich wykorzystania
[Stankiewicz 2012].
W systemie gospodarczym najważniejsze znaczenie ma własność gospodarcza
w postaci szeroko rozumianego sektora przedsiębiorstw — prywatnych i publicznych.
Własność gospodarcza może funkcjonować tylko przy istnieniu odpowiedniego otoczenia prawno-instytucjonalnego, gwarantującego ochronę i nienaruszalność [Bałtowski, Kozarzewski 2014, s. 35]. Z punktu widzenia rozwoju endogennego znaczenie ma
przestrzenne umiejscowienie podmiotów własności zasobów. Chodzi o lokalne podmioty gospodarcze wykorzystujące i akumulujące zasoby w tej skali.
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Prakseologia ujmuje zasoby w czterech kategoriach: rozporządzalny obszar przestrzeni, rozporządzalny czas, rozporządzalne przedmioty materialne, rozporządzalna
energia [Kotarbiński 1982]. Dla właścicieli zasobów prakseologia formułuje dyrektywy
działania skutecznego — sposoby wykorzystania zasobów z zachowaniem ekonomiczności — wydajności i oszczędności.
Do analizy oceny ekonomicznej efektywności zasobów proponuje się najczęściej
następujące wskaźniki:
1. koncentracji działalności gospodarczej — PKB lub WDB (wartość dodana brutto)

na 1 km2,
2. poziom rozwoju ekonomicznego — PKB lub WDB na 1 mieszkańca,
3. efektywność majątku trwałego (PKB lub WDB na jednostkę np. 1 zł inwestycji

czy wartości brutto środków trwałych,
4. wydajność pracy — PKB lub WDB na jednego pracującego.

Taki system umożliwia analizę porównawczą i ocenę efektywności ekonomicznej obiektów oraz systemów przestrzennych — krajów, regionów, gmin [Łojewski 2008, s. 129].
Lepszą niż PKB miarą dla oceny wykorzystania zasobów jest wartość dodana brutto.
Modyfikacje metodologii PKB przez System of National Accounts (SNA), z których ostatnia SNA 2010 wywołała burzliwą dyskusję z powodu włączenia do rachunków narodowych dochodów z działalności nielegalnej, czynią kategorię PKB przydatną głównie dla
celów polityki rządowej i ustalania wysokości składek płaconych międzynarodowym instytucjom społeczno-gospodarczym. Wprowadzone w metodologii rachunków narodowych nowe zasady ujmowania zużycia pośredniego powodują, że niektóre wydatki
przestaną być kosztem, a więc powiększają tę makrowielkość. PKB przestaje więc mierzyć nową wytworzoną wartość. Precyzyjniej ujmuje ją kategoria WDB. Ma ona aspekt
zarówno makroekonomiczny, jak i mikroekonomiczny. W statystykach rachunków narodowych wartość dodana jest mniejsza od PKB, pozostaje jednak jego najważniejszą
składową. WDB stanowi tu różnicę między produkcją globalną a zużyciem pośrednim,
wydatkami poniesionymi na surowce i materiały [Boratyński 2009, s. 108]. W mikroekonomicznym ujęciu modelowym składniki wartości dodanej są tożsame z kategoriami
występującymi w ujęciu makroekonomicznym. Wśród tych składowych wymienia
się wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników,
składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, inne koszty związane
z zatrudnieniem (nagrody, premie itp.), podatki pomniejszające dochody producentów,
dotacje dla producentów pomniejszające wartość dodaną oraz nadwyżkę operacyjną
brutto. Wartość dodana jest jedną z najbardziej zobiektywizowanych miar efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pokazuje rozmiary wewnętrznej działalności
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przedsiębiorstwa, umożliwia oddzielenie tej działalności od wartości zawartej w zakupionych surowcach, materiałach i usługach [Wołodkiewicz-Donimirski 2009].
Wartość dodana brutto (WDB) obrazuje „ślad” na ziemi gminy, regionu, kraju wysiłków wszystkich zaangażowanych w proces produkcji, jako proces użycia wszelkich
zasobów. Jest więc nową wartością, którą daje efektywne zastosowanie zasobów
w procesie produkcji szeroko rozumianym, jako przekształcanie zasobów przyrody
w produkty użyteczne dla człowieka, w czasie i przestrzeni, a więc wytwarzanie, transport, przechowywanie.

Zasoby Podlasia i ich wykorzystanie
Historycznie rozwój osadnictwa na Podlasiu rozpoczyna się pięć wieków później w stosunku do polskich ziem zachodnich. A powiedzenie „Laski, piaski i karaski — oto szlachcic jest podlaski” wyjaśnia tego przyczyny. W XXI wieku dystans rozwojowy obecnego
województwa podlaskiego niewątpliwie zmniejszył się, a jakość życia, wychodząc poza
aspekt wyłącznie ekonomiczny, może być oceniania na Podlasiu jako wyższa niż w bardziej zurbanizowanych obszarach Polski. Analiza czynników rozwoju regionalnego dla
województwa podlaskiego wskazywanych w regionalnych i krajowych strategiach rozwoju pozwala na wyciągnięcie wniosku, ze autorzy tych strategii eksponowali czynniki
zewnętrzne. Wyraźnie wskazywała to strategia Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe,
tworzona według koncepcji polaryzacji. W strategii województwa podlaskiego dopiero
w 2013 roku „skoncentrowano uwagę na endogenicznych cechach terytorialnych, zamiast egzogennych inwestycjach i transferach, nacisk położono na szanse, a nie na bariery rozwoju” [Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku 2013].
Endogenne teorie rozwoju wskazują na wykorzystanie zasobów lokalnych poprzez
akumulację kapitału, wiedzy i oszczędności. Ta lokalna akumulacja dokonuje się przez
podejmowane inwestycje, których istotną rolą jest też wdrażanie postępu technologicznego. W województwie podlaskim inwestycje dokonywane są głównie przez lokalne przedsiębiorstwa. Analiza nakładów inwestycyjnych w latach 2007–2015 pokazuje,
że nakłady tych przedsiębiorstw są podstawą rozwoju. Wyraźnie widać to w zestawieniu z nakładami inwestycyjnymi przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. O ile
w skali kraju inwestycje przedsiębiorstw zagranicznych stanowią średnio 30–40% nakładów inwestycyjnych ogółem, to w województwie podlaskim udział ten wynosi kilka
procent. Wyjątek stanowiły tu lata 2007, 2010 i 2011 (tabela 1 i 2), miały wtedy miejsce inwestycje zagraniczne w gminie Orla (Ikea), w Grajewie (Pfleiderer), w Specjalnej
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Strefie Ekonomicznej w Suwałkach (SIDO Sidorek, Wróblewski sp. j., Gasstech Przedsiębiorstwo Produkcyjne sp. z o.o., Recman sp. j., VTS Plant sp. z o.o., Aquael sp. z o.o.).
Według badań atrakcyjności inwestycyjnej regionów takie decyzje inwestorów wynikają z niskiej potencjalnej i rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej. Region podlaski
zajmuje ostatnią lokatę w Polsce pod względem zagranicznych nakładów inwestycyjnych dokonywanych w przedsiębiorstwach. Województwo podlaskie jest niekonkurencyjne na rynku inwestycji zagranicznych [Atrakcyjność i inwestycyjna regionów 2012.
Województwo Podlaskie 2012]. Nieatrakcyjność ta wynika z rynku wewnętrznego i rozmiarów popytu województwa podlaskiego, które bezpośrednio wyznacza populacja
regionu, systematycznie zmniejszająca się liczba ludności — niecałe 1,9 mln osób (tabela 1), stanowiąca nieco ponad 3% populacji całej Polski.
Trzeba pamiętać, że celem inwestorów zewnętrznych zawsze pozostaje zysk na
jednostkę zastosowanego kapitału. I jest to jedyne kryterium decydujące o lokalizacji,
a więc też o dezinwestycjach, wycofywaniu kapitału i przenoszeniu do lokalizacji bardziej atrakcyjnych. Skutki takich decyzji pozostają dla obszarów wycofania inwestycji —
wzrost bezrobocia, spadek dochodów budżetu lokalnego, chaos przestrzenny itp.
Inwestycje stają się endogennym czynnikiem rozwoju, wtedy kiedy uruchamiają
zasoby lokalne i prowadzą do ich nagromadzenia. Inwestycje zagraniczne nie zawsze
spełniają te warunki. Rodzime, lokalne inwestycje do takiej akumulacji prowadzą. Jeżeli
efektywność dokonywanych inwestycji mierzyć wartością dodaną, to województwo
podlaskie niewiele odbiega od średniej krajowej. Wartość dodana brutto na jedną złotówkę inwestycji przynosi tu niewiele mniej niż średnio w kraju. W latach 2007–2015
nakłady 1 zł inwestycji przyniosły od 5,13 zł do 6,36 zł WDB. W województwie podlaskim
nakłady 1 zł inwestycji dawały w tym okresie od 4,81 zł do 6,04 zł wartości dodanej.
Efektywność inwestycji mierzona WDB, mimo wykazywanej nieatrakcyjności inwestycyjnej dla inwestorów zagranicznych województwa podlaskiego, utrzymywała się w latach 2007–2015 średnio na poziomie 5,50 zł na 1 zł inwestycji, podczas gdy w średnio
w kraju było to 5,77 zł na 1 zł inwestycji. Była więc na poziomie 95% średniej efektywności w kraju. Podlaskie przedsiębiorstwa, ponosząc nakłady inwestycyjne, stosowały
dostępne współcześnie technologie, podnosząc wydajność pozostałych czynników
produkcji.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2015 i lata późniejsze; GUS 2016a i lata wcześniejsze; GUS 2016b i lata wcześniejsze.
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Tabela 1. Zasoby województwa podlaskiego na tle kraju (2007–2015)

34233

10589

381494

415,8

6871,5

1 191 918

1 524 940

1 747 811

14 563,4

78 823

250 776

37 478,6

2014

35131

10837

385755

302,1

6848,3

1 188 800

1 596 295

1 818 465

14 829,8

83 789

271 839

38 437,2

2015
Zasoby wewnętrzne w rozwoju lokalnym na przykładzie województwa podlaskiego

89

2,54
3,09
2,84
2,28

2,35

3,10

2,86

2,33

9,75

63,66

5,27

10,91

37,56

79,44

5,13

2008
Polska

2,30

2,79

3,09

2,32
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2015 i lata późniejsze; GUS 2016a i lata wcześniejsze; GUS 2016b i lata wcześniejsze.
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Tabela 2. Wskaźniki wykorzystania wybranych zasobów województwa podlaskiego w latach 2007–2015

2,20

2,60

3,09

2,81

4,41

91,07

5,13

12,26

30,82

107,64

5,87

2015

Krystyna Zimnoch

Zasoby wewnętrzne w rozwoju lokalnym na przykładzie województwa podlaskiego

W przypadku wartości dodanej brutto na jednego pracującego wskaźniki dla kraju
średnio wyniosły 94 tys. zł. W województwie podlaskim było to 79 tys. zł, czyli na poziomie 84% wskaźnika krajowego. Wnikać to może z odmiennej od krajowej struktury
zatrudnienia — województwo podlaskie ma odsetek zatrudnionych w rolnictwie na poziomie 30%, dwa razy wyższym niż w kraju, a w przemyśle — 20%, znacznie niższym niż
w kraju (30%) [GUS 2016a]. Wydajność pracy natomiast kształtuje się wyżej w przemyśle
niż w rolnictwie i usługach.
Identyfikując przedsiębiorstwa, które uruchamiają zasoby wewnętrzne w rozwoju
lokalnym w województwie, można zauważyć, że predestynuje je do tego forma organizacyjna i forma własności. W rankingu Lista 500. Największe firmy Rzeczpospolitej według
danych za 2016 rok uplasowało się dziewięć przedsiębiorstw z województwa podlaskiego (tabela 3).
Tabela 3. Największe podlaskie przedsiębiorstwa
Lp.

Przedsiębiorstwo

1.

Grupa Mlekovita Wysokie
Mazowieckie

2.

Miejsce na
Liście 500

Forma organizacyjna

Forma własności

83

spółdzielnia

prywatna polska

SM Mlekpol Grajewo

107

spółdzielnia

prywatna polska

3.

Unibep SA GK Bielsk Podlaski

245

spółka akcyjna

prywatna polska

4.

OSM Piątnica

288

spółdzielnia

prywatna polska

5.

SOT Przemysłu Mleczarskiego
Białystok

335

spółdzielnia

prywatna polska

6.

Barter SA Białystok

381

spółka akcyjna

prywatna polska

7.

Danwood SA Bielsk Podlaski

397

spółka akcyjna

zagraniczna

8.

Pronar sp. z o.o. Narew

480

spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

prywatna polska

9.

Agrocentrum sp. z o.o. Kolno

484

spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

prywatna polska

Źródło: [Lista 500. Największe firmy Rzeczpospolitej 2017].

Spośród tych przedsiębiorstw tylko jedno (Danwood SA Bielsk Podlaski) stanowi
własność zagraniczną. Pozostałe firmy działają, opierając się na prywatnym polskim
kapitale. Cztery z dziewięciu przedsiębiorstw wymienionych w zestawieniu największych firm to przedsiębiorstwa spółdzielcze. Ta forma organizacyjna polega na łączeniu
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zasobów członków spółdzielni i ich wykorzystaniu w przedsiębiorstwie w celu realizacji ich wspólnych potrzeb. Spółdzielnie uruchamiają zatem lokalne zasoby czynników
produkcji, przyczyniając się do rozwoju regionu. Efektywnie wykorzystywane zasoby
oraz osiąganie nadwyżki ekonomicznej pozwalają na akumulację kapitału rzeczowego,
finansowego i ludzkiego w regionie. Dzięki temu nagromadzeniu skala działania przedsiębiorstwa ulega poszerzeniu na rynek ogólnokrajowy i zagraniczny. Potwierdza to
swoją ekspansją Grupa Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego.

Zakończenie
Przeprowadzona analiza roli zasobów wewnętrznych województwa podlaskiego pokazuje, że stają się one podstawą rozwoju lokalnego. Województwo podlaskie, pozostając
nieatrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych, rozwija się dzięki wykorzystywaniu zasobów wewnętrznych przez lokalne przedsiębiorstwa. Wyniki badania wskazują na znikome znaczenie inwestycji zagranicznych. W skali kraju inwestycje te stanowią
średnio 30–40% nakładów inwestycyjnych ogółem, w województwie podlaskim jest to
kilka procent. Efektywność lokalnych nakładów inwestycyjnych województwa nie odbiega od średniego poziomu krajowego. Największe podlaskie przedsiębiorstwa stanowią prywatną lokalną własność. Spośród dziesięciu największych podlaskich przedsiębiorstw cztery mają formę spółdzielni. Ta forma organizacyjna szczególnie sprzyja
lokalnej akumulacji kapitału.
Wykorzystanie i tworzenie warunków do rozwoju tych zasobów powinno być podstawowym zadaniem władz administracji lokalnej i regionalnej. Działań tych, zarówno
na tym szczeblu, jak i na szczeblu ponadregionalnym, wymaga rozwój zrównoważony.
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Potencjał innowacyjny województwa podlaskiego
Innovation Potential of the Podlaskie Voivodeship

Abstract: Strengthening the innovative capacity of regions is an important element of
the Community policy, and thus a challenge for Polish regional policy. The task of regional
authorities is therefore undertaking actions offering various forms of support that improve
the competitiveness of enterprises in the region. The EU Structural Funds are of great importance for their implementation. Enterprises can use these funds to create innovations
and bring them to the market. This is particularly important for less developed regions,
including the Podlaskie Voivodeship. In comparison with other regions, there is a poorly
developed infrastructure, and key industries are not very innovative. Therefore, the low
innovative potential of this region requires effective actions that will increase its competitiveness and accelerate its development. One of them is Entrepreneurship development plan
based on smart specializations of the Podlaskie Voivodeship for the years 2015-2020+ (RIS3),
which aims to increase the number of enterprises in the region and their innovative activity.
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Wstęp
Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest przechodzenie od typu materiałochłonnego do opartego na wiedzy (GOW) i nowoczesnych technologiach. GOW
to nie tylko nauka, ale także innowacje. Wysoki poziom innowacyjności, a tym samym
i konkurencyjności, przekłada się na szybszy rozwój gospodarczy. Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki nie jest możliwy bez upowszechnienia innowacyjnego podejścia
do działań w przedsiębiorstwach. Można przyjąć, że innowacyjność gospodarki stanowi wypadkową innowacyjności przedsiębiorstw [Truskolaski 2004, s. 137]. Nowoczesne
rozwiązania zapewniają przewagę konkurencyjną, poprawiają wyniki finansowe i przyspieszają rozwój. Dlatego przedsiębiorstwa powinny dążyć do zwiększenia swojego
potencjału innowacyjnego. O konkurencyjności firm i ich aktywności innowacyjnej decyduje region, w którym funkcjonują. Cechą charakterystyczną polskiej gospodarki są
znaczne dysproporcje dzielące województwa pod względem innowacyjności.
Celem artykułu jest określenie potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego na tle innych województw. Zwrócono również uwagę na przyczyny niskiej innowacyjności w tym regionie. Analizie poddano podejmowane przez władze regionu działania, które mają zapewnić wyższą konkurencyjność podlaskich przedsiębiorstw, a tym
samym zapewnić szybszy rozwój województwa podlaskiego.
Zastosowana metoda badawcza obejmuje analizę literatury oraz danych statystycznych pochodzących z raportów i materiałów dostarczanych przez takie instytucje, jak
Urząd Statystyczny czy Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wykorzystane wtórne źródła danych w postaci literatury krajowej umożliwiły usystematyzowanie
wiedzy z zakresu innowacyjności oraz podejmowanych przez władze regionu działań
w celu zmniejszenia istniejących między województwami dysproporcji. Natomiast
dane statystyczne stały się cennym źródłem informacji o potencjale innowacyjnym poszczególnych województw, co umożliwiło określenie pozycji województwa podlaskiego. Analiza porównawcza oraz interpretacja dostępnych wyników badań posłużyła do
sformułowania istotnych wniosków z punktu widzenia założonych celów.

Potencjał innowacyjny województw
Polska gospodarka staje się coraz bardziej innowacyjna. W 2016 roku zajęła 39 miejsce na liście 128 najbardziej innowacyjnych gospodarek, co oznaczało awans o 7 miejsc
w porównaniu z rokiem poprzednim. Tę wyższą pozycję rankingową Polska zawdzię96

cza m.in. łatwości zakładania firm, edukacji, wydatkom na B+R, wykwalifikowanym pra-
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cownikom. Tempo rozwoju poszczególnych regionów wewnątrz kraju jest jednak nadal
bardzo zróżnicowane. Wśród województw o największym potencjale innowacyjności
niezmiennie pozostaje: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz pomorskie (tabela 1). Są to regiony, gdzie funkcjonują najlepsze uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze.
Z kolei województwa o najniższym potencjale innowacyjnym to świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Przyczyniła się do tego niska wydajność pracy, niskie nakłady na B+R, a także najniższa w kraju liczba studentów i wydanych patentów. Regiony
te charakteryzują się także niskim poziomem uprzemysłowienia, rozwoju sektora usług
oraz infrastruktury transportowej, edukacyjnej i badawczo-rozwojowej [Maliszewski,
Berent, Kukulska i in. 2017, ss. 4–6].
Tabela 1. Potencjał innowacyjny województw w latach 2010–20151
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Województwo

Punkty

Miejsce

mazowieckie

97

92

92

91

96

97

1

1

1

1

1

1

małopolskie

80

76

80

78

84

88

2

2

2

2

2

2

dolnośląskie

68

74

77

74

75

76

3

3

3

3

3

3

pomorskie

68

68

74

70

73

74

4

4

4

4

4

4

lubelskie

57

59

63

56

64

69

8

8

6

9

5

5

wielkopolskie

60

60

64

60

63

65

7

6

5

5

7

6

podkarpackie

54

52

55

58

62

60

9

10

9

7

8

7

1

W literaturze w różny sposób określane są determinanty potencjału innowacyjnego. Niektóre odnoszą się
do wewnętrznych i zewnętrznych źródeł innowacji, wśród których wymienia się: kadrę, badania i rozwój, technologię, wyższe uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe, a także konkurencję. Wśród istotnych czynników
wymienia się także liczbę rejestrowanych patentów [Zbierowski 2011].
W artykule wykorzystano dane będące efektem autorskiego badania zapoczątkowanego przez Bank Millenium w 2016 roku — „Indeks Millenium — Potencjał Innowacyjności Regionów”. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych GUS oraz bazy Pont Info. Wynik w rankingu powstał przez zsumowanie wyników
w 6 kategoriach, które według ekspertów Banku w największym stopniu wpływają na potencjał innowacyjności regionów. Składowe „Indeksu Millenium — Potencjał Innowacyjności Regionów 2017” to wydajność pracy
(mln zł/liczbę zatrudnionych), stopa wartości dodanej (%), wydatki na B+R (B+R w relacji do PKB), edukacja policealna (liczba studentów na 100 tys. mieszkańców), pracujący w B+R (na 1 tys. aktywnych zawodowo), liczba
wydanych patentów (na 1 mln mieszkańców). Wszystkim analizowanym kryteriom nadano równą wagę, a województwa miały do zdobycia maksymalnie 100 punktów.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Województwo

Punkty

Miejsce

łódzkie

61

60

61

60

63

58

5

7

7

6

6

8

śląskie

61

61

57

56

60

57

6

5

8

8

9

9

zachodniopomorskie

47

51

52

49

49

55

11

11

11

10

11

10

podlaskie

48

45

46

48

48

50

10

14

13

11

12

11

kujawsko-pomorskie

46

48

46

46

46

50

14

12

12

12

13

12

opolskie

47

52

53

46

50

49

12

9

10

13

10

13

świętokrzyskie

46

45

42

40

42

48

13

13

15

15

14

14

warmińsko-mazurskie

43

41

42

41

40

41

15

15

14

14

15

15

34

35

34

35

38

38

16

16

16

16

16

16

lubuskie

Źródło: [Maliszewski, Berent, Kukulska i in. 2017, s. 8].

W latach 2010–2015 największy rozwój potencjału innowacyjności osiągnęło województwo lubelskie, które z miejsca 8 w 2010 roku awansowało na miejsce 5 w roku 2015.
O dwa miejsca awansowało również województwo podkarpackie i kujawsko-pomorskie. W obu przypadkach zadecydowała liczba patentów na 1 mln mieszkańców. Województwo podkarpackie w istotny sposób zwiększyło również wydajność pracy dzięki
inwestycjom w innowacyjne branże gospodarki [Maliszewski, Berent, Kukulska i in. 2017,
s. 7]. Województwo podlaskie konsekwentnie pozostaje poza dziesiątką najbardziej innowacyjnych regionów w Polsce.
Wydajność pracy pozostaje najwyższa w województwie mazowieckim i pomorskim,
co wynika ze specjalizacji tych województw w bardziej produktywnych sektorach gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, chemiczny, dynamicznie rozwijający się
sektor usług rynkowych oraz handel (tabela 2). Najniższa wydajność pracy jest w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie większe znaczenie ma rolnictwo oraz przemysł
wymagający mniejszego zaawansowania technologicznego. Województwo to jest także słabo wyposażone w zasoby kapitału i pracy oraz infrastrukturę technologiczną [Maliszewski, Berent, Kukulska i in. 2017, s. 11]. Pod względem wydajności pracy województwo podlaskie osiągnęło siódmy wynik za województwem mazowieckim, małopolskim,
98

pomorskim, wielkopolskim, podkarpackim i śląskim (tabela 2).
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Tabela 2. Wyniki województw w podziale na 6 kryteriów innowacyjności

Województwo

Indeks

Stopa
Wydajność
Wydatki Edukacja Pracujący
Liczba
wartości
pracy
na B+R policealna
w B+R
patentów
dodanej

mazowieckie

97

100,0

83,3

100,0

98,3

100,0

99,1

małopolskie

88

77,8

94,7

85,5

100,0

91,4

80,1

dolnośląskie

76

6,.4

82,5

48,5

87,2

65,5

100,0

pomorskie

74

100,0

92,2

64,1

79,0

55,2

51,8

lubelskie

69

59,7

100,0

61,2

69,8

29,3

92,9

wielkopolskie

65

88,9

73,7

42,7

72,9

48,3

61,3

podkarpackie

60

75,0

74,7

74,1

50,4

51,7

34,9

łódzkie

58

69,4

75,6

38,5

63,0

36,2

65,5

śląskie

57

75,0

67,6

34,8

52,9

43,1

70,3

zachodniopomorskie

55

70,8

75,9

18,7

54,0

31,9

80,4

podlaskie

50

73,6

67,6

43,6

57,3

30,2

30,7

kujawsko-pomorskie

50

72,2

71,9

26,2

56,7

31,9

41,2

opolskie

49

72,2

78,8

18,4

48,3

24,1

52,8

świętokrzyskie

48

72,2

90,7

35,1

40,8

19,0

27,3

warmińsko-mazurskie

41

55,6

80,7

18,5

43,7

25,0

23,1

38

63,9

79,2

12,9

30,9

17,2

24,3

lubuskie

Źródło: [Maliszewski, Berent, Kukulska i in. 2017, s. 9].

Stopa wartości dodanej (relacja wartości dodanej do przychodów) jest najwyższa
w województwie lubelskim i związana jest z wynikami osiąganymi w przetwórstwie
przemysłowym. Przemysł rolno-spożywczy, maszynowy, logistyka i sektor turystyczny
uznawane są za sektory wysokich szans w tym województwie. Najniższa stopa wartości
dodanej pojawiła się w województwie śląskim i podlaskim. W pierwszym przypadku
jest to efekt słabych wyników w górnictwie, które ma duże znaczenie dla tego regionu
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[Maliszewski, Berent, Kukulska i in. 2017, s. 12]. W województwie podlaskim sektor przemysłowy, którego produkty podlegają przede wszystkim wymianie międzyregionalnej
i międzynarodowej, ma niewielki udział w tworzeniu wartości dodanej [Zaucha, Brodzicki, Ciołek i in. 2015, s. 359].
Wydatki na B+R w relacji do PKB są najwyższe w województwie mazowieckim, małopolskim i podkarpackim, co wynika z ich wysokiego potencjału akademickiego, naukowego, gospodarczego oraz dobrej współpracy nauki z biznesem, a także wysokich
nakładów na B+R. Region o najniższym potencjale badawczym to województwo lubuskie, gdzie dominują firmy zaliczane do średniej i niskiej techniki [Maliszewski, Berent,
Kukulska i in. 2017, s. 13]. Pod względem wydatków na B+R województwo podlaskie zajęło 7 pozycję w rankingu, wyprzedzając takie województwa, jak wielkopolskie, łódzkie,
śląskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie (tabela 2).
Największą liczbą studentów i osób zatrudnionych w sektorze B+R posiadają województwa mazowieckie i małopolskie (tabela 2). Takie miasta jak Kraków czy Warszawa posiadają najlepiej rozwinięte ośrodki edukacyjne przyciągające najzdolniejszych
studentów i proponujące szeroką ofertę kierunków innowacyjnych. Dobrze rozwinięty
przemysł inwestujący w innowacyjne rozwiązania zgłasza zapotrzebowanie na dobrze
wykształconą kadrę. Najniższą liczbą studentów charakteryzują się z kolei województwo lubuskie i świętokrzyskie. Brak dużych ośrodków edukacyjnych ogranicza możliwości przyciągania studentów i stanowi barierę dla firm potrzebujących wyspecjalizowanej kadry w działach B+R [Maliszewski, Berent, Kukulska i in. 2017, ss. 14–15]. Pod tym
względem województwo podlaskie zajmuje szóstą pozycję (tabela 2).
Zgodnie z ostatnim kryterium innowacyjności, jakim jest liczba patentów, najwyższą pozycję uzyskało województwo dolnośląskie (tabela 2). Jest to region silnie uprzemysłowiony, w którym działają jednostki zgłaszające najwięcej patentów, jak Politechnika Wrocławska, która w 2015 roku zgłosiła najwięcej wynalazków i wzorów użytkowych
w kraju. Uczelnia ta uzyskała też drugi wynik w państwie pod względem uzyskanych
patentów [Maliszewski, Berent, Kukulska i in. 2017, s. 16]. Najsłabszy wynik należy do
województwa warmińsko-mazurskiego. Nie najlepiej wypada też województwo podlaskie — 13 pozycja w rankingu.
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Przyczyny niskiej innowacyjności województwa podlaskiego
Województwo podlaskie, podobnie jak Warmia i Mazury, jest regionem typowo rolniczym.
Jest także jednym z najbiedniejszych regionów typu NUTS 2 w Unii Europejskiej. Decyduje o tym nie tylko położenie geograficzne wzdłuż wschodniej granicy zewnętrznej UE,
postrzegane jako bariera procesów rozwojowych, ale także rolniczy charakter struktury
gospodarczej regionu [Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 2013,
s. 13]. Region ten charakteryzuje się także słabą dywersyfikacją przemysłu. Kluczowe
branże to przemysł spożywczy i wyroby tytoniowe. Istotny jest także sektor wyrobów
z drewna, korka, słomy i wikliny, gumy oraz tworzyw sztucznych i metalu [Pulnar 2016].
W województwie podlaskim zaledwie 1% firm produkcyjnych działa w branżach
wysokiej techniki. Niska konkurencyjność regionu zniechęca przedsiębiorców do angażowania środków w działania z zakresu B+R. W porównaniu z innymi regionami występuje tu również słabo rozwinięta infrastruktura, a kluczowe branże są mało innowacyjne. Województwo podlaskie charakteryzuje się także małą liczbą firm z kapitałem
zagranicznym [Mariańska 2017].
Statystyki patentowe województwa podlaskiego świadczą również o tym, że innowacje wdrażane przez podlaskie firmy najczęściej nie stanowią nowości w takim stopniu,
aby można było ubiegać się o przyznanie ochrony własności przemysłowej. Poza tym
formalno-prawna ochrona technologii dotyczy zazwyczaj firm działających w branżach
wysokiej techniki, a takich w województwie podlaskim jest niewiele [Podlaska Strategia
Innowacji 2013, ss. 32–33].
Wśród zalet województwa podlaskiego wymienia się dość wysokie wskaźniki aktywności zawodowej, zatrudnienia i poziomu wykształcenia. Jednak według danych
Urzędu Statystycznego w Białymstoku liczba studentów i absolwentów szkół wyższych
w województwie podlaskim zmniejsza się z roku na rok (tabela 3). W 2016 roku w szkołach wyższych kształciło się o ponad 4% mniej studentów niż w roku poprzednim.
W tym czasie o 13% zmniejszyła się także liczba absolwentów [Liczba studentów i absolwentów szkół wyższych w województwie podlaskim 2017].
Tabela 3. Studenci i absolwenci szkół wyższych w województwie podlaskim
(w tys.; łącznie z cudzoziemcami)
2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Studenci

47,3

42,5

38,9

36,2

34,6

Absolwenci

14,0

12,1

10,9

9,5

—

Źródło: [Liczba studentów i absolwentów… 2017].
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Jako w jednym z nielicznych regionów w województwie podlaskim nastąpił wzrost
innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych bezpośrednio po przystąpieniu do
UE. Oznacza to, że istotne znaczenie w tej dziedzinie odegrały fundusze strukturalne
na cele innowacyjne. Wynika z tego również, że innowacyjność podlaskich firm w tym
czasie była rezultatem zakupu nowych maszyn i urządzeń ze środków unijnych. W ten
sposób podlaskie przedsiębiorstwa stały się jedynie uczestnikami procesu dyfuzji innowacyjnych rozwiązań, a nie kreatorami nowych technologii. Zauważalna była też
tendencja do wykorzystywania ceny jako czynnika walki konkurencyjnej, co świadczy
o niskiej innowacyjności stosowanych rozwiązań organizacyjnych i marketingowych
w porównaniu z innymi regionami. Tymczasem to właśnie innowacje organizacyjne
gwarantują wyższą jakość produktu, wyższą wydajność pracy oraz większą zdolność
przedsiębiorstw do uczenia się i wykorzystywania nowej wiedzy oraz nowych technologii [Podlaska Strategia… 2013, ss. 31–32].
Województwo podlaskie charakteryzuje się także niskim odsetkiem przychodów
ze sprzedaży nowych i ulepszonych produktów. Przedsiębiorstwa bazują bowiem na
sprawdzonym asortymencie, który pozwala im utrzymać się na rynku lokalnym. Rzadko stosują ofensywną strategię konkurencyjną. Nie angażują się również we współpracę w ramach działalności innowacyjnej, która umożliwia wymianę doświadczeń oraz
dostęp do szerszych zasobów wiedzy i technologii. Wśród przeszkód w prowadzeniu
działalności innowacyjnej wymienia się także brak wykwalifikowanego personelu oraz
trudności w znalezieniu partnerów do współpracy [Podlaska Strategia… 2013, ss. 32–35].

Szanse rozwoju województwa podlaskiego
Województwo podlaskie posiada wiele atutów, aby rozwinięte sektory takie jak produkcja wysokiej jakości żywności czy produkcja maszyn rolniczych mogły budować przewagi konkurencyjne regionu. Stymulowaniu innowacyjności w województwie podlaskim
ma służyć Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje2 województwa podlaskiego na lata 2015–2020+ (RIS 3). Promowanie, zwiększenie wydatków
na B+R oraz współpraca sfery biznesu z instytucjami badawczymi to podstawowe cele,
których realizacja ma zapewnić szybszy wzrost gospodarczy regionu. Przygotowanie
takiej strategii jest również warunkiem niezbędnym do uzyskania wsparcia na obszar
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2
W 2010 roku Komisja Europejska przyjęła strategię „Europa 2020”. Jednym z trzech priorytetów stał się „inteligentny rozwój”, którego istotę stanowi gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach. Jedną z trzech inicjatyw
określono jako „Unia Innowacji”. Inicjatywa ta ma wprowadzić Europę na ścieżkę zrównoważonego rozwoju
dzięki działaniom w ramach „inteligentnych specjalizacji”. Tym samym stały się one podstawą dla wykorzystania
funduszy strukturalnych na badania i innowacje w latach 2014–2020 [Pylak, Majerek, Sieradzka i in. 2014, s. 11].
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badawczo-rozwojowy ze środków unijnych. Mają one trafić nie tylko do już rozwiniętych gałęzi przemysłu, ale także wspierać specjalizacje wschodzące, charakteryzujące się
wysoką dynamiką wzrostu [Plan rozwoju… 2016, ss. 5–7].
Za cel nadrzędny przyjęto wzrost aktywności innowacyjnej oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw w regionie. Będzie on realizowany z zastosowaniem trzech celów
szczegółowych: kapitału ludzkiego dla innowacji, przedsiębiorczości w powiązaniu
z innowacyjnością oraz konkurencyjności przez innowacje. Wskaźnikami sukcesu Planu
mają być [Plan rozwoju… 2016, s. 8]:
·· wzrost liczby przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym (od
1 270 obecnie do 1 410 w 2020 roku),
·· wzrost nakładów ogółem na B+R w stosunku do PKB (od 0,44% obecnie do 0,9%
w 2020 roku),
·· wzrost udziału nakładów przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem (od 18,8%
obecnie do 36% w 2020 roku).
Wzrost liczby przedsiębiorstw w regionie, a tym samym wzrost ich nakładów na B+R,
wymaga zrealizowania celu związanego z kapitałem ludzkim. W porównaniu z pozostałymi województwami w województwie podlaskim znacznie mniej osób decyduje się
na prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego niezbędne są działania w kierunku
wsparcia jednostek edukacyjnych w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych
i innowacyjnych oraz zwiększenie oferty edukacyjnej dla przedsiębiorców i ich pracowników, również w zakresie kursów, szkoleń i praktyk, co korzystnie wpłynie na rozwój
współpracy na linii instytucja edukacyjna–biznes. Wzrost wskaźnika przedsiębiorczości
wymaga także wsparcia zarówno istniejących, jak i powstających firm, zwłaszcza tych,
które wykazują duży potencjał innowacyjności. Dla podniesienie rangi województwa
podlaskiego istotne znaczenie ma także współpraca przedsiębiorstw ze środowiskiem
naukowym, wsparcie rozwoju działalności B+R w przedsiębiorstwach oraz inwestowanie w nowe technologie [Plan rozwoju… 2016, ss. 31–35].
Na realizację założonych celów przewidziano środki na poziomie 4,366 mld PLN,
z tego około 40% z RPOWP 2014–2020, prawie 61% z programów krajowych i około 0,5%
z programów wspólnotowych. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że środki pochodzące z RPOWP często nie są wystarczające, dlatego podstawowym źródłem wspierania B+R pozostają programy krajowe i wspólnotowe. Pamiętając o tym, że region nie
zwiększy konkurencyjności bez wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości, konieczna jest
większa i bardziej zróżnicowana ich liczba. Dlatego też Plan zakłada wsparcie rozwoju
edukacji w zakresie przedsiębiorczości innowacyjnej [Plan rozwoju… 2016, ss. 8–9].
Proces identyfikacji obszarów, które mogą wzmocnić potencjał rozwojowy województwa podlaskiego, oparto na diagnozie potencjału gospodarczego, naukowo-
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-technologicznego, edukacyjnego i instytucjonalnego. Przy określaniu specjalizacji
województwa wzięto także pod uwagę możliwość wykorzystania ograniczonych zasobów i specyficznych cech regionu. Na tej podstawie sformułowano następujące wnioski [Plan rozwoju… 2016, ss. 19–20]:
·· w województwie podlaskim występuje wysokie zatrudnienie i wysoki udział w eksporcie w takich sektorach gospodarki, jak: przetwórstwo rolno-spożywcze; produkcja
maszyn, statków i wyrobów z tworzyw sztucznych; produkcja wyrobów z drewna;
·· coraz większą rolę odgrywają branże charakteryzujące się rosnącą dynamiką wzrostu na tle kraju, jak np. produkcja oprogramowania;
·· na terenie województwa funkcjonują jednostki naukowe oferujących kształcenie
zarówno z zakresu nauk ścisłych, jak i humanistycznych;
·· rozwijają się instytucje z otoczenia biznesu, wzmacnia się przy tym nie tylko rola tych
już istniejących, ale także powstają nowe podmioty, takie jak parki technologiczne.
Autorzy Planu podkreślają, że województwo, które charakteryzuje się dominacją
sektorów tradycyjnych i niskim wskaźnikiem innowacyjności powinno specjalizować
się w wybranych silnych sektorach oraz rozwijać nowoczesny przemysł i usługi. Określenie czynników determinujących możliwości rozwoju województwa podlaskiego na
bazie inteligentnych specjalizacji wymagało zdefiniowania mocnych i słabych stron
oraz szans i zagrożeń z punktu widzenia tego regionu. W tym celu wykorzystano analizę SWOT (tabela 4) [Plan rozwoju… 2016, s. 21].
Tabela 4. Analiza SWOT dla województwa podlaskiego
Mocne strony
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• rozwinięte grupy firm wyróżniające się na tle
kraju, np. produkcja maszyn dla rolnictwa,
produkcja mleczarska
• sieciowe ośrodki wzrostu — istnieją
przedsiębiorstwa funkcjonujące w
klastrach charakteryzujące się wysoką
konkurencyjnością i innowacyjnością np.
Podlaski Klaster Bielizny
• czyste i różnorodne środowisko przyrodnicze
z możliwością rozwoju specjalizacji ekologicznej
• korzystne przygraniczne położenie
• doświadczenie wielu firm we współpracy
międzynarodowej z rynkami wschodnimi
• jednostki naukowe klasy A+ (Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku) oraz A (m.in.
Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika
Białostocka), które posiadają doświadczenie
we współpracy z biznesem

Słabe strony
• niski poziom wartości globalnej eksportu oraz
BIZ
• niezadowalający poziom współpracy między
przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo-badawczymi
• słabe powiązanie szkolnictwa (także wyższego)
ze sferą gospodarczą
• niski udział kształcenia zawodowego
w systemie edukacyjnym województwa
• niski poziom wskaźnika przedsiębiorczości
• problemy z wdrażaniem innowacji oraz
wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa
środków pochodzących z PO IG
• niska efektywność centrów transferu
technologii oraz parków naukowotechnologicznych
• niski poziom nakładów na B+R
• zapóźnienia infrastrukturalne
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Szanse
• rozwój technologii TIK
• wzrost popytu na żywność wysokiej jakości,
ekologiczną, regionalną
• przygraniczne położenie
• polityka UE wspierająca rozwój infrastruktury
• dostępność środków unijnych na działalność
innowacyjną
• wzrost aktywności fizycznej i zawodowej
starzejącego się społeczeństwa jako szansa
rozwoju usług medycznych

Zagrożenia

• trudne relacje UE – Rosja
• ograniczenia polityczne, ekonomiczne
i administracyjne utrudniające możliwości
wykorzystania przygranicznego położenia
• regulacje prawne i rozwiązania systemowe

Źródło: [Plan rozwoju… 2016, ss. 21–23].

Przeprowadzona analiza umożliwiła wyodrębnienie dwóch inteligentnych specjalizacji dla województwa podlaskiego:
a) rdzeń specjalizacji — „Innowacje w obszarach, w których już dziś województwo
posiada ponadprzeciętny potencjał”, tworzony przez sektory gospodarcze skupione
w czterech obszarach:
·· sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane (np. logistyka na potrzeby sektora
rolno-spożywczego;
·· przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane;
·· sektor medyczny oraz nauki o życiu i sektory powiązane (np. biotechnologia,
rehabilitacja);
·· ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane (np. rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne).
b) specjalizacje wschodzące — „Innowacje w sektorach o dużym potencjale wzrostu”, nie należą do rdzenia, ale spełniają dwa kryteria: ich wsparcie będzie odbywać
się w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji3 i/lub dynamika wzrostu zatrudnienia danej grupy w województwie podlaskim przekracza za trzy ostatnie lata średnią
dynamikę wzrostu tej grupy w kraju. Dokument Krajowej Inteligentnej Specjalizacji
wskazuje 19 inteligentnych specjalizacji. Są to m.in.: wytwarzanie produktów leczniczych, żywność wysokiej jakości, inteligentne i energooszczędne budownictwo, minimalizacja wytwarzania odpadów, automatyzacja i robotyka procesów technologicznych oraz inteligentne technologie kreacyjne [Plan rozwoju… 2016, ss. 25–26].
Rozwój wymienionych specjalizacji, a także innych aktywności przedsiębiorstw, będzie wymagał bezpośrednich relacji biznesu z nauką, jednostkami B+R lub edukacją,

3

Zdefiniowane przez Ministerstwo Gospodarki w ramach procesu wyłaniania krajowej inteligentnej specjalizacji.

105

Agnieszka Piekutowska

a także kooperacji innowacyjnych przedsiębiorstw. W celu przełamania barier innowacyjności województwo podlaskie musi także zmienić podejście do innowacji. Wymaga
to rozwiązania problemów w zakresie jakości kapitału ludzkiego w obszarze innowacji,
większego zaangażowania firm oraz większych środków naukowo-badawczych na działalność innowacyjną [Plan rozwoju… 2016, ss. 29–35].

Podsumowanie
Województwo podlaskie charakteryzuje się niewielkim potencjałem innowacyjnym
w regionie. Dane statystyczne potwierdzają, że zarówno pod względem wydajności pracy, jak i wysokości wydatków na B+R czy liczby wydanych patentów pozostaje w tyle za
innymi województwami. Wśród przyczyn niskiej innowacyjności wymienia się zarówno
położenie geograficzne, jak i rolniczy charakter gospodarki regionu oraz słabą dywersyfikację przemysłu. W porównaniu z innymi regionami występuje tu również słabo rozwinięta infrastruktura, a kluczowe branże są mało innowacyjne. Dlatego konieczne staje
się podejmowanie działań mających ma celu wzrost konkurencyjności, a tym samym
rozwój regionu. Wymaga to zwiększenia zdolności regionalnych firm do wprowadzania
innowacji.
W tym celu władze regionalne podejmują szereg działań oferujących różne formy
wsparcia podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstw w regionie właśnie poprzez innowacje. Jednym z nich jest Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+, który ma zapewnić efektywne
wdrażanie strategii rozwoju województwa w obszarze innowacyjności, badań i rozwoju
oraz przedsiębiorczości. Celem jest wzrost liczby przedsiębiorstw oraz wydatków na
B+R do 2020 roku do poziomu zapewniającego poprawę innowacyjności województwa
podlaskiego.
Proponowane kierunki zmian tworzą nowe możliwości rozwoju innowacyjności
działających w tym regionie przedsiębiorstw i budzą nadzieję na poprawę trudnej sytuacji województwa podlaskiego.
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Orientacja przedsiębiorcza a rozwój zdolności
dynamicznych — ujęcie literaturowe1
Entrepreneurial Orientation and the Development of the Dynamic
Capabilities — The Scientific Literature Context

Abstract: The aim of the study is to recognize if the entrepreneurial orientation contributes to the development of the dynamic capabilities. The considerations were formed into
the two-parts structure. First, the conceptualization of the entrepreneurial orientation and
the dynamic capabilities were presented, then the findings of the researchers on the implication of entrepreneurial orientation to the development of the dynamic capabilities
were discussed. It was concluded that the relationship between the entrepreneurial orientation and the dynamic capabilities is the result of organizational learning. In addition,
the controversies appeared on the issue whether entrepreneurial orientation and dynamic
capabilities are an inherent component of the organization regardless its size and age. The
applied method was the scientific literature study.
Key words: entrepreneurial orientation, dynamic capabilities, organizational learning
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Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu badawczego Strategiczny wymiar dynamicznych
zdolności polskich przedsiębiorstw finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki UMO-2013/11/B/
HS4/00697.
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Wprowadzenie
Orientacja przedsiębiorcza (ang. entrepreneurial orientation — EO) jest jedną z najważniejszych i najbardziej ugruntowanych koncepcji na polu przedsiębiorczości [Anderson
i in. 2015, ss. 1579–1596]. W środowisku, w którym przedsiębiorstwa muszą stale poszukiwać nowych szans, EO rozumiana jako stopień, w jakim organizacja jest przedsiębiorcza w odniesieniu do strategii i orkiestracji zasobów, jest także jedną z niewielu jej cech,
które mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej [Semrau, Ambos, Kraus 2016, ss. 928–
1932]. Przy czym Ireland, Hitt i Sirmon [2003, ss. 963–989] stwierdzili, że EO wspomaga
tworzenie tymczasowych przewag konkurencyjnych, a co za tym idzie, może nie zapewniać ich ponawiania w długim okresie. Ustalenia te wskazują, że poleganie wyłącznie na
przedsiębiorczym sposobie myślenia nie zapewnia pełnego wglądu w tworzenie źródeł
przewagi konkurencyjnej organizacji [Wiklund, Shepherd 2005, ss. 71–91]. Jest to tym
istotniejsze, że wraz z narastaniem tempa zmian w środowisku, częstokroć prowadzących do nieokreśloności [Berends i in. 2014, ss. 615–635], umacnia się przekonanie o coraz szybciej przemijającej przewadze konkurencyjnej [McGrath 2013].
Te ustalenia zachęcają do kontynuowania dociekań naukowych w celu rozpoznania
następstw orientacji przedsiębiorczej, która w myśl argumentów wysuniętych przez
Walesa, Gupta i Mousa [2013, ss. 357–383] jest powiązana z wynikami, ale także z innymi
zjawiskami organizacyjnymi, w tym z rozwojem zdolności dynamicznych. Stąd też cel
opracowania stanowi rozpoznanie, jak orientacja przedsiębiorcza przyczynia się do rozwoju zdolności dynamicznych.
Realizacja przyjętego celu nastąpi w drodze przeglądu literatury przedstawiającej
rezultaty prac badawczych nad charakterem powiązań między orientacją przedsiębiorczą a zdolnościami dynamicznymi organizacji i przewagą konkurencyjną.
Obrany cel opracowania wymaga, aby zasadnicze rozważania zostały poprzedzone
rozpoznaniem pojmowania dwóch głównych konstruktów, tj. „orientacji przedsiębiorczej” i „zdolności dynamicznych” w badaniach naukowych.

1. Orientacja przedsiębiorcza i zdolności dynamiczne:
konceptualizacje konstruktów
Pomimo intensywności dociekań naukowych orientacja przedsiębiorcza nie doczekała
się jeszcze jednolitej definicji. Konceptualizacje tego konstruktu, do których często odwołują się inni badacze, przedstawiono w tabeli 1.
110

Orientacja przedsiębiorcza a rozwój zdolności dynamicznych — ujęcie literaturowe

Tabela 1. Konceptualizacje orientacji przedsiębiorczej
Autor/Autorzy

Definicja

Miller
(1983)

Organizacja o orientacji przedsiębiorczej to taka, która angażuje
się w innowacje, podejmuje ryzykowne działania i dąży, żeby jako
pierwsza przedstawić innowacje na rynku i pokonać konkurencję

Covin i Slevin
(1989)

Orientacja przedsiębiorcza odzwierciedla nastawienie organizacji,
jej postawę do angażowania się w działania strategiczne mające
charakter jednocześnie innowacyjny, proaktywny i obarczony
ryzykiem, które bezpośrednio i znacząco wpływają na wyniki firmy

Lumpkin i Dess
(1996)

Orientacja przedsiębiorcza to procesy, praktyki i aktywności zarządcze
o charakterze autonomicznym, innowacyjnym ryzykownym, proaktywnym i agresywnie konkurencyjnym prowadzące do „nowego wejścia”

De Clercq, Thongpapanl
i Dimov
(2009)

Orientacja przedsiębiorcza to silne zobowiązanie do równoczesnego
podejmowania ryzyka w wypróbowywaniu nowych produktów,
wprowadzaniu innowacji w celu odmładzania oferty rynkowej
i stawania się bardziej aktywnym niż rywale

Rauch, Wiklund,
Lumpkin i Frese
(2009)

Orientacja przedsiębiorcza to proces generowania strategii, którą
menedżerowie wykorzystują do podejmowania decyzji poprzez
upowszechnianie celów organizacji, utrzymywanie wizji i tworzenie
trwałych przewag konkurencyjnych

Morris, Kuratko i Covin
(2011)

Orientacja przedsiębiorcza to proces dotyczący metod, praktyk
i stylów podejmowania decyzji, intencji i działań głównych
uczestników procesu wytwórczego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Miller 1983, ss. 770–791; Covin, Slevin 1989, ss. 75–87; Lumpkin, Dess 1996, ss. 135–172; De Clercq, Thongpapanl, Dimov 2009; Rauch i in. 2009, ss. 761–787; Morris,
Kuratko, Covin 2011].

Do tej pory większość badaczy opierała się na konceptualizacji Millera [1983] oraz
skalach Covina i Slevina [1989, ss. 75–87]. Miller zdefiniował orientację przedsiębiorczą
jako wielowymiarową koncepcję obejmującą działania organizacji w kierunku innowacji, podejmowania ryzyka i proaktywności [1983, ss. 770–791]. Covin i Slevin wskazują
na trzy wymiary orientacji przedsiębiorczej, które działają wspólnie, tworząc jednowymiarowy konstrukt. Z kolei Lumpkin i Dess stwierdzili, że powinna ona zawierać dwa
dodatkowe (w porównaniu z początkową propozycją opracowaną przez Covina i Slevina — 1989, ss. 75–87) wymiary, tj.: autonomię i agresywność konkurencyjną [1996,
ss. 135–172]. Orientacja przedsiębiorcza jest jedną z orientacji strategicznych organizacji [Covin, Slevin 1989, ss. 75–87]. Zatem jest to konstrukt strategiczny, którego domena
konceptualna obejmuje pewne rezultaty pojawiające się na poziomie organizacji oraz
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dotyczące zarządzania, preferencji, przekonań i zachowań kadry zarządzającej najwyższego szczebla [Covin i in. 2006, ss. 57–81]. Pozwala on zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego niektóre organizacje są w stanie się odnawiać, wchodząc na nowe trajektorie
wzrostu.
Z wielowymiarowością tej orientacji organizacji wiąże się również zasygnalizowany
już powyżej problem współzależności między poszczególnymi wymiarami, a zatem jej
wewnętrznej konstrukcji. W konceptualizacjach i operacjonalizacjach orientacji występują dwa główne podejścia metodologiczne taktujące EO jako konstrukt jednowymiarowy bądź wielowymiarowy [Bratnicki, Zbierowski 2013, ss. 141–158; Wójcik-Karpacz
2016, ss. 594–608]. Przy czym oba te podejścia zakładają, że choć wymiarów może być
więcej niż jeden, to różnią się one założeniami dotyczącymi zależności między wyróżnionymi wymiarami EO [Karpacz 2016, ss. 9–15].
Kwestie wymiarów orientacji przedsiębiorczej były i nadal są częstym tematem badawczym. Charakterystykę wymiarów EO w koncepcjach wybranych badaczy przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wymiary orientacji przedsiębiorczej
Autor/Autorzy

Wymiary

Covin i Slevin
(1989)

podejmowanie ryzyka, innowacyjność,
proaktywność

Zahra
(1991)

innowacyjność,
podejmowanie ryzyka, proaktywność

Zahra
(1993)

innowacyjność

Lumpkin i Dess
(2001)

innowacyjność, podejmowanie ryzyka, proaktywność,
agresywna konkurencyjność

Dyduch
(2008)

innowacyjność, proaktywność, podejmowanie ryzyka,
niezależność, konkurencyjna agresywność

Bratnicki i Gabryś
(2011)

proaktywność, podejmowanie ryzyka, innowacyjność

Zbierowski
(2012)

proaktywność, podejmowanie ryzyka, innowacyjność

Źródło: [Covin, Slevin 1989, ss. 75–87; Zahra 1991, ss. 259-285, 1993, ss. 319–340; Lumpkin, Dess 1996,
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Wśród badaczy istnieje zgodność co do istoty EO, lecz nadal nierozstrzygnięta pozostaje kwestia wymiarów, które są konieczne do jej ocenienia. Niemniej jednak wszystkie
one są osadzone w filozofii organizacji, która napędza proces decyzyjny i zachowania
jej uczestników w kierunku tworzenia nowych produktów, stosowania nowych metod produkcji lub oferowania usług oraz wchodzenia na nowe rynki [Stevenson, Jarillo
1990]. Pomimo tych niejednoznaczności EO jest postrzegana jako rzetelna miara poziomu przedsiębiorczości w organizacjach [np. Dyduch 2008, s. 89; Rigtering i in. 2014,
ss. 275–294].
Jednakże obecne pojmowanie EO nie rozwiązuje wszystkich dyskusyjnych kwestii,
w tym tego, czy wszystkie nowe przedsięwzięcia (a zwłaszcza w branżach wysokich
technologii) są ze swej natury zorientowane przedsiębiorczo [Stam, Elfring 2008, ss. 97–
111]. Założenie to nie znajduje wsparcia empirycznego, gdyż istnieją znaczne różnice
między nowymi przedsięwzięciami podejmowanymi w tych branżach a poziomem
podejmowanego ryzyka, innowacyjnością oraz aktywnością w pogoni za szansami
[np. Stam, Elfring 2008, ss. 97–111; Rindova, Barry, Ketchen 2009, ss. 477–491].
Co więcej, przegląd literatury ujawnia kolejną niejednoznaczność. Tym razem odnoszącą się do tego, czy EO można utożsamiać ze zdolnościami dynamicznymi. Niektórzy
badacze [np. Liu i in. 2014, ss. 47–68; Gupta, Dutta 2014, ss. 157–173] twierdzą, że orientacja przedsiębiorcza jest szczególną zdolnością dynamiczną organizacji przygotowującą
ją do wykorzystania pojawiających się szans biznesowych, a co za tym idzie, uzyskania
przewagi konkurencyjnej. Inni zaś dowodzą [np. Jantunen i in. 2005, ss. 223–243], że
te zdolności stanowią odzwierciedlenie przedsiębiorczego aspektu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem.
Zgodnie z logiką podejścia zasobowego do budowania przewagi konkurencyjnej (ang. resource-based view — RBV) EO jako zasób strategiczny ma tylko potencjalną wartość [Gatignon, Xuereb 1997, ss. 77–90; Murray, Gao, Kotabe 2011, ss. 252–269].
Stąd posiadanie EO jest koniecznym, ale niewystarczającym warunkiem dostarczania
wartości [por. Barney 1991]. Organizacja, aby wykorzystać EO na rzecz uzyskania przewagi konkurencyjnej, musi podjąć odpowiednie działania strategiczne, tj. wykształcić
zdolności, dzięki którym zasoby zamiast prostej heterogeniczności nabiorą cech unikalnej konfiguracji [Murray i in. 2011, ss. 252–269]. RBV wskazuje, że zasoby i zdolności
organizacji mają istotny wpływ na jej orientację strategiczną [Teece, Pisano, Shuen 1997,
ss. 509–533]. Zdolności dynamiczne ułatwiają wczesne dostrzeganie szans i zagrożeń,
które powodują bardziej agresywne zachowania ze strony firm próbujących przewidzieć konkurencyjne działania rywali [Barringer, Bluedorn 1999, ss. 421–444]. Jednakże
relatywnie niewiele wiadomo na temat wpływu EO na zdolności dynamiczne, gdyż badania empiryczne w tym zakresie są dotychczas niewystarczająco zaawansowane.
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Koncepcja zdolności dynamicznych, przekształcając statyczną perspektywę podejścia zasobowego, prowadzi do wyjaśnienia osiągania przewagi konkurencyjnej w dynamicznym kontekście [Helfat, Martin 2015, ss. 1281–1312], w którym trwałość przewagi
konkurencyjnej opiera się nie na trudności replikowania cennych zasobów organizacji,
ale na złożoności w replikowaniu ich zdolności dynamicznych [Teece 2007, ss. 1319–1350].
Ustalenia badawcze dokonane w ramach koncepcji RBV nie domykają dyskusji o rozwoju tego typu zdolności organizacji. Wobec tego warto skierować dalsze rozważania
w stronę koncepcji zdolności dynamicznych (ang. dynamic capability view).
Koncepcja zdolności dynamicznych została zapoczątkowana w pracy Schumpetera
w 1934 roku [Pavlou, Sawy 2011; Jiao i in. 2013], w której zauważył, że rutyny i zdolności
składające się na fundamentalną strukturę organizacji w wyniku ewolucji dopasowują
organizację do otoczenia, a co za tym idzie, determinują wyniki [Krzakiewicz, Cyfert
2014, ss. 7–18; Makkonen i in. 2014, ss. 2707–2719]. Ponadto Schumpeter zasugerował,
że nowatorskie połączenie wiedzy i istniejących zasobów organizacji poprzez wprowadzenie nowych zdolności operacyjnych stanowi klucz do zdolności dynamicznych
[Pavlou, Sawy 2011, ss. 239–273; Jiao i in. 2013, ss. 188–205; Makkonen i in. 2014, ss. 2707–
2719]. Zapoczątkowana w ten sposób koncepcja zdolności dynamicznych zwróciła uwagę kolejnych badaczy. Niektóre z wczesnych prac o rozwoju zdolności dynamicznych
dotyczą architektury innowacji [Henderson, Clark 1990, ss. 9–30] czy zdolności kombinacyjnych [Kogut, Zander 1992, ss. 383–397]. Rozszerzenia tych badań dokonali Teece
i Pisano [1994], a następnie Teece, Pisano i Schuen (1997), w których opracowali oni pojęcie zdolności dynamicznych oraz ich antecedencji. Stąd teoretyczne ramy zdolności
dynamicznych Teece [2007] oraz ich wcześniejsza konceptualizacja [Teece, Pisano, Shuen 1997, ss. 509–533] wskazywały przewagę konkurencyjną w turbulentnych i nieprzewidzianych uwarunkowaniach otoczenia, jako funkcję zdolności dynamicznych. W tym
sensie działalność organizacji biznesowych w takich warunkach otoczenia zależy od ich
zdolności do odnawiania i rekonfigurowania ich kompetencji oraz od istnienia zdolności do reagowania na zmiany otoczenia.
Przegląd wybranych konceptualizacji zdolności dynamicznych przedstawiono
w tabeli 3.
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Tabela 3. Definicje zdolności dynamicznych
Autor/Autorzy

Definicja

Teece, Pisano i Shuen
(1997)

Zdolność organizacji do integrowania, budowania
i rekonfigurowania wewnętrznych i zewnętrznych kompetencji
(tj. wiązki specyficznych aktywów, które są wbudowane
w zintegrowaną wiązkę jednostek i grup) w celu sprostania
wymogom gwałtowanie zmieniającego się otoczenia

Eisenhardt i Martin
(2000)

Zbiór możliwych do zidentyfikowania i analizy szczegółowych
procesów dotyczących integrowania, rekonfigurowania,
pozyskiwania i pozbywania się zasobów, aby odpowiedzieć
na rozwój rynku lub stworzyć go

Zollo i Winter
(2002)

Zdolności dynamiczne to wyuczony i stabilny wzorzec/wzorce
zbiorowej aktywności, poprzez który organizacja systematycznie
generuje i modyfikuje swoje rutyny operacyjne w poszukiwaniu
poprawy efektywności

Blyler i Coff
(2003)

Zdolności dynamiczne to proces integrowania, rekonfigurowania,
pozyskiwania i uwalniania zasobów po to, by reagować na zmiany
rynku bądź je wywoływać

Agarwal i Helfat
(2009)

Zdolności dynamiczne to zdolności organizacyjne do celowego
tworzenia, rozszerzania lub zmieniania swojej bazy zasobowej

Barreto
(2010)

Zdolności dynamiczne to potencjał organizacji do systematycznego rozwiązywania problemów związanych z przekształcaniem jej
zasobów, ze względu na odkryte szanse i zagrożenia

Teece
(2012)

Zdolności dynamiczne są wyższego rzędu zdolnościami, które
przedsiębiorstwa wykorzystują do integrowania, tworzenia
i rekonfigurowania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów
skierowanych na adaptację do szybko zmieniających się
warunków otoczenia biznesowego bądź kształtowania tych zmian

Helfat i Martin
(2015)

Zdolności, dzięki którym menedżerowie tworzą, rozszerzają
i modyfikują sposoby, dzięki którym organizacje zarabiają na
życie, które pomagają wyjaśnić związek między jakością decyzji,
strategiczną zmianą i wynikami organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Teece, Pisano, Shuen 1997, ss. 509–533; Eisenhardt, Martin
2000, ss. 1105–1121; Zollo, Winter 2002, ss. 339–351; Blyler, Coff 2003, ss. 677–686; Agarwal, Helfat 2009,
ss. 281–293; Barreto 2010, ss. 837–853; Teece 2012, ss. 1395–1401; Helfat, Martin 2015, ss. 1281–1312].
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Konstrukt zdolności dynamicznych odwołuje się do fundamentalnego w zarządzaniu strategicznym pytania o to, jak organizacja może radzić sobie z otoczeniem, szczególnie gdy zachodzące w nim zmiany są dynamiczne i wymagają dynamicznego charakteru radzenia sobie, odzwierciedlanego w możności odnawiania zdolności tak, aby
osiągać zbieżność ze zmieniającym się otoczeniem [Teece, Pisano, Shuen 1997, ss. 509–
533; Teece 2012, ss. 1395–1401]. Stąd też jednym z głównych ognisk krytyki podejścia
zdolności dynamicznych jest brak precyzyjnej definicji głównego konstruktu oraz
ugruntowania empirycznego pomiaru [Easterby-Smith, Lyles, Peteraf 2009, ss. S1–S8].
Do tego inni badacze dodają, że zdolności dynamiczne są tautologicznie powiązane
z osiąganiem efektów [Priem, Butler, 2001, ss. 22–40], bowiem, „jeśli organizacja posiada zdolności dynamiczne, to musi dobrze działać, a jeśli organizacja ma dobre wyniki, to musi mieć zdolności dynamiczne” [Cepeda, Vera 2007, s. 427]. W efekcie badacze
[np. Pavlou, El Sawy 2011, ss. 239–273] postrzegają zdolności dynamiczne jako złożone,
niełatwe do zaobserwowania i przyczynowo niejednoznaczne. A ich efekty są warunkowe i zależą od ich wewnętrznego dopasowania do struktury organizacyjnej [Wilden
i in. 2013, ss. 72–96], strategii i dynamizmu otoczenia [Wang, Senaratne, Rafiq 2015,
ss. 26–44]. Wobec tego brakuje argumentów, które pozwoliłyby uznać, że zdolności dynamiczne mogą być podatne na działanie kierownicze, a to oznacza, że menedżerowie
mogą nawet nie zaznać ich istnienia w praktyce [Wójcik-Karpacz 2014, ss. 271–286], co
stanowi poważny słaby punkt tego konceptu.
Porównując różne terminy i ich znaczenia używane w literaturze podczas opisywania zdolności dynamicznych, badacze wyłaniali odpowiadające im wymiary, będące
w istocie zestawami współzależnych komponentów, które konstytuują zdolności dynamiczne. Zestawy wymiarów zdolności dynamicznych proponowanych przez wybranych badaczy przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Wymiary zdolności dynamicznych
Autor/Autorzy

Teece, Pisano i Shuen
(1997)

Eisenhardt i Martin
(2000)
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Wymiary
zdolności integrowania
zdolności tworzenia
zdolności rekonfigurowania
zdolności integracji zasobów,
zdolności rekonfiguracji zasobów
zdolności pozyskiwania zasobów i ich uwalniania
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Autor/Autorzy

Wang i Ahmed
(2007)

Barreto
(2010)

Jantunen, Ellonen i Johansson
(2012)

Wymiary
zdolności absorpcyjne
zdolności adaptacyjne
zdolności innowacyjne
zdolności strategicznego nadawania sensu
zdolności podejmowania decyzji we właściwym czasie
zdolności implementacji zmian
zdolności wyczuwania
zdolności wykorzystywania
zdolności rekonfigurowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Teece, Pisano, Shuen 1997, ss. 509–533; Eisenhardt, Martin
2000, ss. 1105–1121; Wang, Ahmed 2007, ss. 26–44; Barreto 2010, ss. 256–280; Jantunen, Ellonen, Johansson 2012, ss. 141–155].

Kolejnym istotnym problemem, któremu w literaturze poświęca się uwagę, jest powiązanie zdolności dynamicznych z wielkością i wiekiem organizacji. Pewne grono naukowców [np. Helfat, Peteraf 2003, ss. 997–1010] wyklucza bowiem, by każda organizacja posiadała zdolności dynamiczne. Twierdzą, że w nowo powstałej organizacji to nie
zdolności dynamiczne są czynnikiem determinującym ścieżkę jej ewolucji. Ich zdaniem
nie mogą pełnić takiej roli, ponieważ nowa organizacja nie ma zdolności dynamicznych
[Helfat, Peteraf 2003, ss. 997–1010]. Potwierdzają to inni badacze [np. Teece, Pisano 1994,
ss. 537–555], którzy opowiadają się za tym, że budowanie zdolności dynamicznych
może trwać lata, a nawet dekady, co z definicji czyni ich posiadanie cechą organizacji
znajdujących się w innych niż początkowa fazach rozwoju.
Argumenty badaczy przeciwko immanentnemu wkomponowaniu zdolności dynamicznych w organizację są oparte na założeniu niedostatku długoterminowej motywacji, zasobów i sieci relacji ze strony młodych i niewielkich organizacji [Helfat, Peteraf
2003, ss. 997–1010]. Takie organizacje nie mają wystarczająco dużo czasu na budowę
zdolności dynamicznych, a zatem na stworzenie rutynowego sposobu modyfikacji
zdolności operacyjnych. Jak twierdzą badacze, nie uzyskują one wyraźnych korzyści
netto dzięki zastosowaniu wysoce zrutynizowanej metody zmiany zdolności operacyjnych w porównaniu z ich zmianą metodą ad hoc [Winter 2003, ss. 991–995]. Dzieje się
tak dlatego, że zdolności dynamiczne stanowią inwestycję, która z góry łączy wysokie
koszty stałe z niskimi kosztami zmiennymi wynikającymi z posiadania zdolności dynamicznych, a wysokie koszty początkowe nie przynoszą korzyści niewielkim młodym
organizacjom, które muszą skoncentrować się na krótkoterminowej perspektywie, aby
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pokryć zobowiązania wynikające z nowości i niewielkich rozmiarów. Nowo powstałe
organizacje mają niedostateczny luz (ang. slack), aby uczynić zrutynizowane metody
zmiany (wymagające dedykowanych zasobów) ekonomicznie atrakcyjnymi. Ponadto
takie podmioty mają mniejsze szanse na osiągnięcie skali uzasadniającej posiadanie
zdolności dynamicznych oraz zdobycie utalentowanego menedżera niezbędnego do
budowy, utrzymywania i wdrażania zdolności dynamicznych [Arend 2014, ss. 33–57].
Z drugiej strony są też tacy badacze, którzy głoszą wprost [np. Arthurs, Busenitz
2006, ss. 195–215] bądź w sposób dorozumiany [np. Winter 2003, ss. 991–995] pogląd
całkowicie odmienny. Ich zdaniem nawet nowo powstałe organizacje posiadają zdolności dynamiczne, a Newbert, Gopalakrishnan i Kirchoff [2008, ss. 6–19] twierdzą wręcz, że
posiadane przez nie zdolności przedsiębiorcze to właśnie zdolności dynamiczne.
Ponadto badacze podejmują kwestię powiązania posiadania/nieposiadania zdolności dynamicznych z typem otoczenia, w jakim prowadzona jest działalność biznesowa. Eisenhardt i Martin [2000, ss. 1105–1121], biorąc pod uwagę zewnętrzną naturę
zdolności dynamicznych, twierdzą nawet, że zdolności dynamiczne są różne w zależności od dynamizmu otoczenia: w umiarkowanie dynamicznym zależą od aktualnej wiedzy i stabilnych procesów, podczas gdy w wysoko dynamicznych rynkach są zależne
od szybkiego tworzenia nowej wiedzy i bardziej niestabilnych procesów. Ich zdaniem
na umiarkowanie dynamicznych rynkach, w których funkcjonują już skomplikowane
procedury organizacyjne, zdolności dynamiczne są manifestowane poprzez inkrementalny rozwój istniejących zasobów. Z kolei na rynkach dużych prędkości organizacje
działają na podstawie prostych rutyn, które umożliwiają menedżerom oderwanie się
od ustalonych rutyn i dają im szerokie pole do podejmowania decyzji, a także elastyczność w alokowaniu zasobów do radzenia sobie z szybkością i częstotliwością zmiany
środowiska.
Przytoczone powyżej argumenty nie pozwalają jednoznacznie określić, czy orientacja przedsiębiorcza i zdolności dynamiczne stanowią immanentny komponent wszystkich organizacji, a zatem tych niewielkich i młodych, jak i dużych oraz dojrzałych. Kontrowersje w tej kwestii narastają i skłaniają do kontynuowania badań w różnych klasach
wielkości i fazach cyklu życia organizacji.
Wyniki badań nie wskazują na bezpośrednie powiązanie pomiędzy EO a zdolnościami dynamicznymi.
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2. Uczenie się jako zmienna pośrednicząca relacji orientacji
przedsiębiorcza — zdolności dynamiczne
Mechanizmy organizacyjnego uczenia się odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu zdolności dynamicznych w warunkach wyznaczanych przez EO [Easterby-Smith, Prieto 2008,
ss. 235–249]. Mechanizmy uczenia się pokazują, że organizacja może ustanowić regularne działania, a cechy tych działań mogą pomóc jej członkom efektywnie gromadzić
i stosować zasoby wiedzy [Popper, Lipshitz 1998, ss. 161–178]. Poprzez proces tworzenia nowej wiedzy z wcześniejszych jej zasobów w organizacji indywidualne zachowania mogą się zmieniać, umożliwiając reagowanie na zmieniające się środowisko, a co za
tym idzie przyczyniać się do wzrostu wyników [Slater, Narver 1995, ss. 63–74]. Kierując
się tą logiką, można stwierdzić, że organizacje odznaczające się względnie wysokim
poziomem orientacji przedsiębiorczej budują kontekst sprzyjający rozwojowi zdolności dynamicznych [Aramand, Valliere 2012, ss. 142–157]. Zdaniem badaczy [Aramand,
Valliere 2012, ss. 142–157] organizacje o wysokim poziomie EO odznaczają się wysoką
zdolnością skutecznego skanowania otoczenia oraz lepszą interpretacją szans wynikających z niedoskonałości środowiska, a co za tym idzie, są w stanie rozpoznać szanse
przeoczone przez inne organizacje. Przy czym wykorzystywanie szans jest ograniczone
przez zasoby i zdolności do odpowiedniego rekonfigurowania zasobów i zdolności operacyjnych organizacji. Zdolności te noszą miano ‘zdolności dynamicznych’. W organizacji
o wysokim poziomie EO determinują one wykorzystanie szans. Dzięki ich posiadaniu istnieje możliwość efektywnego poszerzania portfela zasobów i udzielania inteligentnych
odpowiedzi na zachodzące w środowisku zmiany. Aby zatem wspomóc wykorzystanie
szans, jakie stwarza dynamiczne otoczenie, organizacje o wysokim poziomie EO muszą
odpowiednio skonfigurować swoje istniejące zasoby. Stąd uważa się, że EO pozwala na
rozwijanie zdolności dynamicznych, a te znacząco przyczyniają się do uzyskania trwałej
przewagi konkurencyjnej [Teece 2007, ss. 1319–1350].
Posiadane zdolności dynamiczne mogą zapewniać trwałą przewagę konkurencyjną na szybko zmieniających się rynkach tylko wtedy, gdy organizacja będzie w stanie
rozpoznawać zmiany i rozumieć ich konsekwencje oraz ponownie konfigurować swoje
specyficzne zasoby i procesy, aby sprostać wymaganiom środowiska. Dlatego organizacje przedsiębiorcze potrzebują zdolności dynamicznych, które umożliwiają im wyczuwanie i wykorzystywanie nowych szans oraz odnowienie istniejącej bazy zasobów.
Do podobnych ustaleń doszli Lawson i Samson [2001, ss. 377–400], którzy stwierdzili, że orientacja przedsiębiorcza ma ogromny wpływ na rozwijanie zdolności dynamicznych. Ich zdaniem EO popycha wiedzę do obiegu i dzięki temu może się ona
rozprzestrzeniać, a co za tym idzie, zachodzi zarówno jej transfer wewnątrz organizacji,
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jak i w relacjach z innymi organizacjami, co ostatecznie sprzyja rozwojowi zdolności
organizacyjnych [Zahra, Nielsen, Bogner 1999, ss. 169–190].
Potwierdzają to także kolejne badania. Dess i współpracownicy [2003, ss. 351–
378] dostrzegli, że EO ma wpływ na organizacyjne uczenie się, a Sambrook i Roberts
[np. 2005, ss. 141–155] stwierdzili wręcz, że EO napędza proces uczenia się. Ów wpływ
wynika z faktu, że sama EO oparta jest na uczeniu się [Baker, Sinkula 2009, ss. 443–464].
Dotychczasowe ustalenia pozwalają stwierdzić, że organizacji łatwiej się przystosować
do skomplikowanego otoczenia, gdy panuje w niej atmosfera uczenia się. Mechanizm
uczenia się kierunkowany przez EO wzmacnia zdolności dynamiczne. Także SubbaNarasimha [2001, ss. 201–212] zaobserwował, że organizacyjne uczenie się sprzyja tworzeniu
zdolności dynamicznych. W ten nurt wpisują się jeszcze badania Zollo i Wintera [2002,
ss. 339–351], którzy dowiedli, że u źródeł tych zdolności znajdują się rutyny organizacyjne odzwierciedlone przez sposób akumulacji doświadczeń, artykulacji wiedzy i procesy
kodyfikacji wiedzy.
W świetle powyższych ustaleń można stwierdzić, że orientacja przedsiębiorcza poprzez wpływ na procesy organizacyjnego uczenia się przyczynia się do podnoszenia
poziomu swoich zdolności dynamicznych, co w konsekwencji może stanowić podparcie dla budowania trwałej (długookresowej) przewagi konkurencyjnej.

Zakończenie
Współcześnie organizacje na drodze do osiągnięcia bądź utrzymania przewagi konkurencyjnej muszą odpowiednio szybko reagować na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.
Pomocną w udzielaniu przez nie inteligentnych odpowiedzi jest orientacja przedsiębiorcza, która stymulując transfer i dyfuzję wiedzy, jednocześnie wspiera organizacyjne
uczenie się, a w konsekwencji prowadzi do rozwoju zdolności dynamicznych.
W budowaniu przewagi konkurencyjnej liczy się nie tylko wiązka zasobów, lecz
i zdolności. Wobec tego ważne są mechanizmy, dzięki którym organizacje mogą je
(zdolności) rozwijać, by następnie rekonfigurować zasoby. Odkrywanie takich mechanizmów stanowi cel dociekań naukowych. Jednym z nich jest wspomniane powyżej
organizacyjne uczenie się, które nie ogranicza się do wiedzy wewnętrznej, ale również
asymiluje i wykorzystuje wiedzę spoza organizacji, co w rezultacie prowadzi do podniesienia poziomu zdolności dynamicznych.
Potwierdza to, że zdolności dynamiczne, będąc zbudowane na wiedzy, powiązane są z orientacją przedsiębiorczą, leżącą u podstaw generowania nowych produktów,
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Dokonane w części drugiej opracowania ustalenia stanowią teoretyczne wskazówki
i wyznaczają praktyczną ścieżkę do budowania dynamicznej i ciągłej konkurencyjności
w niepewnym i zmieniającym się otoczeniu. W tej perspektywie rozsądnie jest założyć,
że rozwijanie zdolności dynamicznych następuje poprzez organizacyjne uczenie się
wzmagane podnoszącym się poziomem orientacji przedsiębiorczej.
Jako że poznanie jest zjawiskiem wysoce subiektywnym, w opinii autora dalsze postępy w podjętym temacie można osiągnąć poprzez przyjęcie bardziej jakościowego
i fenomenologicznego podejścia, być może przy użyciu narracji i krytycznych studiów
przypadków. Badania jakościowe mogą dać lepszy wgląd w rolę orientacji przedsiębiorczej w rozwoju zdolności dynamicznych w różnych kontekstach. Stąd też prace badawcze warto przeprowadzić w organizacjach działających w sektorze wysokich prędkości,
gdyż według aktualnego stanu wiedzy potrzeba generowania orientacji przedsiębiorczej i zdolności dynamicznych wzmagana jest dynamizmem otoczenia, w którym organizacja zostaje osadzona.
Ze względu na to, że dotychczasowe badania powiązań między EO a zdolnościami dynamicznymi skoncentrowane były w obrębie organizacji, uwagę badawczą warto skierować na rozpoznanie efektów EO wykraczających poza granice organizacji,
np. w relacjach międzyorganizacyjnych.
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Achievement Values and Attitudes Towards Economic System
and Social Issues

Abstract: The main aim of this research is a diagnosis of attitudes towards economic system and social issues, and a diagnosis of systems of values. The sample consists of 368
students. It has been assumed that attitudes depend on acceptance of the ‘achievement’
value. The theoretical framework is based on the concept of Schwartz and his Portrait Values Questionnaire (PVQ-R3) has been used. Attitudes are diagnosed on the basis of the set
of views, reflecting liberal or nonliberal notion (Reykowski, Morawski). The obtained results
give grounds to confirm the hypothesis. Acceptance of liberal solutions in the economy is
linked with stronger preferences for the achievement value. The differences in acceptance
of this value is statistically significant in six out of seven analysed attitudes.
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Wprowadzenie
Transformacja ustrojowa w Polsce odnosiła się do sfery politycznej i ekonomicznej z jednej strony, zaś mentalnościowej — z drugiej. Bazując na doświadczeniach społeczeństw
Zachodu, zakładano, że liberalna demokracja i gospodarka wolnorynkowa będą miały
rację bytu wtedy, gdy „zapanuje” indywidualizm. Mentalność indywidualistyczna czyniła
bardziej prawdopodobnym to, że człowiek dostosuje się do pluralizmu życia publicznego i ukierunkuje swoją aktywność na osobiste osiągnięcia, kształtując wewnątrzsterowność, zabiegając o autonomię i wolność wyboru. Wysiłek pojedynczych ludzi zaowocuje
w dłuższej perspektywie postępem cywilizacyjnym, naukowym i technologicznym, jak
również rozwojem ekonomicznym całego społeczeństwa. Mentalność kolektywistyczna — a więc ta, która była cechą ludzi w minionym ustroju — ograniczałaby sprawne
działanie gospodarki rynkowej przede wszystkim dlatego, że człowiek w małym stopniu utożsamiał sukces z własnym wysiłkiem, zaś nastawienie rywalizacyjne było mu
obce [Czerniawska 2010]. Tego rodzaju argumentacja spopularyzowana była w połowie
XX wieku przez McClellanda. Opisał on związek między motywacją osiągnięć a rozwojem ekonomicznym w kulturze indywidualistycznej i wyeksponował znaczenie poczucia niezależności w dążeniu do sukcesu. Dokonując złożonych analiz, wykazał, że 78%
społeczeństw, w których mierzona w 1925 roku motywacja osiągnięć znajdowała się
na poziomie wyższym od średniego, uzyskiwało po 25 latach wyższy niż oczekiwany
wzrost ekonomiczny. Jeżeli natomiast motywacja osiągnięć znajdowała się wcześniej
poniżej średniej, to tylko 25% społeczeństw szczyciło się w późniejszym okresie takim
wzrostem [Boski 1976]. Zgodnie z interpretacją poczynioną przez autora fazę wyższego
rozwoju ekonomicznego poprzedza wyższy poziom motywacji osiągnięć [Bańka 2016].
Motywacja osiągnięć była definiowana przez McClellanda jako: „dążenie do uzyskania możliwie wysokiego rezultatu czynności, wobec którego istnieje standard doskonałości i w związku z tym wykonanie tej czynności może zakończyć się sukcesem lub
niepowodzeniem” [cyt. za: Boski 1976, s. 34]. Ujawnia się wtedy pragnienie zrobienia
czegoś lepiej dla „samej sprawy”, a nie dla zyskania nagrody, na przykład w postaci aprobaty [Franken 2005]. Posługując się tym konstruktem, autor wyjaśniał różnice w wydajności pracy między jednostkami i społeczeństwami. Wskazał też, że wysoka motywacja
osiągnięć jest predyktorem przedsiębiorczości, ta z kolei — stanowi warunek wzrostu
gospodarczego. Wyniki współczesnych badań potwierdzają opisaną przez McClellanda
prawidłowość: z motywacją osiągnięć (jak również powiązaną z nią skłonnością do podejmowania ryzyka) skorelowana jest dodatnio przedsiębiorczość ujmowana w takich
wskaźnikach, jak: zachowania przedsiębiorcze, intencje takich zachowań i pozytywne
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postawy wobec przedsiębiorczości [Littunen 2000; Collins, Hanges, Locke 2004; Rauch,
Frese 2007; Okhomina 2010].
Potrzeba osobistych osiągnięć i związana z nią motywacja (motywacja osiągnięć
jest stanem wzbudzonej, zaktywizowanej potrzeby osiągnięć) znajduje poznawczą reprezentację w umyśle człowieka w postaci wartości (kształtowanie się systemu wartości opiera się na potrzebach). Jak zauważa Schwartz [1992, 1994a, 1996], umiejętności
ekspresji potrzeb w kategoriach wartości człowiek uczy się w interakcji z innymi ludźmi.
W efekcie tworzy się sieć asocjacji dla każdej wartości i określone jej znaczenie. Wartości — których przedmiotowym odniesieniem są osiągnięcia — motywują ludzkie działanie w trwały (wartości są konstruktem stabilnym) i transsytuacyjny (wartości odnoszą
się do różnych sytuacji) sposób. Człowiek ma wtedy poczucie, że nieustannie dąży do
sukcesu. Podkreślić należy również fakt, że wartości konstytuują mentalność człowieka i pozwalają określić jej zróżnicowanie w wymiarze „kolektywizm – indywidualizm”.
W mentalności ujawnia się wizja świata społecznego, a więc przekonania na temat tego,
jak powinien on być „urządzony”. I tak na przykład, akceptacja zasad gospodarki wolnorynkowej ujawnia się wśród osób ceniących wyżej wartości indywidualistyczne [badanie przeprowadzone na próbie polskich studentów — Czerniawska 2010].
Celem opisywanych w niniejszym artykule badań jest zdiagnozowanie, czy zróżnicowanie akceptacji wartości „osiągnięcia” wiąże się z odmiennymi postawami wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych? Ten typ wartości jest jednym z wyznaczników mentalności indywidualistycznej (por. teoria wartości Schwartza opisana
niżej). Wyższe jego wskaźniki powinny zatem ujawnić się u ludzi opowiadających się
za liberalnymi rozwiązaniami we wskazanej kwestii. Jak podkreśla Słomczyński i współautorzy [1996], mentalność indywidualistyczną uznaje się — przynajmniej w rozwoju
społeczeństw zachodnich — za „motor napędowy” kapitalizmu. Rozważanie kwestii
mentalnościowych ma znaczenie z uwagi na fakt, że mentalność (a więc m.in. wartości
i postawy) jest jednym z czynników ukierunkowujących funkcjonowanie w sferze gospodarczej (w tym zachowania przedsiębiorcze).

Teoria wartości Schwartza. Wartości a postawy — analiza relacji
Schwartz [1996, 2003, 2007, 2015] definiuje wartości jako pojęcia abstrakcyjne, które wyznaczają ponadsytuacyjne cele. Ich funkcję stanowią regulacja życia jednostek
i grup oraz ocena i selekcja zachowania. Wartości są powiązane w system i uporządkowane według relatywnej ważności. Schwartz opracował tzw. kołowy model wartości
i ulokował je na dwóch dwubiegunowych wymiarach: „konserwatyzm – otwartość na
zmiany” oraz „wzmocnienie własnego Ja – przekraczanie własnego Ja”. Pierwszy z tych
wymiarów odzwierciedla konflikt między dążeniem do stabilności i kultywowaniem
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tradycji a dążeniem do zmian i wysokim wartościowaniem autonomii, przejawiającej
się w niezależności myślenia i działania. Drugi z wymiarów odzwierciedla konflikt między koncentracją na sobie a koncentracją na innych. Koncentracja na sobie wiąże się
z promowaniem własnej osoby, dążeniem do dominacji oraz ukierunkowaniem aktywności na osobisty sukces. Ten wymiar wartości kojarzony jest z ideologią egalitaryzmu
ekonomicznego i pozwala rozstrzygnąć problem: czy państwo powinno dążyć do ustanowienia równości drogą redystrybucji dóbr, czy też umożliwiać obywatelom gromadzenie środków materialnych, które z kolei przyczynią się do większego i szybszego
wzrostu ekonomicznego [Schwartz 1994a]. Kołowy model wartości podlegał w ciągu
ostatniego ćwierćwiecza kilku modyfikacjom. Autor wyodrębnił siedem, potem — dziesięć, a w końcu — dziewiętnaście typów wartości [Schwartz 1994b, 1996; Schwartz i in.
2012]. W każdym modelu pojawił się typ wartości „osiągnięcia”, a więc ten, który jest
istotny z punktu widzenia badań relacjonowanych w niniejszym artykule.
Typ wartości „osiągnięcia” wyraża — zdaniem Schwartza — skłonność do koncentracji na sobie i zamknięcia się na innych (kategoria „wzmocnienie własnego Ja”). Na
podstawie zgromadzonych wyników badań stwierdzono, że przypisuje się mu większe
znaczenie w krajach o wyższych wskaźnikach nierówności społecznych Giniego (porównano kraje Europy Środkowowschodniej i Zachodniej) [por. Lewicka 2005]. Jednocześnie był on ceniony wyżej w krajach o niższych wskaźnikach rozwoju socjoekonomicznego (badania nauczycieli 42 narodowości) [Schwartz, Sagie 2000]. Typ wartości
„osiągnięcia” stymuluje motywację osiągnięć, a ta — zgodnie z założeniami poczynionymi przez McClellanada [Bańka 2016] — powinna przyczynić się do rozwoju gospodarczego i poprawy kondycji ekonomicznej społeczeństwa. Sprzyja on jedocześnie
wyborowi niekooperatywnych strategii: ludzie koncentrują się na własnym sukcesie,
konkurując i eliminując nawzajem [Schwartz 1996]. Troszczą się o siebie (ewentualnie
najbliższe otoczenie) i pomijają dobrostan szeroko rozumianego społeczeństwa i ludzkości [Schwartz, Sagiv, Boehnke 2000].
Wartości wyznaczają standardy tego, co pożądane i odgrywają rolę w formułowaniu i wyrażaniu indywidualnych postaw wobec rzeczywistości. Oba konstrukty są
powiązane formalnie i funkcjonalnie. Leżą również u podstaw inicjacji zachowań. Priorytety w sferze wartości określają postawy, ukierunkowują ich organizację w systemie,
pozwalają je przewidywać i uzasadniać. Wartości cechują się — w porównaniu z postawami — wyższym poziomem abstrakcyjności i trwałości. Ujawniają się w licznych
(jeżeli nie we wszystkich) postawach. Postawy z kolei mają bardziej konkretny charakter
i ukierunkowują wartościowanie określonych obiektów [Rokeach 1973; Schwartz 1992;
por. Czerniawska 2010].
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Problem badawczy
Teoria Schwartza była wykorzystywana w badaniach międzykulturowych. Stwierdzono,
że właściwe danej kulturze modele socjalizacji przyczyniają się do formowania odmiennych systemów wartości. Trzeba mieć jednak na względzie to, że ludzie należący do
jednej wspólnoty kulturowej różnią się stopniem, w jakim odzwierciedlają właściwości
danej kultury. Różnią się więc także systemami wartości. To z kolei może stanowić punkt
odniesienia dla kształtowania odmiennych postaw.
Celem niniejszego badania było określenie związku między typem wartości „osiągnięcia” a postawami wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych. Ten typ wartości jest jednym z wyznaczników mentalności indywidualistycznej (koncentracja na
sobie) i jego realizacja przyczynia się do „wzmocnienia własnego Ja”, poprzez promowanie własnej osoby, dążenie do dominacji oraz ukierunkowanie aktywności na osobisty sukces. Założono, że:
Hipoteza 1: Akceptacja ustroju ekonomicznego opartego na zasadach rynkowych
ujawni się wśród tych studentów, którzy wyżej preferują typ wartości „osiągnięcia”.
Hipoteza 2: Zgoda na regulację i kontrolę przez państwo funkcjonowania społeczeństwa w wymiarze ekonomicznym oraz przekonanie, że powinno ono pełnić funkcję
opiekuńczą, ujawni się wśród studentów preferujących niżej typ wartości „osiągnięcia”.
Weryfikacja tych hipotez pozwoli uzyskać informacje: czy istnieją i jaki mają charakter powiązania między analizowanym typem wartości i postawami.

Metoda badań
Osoby badane. W badaniu wzięło udział 368 studentów pedagogiki (Uniwersytet w Białymstoku, około 50%) i zarządzania (Politechnika Białostocka, około 50%). Na obu kierunkach studiów około 80% stanowiły kobiety. Wiek osób badanych zawierał się w przedziale 20–24 lata (około 90% stanowili 20- i 21-latkowie). Należy podkreślić, że dane
empiryczne pochodzą z ostatniego z cyklicznie (co pięć lat) dokonywanych pomiarów.
Ich celem jest monitorowanie (od 2003 roku) zmian w systemach wartości i postaw
młodzieży studiującej w północno-wschodnim regionie Polski, a więc w tym, w którym
transformacja ustrojowa miała mniej efektywny przebieg.
Narzędzia badawcze. W prezentowanym badaniu wartości były zdiagnozowane za pomocą Portretowego Kwestionariusza Wartości Schwartza (PVQ-R3), którego adaptacji
na grunt polski dokonał Cieciuch [2013]. W skład kwestionariusza wchodzi 57 twierdzeń (itemów). Badany ma określić (na skali 1–6), w jakim stopniu jest podobny do
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scharakteryzowanej w każdym twierdzeniu osoby (np. Jest dla niego ważne, aby mieć
w życiu ambicje). Na podstawie 57 oszacowań określa się wskaźniki 19 typów wartości.
Wskaźnikiem preferencji danego typu wartości jest średnia uzyskana z trzech itemów.
Na użytek niniejszej pracy wykorzystano dane empiryczne odnośnie do 1 z 19 typów
wartości, tj. „osiągnięcia”.
Postawy diagnozowano za pomocą 7 par twierdzeń (zamieszczone są one w tabeli 1). Zadaniem osób badanych było ustosunkowanie się do tych poglądów i wybór opcji,
która w większym stopniu odzwierciedla przekonania jednostki. Twierdzenia (bądź ich
fragmenty) pochodzą w większości z pracy pod redakcją Reykowskiego [1993]. W konstrukcji postawy 1 i 5 pomocna była publikacja Morawskiego [1991].

Wyniki
W tabeli 1 przedstawiono uśrednione wskaźniki akceptacji wartości „osiągnięcia” w grupach wyodrębnionych ze względu na wybór opcji (1, 2) postawy. Zamieszczone w niej
wyniki analizy statystycznej pozwolą zweryfikować obie hipotezy badawcze.
Tabela 1. Wskaźniki akceptacji wartości „osiągnięcia” w grupach studentów
różniących się wyborem opcji (1 lub 2) w siedmiu postawach
oraz wyniki analizy statystycznej
Lp.

Postawy
Sektor prywatny powinien być całkowicie niezależny od państwa,
ponieważ wolna konkurencja między przedsiębiorstwami jest
podstawą rozwoju ekonomicznego

2,04

2

Wolność ekonomiczną przedsiębiorstw należy ograniczać i pomagać tym przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji

1,34

1

Sami nie wydostaniemy się z biedy i trzeba stwarzać wszelkie
zachęty dla obcego kapitału do inwestowania w Polsce na dużą
skalę

1,77

2

To, co naprawdę jest groźne, to wyprzedaż za bezcen naszego
majątku narodowego zagranicznemu kapitałowi. Możemy zejść
do roli kolonii obcego kapitału

1,83

1

Wybór i zdobycie pracy jest prywatną sprawą każdego obywatela.
Państwo nie jest zobowiązane do zapewnienia pracy

2,20

2

Państwo powinno każdemu obywatelowi zapewnić pracę zgodną
z jego wykształceniem i kwalifikacjami

1,60

1
1.

2.

3.
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x̅₁ =
x̅₂ =

z=

p=

2,71

0,007

0,12

n.i.

2,35

0,018
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Postawy

x̅₁ =
x̅₂ =

1

Bezrobocie jest sprawą naturalną w zdrowej gospodarce
(element gospodarki rynkowej). Należy wręcz zwalniać nieefektywnych pracowników, ponieważ to nauczy ich szanować pracę

2,15

2

Bezrobocie jest nieszczęściem i plagą społeczną, pociąga za sobą
biedę i demoralizację ludzi

1,98

1

To, ile ludzie zarabiają, powinno być zróżnicowane w zależności
od kwalifikacji i wydajności

1,67

2

Różnice w dochodach nie powinny być zbyt duże, tak aby nie
pojawiła się grupa biednych i bogatych. Przede wszystkim należy
ograniczyć dochody najlepiej zarabiających

1,47

1

Państwo powinno w pierwszej kolejności sprzyjać interesom
prywatnego biznesu. Od tego jest uzależniony rozwój kraju

2,25

2

Państwo powinno przede wszystkim chronić poziom życia rodzin
gorzej sytuowanych i nie dopuszczać do powstawania fortun

1,60

1

Trzeba odrzucić system powszechnej bezpłatnej opieki
zdrowotnej i bezpłatnego kształcenia. Państwa nie stać na
wszystko dla wszystkich

2,61

2

Koniecznym warunkiem sprawiedliwego ustroju jest
zagwarantowanie prawa każdemu obywatelowi do bezpłatnej
opieki zdrowotnej i bezpłatnego kształcenia na każdym szczeblu

1,74

Lp.

4.

5.

6.

7.

z=

p=

1,67

0,096

2,60

0,009

2,74

0,006

2,00

0,045

x̅₁ — uśredniony wskaźnik akceptacji wartości „osiągnięcia” przy wyborze opcji 1 w siedmiu postawach.
x̅₂ — uśredniony wskaźnik akceptacji wartości „osiągnięcia” przy wyborze opcji 2 w siedmiu postawach.
z — wynik analizy statystycznej testem Wilcoxona dla dwóch prób niezależnych.
p — poziom istotności statystycznej.
Liczba osób wybierających opcję 1 i opcję 2 w kolejnych postawach — pierwszej: 245 i 123; drugiej: 151 i 217; trzeciej: 124 i 244;
czwartej: 75 i 293; piątej: 243 i 125; szóstej: 115 i 253; siódmej: 28 i 340.

Źródło: badanie własne.

Z wyższą preferencją wartości „osiągnięcia” wiązały się postawy, w których akceptowano niezależność sektora prywatnego od państwa (postawa 1, opcja 1) i sprzyjanie
interesom prywatnego biznesu (postawa 6, opcja 1). Zgodnie z nimi, należy minimalizować interwencjonizm państwa, zaś firmy powinny mieć nieograniczoną swobodę działania. Ci studenci, którzy przypisywali większe znaczenie wartości „osiągnięcia” uważali, że państwo nie jest zobowiązane do zapewnienia pracy, a jej wybór i zdobycie jest
prywatną sprawą obywatela (postawa 3, opcja 1), odpowiedzialnego za swoją karierę
zawodową. Uznawali bezrobocie za sprawę naturalną w zdrowej gospodarce (element
gospodarki rynkowej), a nawet za czynnik rozwoju ekonomicznego. Zasadne wydawało
się im także zwalnianie nieefektywnych pracowników (postawa 4, opcja 1). Opowiadali
się za zasadą merytokratyczną, zgodnie z którą zarobki powinny być uzależnione od
kwalifikacji i wydajności (postawa 5, opcja 1) i regulowane przez mechanizm rynkowy.
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Utrzymywali, że państwo należy odciążyć od finansowania opieki zdrowotnej i kształcenia (postawa 7, opcja 1) (por. tabela 1, wykres 1). Wyższa preferencja wartości „osiągnięcia” współwystępuje zatem z akceptacją zasad gospodarki wolnorynkowej. Uzyskane
wyniki potwierdzają założenia zwerbalizowane w hipotezie 1.
Wykres 1. Różnice w akceptacji wartości „osiągnięcia”
w zależności od wyboru opcji (1 lub 2) w siedmiu postawach

Źródło: badanie własne.

Niższa preferencja wartości „osiągnięcia” ujawniła się w postawach przeciwnych.
Studenci przypisujący tej wartości mniejsze znaczenie uważali, że wolność ekonomiczną przedsiębiorstw należy ograniczyć i stymulować rozwój gospodarczy tych, które
znalazły się w trudnej sytuacji (postawa 1, opcja 2). Formułowali oczekiwania względem państwa, że powinno ono zapewnić obywatelom pracę zgodną z wykształceniem
i kwalifikacjami (postawa 3, opcja 2). Negatywnie — z uwagi na konsekwencje społeczne (nieszczęście, bieda, demoralizacja) — oceniali też bezrobocie (postawa 4, opcja
2). Sprzeciwiali się nadmiernej dyferencjacji ekonomicznej społeczeństwa. Wyrażali
przekonanie, że należy ograniczyć dochody najlepiej zarabiających (postawa 5, opcja
2), nie dopuszczać do powstawania fortun i chronić poziom życia rodzin gorzej usytuowanych (postawa 6, opcja 2). Takie postawy odzwierciedlają nastawienie egalitarne, zgodnie z którym zbyt wyraźne zróżnicowanie poziomu zaspokojenia potrzeb jest
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z zagwarantowaniem prawa każdemu obywatelowi do bezpłatnej opieki zdrowotnej
i bezpłatnego kształcenia ze strony państwa (postawa 7, opcja 2) (por. tabela 1, wykres
1). Niższa preferencja typu wartości „osiągnięcia” współwystępuje zatem z krytycznym
ustosunkowaniem do zasad wolnorynkowych, z akceptacją interwencjonizmu państwa
oraz oczekiwaniem, że będzie ono sprawowało funkcję opiekuńczą. Uzyskane wyniki
pozwalają potwierdzić hipotezę 2.
Hipotezy zostały zweryfikowane pozytywnie odnośnie do sześciu z siedmiu analizowanych postaw. Różnic w preferencji wartości „osiągnięcia” nie stwierdzono natomiast w postawie 2. Rozpatrywano w niej problem, czy inwestycje obcego kapitału są
źródłem zagrożeń, czy też szansą na realizację interesów ekonomicznych i społecznych.
Z ideologią liberalną wiąże się przekonanie o potencjalnie pozytywnej roli przepływów
kapitałowych między krajami. Ma ono miejsce jednak tylko wtedy, gdy inwestycje kapitałowe wiążą się z wprowadzeniem nowych technologii i efektywnością zarządzania,
jak również wzrostem zatrudnienia, płac i dochodów budżetowych. Nie jest wykluczone, że przy takim dookreśleniu inwestycji kapitałowych w narzędziu badawczym, ujawniłby się związek tej postawy z wartością „osiągnięcia”.

Zakończenie
Indywidualiści w zakresie ideologii mają większą skłonność do akceptacji liberalizmu
[Vandello, Cohen 1999]. Wyższe preferencje wartości indywidualistycznych — w tym
typu wartości „osiągnięcia” — powinny zatem determinować określone postawy wobec
ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych.
W świetle uzyskanych wyników badań należy stwierdzić, że respondenci ceniący
wyżej wartość „osiągnięcia” akceptowali mechanizmy rynkowe, tj. opowiadali się za
niezależnością ekonomiczną przedsiębiorstw, wolnym rynkiem w sferze zatrudnienia,
wysokością zarobków opartych na zasadzie merytokratycznej oraz ograniczeniem funkcji opiekuńczej państwa (ochrona życia rodzin gorzej sytuowanych, bezpłatna ochrona
zdrowia i edukacja). Respondenci niżej ceniący tę wartość ustosunkowali się krytycznie do zasad wolnorynkowych. Opowiadali się za interwencjonizmem państwowym
i wzmocnieniem funkcji opiekuńczej w takich dziedzinach, jak: pomoc gorzej prosperującym przedsiębiorstwom, zapewnienie pracy obywatelom, wyeliminowanie bezrobocia, regulacja dochodów społeczeństwa (przeciwdziałanie nadmiernej dyferencjacji
materialnej), ochrona poziomu życia rodzin gorzej sytuowanych, zapewnienie opieki
zdrowotnej i bezpłatnego kształcenia. Nie odpowiada zatem ich oczekiwaniom liberalna wersja państwa w postaci „stróża nocnego”. Opowiadają się raczej za ograniczeniem
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wolności ekonomicznej, jeżeli ta ma negatywne konsekwencje dla ogółu społeczeństwa.
Jak wiadomo, kwestia dobra społecznego rozpatrywana jest wnikliwie w liberalizmie
„zakorzenionym społecznie”, w którym akceptuje się konkurencyjny rynek, ale zapewnione są bezpieczne i godziwe warunki życia [Morawski 2006; por. Czerniawska 2010].
Postawy wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych uwarunkowane są też
innymi typami wartości, które ulokowane zostały w modelu Schwartza na dwóch ortogonalnych wymiarach: „otwartość na zmiany – konserwatyzm” oraz „wzmocnienie własnego Ja – przekraczanie własnego Ja” (por. wymiary wartości w teorii Schwartza, które
przedstawiono w części teoretycznej artykułu). W niniejszym artykule uwagą objęto
typ wartości „osiągnięcia”, który wchodzi w skład kategorii „wzmocnienie własnego Ja”.
Prezentacja zależności pomiędzy postawami a innymi typami wartości będzie miała
miejsce w następnej publikacji. Niemniej jednak na podstawie już przeprowadzonych
analiz można stwierdzić, że typy wartości wchodzące w skład kategorii „przekroczenie
własnego Ja” — „uniwersalizm” i „życzliwość” — sprzyjają akceptacji takiego ustroju,
w którym państwo koncentruje się na dobrostanie obywateli i otacza ich opieką. Typy
wartości „uniwersalizm” i „życzliwość” zlokalizowane są w kołowym modelu Schwartza
opozycyjnie w stosunku do typu wartości „osiągnięcia”. Okazuje się, że przeciwstawne
są też poglądy wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych. W zależności od systemu wartości ludzie tworzą w swoich umysłach odmienną koncepcję sprawiedliwości
społecznej: państwo powinno sprawować funkcje opiekuńcze i troszczyć się o słabszych, bądź też — każdy powinien odpowiadać za swoją egzystencję.
Podkreślić jednocześnie należy, że na indywidualistycznej motywacji osiągnięć bazował rozwój ekonomiczny społeczeństw zachodnich. Weber dopatrywał się jej źródeł
w protestanckiej etyce pracy. Wojciszke i Baryła [2002] identyfikują tę etykę z jednym
z kodów moralnych, tj. kodem produktywności. Jego wyznacznikiem jest produkcja
dóbr, pracowitość, oszczędność, ograniczenie konsumpcji i odraczanie gratyfikacji.
Kod ten decyduje o specyficznej mentalności społeczeństw. Stanowi psychologiczną
podstawę rozwoju gospodarki wolnorynkowej, jako że wiąże się z dążeniem do akumulacji kapitału, inwestowania oraz nastawieniem na sukces życiowy. Wśród społeczeństw
Zachodu ukształtowane zostało w przeszłości przekonanie, że pozycja jednostki jest
funkcją jej osobistej motywacji osiągnięć. Współcześnie pojawia się jednak problem,
ponieważ etykę pracy — która była za czasów weberowskich kluczowym składnikiem
mentalności — zaczęto zastępować konsumpcją. Refleksja ta jest zasadna zwłaszcza
wtedy, gdy uwzględni się postęp gospodarczy w krajach Dalekiego Wschodu. Motywacja osiągnięć kojarzona jest tam z potrzebami społecznymi (osadzonymi w relacjach
interpersonalnych), a nie z potrzebami osobistymi. Wynika to odmiennych systemów
138

wartości. Kładzie się w nich nacisk na integrację: ludzie przyzwyczajeni są do kooperacji,

Wartość „osiągnięcia” a postawy wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych

solidarności i odpowiedzialności względem członków grupy, co wzmaga wytrwałość
w realizacji zadań i rozwijaniu użytecznych umiejętności. Warto zatem zwrócić uwagę
na wzajemne oddziaływanie kultury i ekonomii. Wyznacznikiem kultury subiektywnej
(mentalności) są wartości. Posługując się tym konstruktem, można wyjaśnić różnice
w motywacji osiągnięć (i nie musi być ona zorientowana indywidualistycznie), która stanowi jeden z czynników stymulujących rozwój gospodarczy, zachowanie ekonomiczne
ludzi i ich stosunek do pracy.

Bibliografia
Bańka A. (2016), Motywacja osiągnięć. Podstawy teoretyczne i konstrukcja skali do pomiaru motywacji osiągnięć w wymiarze międzynarodowym, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura Poznań NFDK, Warszawa.
Boski P. (1976), Potrzeba osiągnięć jako psychologiczny czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego [w:] J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Książka i Wiedza,
Warszawa.
Cieciuch J. (2013), Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza, „Psychologia Społeczna”, t. 8, nr 1.
Collins C.J., Hanges P., Locke E.A. (2004), The Relationship of Need for Achievement to Entrepreneurship: A Meta-Analysis, „Human Performance”, t. 17, nr 1.
Czerniawska M. (2010), Zmiany wartości i postaw młodzieży w okresie przeobrażeń ustrojowych — kolektywizm versus indywidualizm. Studium interdyscyplinarne, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
Franken R.E. (2005), Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk.
Lewicka M. (2005), „Polacy są wielkim i dumnym narodem”, czyli nasz portret (wielce) zróżnicowany [w:] M. Drogosz (red.), Jak Polacy przegrywają. Jak Polacy wygrywają, GWP, Gdańsk.

139

Mirosława Czerniawska

Littunen H. (2000), Entrepreneurship and the Characteristics of the Entrepreneurial Personality,
„International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, t. 6, nr 6.
Morawski W. (1991), Przemiany ekonomiczne a społeczeństwo obywatelskie [w:] R. Gortat (red.),
Społeczeństwo uczestniczące, gospodarka rynkowa, sprawiedliwość społeczna, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
Morawski W. (2006), Sprawiedliwość społeczna a transformacja ustrojowa [w:] J. Wasilewski
(red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Okhomina D.A. (2010), The Relationship Between Personality Traits and Entrepreneurial Behavior and the Moderating Role of a Supportive Environment, „International Journal of Business
and Economics Perspectives”, t. 5, nr 1.
Rauch A., Frese M. (2007), Let’s Put the Person Back into Entrepreneurship Research: A Meta-Analysis on the Relationship Between Business Owners’ Personality Traits, Business Creation,
and Success, „European Journal of Work and Organizational Psychology”, t. 16.
Reykowski J. (red.) (1993), Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe. Szkice z psychologii
politycznej, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
Rokeach M. (1973), The Nature of Human Values, Free Press, New York.
Schwartz S.H. (1992), Universals in the Content and Structure of Values [w:] M. Zanna (red.),
Advances in Experimental Social Psychology (t. 25), Academic Press, New York.
Schwartz S.H. (1994a), Are there Universal Aspects in the Atructure and Contents of Human Values?, „Journal of Social Issues”, t. 50, nr 4.
Schwartz S.H. (1994b), Beyond Individualism/Collectivism: New Cultural Dimensions of Values
[w:] U. Kim, H.C. Triandis, C. Kağitçibaşi, S-C. Choi, G. Yoon (red.), Individualism and Collectivism. Theory, Method, and Applications (t. 18), Sage Publication, Thousand Oaks, London,
New Delhi.
Schwartz S.H. (1996), Value Priorities and Behavior: Applying a Theory of Integrated Value Systems [w:] C. Seligman, J.M. Olson, M.P. Zanna (red.), The Psychology of Values: The Ontario
Symposium (t. 8), Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ.
Schwartz S.H. (2003), Mapping and Interpreting Cultural Differences Around the World [w:]
H. Vinken, J. Soeters, P. Ester (red.), Comparing Culture, Dimensions of Culture in Comparative
Perspective, Brill, Leiden.
Schwartz S.H. (2007), Value Orientations: Measurement, Antecedents and Consequences Across
Nations [w:] R. Jowell, C. Roberts, R. Fitzgerald, G. Eva (red.), Measuring Attitudes Cross-Nationally — Lessons from the European Social Survey, Sage Publications, London.
Schwartz S.H. (2015), Cultural Values Influence and Constrain Economic and Social Change
[w:] L. Harrison, Y. Yasin (red.), Culture Matters: In Russia and Everywhere, Lexington Books,
140

Boston.

Wartość „osiągnięcia” a postawy wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych

Schwartz S.H., Cieciuch J., Vecchione M., Davidov E., Fischer R., Beierlein C., Ramos A., Verkasalo M., Lönnqvist J-E., Demirutku K., Dirilen-Gumus O., Konty M. (2012), Refining the
Theory of Basic Individual Values, „Journal of Personality and Social Psychology”, t. 103, nr 4.
Schwartz S.H., Sagie G. (2000), Value Consensus and Importance. A Cross-National Study, „Journal of Cross-Cultural Psychology”, t. 31, nr 4.
Schwartz S.H., Sagiv L., Boehnke K. (2000), Worries and Values, „Journal of Personality”, t. 68, nr 2.
Słomczyński K.M., Janicka K., Mach B.W., Zaborowski W. (1996), Struktura społeczna a osobowość. Psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Vandello J.A., Cohen D. (1999), Patterns of Individualism and Collectivism Across the United States, „Journal of Personality and Social Psychology”, t. 77, nr 2.
Wojciszke B., Baryła W. (2002), Potoczne rozumienie moralności [w:] M. Lewicka (red.), Jednostka i społeczeństwo, GWP, Gdańsk.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XIX | Zeszyt 3 | Część I | ss. 143–157

Mirosława Czerniawska | m.czerniawska@pb.edu.pl
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka

Zmiana postaw wobec ludzi biznesu — analiza
uwarunkowań aksjologicznych
The Change of Attitudes Towards Business People. Analysis of
Axiological Conditioning

Abstract: The main aim of the research is a diagnosis of attitudes towards business people
and to their role in economic transformation in Poland according to respondents’ value
system. Surveys were conducted in 2003 (a sample of 325 students), in 2008 (a sample
of 379 students), and 2013 (a sample of 368 students). It has been assumed that the percentage of respondents with positive attitude has increased and that attitudes depend
on value system. The theoretical ground is based upon Rokeach’s concept, and The Value
Survey of this author is used. The diagnosis is based on statements reflecting positive and
negative evaluation of business people (Reykowski). The obtained results give grounds to
confirm the hypothesis. In consecutive surveys positive evaluation of business people was
formulated by 19,69%, 36,94% and 44,57% of respondents and the negative evaluation
was formulated by 80,31%, 63,06% and 55,43% of respondents respectively. Moreover, the
attitudes were connected with a particular pattern of a value system that indicates differentiation of individualism – collectivism dimension.
Key words: attitudes towards business people, Rokeach value theory, individualism –
collectivism
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Wprowadzenie
W opisanym w artykule badaniu dokonano diagnozy postaw wobec ludzi biznesu i ich
roli w przeobrażeniach ekonomicznych w naszym kraju. Celem badań było ustalenie,
czy kolejne pokolenia studentów (badanie przeprowadzono 3-krotnie w cyklu 5-letnim,
tj. w roku 2003, 2008 i 2013) zmieniły stosunek do tych, którzy przyczynili się w okresie
transformacji ustrojowej do rozwoju przedsiębiorczości. Dane zebrane zostały wśród
studentów północno-wschodniego regionu Polski, w którym odnotowuje się relatywnie
niższe wskaźniki rozwoju gospodarczego, niższe dochody i wydatki budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz wyższe wskaźniki bezrobocia. Dążono również do
uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy zróżnicowanie postaw wobec ludzi biznesu ma
głębszą aksjologiczną przyczynę. Pytanie jest zasadne z uwagi na fakt, że wartości konstytuują mentalność człowieka i umożliwiają jej opis w wymiarze „kolektywizm – indywidualizm”. Mogą leżeć u podstaw odmiennych poglądów na kwestie ustrojowe (także
ekonomiczne) oraz specyficznej oceny społeczeństwa i funkcjonujących w nim ludzi.

Mentalnościowe uwarunkowania indywidualnej przedsiębiorczości.
Aksjologiczny wymiar mentalności kolektywistycznej
i indywidualistycznej
Celem zmian ekonomicznych w Polsce było uruchomienie gospodarki wolnorynkowej,
która umożliwiała między innymi swobodę inicjatyw na polu gospodarczym. Pojawiało
się wówczas pytanie, co stymuluje wzrost indywidualnej przedsiębiorczości. Odpowiedź
na nie jest udzielana przede wszystkim z perspektywy nauk ekonomicznych. Podkreśla
się również znaczenie czynników psychologicznych i socjologicznych, które odnoszą się
do wiedzy z zakresu osobowości oraz społecznych i kulturowych uwarunkowań funkcjonowania człowieka. W podejściu psychologicznym wskazuje się na zasadność uwzględnienia związków między cechami osobowości a przedsiębiorczością [Frese, Rauch 2008].
Uwagę koncentrowano przede wszystkim na motywacji osiągnięć, poczuciu umiejscowienia kontroli i skłonności do podejmowania ryzyka [Maćko, Tyszka 2002]. Przedstawiciele nauk społecznych analizowali również mentalnościowe uwarunkowania transformacji ustrojowej. Wskazali, że mentalność indywidualistyczna sprzyja podejmowaniu
zadań wymagających przedsiębiorczości, jako że człowiek nią się charakteryzujący polega w większym stopniu na sobie, samodzielnie określa cele i dąży do ich realizacji, cechuje się odwagą i innowacyjnością, otwartością mentalną i pragmatyzmem. Przejawia
skłonność do rywalizacji, której następstwem jest wzmożona produktywność i zaanga144
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dostosowania swojej aktywności do szeroko pojętego rynku. Ludzie o kolektywistycznie zorientowanej mentalności (a więc takiej, która dominowała w minionym ustroju)
„poszukują opiekuna” i pomocy, są ostrożni i emocjonalnie zależni. Częściej rezygnują
z własnych ambicji i jeżeli mogą — osłabiają rywalizację i konkurencję. Nastawieni są
na kontynuację określonego porządku, co może — zwłaszcza w okresie transformacji —
ujawniać się w aprobacie etatyzmu i dezaprobacie liberalizmu ekonomicznego [Reykowski 1993, 2000; Daab 1993; Jarymowicz 1999; por. Czerniawska 2010]. To z kolei ogranicza
inicjatywę w sferze gospodarczej i orientację na przedsiębiorczość.
W mentalności — rozumianej jako charakterystyczny sposób myślenia [Reber, Reber 2005] — odzwierciedlone są kulturowe, ekonomiczne i polityczne warunki życia.
Ów „obraz myśli” przejawia się w postawach wobec szeroko rozumianej rzeczywistości społecznej. Postawy mają swoje źródło w wartościach, które uznawane są za jeden
z ważniejszych elementów mentalności. Na podstawie wskaźników preferencji wartości
można zdiagnozować orientację kolektywistyczną i indywidualistyczną. Wartości kolektywistyczne wiążą się z ochroną dobra ludzi (zwłaszcza tych, z którymi jednostka
wchodzi w bezpośrednie interakcje), bezpieczeństwem, poszanowaniem tradycji/religii, wyważonymi poglądami społecznymi, harmonią inter- i intrapersonalną. Wartości
indywidualistyczne wiążą się z kolei ze statusem społecznym, prestiżem i sukcesem
osobistym (w tym materialnym), wolnością wyboru, niezależnością myślenia i działania, kompetencją intelektualną, hedonizmem i zapotrzebowaniem na stymulację [por.
Czerniawska 2010].

Wartości a postrzeganie działań przedsiębiorczych i ludzi biznesu
Kultura danego społeczeństwa, jak zauważają Anna Maćko i Tadeusz Tyszka [2002],
wpływa na skłonność do podejmowania działań przedsiębiorczych, dlatego że wiąże
się z akceptowanymi w tym społeczeństwie wartościami. Są one ważnym czynnikiem
kształtującym przekonania na temat uwarunkowań osiągnięć jednostek w sferze ekonomicznej. W krajach, w których odnotowuje się wyższe wskaźniki wartości indywidualistycznych ceniona jest indywidualna inicjatywa. Ponadto przekonanie o indywidualnych uwarunkowaniach sukcesu lub niepowodzenia w aktywności ekonomicznej ludzi
łączy się — zdaniem autorów — z pozytywnym obrazem przedsiębiorców.
Beata Glinka [2008] użyła wymownego określenia „rycerze nowej epoki”. Zwraca
uwagę, że ich ocena uzależniona jest od faktu, czy przypisuje się im umiejętności i wiedzę pomocną w gromadzeniu majątku, czy też nieetyczne działania. Pierwszy rodzaj
atrybucji uzasadniony jest tym, że wdrażali oni nowe zasady ekonomiczne, tworzyli
miejsca pracy, a nawet inicjowali działalność charytatywną, drugi — że pojawiały się
liczne afery gospodarcze z ich udziałem. Nie bez znaczenia w budowaniu wizerunku

145

Mirosława Czerniawska

ludzi biznesu było to, że część z nich rekrutowała się z dawnej nomenklatury. Ponadto
w świadomości społecznej funkcjonowało wyniesione z poprzedniego ustroju przekonanie, że nie można dorobić się majątku ciężką i uczciwą pracą. Negatywną percepcję
ludzi biznesu wzmagała trudna sytuacja materialna olbrzymiej części polskiego społeczeństwa, która — z tych czy innych powodów — nie wykazała się skuteczną inicjatywą
w sferze gospodarczej. Glinka [2008] przytacza też dane CBOS. Zgodnie z nimi w roku
2004 93% respondentów uważało, że szanse wzbogacenia się w naszym kraju nie są
równe i tylko nieliczni mogą pomnażać swój majątek. W tym samym roku 55% biorących udział w badaniu utrzymywało, że bogatym nie należy się szacunek i uznanie ze
strony innych ludzi. Te dwie opinie wygłaszał w 2007 roku już mniejszy (chociaż nie
mały) odsetek respondentów, tj. 88% i 38% [Strzeszewski 2007].

Problem badawczy
Badanie związku między kulturą (w tym kulturowo uwarunkowanymi wartościami)
a przedsiębiorczością można prowadzić, koncentrując się na różnych aspektach. Gerard
George i Shaker Zahra [cyt. za: Glinka 2008] wskazują, że na działania przedsiębiorcze
wpływa między innymi postrzeganie w danym społeczeństwie przedsiębiorców i ich
aktywności.
W niniejszym badaniu zdiagnozowano postawy studentów wobec ludzi biznesu.
Interesowano się oceną tych kluczowych z punktu widzenia transformacji ustrojowej
postaci i określeniem ich roli w przemianach ekonomicznych kraju. Pomiar dokonany
był 3-krotnie, tj. w roku 2003, 2008 i 2013. Analiza porównawcza zgromadzonych w cyklu 5-letnim danych pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim kierunku zmieniły
się postawy wobec analizowanej kwestii. Założono, że:
Hipoteza 1: W następujących po sobie badaniach ujawni się coraz bardziej pozytywny
stosunek do ludzi biznesu.
Jeżeli hipoteza zostanie potwierdzona, to zasadna staje się interpretacja, że wraz
z „umocnieniem się” zasad gospodarki wolnorynkowej i obserwacją pozytywnych następstw ich wdrażania, ta kategoria osób cieszy się coraz wyższą aprobatą.
Stosunek do ludzi biznesu uwarunkowany jest w znacznej mierze wskaźnikami ekonomicznymi: wzrostem dochodu narodowego i kondycją materialną poszczególnych
osób (czy wzrost dochodu narodowego przekłada się na możliwość zaspokojenia bytu
jednostkom). Uwzględnia się wówczas kryterium interesów. Nie jest jednak wykluczone, że rolę odgrywają zmienne o charakterze mentalnościowym. Aby to sprawdzić, do146
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odmienne postawy związane są ze zróżnicowaniem preferencji wartości w wymiarze
„indywidualizm – kolektywizm”. Weryfikacji poddano następującą hipotezę:
Hipoteza 2: Pozytywny stosunek wobec ludzi biznesu ujawnia się wśród studentów preferujących wyżej wartości indywidualistyczne, negatywny stosunek — wśród studentów preferujących wyżej wartości kolektywistyczne.
Formułując hipotezę, uwzględniono charakterystykę mentalności indywidualistów
i kolektywistów. Osoby ceniące wartości indywidualistyczne są zorientowane na sukces i osiągnięcia ekonomiczne, skłonne do podejmowania autonomicznych decyzji
i osobistej odpowiedzialności, kreatywności i produktywności. Sprzyja to podejmowaniu ryzyka związanego z samodzielną działalnością gospodarczą, a tym samym wchodzenie w role biznesowe. Jeżeli indywidualiści są mentalnościowo predysponowani
do takiej roli, wyżej będą cenić ludzi wykazujących się przedsiębiorczością. Człowiek
bowiem ocenia pozytywnie te cechy innych ludzi, które sam posiada i jest w stanie skutecznie prezentować [Aronson, Aronson 2009]. Osoby preferujące wartości kolektywistyczne dążą do harmonii społecznej i solidarności grupowej, skłonne są do zachowań
konformistycznych, jeżeli te zapewniają bezpieczeństwo. To osłabia samodzielność
i skłonność do podejmowania ryzyka, ogranicza innowacyjność i generowanie nowych
pomysłów, które niezbędne są w inicjacji działań biznesowych i dążeniu do osiągania
własnych celów. W percepcji takich ludzi „człowiek biznesu” — a więc ktoś, kto ujawnia
zdecydowanie kontrastowe cechy — może wydawać się „podejrzanym osobnikiem”.
W niniejszym badaniu przyjęto sposób interpretacji wartości za Rokeachem [1973].
Autor utożsamia „wartość” z pojęciem abstrakcyjnym i charakteryzuje jako centralne,
odporne na modyfikację przekonanie, relatywnie niezmienne w trakcie życia. Stanowi
ona ogólne kryterium wyznaczające preferencje, dzięki któremu podmiot może ustosunkować się do rzeczywistości i własnych doświadczeń. Wartości zorganizowane są
w hierarchiczny system, który jest powiązany z postawami. Priorytety w sferze wartości
określają postawy, ukierunkowują ich organizację w systemie, pozwalają je przewidywać i uzasadniać. Postawy różnią się od wartości stopniem ogólności i centralności, odpornością na modyfikację oraz bezpośredniością związku z sytuacją. Jednocześnie cechują się podobieństwem w tym sensie, że są strukturami poznawczymi, które integrują
informacje, sprzyjają przystosowaniu i optymalizacji funkcjonowania [por. Czerniawska
2010]. Badania nad związkiem wartości i postaw stanowią przedmiot wieloletnich badań w naukach społecznych [Boer, Fischer 2013]. Ukazano w nich, w jaki sposób wartości wpływają na percepcję i interpretację różnych sytuacji.
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Metoda badań
Osoby badane. W badaniu wzięło udział 1072 studentów, z czego 325 (30,32%) diagnozowanych było w 2003 roku, 379 (35,35%) — w 2008 roku i 368 (34,33%) — w 2013 roku.
Około 50% uczestników studiowało na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku, około 50% — na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Badanie miało charakter anonimowy.
Narzędzia badawcze. Postawy wobec ludzi biznesu diagnozowane były za pomocą
pary twierdzeń (znajdują się one w tabeli 1 i na wykresie 1), które stanowiły alternatywne przekonania. Pochodzą one z pracy pod redakcją Reykowskiego [1993] Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe. Zadaniem osób badanych był wybór jednej z dwóch
opcji, tej, która w większym stopniu odzwierciedla poglądy jednostki w stosunku do
rozważanego problemu.
Preferencje wartości określone zostały za pomocą Skali Wartości Rokeacha, w wersji wymagającej rangowania [Brzozowski 1989]. Autor wyselekcjonował osiemnaście
wartości ostatecznych i osiemnaście wartości instrumentalnych, umieszczając je na
dwóch odrębnych skalach (nazwy wartości znajdują się w tabeli 2). Osoby badane zobowiązane były do uporządkowania wartości przez przypisywanie im odpowiednich
rang, przy czym ranga 1 wskazywała na najsilniejszą akceptację wartości, ranga 18 —
na najsłabszą.
Z punktu widzenia sformułowanego problemu badawczego konieczne jest sprecyzowanie, jakie wartości kryją się w konstelacji „indywidualizm – kolektywizm” [szczegółowy opis klasyfikacji i wykorzystane w tym celu publikacje znajdują się w: Czerniawska 2010].
Za indywidualistyczne uznano wartości związane z:
·· statusem społecznym, prestiżem i sukcesem osobistym (w tym również materialnym): „uznanie społeczne” (o15), „poczucie własnej godności” (o7), „poczucie dokonania” (o6), „ambitny” (i1), „dostatnie życie” (o4);
·· wolnością wyboru, niezależnością myślenia i działania, kompetencją intelektualną:
„wolność” (o16), „niezależny” (i6), „odważny” (i9), „obdarzony wyobraźnią” (i7), „o szerokich horyzontach” (i11), „uzdolniony” (i17), „intelektualista” (i3), „logiczny” (i5);
·· hedonizmem i zapotrzebowaniem na stymulację (ciekawe, przyjemne, urozmaicone życie): „szczęście” (o13), „pogodny” (i12), „przyjemność” (o10), „życie pełne wrażeń”
(o18), „świat piękna” (o14).
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Za kolektywistyczne uznano wartości związane z:
·· ochroną dobra wszystkich ludzi oraz tych, z którymi jednostka wchodzi w bezpośrednie interakcje (dobrostan grupy, do której jednostka należy): „pokój na świecie”
(o8), „równość” (o12), „pomocny” (i13), „uczciwy” (i15), „wybaczający” (i18), „kochający”
(i4), „odpowiedzialny” (i8); bezpieczeństwem grup tożsamościowych i poszanowaniem tradycji/religii: „bezpieczeństwo rodziny” (o2), „bezpieczeństwo narodowe” (o1),
„zbawienie” (o17);
·· wyważonymi poglądami społecznymi, harmonią intra- i interpersonalną: „mądrość”
(o5), „równowaga wewnętrzna” (o11), „opanowany” (i10), „czysty” (i2), „uprzejmy” (i16),
„posłuszny” (i14), „dojrzała miłość” (o3), „prawdziwa przyjaźń” (o9).

Wyniki
W tabeli 1 przedstawione zostały wskaźniki akceptacji postaw oraz wyniki analizy statystycznej.
Tabela 1. Postawy wobec ludzi biznesu — analiza porównawcza wskaźników
uzyskanych w roku 2003, 2008 i 2013

Opcje postawy

Badanie przeprowadzone
w roku
2003

Ludzie biznesu powinni być
uznawani za bohaterów naszych
64*
1.
czasów i za godne naśladowania 19,69%
wzory sukcesu

2.

Tzw. ludzie biznesu to często
podejrzani osobnicy, którzy
doszli do fortun przez oszustwa
i obchodzenie prawa

2008

2013

Porównanie wskaźników
uzyskanych w roku
2003
i 2008

2008
i 2013

2003
i 2013

χ2=25,29
p=0,000

χ2=4,50
p=0,034

χ2=48,36
p=0,000

140
164
36,94% 44,57%

261
239
204
80,31% 63,06% 55,43%

* liczba osób.

Źródło: badanie własne.
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Wykres 1. Wskaźniki postaw wobec ludzi biznesu uzyskane w badaniach w roku
2003, 2008, 2013

Źródło: badanie własne.

Postawy wobec ludzi biznesu, czyli tej części społeczeństwa, która przekształciła się w grupę przedsiębiorców, akcjonariuszy itp., były coraz bardziej pozytywne
w kolejnych badaniach. Pogląd, że powinni być oni „uznawani za bohaterów naszych
czasów i za godne naśladowania wzory sukcesu”, akceptowało 19,69% respondentów
w 2003 roku, 36,94% — w 2008 roku oraz 44,57% — w 2013 roku. Negatywny stosunek
do ludzi biznesu („podejrzani osobnicy, którzy doszli do fortun przez oszustwa i obchodzenie prawa”) deklarował coraz mniejszy (chociaż nie mały) odsetek studentów.
Wskaźniki procentowe w kolejnych latach wynoszą: 80,31%, 63,06% i 55,43% (por. wykres 1). Analiza statystyczna wykazała istotność różnic między porównywanymi grupami (por. tabela 1). Sukces ekonomiczny wydawał się zatem tym bardziej wątpliwy
moralnie, im wcześniej przeprowadzone zostało badanie. Uzyskane wyniki pozwalają
na przyjęcie założeń zwerbalizowanych w hipotezie 1. Należy jednak podkreślić fakt,
że nawet w ostatnim pomiarze pozytywne postawy deklarowała mniejsza część respondentów (44,57%).
W następnej kolejności poddana została weryfikacji hipoteza, zgodnie z którą system wartości — jego zróżnicowanie w wymiarze „kolektywizm – indywidualizm” —
stanowi ważne kryterium różnicujące postawy. Wskaźniki preferencji wartości ostatecznych i instrumentalnych oraz wyniki analizy statystycznej przedstawione zostały
w tabeli 2. W prezentacji graficznej (wykres 2) wartości uporządkowane są według różnicy w średnich rang między grupami, które wyodrębnione zostały ze względu na
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informacji w analizie. I tak, w górnej części ryciny zlokalizowane są wartości, w przypadku których odnotowano największe zróżnicowanie międzygrupowe: z lewej strony
znajdują się wartości wyżej preferowane przez studentów wybierających jedną opcję
postawy, z prawej strony — wartości wyżej preferowane przez studentów wybierający
drugą opcję postawy. W dolnej części ryciny umiejscowione są wartości, w przypadku
których różnice te były najmniejsze (bądź w ogóle nie występowały). W celu ułatwienia
analizy informacji zawartych na rycinie uzyskaną średnią rang odjęto od liczby 18.
Tabela 2. Wskaźniki akceptacji wartości w grupach studentów różniących się
postawą wobec ludzi biznesu i wyniki analizy statystycznej

Wartości

Średnie arytmetyczne
rang wartości

z=

p=

11.61

1.94

0.052

x̅₁ =

x̅₂ =

10.10

o1

bezpieczeństwo narodowe

o2

bezpieczeństwo rodziny

3.01

3.43

1.74

0.081

o3

dojrzała miłość

5.94

5.81

0.37

n.i.

o4

dostatnie życie

10.58

9.57

3.25

0.001

o5

mądrość

7.10

6.51

2.40

0.016

o6

poczucie dokonania

11.52

10.82

3.12

0.002

o7

poczucie własnej godności

7.54

7.39

0.65

n.i.

o8

pokój na świecie

10.27

11.92

4.86

0.000

o9

prawdziwa przyjaźń

7.15

7.70

2.19

0.028

o10

przyjemność

12.53

12.11

1.30

n.i.

o11

równowaga wewnętrzna

8.19

8.32

0.49

n.i.

o12

równość

10.69

11.30

2.24

0.025

o13

szczęście

6.37

6.44

0.08

n.i.

o14

świat piękna

14.56

14.74

0.68

n.i.

o15

uznanie społeczne

12.80

12.19

2.80

0.005

o16

wolność

7.59

6.86

2.85

0.004

o17

zbawienie

9.69

11.27

3.88

0.000

o18

życie pełne wrażeń

14.39

13.01

4.67

0.000
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Wartości

Średnie arytmetyczne
rang wartości

z=

p=

7.86

2.96

0.003

x̅₁ =

x̅₂ =

8.72

i1

ambitny

i2

czysty

10.73

10.82

0.34

n.i.

i3

intelektualista

9.76

8.61

3.40

0.001

i4

kochający

3.95

5.06

4.44

0.000

i5

logiczny

11.46

10.06

4.67

0.000

i6

niezależny

10.15

9.23

2.78

0.005

i7

obdarzony wyobraźnią

11.47

11.12

1.00

n.i.

i8

odpowiedzialny

5.39

5.93

1.82

0.069

i9

odważny

10.08

9.56

1.65

0.099

i10

opanowany

10.05

10.63

2.06

0.040

i11

o szerokich horyzontach

11.33

10.23

3.30

0.001

i12

pogodny

9.22

9.50

0.95

n.i.

i13

pomocny

7.17

8.36

3.80

0.000

i14

posłuszny

14.91

15.07

0.65

n.i.

i15

uczciwy

5.22

5.90

2.39

0.017

i16

uprzejmy

9.14

9.85

2.60

0.009

i17

uzdolniony

12.57

11.86

2.22

0.026

i18

wybaczający

9.58

11.21

5.11

0.000

o1–o18 — osiemnaście wartości ostatecznych.
i1–i18 — osiemnaście wartości instrumentalnych.
x̅₁ — średnie arytmetyczne rang wartości w grupie wybierającej opcję 1 postawy: Ludzie biznesu powinni być uznawani za bohaterów naszych czasów i za godne naśladowania wzory sukcesu.
x̅2 — średnie arytmetyczne rang wartości w grupie wybierającej opcję 2 postawy: Tzw. ludzie biznesu to często podejrzani osobnicy,
którzy doszli do fortun przez oszustwa i obchodzenie prawa.
Średnie arytmetyczne rang wartości podane są łącznie dla osób badanych w roku 2003, 2008 i 2013.
Ranga «1» oznacza najwyższą preferencję wartości, ranga «18» — najniższą preferencję wartości.
z — wyniki analizy statystycznej testem Wilcoxona dla dwóch prób niezależnych.
p – poziom istotności statystycznej
n.i − p ≥ 0,1

Źródło: badanie własne.
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Wykres 2. Różnice w akceptacji wartości ostatecznych i instrumentalnych w grupach
studentów prezentujących odmienne postawy wobec ludzi biznesu

Źródło: badanie własne.

Pozytywny stosunek do „ludzi biznesu” mieli ci, którzy przypisywali większe znaczenie wartościom indywidualistycznym (por. tabela 2, prawa strona wykresu 2). Wyższe
wskaźniki preferencji uzyskały wartości związane ze statusem społecznym, prestiżem
i sukcesem osobistym (w tym materialnym): „dostanie życie” (o4), „poczucie dokonania” (o6), „uznanie społeczne” (o15) i „ambitny” (i1). Relatywnie wyższą pozycję w systemie uzyskały wartości związane z wolnością wyboru, niezależnością myślenia i działania oraz kompetencją intelektualną: „wolność” (o16), „niezależny” (i6), „odważny” (i9),
„o szerokich horyzontach” (i11), „intelektualista” (i3), „logiczny” (i5) i „uzdolniony” (i17).
Większą wagę przykładano też do hedonistycznej wartości „życie pełne wrażeń” (o18).
Negatywny stosunek do ludzi biznesu prezentowali studenci ceniący wyżej wartości kolektywistyczne (por. tabela 2, lewa strona wykresu 2). Związane są one z bezpieczeństwem, równością i poszanowaniem tradycji/religii: „bezpieczeństwo narodowe”
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(o1), „bezpieczeństwo rodziny” (o2), „pokój na świecie” (o8) „równość” (o12) i „zbawienie” (o17). Ukierunkowane są na dobrostan osób i stanowią kryteria ocen moralnych:
„kochający” (i4), „odpowiedzialny” (i8), „pomocny” (i13), „uczciwy” (i15) i „wybaczający”
(i18). Przyczyniają się do harmonii intra- i interpersonalnej: „prawdziwa przyjaźń” (o9),
„opanowany” (i10) i „uprzejmy” (i16).
Uzyskane wyniki badań pozwalają potwierdzić hipotezę 2, zgodnie z którą pozytywny stosunek do „ludzi biznesu” ujawnia się wśród studentów preferujących wyżej
wartości indywidualistyczne, negatywny stosunek — wśród studentów preferujących
wyżej wartości kolektywistyczne.

Zakończenie
Na początku transformacji w Polsce przedstawiciele nauk społecznych przejawiali troskę o to, czy mentalność społeczeństwa „nadąża” za zmianami ustrojowymi.
Koncentrowano się zazwyczaj na charakterystyce konstruktu „kolektywizm – indywidualizm”. Ukazywano, że indywidualizm, z jego kluczową cechą, jaką stanowi otwartość
mentalna, jest prognostyczny dla rozwoju kapitalizmu [Reykowski 1992]. Ułatwia on
tolerancję zmiany społecznej i zwiększa możliwości przystosowawcze do szeroko pojętego rynku [Słomczyński i in. 1996]. Czyni bardziej prawdopodobną orientację na sukces
ekonomiczny i zawodowy, która wywołana jest wiarą w to, że własny wysiłek, zdolności
i wytrwałość zaowocują osiągnięciami [Domański 2000]. W okresie, w którym rozważane były uwarunkowania mentalnościowe zmian ustrojowych, wyłoniła się grupa „nowych kapitalistów”. Była ona w stanie akumulować kapitał i wykorzystać możliwości bogacenia się. W sytuacji gdy znakomita część społeczeństwa borykała się z problemami
materialnymi, „nowi kapitaliści” — nazywani czasem skromniej „ludźmi biznesu” — stawali się adresatem znaczących profitów. Drastyczne zróżnicowanie dochodów wywołało negatywne ustosunkowanie do tych, którzy na transformacji „wygrali”.
W publikacji sprzed 10 lat Glinka [2008] zauważa, że ciągle pokutuje negatywny
stereotyp przedsiębiorcy. Jest on zakorzeniony historycznie i wzmacniany przez media. W zmianie tych poglądów ważne jest niewątpliwie to, jakie przykłady przedsiębiorców odnoszących sukcesy funkcjonują w świadomości społecznej. Stanowią one
bowiem wzory osobowe dla przyszłych pokoleń [Maćko, Tyszka 2002]. Generalnie jednak zmian postaw wobec ludzi biznesu można spodziewać się wtedy, gdy odnotuje się
pozytywne następstwa wdrażania zasad gospodarki wolnorynkowej. Założenie takie
potwierdzone zostało w badaniach opisanych w niniejszym artykule. Pierwszy pomiar
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80% respondentów prezentowało negatywne postawy wobec „ludzi biznesu”. Fakt
odniesienia sukcesu wydawał się podejrzany. Pięć lat później wskaźnik ten się obniżył
o około 17%, a dziesięć lat później — o około 25%. W tym okresie polepszyła się sytuacja materialna ogółu społeczeństwa oraz respondentów biorących udział w badaniu
(osoby proszono o ocenę sytuacji materialnej rodziny). Zmieniła się też interpretacja
pojęcia „ludzie biznesu”. Zaczęto używać go do identyfikacji osób o postawach zorientowanych na przedsiębiorczość, które nie musiały dysponować olbrzymim kapitałem.
W coraz mniejszym stopniu kojarzono ich z wyprzedażą (często nieprzemyślaną) majątku narodowego, a w coraz większym — z działalnością średnich i małych przedsiębiorstw. Oczywisty i uzasadniony moralnie stał się wtedy fakt, że wykazanie indywidualnej inicjatywy i podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej przekłada się na
rosnący dochód jednostek.
W kształtowaniu postaw wobec ludzi biznesu odgrywają także rolę zmienne o charakterze psychologicznym. W niniejszym badaniu uwzględniono prawidłowość, że
osoby o mentalności indywidualistycznej starają się samodzielnie znaleźć optymalne
dla siebie formy i warunki życia oraz zabiegają o uzyskanie przewagi. Aktywność podejmowana jest z własnej inicjatywy i kierowana własnym interesem [Reykowski 1990].
Bardziej typowa jest w ich przypadku orientacja produktywna [Koralewicz, Ziółkowski
2003]. Jednostki cechujące się taką mentalnością uważają za pożądane własne działania
związane z przedsiębiorczością — z jednej strony, i oceniają wyżej innych ludzi, którzy
takie działania podejmują — z drugiej. W niniejszym badaniu sprawdzono, czy zróżnicowanie preferencji wartości w wymiarze „indywidualizm – kolektywizm” wiąże się
z odmiennymi postawami wobec ludzi biznesu. Okazało się, że negatywne postawy
prezentują studenci ceniący relatywnie wyżej wartości kolektywistyczne, pozytywne
postawy — studenci ceniący relatywnie wyżej wartości indywidualistyczne. Wartości
odgrywają więc rolę w postrzeganiu przez respondentów ludzi biznesu i ich aktywności. Jak wskazano wyżej, stosunek (pozytywny – negatywny) do tej kategorii osób jest
ważny w podejmowaniu inicjatyw gospodarczych [George, Zahra cyt. za: Glinka 2008].
Podsumowując, należy zwrócić uwagę na dwa rodzaje wyników: postawy wobec
ludzi biznesu są coraz bardziej pozytywne, zaś pozytywny stosunek do tej kategorii
osób wiąże się z wyższą preferencją wartości indywidualistycznych. Pierwszy wynik ma
charakter „lokalny”, odnosi się bowiem do młodzieży studiującej w północno-wschodnim regionie Polski. Drugi wynik uznać należy z kolei za uniwersalny, ponieważ ukazuje
powiązania na poziomie mentalności pomiędzy wartościami i postawami. Analiza tych
powiązań pozwala na sformułowanie wniosku, że indywidualiści „lubią” ludzi biznesu
i doceniają ich przedsiębiorczość.
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Kulturowy aspekt zarządzania w dużych
przedsiębiorstwach Podlasia1
Cultural Aspect of Management in Large Companies in Podlasie

Abstract: The Podlaskie voivodeship is the most ethnically diversified region in Poland with
multicultural and multinational identity. Besides Poles, there live: Belarusians, Lithuanians,
Ukrainians, Tatars and Roma people. Therefore, the work environment of most companies
in Podlasie region is a place of mutual interactions between people from different cultures.
It leads to the existence of many different systems of values, styles of work and attitudes
towards work, ways of perceiving the reality, preferences and beliefs in organizations. The
aim of the article is to identify cultural factors in large companies in Podlasie region. Quantitative surveys were conducted among the managers of 36 large companies located in
Podlaskie voivodeship. The selection of the test sample was deliberate. The number of test
facilities in the region represented 98% of the total. The research was focused on four cultural dimensions: power distance, individualism/ collectivism, masculinity/femininity, and
the avoidance of uncertainty.
Key words: cultural dimensions, large companies in Podlasie region
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Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WZ/4/15 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
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Wstęp
Województwo podlaskie jest regionem o wielokulturowej i wielonarodowościowej specyfice oraz najbardziej zróżnicowanym pod względem etnicznym w kraju. Zamieszkują
tu obok Polaków: Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy i Romowie. Obecnie w kontekście tego regionu można mówić o szerokiej przestrzeni wielokulturowej i zróżnicowaniu kulturowym jako zjawisku powszechnym. Wielokulturowość rozumiana jest jako
„współistnienie na tym samym obszarze przedstawicieli dwóch lub większej liczby kultur różniących się językiem, religią czy uznawanymi wartościami, z możliwością wzajemnego przenikania się, osobistych kontaktów, dynamiki współistnienia i interakcji
oraz trwałych związków między grupami. Istotą wielokulturowości jest uświadomienie
różnicy kulturowej, co determinuje reakcje na odmienność; wchodzenie w interakcje
i otwieranie się na odmienność lub zamykanie się w różnym zakresie i stopniu” [Nikitorowicz 2009, s. 519]. Procesy przemieszczania, migracji, łączenia rodzin, peregrynacji motywowanych poznawczo, edukacyjnie i kulturowo, naturalna ciekawość innych kultur,
otwarcie granic itp. nałożyły się na problem klasycznego rozumienia wielokulturowości
(wymiar etniczności, styku, pogranicza, zetknięcia, kontaktu bezpośredniego i pośredniego, bycia na określonej przestrzeni, zajmowania pewnego obszaru geograficznego
itp.). W związku z tym pojęcie wielokulturowości wiąże się z terminami: wielorasowość,
dwukulturowość, dwujęzyczność, wielojęzyczność. Wychodząc z perspektywy pluralistycznej w interpretowaniu rzeczywistości, przyjmuje się, że społeczeństwa są i będą
coraz bardziej wielokulturowe [Nikitorowicz 2009, s. 13]. Dlatego też środowisko pracy większości podlaskich przedsiębiorstw to miejsce wzajemnych interakcji pomiędzy
ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. W konsekwencji coraz częściej i na coraz
większą skalę organizacje funkcjonują w wielokulturowym otoczeniu i korzystają z nakładów pracy coraz bardziej różnorodnej kulturowo kadry. Trzeba przy tym podkreślić,
że różnorodność kulturowa to zagadnienie aktualne i ważne mimo postępującej globalizacji [Moczydłowska, Korombel, Bitkowska 2017, s. 85].
Celem artykułu jest identyfikacja czynników kulturowych w dużych przedsiębiorstwach Podlasia. Odniesiono się do czterech wymiarów kulturowych: dystansu władzy,
indywidualizmu/kolektywizmu, męskości/kobiecości oraz unikania niepewności.
Przeprowadzono badania ilościowe (lipiec–wrzesień 2017) wśród przedstawicieli
kadry menedżerskiej z 36 dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych na Podlasiu. Dobór
próby badawczej był celowy. Liczba obiektów badawczych w przedstawionym regionie stanowiła 98% całości. Duże przedsiębiorstwa na Podlasiu nie są specjalnie liczne,
jednak ich wpływ na społeczności lokalne jest znaczący, stąd analizy dotyczące zarzą160
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dzania, w tym w aspekcie kulturowym mają duże znaczenie dla rozwoju tych przedsiębiorstw oraz ich postrzegania.
Zamierzeniem badawczym było rozwiązanie następujących problemów:
1. Jakie są specyficzne cechy kultury zarządzania w dużych przedsiębiorstwach

Podlasia?
2. Czy występują różnice kulturowe ze względu na płeć, na rodzaj przedsiębior-

stwa oraz na pełnione przez respondentów stanowisko?
Hipoteza 1 — zakładała, że w kulturze zarządzania dużych przedsiębiorstw Podlasia występuje umiarkowany dystans władzy, indywidualizm, męskość i duże unikanie niepewności. Hipoteza 2 — zakładała występowanie różnic kulturowych wśród przedstawicieli kadry zarządzającej dużych przedsiębiorstw Podlasia ze względu na płeć, na rodzaj
przedsiębiorstwa oraz na pełnione przez respondentów stanowisko.
W artykule przyjęto, że
w każdej organizacji dają się wyodrębnić pewne normy, wartości i postawy, akceptowane
przez wszystkich (większość) pracowników. Stanowią one mniej lub bardziej zwarte systemy,
które zasługują na miano kultury. Istnieje ona tak długo, jak długo jej elementy składowe są
akceptowane przez członków danej zbiorowości. W tym sensie kultura jest tworem zbiorowości (społeczności), a nie tworem natury. [Kuc 2016, s. 9]

Wymiary kultury
W pierwszej połowie XX w. antropologowie społeczni doszli do wniosku, że społeczeństwa, zarówno te tradycyjne, jak i współczesne, borykają się z takimi samymi problemami. Różne są jednak sposoby ich rozwiązywania. Koncepcja ta zyskała na popularności
głównie dzięki dwóm amerykańskim badaczkom, Ruth Benedict i Margaret Mead. Naturalną konsekwencją takiego stanowiska była próba określenia problemów wspólnych
wszystkim społeczeństwom. W 1954 r. socjolog Alex Inkeles i psycholog Daniel J. Levinson opublikowali obszerny przegląd literatury anglojęzycznej na temat kultur narodowych. Dwadzieścia lat później Geert Hofstede przeanalizował tę ogromną bazę danych
i przystąpił do badań własnych. Autor, posługując się kwestionariuszem ankiety przeprowadzonej na kilkudziesięciotysięcznej próbie pracowników firmy IBM, wyodrębnił
różnice między nimi związane z kulturą i uporządkował je w postaci czterech, pięciu,
a następnie sześciu wymiarów: dystans władzy (PDI – Power Distance Index), indywidualizm/kolektywizm (IDV — Individualism), męskość/kobiecość (MAS — Masculinity),
unikanie niepewności (UAI — Uncertainty Avoidance Index), orientacja długoterminowa/
orientacja krótkoterminowa (LTO — Long term Orientation), swoboda/powściągliwość
(IND — Indulgence) [Szydło 2016, s. 119].
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Spośród czterech przedstawionych w niniejszym artykule wymiarów kultury szczególne znaczenie w myśleniu o organizacji wydają się mieć wymiary dystansu władzy
i unikania niepewności. Organizowanie wymaga udzielenia odpowiedzi na dwa pytania: 1) kto o czym decyduje? i 2) jakich przepisów i procedur powinno się przestrzegać,
aby osiągnąć założone rezultaty? Odpowiedź na pierwsze pytanie jest uwarunkowana
normami kulturowymi dotyczącymi dystansu władzy, na drugie zaś jest związana z unikaniem niepewności. Pozostałe dwa wymiary, czyli indywidualizm i męskość, wpływają
na nasze myślenie nie tyle o organizacjach jako takich, ile o ludziach w organizacjach
[Hofstede, Hofstede 2007, s. 256].

Wyniki badań
G. Hofstede podkreśla, że zarządzanie uwzględniające czynniki kulturowe jest niewątpliwie zadaniem dla naczelnego kierownictwa i nie może być delegowane na niższe
szczeble, ponieważ wymaga umiejętności dokonywania wyborów strategicznych, planowania zmian strukturalnych i proceduralnych, rewidowania polityki personalnej oraz
ciągłego monitorowania kultury organizacyjnej [Hofstede, Hofstede 2007, s. 328].
Dlatego zasadnym było przeprowadzenie badań wśród przedstawicieli kadry zarządzającej. Badania odbyły się w 36-ciu dużych przedsiębiorstwach zlokalizowanych na
Podlasiu. Szczegółowe informacje przedstawiono na rysunkach 1, 2 i 3.
Rysunek 1. Dział, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo

Źródło: opracowanie własne.
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Największą część — 61% wśród badanych przedsiębiorstw stanowiły przedsiębiorstwa przemysłowe, 11% — przedsiębiorstwa budowlane i handlowe, natomiast 9% —
transportowe.
Rysunek 2. Funkcje, jakie pełnią respondenci w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne.

Wśród respondentów 44% stanowili przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej,
28% — właściciele lub współwłaściciele przedsiębiorstw, 20% — prezesi zarządu,
a 8% — członkowie zarządu.
Rysunek 3. Podział respondentów ze względu na płeć

Źródło: opracowanie własne.
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Mężczyźni stanowili 61% kadry zarządzającej, a kobiety – 39%.
W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety, w którym umieszczono w tabelach przeciwstawne stwierdzenia dotyczące badanej problematyki. Jeżeli respondenci
utożsamiali się ze stwierdzeniem po lewej stronie, znak X wstawiali odpowiednio blisko
tej strony — w zależności od stopnia utożsamiania się — 1 (najbardziej) do 3 (najmniej).
Jeżeli respondenci zgadzali się ze stwierdzeniem zamieszczonym po prawej stronie,
znak X wstawiali bliżej prawej strony — w zależności od stopnia utożsamiania się — od
5 (najmniej) do 7 (najbardziej). Jeżeli oba stwierdzenia okazywały się jednakowo bliskie,
znak X wstawiali po środku, w polu 4.
Pierwszym wymiarem, który został poddany analizie był dystans władzy. Wynikają z niego bezpośrednie implikacje dla zarządzania, które dotyczą stylu przywództwa
w organizacji. Wyniki ukazano w tabeli 1.
Tabela 1. Wskazania w wymiarze dystansu władzy
W naszym
przedsiębiorstwie

1

2

3

4

5

6

7

W naszym
przedsiębiorstwie

Nierówność
społeczna jest
naganna i powinna
być minimalizowana

14%

14%

14%

33%

8%

8%

8%

Nierówność jest naturalna i zapewnia
w społeczeństwie
ład i porządek

Postawy autorytarne
związane są z typem
osobowości

22%

28%

14%

19%

8%

6%

3%

Postawy autorytarne
są przejawem normy
społecznej

Wszyscy ludzie są
od siebie wzajemnie
zależni

22%

11%

25%

28%

8%

6%

0%

Niektórzy ludzie powinni być niezależni,
pozostali — zależni
od innych

Hierarchia — to
nierówność ról

31%

17%

14%

31%

6%

3%

0%

Hierarchia — to
nierówność ludzi

Ścisły nadzór nie ma
związku z efektywnością pracy

6%

14%

11%

31%

11%

17%

11%

Zwierzchnik powinien utrzymywać
stały kontakt z pracownikami
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31%

25%

11%

25%

6%

0%

3%

Ścisły nadzór sprzyja
efektywności pracy
Zwierzchnik powinien ograniczać
kontakt z pracownikami
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W naszym
przedsiębiorstwie

1

2

3

4

5

6

7

W naszym
przedsiębiorstwie

Wszyscy ludzie
powinni mieć
równe prawa

47%

19%

11%

14%

6%

3%

0%

Osoby mające władzę mają prawo do
specjalnych przywilejów

Nie powinno się
okazywać własnej
władzy

17%

25%

25%

31%

0%

0%

3%

Osoby mające
władzę powinny to
okazywać

0%

Podwładni stanowią
stałe zagrożenie
dla zwierzchnika —
dążą do przejęcia
władzy i nie powinno się im ufać

0%

Przełożeni i podwładni nie współpracują razem i nie
odczuwają takiej
potrzeby

Podwładni nie
powinni podważać
nadrzędności
pozycji zwierzchnika
w przedsiębiorstwie
Przełożeni i podwładni pracują
razem i są sobie
bezwzględnie potrzebni

36%

56%

11%

11%

25%

14%

22%

11%

3%

8%

3%

0%

Źródło: opracowanie własne.

Większość badanych przedstawicieli kadry zarządzającej miała ambiwalentne odczucia w odniesieniu do zasadności występowania zjawiska nierówności społecznej,
związku nadzoru z efektywnością pracy oraz okazywania władzy. Respondenci natomiast uznali, że postawy autorytarne związane są raczej z typem osobowości, niż stanowią przejaw normy społecznej. Wskazywali na wzajemną zależność ludzi, podkreślali
równość praw i wagę współpracy. Duże znaczenie miało utrzymywanie stałego kontaktu z podwładnymi w miejscu pracy.
Wymiar dystansu władzy określa zakres oczekiwań i akceptacji dla nierówności społecznych, szczególnie dla nierównomiernego rozkładu władzy (rysunek 4).
Dystans władzy w podlaskich przedsiębiorstwach można określić jako relatywnie
mały lub umiarkowany. Ku małemu dystansowi władzy skłaniało się około 59% badanych (25%, 18% i 16%), ku umiarkowanemu — około 25%, a dużemu — około 14% (6%,
5% i 3%).
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Rysunek 4. Średnia wskazań w wymiarze dystans władzy

Źródło: opracowanie własne.

W otoczeniu kulturowym o niższym dystansie władzy uprawnione są poziome
struktury organizacyjne, zdecentralizowana władza oraz raczej demokratyczny niż autokratyczny styl zarządzania. Od przełożonego można oczekiwać, że przed podjęciem
decyzji będzie konsultował się z pracownikami. Metody zarządzania oparte na współpracy między podwładnym a przełożonym będą przynosić w takich organizacjach pożądane efekty.
Wśród wymiarów kultury szczególne znaczenie wydaje się mieć wymiar indywidualizmu i kolektywizmu (tabela 2).
Tabela 2. Wskazania w wymiarze indywidualizm/kolektywizm
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W naszym
przedsiębiorstwie

1

2

3

4

5

6

7

W naszym
przedsiębiorstwie

Człowiek jest niezależną jednostką

14%

6%

8%

25%

14%

17%

17%

Człowiek jest częścią
większej grupy: rodziny, klanu, narodu

Tożsamość jednostki
związana jest z jej
niepowtarzalną
osobowością

14%

25%

17%

39%

3%

3%

0%

Tożsamość zyskuje
się dzięki przynależności do grupy

Jednostka jest emocjonalnie niezależna
od organizacji i
instytucji

6%

17%

22%

31%

8%

14%

3%

Jednostka jest emocjonalnie uzależniona od organizacji
i instytucji
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W naszym
przedsiębiorstwie

1

2

3

4

5

6

7

W naszym
przedsiębiorstwie

Człowiek przystępuje do organizacji, ponieważ widzi w tym
interes

8%

17%

11%

50%

8%

6%

0%

Człowiek angażuje
się uczuciowo i moralnie w działalność
organizacji

Menadżerom zależy
na różnorodności

0%

6%

11%

42%

14%

11%

17%

Menedżerom zależy
na porządku

Ważne są osiągnięcia i inicjatywa:
ideałem jest przywództwo

6%

25%

14%

36%

6%

11%

3%

Ważna jest przynależność do organizacji

Najważniejszymi
celami są prestiż
i osiągnięcie specjalistycznej wiedzy

3%

8%

3%

50%

14%

14%

8%

Najważniejszymi
celami są udane
życie uczuciowe
i bezpieczeństwo

Każdy ma prawo do
życia prywatnego
i nikt nie powinien
w nie ingerować

31%

39%

11%

17%

3%

0%

0%

Życie prywatne jest
podporządkowane
dobru społecznemu

Nie ma obowiązku
bycia lojalnym
wobec przyjaciela,
który zawiódł

3%

11%

11%

33%

19%

22%

0%

Istnieje obowiązek
bycia lojalnym
wobec przyjaciela,
który zawiódł.
Przyjaźnie są bardzo
trwałe i ważne

Zaufanie do decyzji
indywidualnych

8%

6%

17%

50%

11%

8%

0%

Zaufanie do decyzji
grupowych

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiciele kadry zarządzającej badanych podmiotów w większości przypadków opowiadali się zarówno po stronie indywidualizmu, jak i kolektywizmu. Uznawali,
że człowiek jest w jakimś stopniu jednostką niezależną i w jakimś stopniu uzależnioną
od innych. Na tożsamość ma wpływ niepowtarzalna osobowość i przynależność do
grupy. Aspekt zawodowy jest istotny w życiu człowieka. Jednak nie tylko przesłanki
ekonomiczne warunkują funkcjonowanie jednostki w organizacji. Menadżerom zależy na różnorodności, ale i na porządku. Cenią wiedzę specjalizacyjną, co nie zmienia
faktu, iż przywiązują dużą wagę do lojalności. Sytuacja warunkuje zaufanie do poszczególnego typu decyzji – indywidualnych czy grupowych. Tylko w jednym stwierdzeniu
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respondenci wypowiedzieli się ewidentnie po stronie indywidualizmu. Uznali, że każdy
ma prawo do prywatnego życia i nikt nie powinien w nie ingerować. Średnią wskazań
oddaje rysunek 5.
Rysunek 5. Średnia wskazań w wymiarze indywidualizm/kolektywizm

Źródło: opracowanie własne.

W kierunku indywidualizmu skłaniało się 37% badanych (9%, 16% i 12%). Ten sam
odsetek respondentów (37%) nie potrafił sprecyzować, po której stronie się opowiada.
Natomiast stwierdzenia odnoszące się do kolektywizmu wybrało 26% przedstawicieli
kadry zarządzającej (10%, 11% i 5%).
W organizacjach indywidualistycznych każdy z członków odpowiedzialny jest za
siebie i sam jest autorem własnych sukcesów. Kładzie się bowiem nacisk na własną inicjatywę i osiągnięcia. Natomiast w przypadku gdy w kulturze organizacyjnej występuje
relatywnie wysoki poziom kolektywizmu, pracodawca winien postrzegać swojego pracownika przede wszystkim jako członka określonej grupy. W podlaskich przedsiębiorstwach trudno wyraźnie wskazać tendencję skłaniającą się ku indywidualizmowi czy
kolektywizmowi.
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Kolejny wymiar kultury — męskość/kobiecość — odzwierciedla przede wszystkim
podział ról społecznych między płciami, sposób rozwiązywania konfliktów oraz rodzaj
cenionych osiągnięć (tabela 3).
Tabela 3. Wskazania w wymiarze męskość/kobiecość
W naszym
przedsiębiorstwie

1

2

3

4

5

6

7

W naszym
przedsiębiorstwie

Mężczyzna powinien mieć cechy
zdobywcy, kobiety
powinny sprawować
funkcje opiekuńcze,
które są mniej zaszczytne

0%

8%

6%

42%

11%

14%

19%

Funkcje opiekuńcze
są co najmniej równie zaszczytne, co
funkcje zdobywcy

Role społeczne
są bardzo ważne:
związane z płcią są
niezmienne

6%

6%

3%

31%

14%

19%

22%

Człowiek jest
ważniejszy niż
role społeczne

W działaniu liczy się
przede wszystkim
wynik

6%

17%

11%

39%

6%

17%

6%

W działaniu liczy się
przede wszystkim
jakość życia, która
jest ważniejsza
od osiągniętych
wyników

Praca jest
najważniejsza
w życiu jednostki

0%

11%

14%

53%

8%

6%

8%

Praca zajmuje mniej
istotne miejsce
w życiu jednostki

Żyje się po to, by
pracować

3%

0%

3%

42%

8%

14%

31%

Pracuje się po to,
by żyć

Ważne są pieniądze
i przedmioty

3%

0%

3%

39%

11%

33%

11%

Ważni są ludzie
i przyroda

Należy dążyć do
niezależności

3%

6%

14%

39%

17%

17%

6%

Ludzie są wzajemnie
od siebie zależni

Ambicja motywuje
do działania

17%

25%

8%

33%

3%

11%

3%

Służba innym jest
motywacją do
działania
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W naszym
przedsiębiorstwie

1

2

3

4

5

6

7

Podziwia się tych,
którzy osiągnęli
sukces: nieudacznicy
nie zasługują na
uwagę

19%

8%

22%

33%

6%

8%

3%

Czuje się sympatię
do tych, którym się
nie udaje

8%

Osiągnięcia są definiowane w kategoriach kontaktów
międzyludzkich
i środowiska życia

Osiągnięcia są
definiowane w
kategoriach uznania
i zamożności

3%

8%

3%

44%

8%

25%

W naszym
przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku wymiaru męskość/kobiecość można zauważyć analogię do wymiaru
indywidualizmu/kolektywizmu. Respondenci nie potrafili jednoznacznie wybrać któregoś z opozycyjnych stwierdzeń (rysunek 6). Z jednej strony zwracali uwagę na pełnienie
ról, z drugiej koncentrowali się na samym człowieku. Praca miała dla nich ogromne znaczenie, ale nie jedyne. Podkreślali wagę zamożności i prestiżu, ale i jakości kontaktów
międzyludzkich.
Rysunek 6. Średnia wskazań w wymiarze męskość/kobiecość

Źródło: opracowanie własne.

W kulturach o wyższym poziomie kobiecości przełożony powinien dbać o dobrą
atmosferę w pracy, niwelując pojawiające się konflikty. W wyborze metody zarządzania
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wymiar ten nabiera dużego znaczenia, odnosi się bowiem do zarządzania przez komu-
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nikację. Przełożony liczy się ze zdaniem pracowników, a miarą sukcesu są dobre relacje
w organizacji oraz efektywna współpraca. Natomiast w kulturach o wysokim poziomie
męskości od przełożonego należałoby oczekiwać, by był stanowczy i zdecydowany.
W przypadku podlaskich przedsiębiorstw można zaobserwować kulturę środka z tendencją skłaniającą się ku kobiecości. Wśród badanych 24% (6%, 9% i 9%) opowiadało się
za męskimi cechami kulturowymi, 36% nie potrafiło jednoznacznie określić, które cechy
preferują, a 37% wybrało cechy kobiece (9%, 16% i 12%).
Następny wymiar kultury — unikanie niepewności — odnosi się do stopnia zagrożenia odczuwanego przez członków danej społeczności w obliczu sytuacji nowych,
niepewnych (tabela 4). Analizując ten wymiar, można nawiązać do koncepcji dwóch
modeli racjonalności Ernesta Gellnera: racjonalności koherencyjnej i racjonalności instrumentalnej [Gellner 1985, s. 72]1.
Tabela 4. Wskazania w wymiarze unikanie niepewności
W naszym
przedsiębiorstwie

1

2

3

4

5

6

7

W naszym
przedsiębiorstwie

Każdy dzień trzeba
przyjmować z radością i otwartością

25%

14%

22%

22%

8%

8%

0%

Przyszłość jest
zagrożeniem: niespodzianki trzeba
przewidzieć i przygotować się na nie

Ludzie nie mają
powodów do odczuwania lęków i obaw

14%

8%

25%

39%

8%

3%

3%

Ludzie mają powody,
by odczuwać lęk

Nadzieja na odniesienie sukcesu

17%

25%

25%

28%

0%

3%

3%

Lęk przed porażką

1

Model racjonalności koherencyjnej (negatywnej) opiera się na zgodności postępowania z regułami, spoistości, pewnej powtarzalności, traktowaniu w analogiczny sposób podobnych przypadków. Racjonalność ta
polega na unikaniu błędów i znajduje szczególne zastosowanie w sytuacjach płynnych, wieloaspektowych,
kiedy każde rozwiązanie budzi wątpliwości i może być kwestionowane. Dlatego ważne są zobiektywizowane
wzory myślenia i działania.
W modelu racjonalności instrumentalnej przyjmuje się, że działający podmiot stosuje dostępne środki
i wiedzę do osiągnięcia zbliżonego celu. Cechą konstytutywną racjonalności instrumentalnej jest optymalizacja działań, stała maksymalizacja funkcji dwóch zmiennych: nakładów i skutków, kosztów i zysków, co w efekcie
prowadzi do innowacji. Ze zbioru działań dopuszczonych w danej sytuacji przez normy kulturowe w przypadku
racjonalności instrumentalnej podmiot wybiera zachowania, najbardziej jego zdaniem skuteczne, podczas gdy
w przypadku racjonalności koherencyjnej – działania najbardziej dla niego korzystne. Racjonalność ta polega na unikaniu błędów i znajduje szczególne zastosowanie w sytuacjach płynnych, wieloaspektowych, kiedy
każde rozwiązanie budzi wątpliwości i może być kwestionowane. Dlatego ważne są zobiektywizowane wzory
myślenia i działania.
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W naszym
przedsiębiorstwie

1

2

3

4

5

6

7

W naszym
przedsiębiorstwie

11%

25%

22%

22%

6%

8%

6%

Silniejszy opór
emocjonalny wobec
zmian

Ryzykowne działania winny być
aprobowane i pozytywnie oceniane

0%

17%

25%

36%

8%

14%

0%

Ryzykowne działania nie są dobrze
przyjmowane

Konflikty mogą
być wykorzystane
w sposób konstruktywny; należy
przestrzegać zasad
fair play

14%

31%

17%

19%

6%

8%

6%

Konflikty zawsze
wyzwalają agresję
i należy ich unikać

0%

Różnica zdań nie
jest akceptowana.
Ludzie i pomysły odbiegające od „normy”
są niebezpieczne:
nietolerancja chroni
przed nimi
Jeśli przepisy nie
są przestrzegane,
należy ukarać
winnych ich
nieprzestrzegania

Słabszy opór emocjonalny wobec
zmian

Różnica zdań jest akceptowana, należy
okazywać tolerancję
i szacunek wobec
tego, co odmienne

28%

33%

22%

14%

3%

0%

Jeśli przepisy nie
są przestrzegane,
należy je zmienić

8%

8%

19%

28%

14%

14%

8%

Dopuszczalne jest
naruszanie reguł
z powodów pragmatycznych

3%

0%

14%

31%

19%

14%

19%

Duże zaufanie do
zdrowego rozsądku

8%

42%

17%

33%

0%

0%

0%

Nie należy łamać reguł obowiązujących
w firmie
Ufać należy tylko
ekspertom

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci pozytywnie odnosili się do zmian i konstruktywnego wykorzystania
konfliktów w miejscu pracy. Mieli zaufanie do zdrowego rozsądku, ale waga reguł była
równie istotna. Średnią wskazań pokazano na rysunku 7.
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Rysunek 7. Średnia wskazań w wymiarze unikanie niepewności

Źródło: opracowanie własne.

Unikanie niepewności w podlaskich przedsiębiorstwach można określić jako relatywnie małe lub umiarkowane. Ku małemu unikaniu niepewności skłaniało się około
54% badanych (13%, 20% i 21%), ku umiarkowanemu — około 27%, a ku dużemu unikaniu niepewności około 19% (7%, 7% i 5%).
Zatem hipoteza 1 w przypadku trzech pierwszych wymiarów została pozytywnie
zweryfikowana, natomiast w odniesieniu do ostatniego wymiaru negatywnie. Unikanie
niepewności okazało się znacznie mniejsze niż przypuszczano. W kulturach o niskim
stopniu unikania niepewności najważniejsza jest innowacyjność i możliwość wymiany
poglądów. Stąd bliższe kulturom o niskim unikaniu niepewności metody eksperymentalne niż dydaktyczne [Sitko-Lutek 2004, s. 121].
Dodatkowo skupiono się na poszukiwaniu różnic istotnych ze statystycznego punktu widzenia: między kobietami a mężczyznami (tabela 7), ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa (tabela 8) oraz ze względu na pełnione przez respondentów stanowisko
w przedsiębiorstwie (tabela 9). Do interpretacji wyników zastosowano test U Manna-Whitneya2.

2
Podczas tego testu weryfikowana jest hipoteza zerowa mówiąca, że badane rozkłady nie różnią się między
sobą, wobec hipotezy, że różnice te są istotne. W przypadku gdy poziom p jest niższy od przyjętej wartości
granicznej (podczas wyliczeń założono graniczną wartość poziomu istotności 0,05), wówczas należy odrzucić
hipotezę zerową.
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Tabela 5. Istotne statystycznie różnice we wskaźnikach odpowiedzi
ze względu na płeć
Rank Sum Rank Sum
mężczyzna kobieta

Stwierdzenie

Wymiar: indywidualizm/
kolektywizm

508

lojalność wobec
przyjaciela, który zawiódł

158

U

Z

p

Z

p

Poziom p

80

2,13

0,03

2,19

0,03

0,03

Z – test U Mana-Whitneya.

Źródło: opracowanie własne.

W odniesieniu do stwierdzeń dotyczących czterech wymiarów kulturowych nie zauważono różnic między odpowiedziami kobiet i mężczyzn. Na 40 par stwierdzeń wykazano tylko jedną rozbieżność. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku podziału
ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.
Tabela 6. Istotne statystycznie różnice we wskaźnikach odpowiedzi
ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa

Stwierdzenie

Rank Sum
Rank Sum
pozostałe
przemysł
przedsiębiorstwa

U

Z

p

Z

p

Poziom p

Wymiar: indywidualizm/
kolektywizm
emocjonalne
uzależnienie od
organizacji
Wymiar: indywidualizm/
kolektywizm
zaufanie do rodzaju
decyzji
Z – test U Mana-Whitneya.

Źródło: opracowanie własne.
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178

488

172,5

493,5

87

2,04 0,04 2,09 0,04

0,04

81,5 2,22 0,03 2,38 0,02
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Pojawiły się tylko dwie istotnie statystycznie różnice w wymiarze indywidualizm/
kolektywizm. Pełnione stanowiska w przedsiębiorstwach również nie wpłynęły na odmienne zdania dotyczące kwestii kulturowych.
Tabela 7. Istotne statystycznie różnice we wskaźnikach odpowiedzi
ze względu na pełnione stanowisko

Stwierdzenie

Wymiar: unikanie
niepewności
dopuszczalność
w naruszaniu reguł

Rank Sum
właściciel
lub członek
zarządu

Rank Sum
wyższa
kadra
kierownicza

U

Z

p

Z

p

Poziom p

455

211

75

2,69

0,00

2,76

0,00

0,00

Z – test U Mana-Whitneya.

Źródło: opracowanie własne.

W tym przypadku była tylko jedna rozbieżność w wymiarze unikanie niepewności.
Hipoteza 2 została negatywnie zweryfikowana. Nie wykazano istotnych ze statystycznego punktu widzenia różnic kulturowych wśród przedstawicieli kadry zarządzającej dużych przedsiębiorstw Podlasia ze względu na płeć, na rodzaj przedsiębiorstwa
oraz na pełnione przez respondentów stanowisko. Zwłaszcza w odniesieniu do płci wyniki badań wydają się być zaskakujące. Zmieniają stereotypowe postrzeganie kobiecego i męskiego stylu zarządzania.
Kadra zarządzająca dużych przedsiębiorstw Podlasia skłaniała się ku małemu
i umiarkowanemu dystansowi władzy, zarówno postawom indywidualistycznym, jak
i kolektywistycznym, męskim i kobiecym oraz małemu i umiarkowanemu unikaniu
niepewności. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie zgodności w poszczególnych wymiarach kulturowych między kadrą zarządzającą a pracownikami. Uznaje się,
iż sytuacja, w której przekonania kulturowe pracownika są zgodne z wymaganiami formalnych rozwiązań organizacyjnych, jest dla niego komfortowa. Pracownik ma bowiem
wtedy poczucie kontroli nad własnymi zachowaniami organizacyjnymi, trafnie reaguje
na rozmaite informacje i zdarzenia, jest w stanie przewidywać i planować swoje działania [Sikorski 2008, s. 39].
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Wnioski
Podlasie to region o wyjątkowym bogactwie kulturowym. Zróżnicowanie narodowościowe i wyznaniowe społeczności stanowi niezwykle ważny element tego obszaru. Ze
względu na współistnienie przedstawicieli różnych kultur zasadnym wydało się zainteresowanie zagadnieniem kultury w kontekście organizacyjnym.
Kultura ma charakter poznawczy. Może istnieć lub pojawiać się zawsze wtedy, gdy
zestaw podstawowych założeń jest wspólnie podzielany przez grupę ludzi. Dlatego
ważne jest identyfikowanie tych założeń w określonych grupach, ponieważ jednostki
stanowią nośniki kultury, jednocześnie będąc członkami różnych grup.
Należy zaznaczyć, iż celem zajmowania się problematyką kulturową nie jest wyłącznie poszukiwanie mostów łączących kultury, ale także budowanie ich na podobieństwach, aby znaleźć wspólne rozwiązania. Dodatkowo bagatelizowanie różnic
kulturowych w zarządzaniu organizacją, a przede wszystkim w kształtowaniu funkcji
personalnej, może mieć negatywne konsekwencje przejawiające się zniechęceniem do
pracy, nieporozumieniami w komunikacji, niepowodzeniami w relacjach z klientami, co
w konsekwencji może doprowadzić do spadku wyników ekonomicznych firmy [Frost
2000, ss. 369–377]. Dlatego też w kształtowaniu odpowiedniej kultury w przedsiębiorstwie, zintegrowanej z procesem zarządzania, zauważa się dużą szansę na odniesienie
sukcesu ekonomicznego. Istotne jest wykorzystanie w zarządzaniu wiedzy dotyczącej
kwestii kulturowych. Badania przeprowadzone na potrzeby artykułu skłaniają do poczynienia dalszych kroków, które w pełni pozwoliłoby na zidentyfikowanie relacji między zarządzającymi a zarządzanymi. Zdiagnozowano czynniki kulturowe wśród kadry
zarządzającej w międzykulturowym otoczeniu. Kolejnym krokiem powinna być identyfikacja czynników kulturowych wśród pracowników owych przedsiębiorstw i dokonanie analizy porównawczej między wyborami zarządzających i zarządzanych. Zatem
wstęp do przeprowadzenia badań na szerszą skalę został poczyniony.
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Determinanty powrotu kobiet na rynek pracy —
analiza wybranych czynników
Determinants of Women’s Return to the Labor Market — Analysis of
Selected Factors

Abstract: The aim of the study is to identify the main determinants of the decision of return to work by women represented Podlaskie voivodeship. Women are a specific group of
potential employees, not only because of their psychophysical features, but also because
of necessity of connecting work with family life. The conclusions are based on Analysis of
the situation of women in the Podlaskie voivodeship. It was carried out, at the request of the
Voivodeship labor Office in Białystok. The authors were participated in research process.
The results of PAPI research among women without work were presented as a main part
of the analyze.
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Wstęp
Rynek pracy podlega ciągłym zmianom. Jednym z ich źródeł są relacje zachodzące pomiędzy dwoma zasadniczymi podmiotami tego rynku — pracownikami i pracodawcami. Szczególnie ważne, i jak dotąd w niewielkim stopniu eksplorowane, są relacje nie
w kontekście relacji zachodzących wewnątrz organizacji, a w obszarze tych wytwarzanych poza nią. Ów problem badawczy nabiera znaczenia w sytuacji ukonstytuowania
się rynku pracownika, a nie pracodawcy. W warunkach rynku pracodawcy to pracownicy podejmują wielokierunkowe działania zmierzające do lepszego poznania potrzeb
i wymagań potencjalnych pracodawców i dostosowują się do nich. W warunkach rynku
pracownika kierunek interakcji ulega zmianie — pracodawcy zmuszani są do podejmowania działań ukierunkowanych na lepsze poznanie potrzeb pracowników szczególnie
tych potencjalnych — poszukujących pracy lub też do tej pracy powracających. Pracownik staje się klientem organizacji i podobnie jak klient wymaga lepszego poznania i dostosowania działań zmierzających do zaspokojenia jego potrzeb oraz poznania zachowań. Potencjalny pracownik, podobnie jak klient, podejmuje decyzje w największym
stopniu zaspokające jego potrzeby związane z pracą, a poznanie czynników determinujących te zachowania stanowi jedno z głównych wyzwań pracodawców.
W tym kontekście celem opracowania jest identyfikacja głównych determinant
decyzji o podjęciu pracy przez kobiety (mieszkanki województwa podlaskiego). Weryfikacji poddano hipotezę, iż czynniki demograficzno-ekonomiczne oraz chęć rozwoju
osobistego wpływają na zamiar powrotu na rynek pracy kobiet bezrobotnych, które
stanowią specyficzną grupę potencjalnych pracowników, nie tylko ze względu na przynależne dla nich cechy psychofizyczne, ale konieczność godzenia życia zawodowego
z rodzinnym. Ich zachowania na rynku pracy są złożone i ukierunkowują pracodawców
na systematyczne pozyskiwanie wiedzy dotyczącej tego segmentu potencjalnych pracowników. Zasadne jest poznanie czynników determinujących powroty kobiet do pracy.

Zachowanie kobiet na rynku pracy. Kobieta jako odbiorca
docelowych działań pracodawcy
Zachowanie pracownika polega na podejmowaniu działań związanych z wyborem miejsca pracy w największym stopniu zaspokajającym jego potrzeby. Dąży on zatem do osiągania stanu satysfakcji związanej z wykonywaniem pracy. Im większy poziom zaspokojenia potrzeb w tym zakresie, tym większe zadowolenie pracownika. Relacje pomiędzy
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czynniki kulturowe czy osobowościowe, a także warunki funkcjonowania na badanym
rynku pracy. Dodatkowo należy zauważyć, że satysfakcja wynikająca z podjęcia pracy
ma bardzo duży wpływ na jakość życia i budowanie miejsca w społeczeństwie [Turska,
Stasiła-Sieradzka 2015, s. 123]. Zauważa się również, iż dokonując wyboru miejsca pracy, w celu osiągnięcia satysfakcji, ludzie wykorzystują samowiedzę, zakładając, iż zależy
ona od stopnia dopasowania właściwości pracy i osoby [Hauziński 2015, s. 89]. Tak więc
ważnym kryterium decydującym o zachowaniu na rynku pracy jest płeć. Kobiety stanowią specyficzną grupę potencjalnych pracowników, ze względu na zakres potrzeb determinujących satysfakcję z wykonywanej pracy. Koncentracja na indywidulanych cechach
potencjalnych pracowników jest zgodna z koncepcją „miękkiego” podejścia doboru pracowników, opierającego się na indywidualizacji potrzeb osób zatrudnianych [m.in. Sobocka-Szczapa 2014, s. 103]. Kobietę jako pracownika charakteryzują [Widelska i in. 2017]:
·· większe niż w przypadku mężczyzn łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi,
·· większa zadaniowość,
·· mniejsza presja na awans,
·· większe niż w przypadku mężczyzn przywiązanie do pracy i mniejsza mobilność,
·· większy niż w przypadku mężczyzn poziom absencji (ciąża i opieka nad dziećmi),
·· cechy fizyczne predestynujące do wykonywania prac precyzyjnych.
Wyniki badań dotyczące identyfikacji cech przynależnym kobietom jako pracownikom wskazują również, iż:
·· kobiety i mężczyźni różnią się w procesie wykonywanej pracy [Fisher 2003];
·· kobiety przejawiają tendencję do myślenia kontekstowego, co powoduje, że widzą
zagadnienia szerzej niż pracownicy płci męskiej [Fisher 2003];
·· kobiety myślą sieciowo, co wyróżnia je od typowego dla mężczyzn myślenia sekwencyjnego, które jest skoncentrowane i liniowe [Fisher 2003];
·· kobiety wykazują tendencję do postrzegania środowiska pracy jako całości, czyli
jako systemu współzależnych i wpływających na siebie zasobów materialnych i pozamaterialnych [Kuc, Moczydłowska 2009];
·· kobiety częściej sięgają do swoich zasobów inteligencji emocjonalnej: empatii, intuicji, co pozwala im na efektywniejsze budowanie relacji [Kuc, Moczydłowska 2009];
·· zmiany zachodzące we współczesnych organizacjach, zwłaszcza rosnąca rola kapitału relacyjnego i emocjonalnego kontekstu pracy, w sposób naturalny predysponują
kobiety do odnoszenia sukcesów zawodowych [Goleman, Boyatzis, McKee 2002];
·· źródłem osiągnięć zawodowych kobiet są takie cechy, jak: dobre wykształcenie
(56%), ambicja (51%), inteligencja i pracowitość (48%), zaradność (37%), upór i konsekwencja w działaniu (27%) [Dobosiewicz 2006].
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Należy podkreślić, iż analiza rynku pracy w Polsce ujawnia dysproporcje w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Dowodem na to są utrzymujące się od lat: niższy współczynnik
aktywności zawodowej kobiet, niższy wskaźnik zatrudnienia kobiet, wyższy poziom
bezrobocia wśród kobiet, brak równości w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, słaba obecność kobiet na wyższych stanowiskach i w zarządach firm [Widelska i in. 2017,
s. 8]. Taki stan rzeczy z jednej strony ukazuje nierówności na rynku pracy, ale z drugiej
strony stwarza możliwości dla indywidualizacji komunikacji pracodawców z kobietami
jako potencjalnymi pracownikami. Zachowanie kobiet na rynku pracy, a tym samym
osiąganie przez nie satysfakcji z wykonywanej pracy, determinowane jest koniecznością łączenia pracy z życiem rodzinnym i wychowywaniem dzieci [por. Pufal-Struzik
2017, ss. 242–247]. Powoduje to przerwy w pracy, co z kolei wymusza na pracodawcach
podejmowanie działań związanych z zachęcaniem kobiet do powrotów do pracy. O powrocie kobiet do pracy decydują najczęściej [Rękas 2013, s.129]:
·· obawa o utratę pracy i stanowiska w przypadku dłuższej nieobecności;
·· problem utraconych dochodów (niższa niezależność finansowa w okresie przerwy)
i w przyszłości niższej emerytury;
·· dezaktualizacja wiedzy i trudność z ponownym wdrażaniem się do pracy;
·· wyższa pozycja społeczna i szacunek ze strony otoczenia dzięki łączeniu pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych.
Badacze wskazują, iż zatrudnianie kobiet wpływa na zwiększenie różnorodności
pracowników, a tym samym przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku
organizacji [Adamus 2015, s. 374]. Oznacza to, iż pracodawcy powinni wykorzystywać
zindywidualizowane narzędzia komunikacji z potencjalnymi pracownikami, takie jak
employer branding. Koncepcja ta polega na budowaniu i utrzymaniu wizerunku organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy oraz dostarczaniu przez pracodawcę psychologicznych i ekonomicznych korzyści z nim identyfikowanych [Livens, Van Hoye, Anseel 2007].
W odniesieniu do kobiet polega to na kreowaniu pracodawcy przyjaznego rodzinie,
tj. uwzględniającego potrzeby związane z wychowywaniem dzieci, opieką nad nimi
czy uelastycznianiem czasu pracy [Spitzmüller i in. 2016, ss. 692–718]. Trzeba pamiętać
również, iż poza czynnikami psychofizycznymi o predestynacji kobiet do pełnienia roli
pracowniczych decydują także pochodzenie i czynniki demograficzne [por. Sawicka,
Skwara 2015, ss. 117–127].
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Metodyka badania
Na potrzeby niniejszego opracowania posłużono się badaniami ilościowymi wśród
kobiet niepracujących, stanowiących jedną z grup uczestników procesu badawczego
(pozostałe grupy uczestników to: kobiety pracujące, mężczyźni, pracodawcy, przedstawiciele organizacji kobiecych i działających na rzecz kobiet) (Widelska i in. 2017). Do
wniosków dołączono wyniki badań Sytuacja kobiet w województwie podlaskim, przeprowadzonych na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pacy w Białystoku. Ich głównym założeniem była diagnoza sytuacji kobiet pracujących i pozostających bez pracy w województwie podlaskim.
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja głównych determinant decyzji
o podjęciu pracy przez kobiety (mieszkanki województwa podlaskiego).
Badanie zostało przeprowadzone w miesiącach lipiec-sierpień 2017 roku w postaci
badania ankietowego PAPI. W badaniu wzięło udział 401 respondentek — niepracujących kobiet — mieszkanek województwa podlaskiego. W badaniu zastosowano dobór
kwotowy, a kryterium rekrutacyjnym było miejsce zamieszkania. Tabela 1 przedstawia
strukturę próby zgodną z założeniami i faktycznie zrealizowaną.
Tabela 1. Miejsce zamieszkania ankietowanych — powiat
[%]

Liczba odpowiedzi

[%]

Liczba odpowiedzi

Powiat
Struktura próby
miasto Białystok
miasto Łomża
miasto Suwałki
augustowski
białostocki
bielski
grajewski
hajnowski
kolneński
łomżyński
moniecki
sejneński
siemiatycki
sokólski
suwalski
wysokomazowiecki
zambrowski

22,9
6,5
5,0
5,0
11,7
3,7
6,7
3,2
5,5
4,7
2,7
2,5
3,0
6,7
2,0
3,5
4,5

92
26
20
20
47
15
27
13
22
19
11
10
12
27
8
14
18

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Struktura wynikająca z metodyki
23,0
6,5
4,9
5,0
11,8
3,7
6,8
3,3
5,4
4,7
2,8
2,6
3,0
6,7
1,9
3,5
4,5

92
26
20
20
47
15
27
13
22
19
11
10
12
27
8
14
18
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Tabela 2 prezentuje szczegółowe informacje o strukturze próby badawczej.
Tabela 2. Struktura demograficzno-ekonomiczna próby badawczej
Kategoria

N

%

Wiek

Kategoria

N

%

Dochód netto na jednego członka rodziny

18 do 24 lat

144 35,91

25 do 34 lat

101 25,19

501–1000 zł

124 30,92

35 do 44 lat

63 15,71

1001–2000 zł

119

45 do 54 lat

62 15,46

2001–3000 zł

53 13,22

55 do 64 lat

27

6,73

3001–4000 zł

18

4,49

4

1,0

4001–5000 zł

2

0,50

powyżej 5000 zł

3

0,75

65 lat i powyżej

Poziom wykształcenia

0–500 zł

82 20,45
29,67

Miejsce zamieszkania

podstawowe

19

zasadnicze

50 12,47

miasto poniżej 20 tys. mieszkańców

98 24,50

gimnazjalne

14

miasto 21–50 tys. mieszkańców

35

średnie ogólnokształcące
średnie techniczne
wyższe

4,74
3,49

103 25,68
77 19,20
138 34,41

wieś

140 35,00
8,75

miasto 5–150 tys. mieszkańców

47 11,75

miasto 151–250 tys. mieszkańców

10

miasto powyżej 250 tys. mieszkańców

70 17,50

2,50

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Wyniki badań
Badane kobiety zostały zapytane o chęć powrotu do pracy w ciągu kolejnych 6 miesięcy.
Ponad 54% respondentek stwierdziło, że zamierza podjąć pracę (odpowiedzi „zdecydowanie” i „raczej tak”), natomiast około jednej trzeciej badanych nie ma tego typu planów.
Respondentki zostały również poproszone o wskazanie czynników determinujących zamiar powrotu do pracy w skali od jednego do pięciu. Zdaniem respondentek
najsilniej na powrót do pracy wpływają: zła sytuacja materialna, posiadane wykształcenie, osobiste ambicje, sytuacja na rynku pracy oraz chęć rozwoju osobistego (tabela 3).
Najmniej na decyzje kobiet wpływają: posiadanie gospodarstwa rolnego, system pomocy społecznej, pomoc rodziców/rodziny, obawa przed wykluczeniem zawodowym
oraz atmosfera w pracy.
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Tabela 3. Czynniki wpływające na decyzję o podjęciu pracy

Zła sytuacja materialna rodziny

N ważnych

Średnia

Odch. std.

351

4,07

1,20

Dyspozycyjność wynikająca ze stanu cywilnego

285

3,43

1,34

Posiadanie dzieci

273

3,71

1,17

Wiek dzieci

259

3,62

1,20

Wykształcenie

348

3,95

1,05

Sytuacja na rynku pracy

344

3,79

1,13

Program 500+

234

2,99

1,28

Miejsce zamieszkania

319

3,44

1,16

Specyfika regionu

311

3,29

1,21

Osobiste ambicje

353

3,82

1,17

Poziom zaangażowania w pracę

328

3,67

1,17

Znajomości

322

3,51

1,23

Rozwój osobisty

346

3,78

1,13

Konieczność poświęcenia się rodzinie

285

3,24

1,24

Umiejętność łączenia pracy zawodowej z życiem osobistym

325

3,52

1,14

System pomocy społecznej

259

2,96

1,21

Posiadanie gospodarstwa rolnego

220

2,85

1,27

Pomoc rodziców/rodziny

294

3,22

1,23

Atmosfera w pracy

299

3,30

1,15

Obawa przed wykluczeniem zawodowym

297

3,29

1,27

Awans zawodowy, lepsze stanowisko

315

3,48

1,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

W celu określenia głównych uwarunkowań decyzji o podjęciu pracy przez kobiety zbudowany został model regresji wielorakiej. W proponowanym modelu zmienną
zależną jest chęć podjęcia pracy w ciągu następnych sześciu miesięcy, natomiast jako
zmienne niezależne potraktowano zmienne demograficzno-ekonomiczne, tj.: wiek,
poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania i dochód oraz czynniki, które w opinii respondentek wpływają na decyzję o podjęciu pracy. Ostatecznie model zawiera osiem
istotnych statystycznie determinant decyzji dotyczących podjęcia pracy, przy współczynniku determinacji wynoszącym 23% (tabela 4).
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Tabela 4. Czynniki determinujące chęć podjęcia pracy — model regresji
Zmienne

b*

Bł. std. z b*

W. wolny
Poziom wykształcenia
Konieczność poświęcenia się
rodzinie
Rozwój osobisty

b

Bł. std. z b

t(391)

p

3,03

0,29

10,56

0,00

0,21

0,05

0,18

0,04

4,25

0,00

−0,23

0,05

−0,16

0,04

−4,23

0,00

0,10

0,05

0,08

0,04

2,07

0,03

−0,10

0,05

−0,11

0,05

−2,11

0,03

0,16

0,05

0,11

0,03

3,28

0,00

Program 500+

−0,11

0,05

−0,08

0,04

−2,03

0,04

Wiek

−0,11

0,05

−0,10

0,05

−2,08

0,04

0,08

0,05

0,05

0,03

1,69

0,09

Poziom dochodu
Dyspozycyjność wynikająca ze
stanu cywilnego

Miejsce zamieszkania
R^2= 0,23; F(8,391)=14,34; p=0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.

Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że w znacznej mierze decyzja o podjęciu pracy jest uwarunkowana cechami demograficznymi respondentek oraz ich poziomem dochodu (tabela 4). Najsilniejszą determinantą tej decyzji jest zatem poziom
wykształcenia, który im wyższy, tym silniejsza jest chęć do podjęcia pracy. Zdecydowanie mniejsze znaczenie, choć również istotne statystycznie, mają: poziom dochodu,
wiek i miejsce zamieszkania badanych kobiet. Im niższy poziom dochodu, im młodsza
respondentka zamieszkująca duże miasto, tym większa chęć powrotu na rynek pracy.
Powrót kobiet na rynek pracy jest również silnie uwarunkowany przez przeświadczenie, że muszą one poświęcić się rodzinie. Przeprowadzona analiza dowodzi, że czynnik ten silnie powstrzymuje kobiety przed powrotem do zatrudnienia. Natomiast kobiety nastawione na rozwój osobisty oraz dyspozycyjne są bardziej zmotywowane do
poszukiwania pracy i jak najszybszego powrotu na rynek. Co ciekawe, w modelu znalazła się także zmienna „Program 500+”. Okazało się, że pobieranie środków w ramach
Programu 500+ stanowi barierę powstrzymującą kobiety przed szukaniem nowej pracy.

Wnioski
Założona hipoteza została pozytywnie zweryfikowana. Wyniki badań potwierdziły, iż
zachowanie kobiet na rynku pracy zależne jest od wielu czynników. Jak można było się
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kobiet, tj. wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, a także poziomu dochodu. Warto
zauważyć, że wśród tych zmiennych najsilniejszy wpływ na decyzje kobiet ma poziom
wykształcenia, najsłabszy zaś miejsce zamieszkania. Zdecydowanie bardziej ukierunkowane na podjęcie pracy są kobiety młodsze, lepiej wykształcone, raczej o niskich dochodach oraz mieszkanki większych miast. Obecnie cechą charakterystyczną polskiego rynku pracy jest fakt, że zarówno kobiety aktywne zawodowo, jak i bezrobotne legitymują
się lepszym wykształceniem niż mężczyźni, jednak wyższy poziom wykształcenia kobiet
nie warunkuje ich przewagi na rynku pracy. Kobiety chętniej się kształcą i zdobywają
nową wiedzę. W procesie edukacji kobietom bardziej niż mężczyznom zależy na lepszych wynikach [Widelska i in. 2017]. Wyniki badań potwierdzają, iż kobiety obawiają się
zmniejszenia swojej atrakcyjności na rynku pracy w związku z koniecznością ewentualnego dokształcania się w przypadku długiej przerwy w pracy [Rękas 2013, s. 129].
Wydaje się jednak, że warto byłoby bliżej przyjrzeć się pozostałym czynnikom —
determinantom decyzji o podjęciu pracy przez kobiety. Wśród wielu czynników ujętych w modelu ostatecznie wyjątkowo silne okazało się być przekonanie o konieczności
poświęcenia się rodzinie. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, iż tradycyjne
podejście do kobiet i ich roli na rynku pracy ma swoje źródła w uwarunkowaniach społecznych właściwych dla regionu Podlasia. Jedną ze zmiennych determinujących powszechne funkcjonowanie kobiety na rynku pracy w województwie podlaskim jest tradycyjny model wychowania oraz tradycyjny model rodziny. Opiera się on na pełnieniu
przez kobiety dwóch podstawowych ról — żony i matki. Jest szczególnie znamienny
dla społeczności wiejskich i małomiasteczkowych, które w naszym regionie dominują.
Konsekwencje takiego stanu rzeczy są daleko idące. Kobiety ograniczają swój rozwój
osobisty, zatrzymując się na pewnym jego etapie. Koncentrują się na życiu rodzinnym
i mają mniejszą skłonność do zmiany [Widelska i in. 2017]. Sytuacja kobiet na podlaskim rynku pracy wskazuje, iż przekonanie to zdecydowanie zniechęca do powrotu do
zatrudnienia. Podobnie działa Program 500+. Z kolei stymulantami, czyli czynnikami
zachęcającymi do zmian, są: dyspozycyjność oraz perspektywa rozwoju osobistego.
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Polityki Sąsiedztwa
Implementation of the Cross-Border Cooperation Programme
Poland–Belarus–Ukraine under the European Neighbourhood Policy

Abstract: The issue of cross-border cooperation in the Polish-Belarusian-Ukrainian borderland is an interesting and complexed challenge due to a specific nature of borderland regions, such as ethnic, religious, cultural diversity, location along the eastern external border
of European Union (geographical periphery), and the certain social-economic backwardness (economic periphery). Among several programmes of cross-border cooperation co-financed by the European Neighbourhood and Partnership Instrument and the European
Neighbourhood Instrument under the European Neighbourhood Policy, the Cross-Border
Cooperation Programmes Poland-Belarus-Ukraine have being implemented. The objective
of the paper is to identify the scope and the priorities of the above mentioned programmes
over the periods 2007–2013 and 2014–2020 and to answer the questions of whether the
predicted assumptions of the cooperation have been totally fulfilled and which barriers
mostly affected the expected results. It should be underlined that the projects implemented under the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine have a positive impact on the development of borderland regions both in infrastructure, accessibility,
entrepreneurship, new jobs creation and in environmental protection, tourism and social-cultural development. Furthermore, they foster the development of international cooperation at local and regional levels which may be regarded as further step of deepening
international economic integration in top-down and bottom-up dimensions.
Key words: European Neighbourhood Policy, European Neighbourhood Instrument,
cross-border cooperation, CBC Programme Poland–Belarus–Ukraine, regional development
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Wstęp
W myśl Europejskiej Konwencji Ramowej z 21 maja 1980 r. o współpracy transgranicznej
między wspólnotami i władzami terytorialnymi współpraca ta obejmuje każde wspólne
przedsięwzięcie dążące do umocnienia i rozwoju kontaktów sąsiedzkich między władzami terytorialnymi co najmniej dwóch państw. Takie działania i porozumienia podejmowane są w ramach wielu inicjatyw wielostronnych i bilateralnych, np. Europejskiej
Współpracy Terytorialnej (Program INTERREG), euroregionów, Europejskich Ugrupowań
Współpracy Terytorialnej czy związków partnerskich (bliźniaczych). Niewątpliwie takie
formy współpracy sprzyjają gospodarczemu i społecznemu rozwojowi, tak całych regionów, jak i zaangażowanych w nią poszczególnych podmiotów.
Współpraca transgraniczna stanowi jeden z wymiarów tematycznych wielostronnej
współpracy Unii Europejskiej i jej sąsiadów w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
(EPS). Służy ona promocji i pobudzaniu długotrwałego rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów przygranicznych oraz zacieśnianiu kontaktów transgranicznych.
Według art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 24 października
2006 r. ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) [Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006] oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE z 11 marca 2014 r. ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (EIS)
[Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014] współpraca transgraniczna,
w przypadku granic lądowych, obejmuje jednostki terytorialne położone wzdłuż granic
lądowych między państwami członkowskimi i krajami partnerskimi oraz w uzasadnionych przypadkach obszary do nich przylegające.
Problematyka współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim jest interesującym i złożonym wyzwaniem, ze względu na specyfikę regionów
przygranicznych, mianowicie: różnorodność etniczną, religijną i kulturową, położenie
wzdłuż wschodniej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (peryferyjność geograficzna)
oraz pewne zapóźnienia rozwojowe, zwłaszcza w zakresie rozwoju infrastruktury, ale
także rozwoju społeczno-ekonomicznego (peryferyjność ekonomiczna).
Temat współpracy transgranicznej stanowi przedmiot badań głównie nauk społecznych w kontekście analizy ogólnych uwarunkowań współpracy transgranicznej, jak: regionalizacja, zmiana funkcji granic, decentralizacja, wzrost znaczenia regionów [Żelazo
2004, ss. 1138–1139], jak również analizy konkretnych czynników pobudzających bądź
utrudniających tworzenie lub zacieśnianie takiej współpracy, np.: infrastruktura, drogi, współpraca przedsiębiorstw, turystyka, tranzyt, inicjatywy społeczności lokalnych,
bariery ekonomiczne, społeczne, prawne czy peryferyjność regionów przygranicznych
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[Mikuła-Bączek 2008, ss. 117–123].
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W szerszym ujęciu czynniki determinujące rozwój relacji transgranicznych badane
są również w aspekcie partykularnych interesów poszczególnych regionów, powiązań
funkcjonalnych, zdolności do rozwiązywania potencjalnych konfliktów, uwarunkowań
kulturowych, poziomu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i szeroko rozumianego
postępu cywilizacyjnego [Blatter 1996, s. 2; Poleszczuk i in. 2013, s. 15]. Zatem można
się zgodzić ze stwierdzeniem Blattera [2003, s. 505], że regiony przygraniczne (peryferyjne) stanowią w pewien sposób swoiste „laboratorium” dla konstruowanych strategii
i podejmowanych działań organizacji międzynarodowych.
Wśród kilkunastu programów współpracy transgranicznej współfinansowanych ze
środków EISP oraz EIS w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w latach 2007–2013
i 2014–2020 wdrażane są między innymi Programy Współpracy Transgranicznej (PWT)
Polska–Białoruś–Ukraina.
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja priorytetów i prezentacja zakresu Programów Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina realizowanych
w latach 2007–2013 i 2014–2020 oraz próba odpowiedzi na pytania, czy przewidywane założenia wdrażanej współpracy zostały w pełni osiągnięte i jakie główne bariery
miały wpływ na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. W tym celu dokonano analizy
deskryptywnej i krytycznej literatury przedmiotu, dokumentów oraz aktów prawnych
i opracowań eksperckich, w tym badań ewaluacyjnych.

Podstawy prawnoinstytucjonalne realizacji programu
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 24 października
2006 r. ustanawiającym Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) celem
programu na lata 2007–2013 było między innymi wsparcie współpracy transgranicznej
i zapewnienie długotrwałego rozwoju ekonomicznego, społecznego oraz środowiska
regionów przygranicznych [Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006].
W latach 2007–2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
z ogólnej kwoty 12 mld euro na finansowanie Programu Współpracy Transgranicznej
wyasygnowano kwotę ponad 1,1 mld euro. Główne cele programu dotyczyły:
·· promocji rozwoju gospodarczego i społecznego regionów przygranicznych;
·· podejmowania wspólnych wyzwań w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia i walki z przestępczością zorganizowaną;
·· zapewnienia bezpieczeństwa granic;
·· promocji lokalnych transgranicznych kontaktów międzyludzkich.
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W ramach Współpracy Transgranicznej realizowane były następujące programy:
Kolarctic/Rosja, Karelia/Rosja, Finlandia/Rosja, Estonia/Łotwa/Rosja, Łotwa/Litwa/Białoruś, Litwa/Polska/Rosja, Polska/Białoruś/Ukraina, Węgry/Słowacja/Ukraina/Rumunia,
Rumunia/Mołdowa/Ukraina (programy dotyczące granic lądowych), Hiszpania/Maroko, Program Atlantycki, Włochy/Tunezja (program dotyczący szlaku morskiego), Morze
Czarne, Morze Śródziemne oraz Region Morza Bałtyckiego (programy dotyczące basenów morskich) [European Commission 2007]. Niektóre z wyżej wymienionych programów pozostają w dalszym ciągu w realizacji.
W latach 2014–2020 jednym z instrumentów wspierających politykę zewnętrzną
Unii Europejskiej, w tym Europejską Politykę Sąsiedztwa, jest Europejski Instrument Sąsiedztwa (EIS) [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014]. Celem EPS jest
między innymi unijne wsparcie współpracy transgranicznej z krajami partnerskimi na
zewnętrznej granicy UE. Program Współpracy Transgranicznej w latach 2014–2020 koncentruje się na: promowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego regionów położonych po obu stronach wspólnej granicy; podejmowaniu wspólnych wyzwań w zakresie
ochrony środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; oraz stworzeniu lepszych warunków dla mobilności osób, towarów i kapitału [European Commission 2014].
W ramach nowego EIS na powyższe cele Unia wyasygnowała z ogólnej kwoty
18,2 mld euro orientacyjną kwotę od 489 mln euro do 598 mln euro na lata 2014–2020.
Każdy z poszczególnych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
musi się odnosić przynajmniej do jednego z wyżej wymienionych celów strategicznych.
Dodatkowe wsparcie w wysokości około 509 mln euro przewidziano w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [European Commission 2014].
W latach 2014–2020 w ramach Współpracy Transgranicznej realizowane są następujące programy: Kolarctic/Rosja, Karelia/Rosja, Finlandia/Rosja, Estonia/Rosja, Łotwa/
Rosja, Litwa/Rosja, Polska/Rosja, Łotwa/Litwa/Białoruś, Polska/Białoruś/Ukraina, Węgry/
Słowacja/Rumunia/Ukraina, Rumunia/Mołdowa, Rumunia/Ukraina (programy dotyczące granic lądowych), Włochy/Tunezja (program dotyczący szlaku morskiego), Region
Morza Bałtyckiego, Morze Czarne, Morze Śródziemne oraz Środkowy Atlantyk (programy dotyczące basenów morskich) [European Commission 2014].
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Wdrażanie PWT Polska–Białoruś–Ukraina w latach 2007–2013
i 2014–2020
Wdrożenie Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013
z ogólnym budżetem 203,6 mln euro, w tym 186 mln euro finansowanych przez UE,
umożliwiło realizację 117 projektów transgranicznych1 w ramach trzech celów priorytetowych: Wzrostu konkurencyjności obszaru przygranicznego, Poprawy jakości życia,
a także Współpracy sieciowej oraz inicjatyw społeczności lokalnych (tabela 1) [Program
Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020 2016].
Tabela 1. Ogólna liczba projektów realizowanych w latach 2007–2013
według priorytetów i działań
Priorytet/Działanie

Ogólna liczba
projektów

Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego

40

Działanie 1.1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości

9

Działanie 1.2. Rozwój turystyki

21

Działanie 1.3. Poprawa dostępności regionu

10

Poprawa jakości życia

26

Działanie 2.1. Ochrona środowiska na obszarze przygranicznym

16

Działanie 2.2. Sprawne i bezpieczne granice

10

Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

51

Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy
transgranicznej

45

Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych

6

Źródło: [Joint Technical Secretariat of the Cross-Border Cooperation Programme 2015].

1
W latach 2007–2013 obszar wsparcia Programu obejmował w Polsce: podregion krośnieńsko-przemyski
(w województwie podkarpackim), podregion białostocko-suwalski (w województwie podlaskim), podregiony
bialskopodlaski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim) oraz regiony przyległe: podregion rzeszowsko-tarnobrzeski (woj. podkarpackie), łomżyński (w województwie podlaskim) i lubelski (woj. lubelskie); na Białorusi: obwód grodzieński, obwód brzeski, siedem zachodnich rejonów obwodu mińskiego: Miadzioł, Wilejka, Mołodeczno, Wołożyn, Stołpce, Nieśwież, Kleck, oraz regiony
przyległe: Mińsk (miasto) i wschodnia część obwodu mińskiego (15 rejonów) oraz obwód homelski; na Ukrainie: obwód lwowski, wołyński, zakarpacki i regiony przyległe: obwód tarnopolski, rówieński, iwanofrankowski.
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Spośród 117 realizowanych dużych i małych przedsięwzięć największa liczba (45)
dotyczyła Działania 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej, a 74 projekty zrealizowano w ramach partnerstwa Polski i Ukrainy. Jeśli
chodzi o analizę struktury projektów według obszarów (sektorów), to największa liczba
projektów była lub w dalszym ciągu jest realizowana w obszarze społeczno-kulturowym (58) oraz w sektorze turystyki (29) [Joint Technical Secretariat of the Cross-Border
Cooperation Programme 2015].
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach ewaluacji ex-post
na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wśród beneficjentów
poszczególnych projektów2 stwierdzono, że dzięki PWT Polska–Białoruś–Ukraina
2007–2013 wsparcie uzyskało ponad 1000 przedsiębiorców; uruchomiono ponad 450
nowych przedsiębiorstw oraz 12 organizacji przedsiębiorców; stworzono około 470
nowych miejsc pracy, 31 punktów informacji turystycznej; wybudowano lub wytyczono 1875 szlaków turystycznych; wybudowano lub przebudowano 5 punktów odprawy
granicznej, ponad 116 km dróg; zwiększono przepustowość punktów odprawy granicznej do prawie 30 tys. samochodów dziennie oraz przyłączono do sieci wodociągowych
ponad 2300 gospodarstw domowych i instytucji publicznych. Niemniej jednak należy
dodać, że społeczno-kulturowe efekty niektórych projektów będą widoczne dopiero
za kilka lat [Ex-Post Evaluation of Actions Cofinanced… 2017].
Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 jest kontynuacją współpracy w regionach przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy prowadzonej w latach 2007–2013.
Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020 opracowany został przez Wspólny Komitet Programujący (WKP) złożony z przedstawicieli władz
centralnych i regionalnych trzech państw. WKP uznał, że należy kontynuować działania
podjęte w poprzednim okresie finansowania, czyli: wsparcie rozwoju gospodarczego
na wspólnym pograniczu, poprawę infrastruktury transportowej, turystycznej, przygranicznej, ochrony środowiska oraz zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców
[Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020].
Wspólny Komitet Programujący PWT Polska–Białoruś–Ukraina wytyczył cztery cele
strategiczne (obszary działania) wraz z przypisanymi do nich priorytetami (tabela 2).
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Tabela 2. Cele Strategiczne Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020
Cele strategiczne/Obszary
DZIEDZICTWO
1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie
dziedzictwa historycznego
DOSTĘPNOŚĆ
2. Poprawa dostępności regionów, rozwoju
trwałego i odpornego na klimat transportu
oraz sieci i systemów komunikacyjnych
BEZPIECZEŃSTWO
3. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony

Priorytety

Priorytet 1.1. Promocja kultury lokalnej i historii
Priorytet 1.2. Promocja i zachowanie dziedzictwa
naturalnego

Priorytet 2.1. Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury
Priorytet 2.2. Rozwój infrastruktury technologii
informacyjno-komunikacyjnych
Priorytet 3.1. Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia
i usług socjalnych
Priorytet 3.2. Podejmowanie wspólnych wyzwań
związanych z bezpieczeństwem

GRANICE

Priorytet 4.1. Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic
4. Promocja zarządzania granicami oraz
Priorytet 4.2. Poprawa operacji zarządzania
bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie granicami, procedur celnych i wizowych
mobilnością i migracjami
Źródło: [Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 2016].

Cele Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020
odnoszą się do celów tematycznych Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Głównym założeniem Programu jest „wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy”3 [Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 2016].
Na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z 17 grudnia 2015 r. dotyczącej Programu
Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 na realizację Programu
wyasygnowano kwotę w wysokości ponad 183 mln euro [European Commission 2015].
W ramach Programu finansowane są duże projekty infrastrukturalne na zrealizowanie inwestycji, w których przynajmniej 2,5 mln euro przeznaczone będzie na nabycie
3
W latach 2014–2020 obszar Programu obejmuje w Polsce: województwo podkarpackie (podregion: krośnieński, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski), województwo podlaskie (podregion: białostocki, łomżyński, suwalski), województwo lubelskie (podregion: bialski, chełmsko-zamojski, puławski, lubelski), województwo mazowieckie (podregion ostrołęcko-siedlecki); na Białorusi obwody grodzieński, brzeski, miński (wraz z miastem
Mińsk), homelski; na Ukrainie obwody: lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankowski.
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infrastruktury. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) w trybie pozakonkursowym zakwalifikował do finansowania i realizacji w ramach Programu na lata 2014–2020, 10 głównych dużych projektów infrastrukturalnych
i 8 rezerwowych, w tym 9 w ramach obszaru Dostępność, 4 w ramach obszaru Granice,
4 w ramach obszaru Bezpieczeństwo i 1 w ramach obszaru Dziedzictwo. Największa
liczba przedsięwzięć dotyczy rozbudowy dróg wojewódzkich i poprawy infrastruktury drogowej (orientacyjna kwota dofinansowania to ponad 46 mln euro) oraz budowy
i rozbudowy kolejowego i drogowych punktów granicznych (ponad 13 mln euro dofinansowania) [Załącznik 1 do Programu Współpracy Transgranicznej EIS 2016].
WKM 17 października 2017 r. rozstrzygnął konkurs w obszarze Dziedzictwo, w którym wybrano 17 projektów (10 polsko-ukraińskich, 5 polsko-białoruskich oraz 2 polsko-białorusko-ukraińskie) obejmujących 26 obiektów kultury i historii oraz 28 obiektów
dziedzictwa naturalnego. Na uwagę zasługują przedsięwzięcia dotyczące uruchomienia
transgranicznych centrów dialogu w celu promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz wytyczenia transgranicznych szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych
w celu promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Zwycięskie projekty mają
otrzymać dofinansowanie w łącznej kwocie 33,2 mln euro [Ministerstwo Rozwoju 2017].
Ponadto w grudniu 2017 roku zaplanowano wybór kolejnych projektów w obszarach Dostępność i Granice, a w marcu 2018 roku — w obszarze Bezpieczeństwo. Oprócz
tego w ramach obszaru Dziedzictwo w drugiej połowie 2018 roku zostaną uruchomione konkursy na finansowanie projektów nie-inwestycyjnych z małym budżetem w kwocie od 20 tys. do 60 tys. euro, opartych na inicjatywach międzyludzkich (tzw. mikroprojekty) [Ministerstwo Rozwoju 2017].

Zakończenie
Cele Programu Współpracy Transgranicznej w latach 2014–2020 praktycznie są takie
same jak cele analogicznego programu realizowanego w latach 2007–2013, aczkolwiek
w obecnej odsłonie skoncentrowano się nie tylko na promocji kontaktów międzyludzkich w regionach przygranicznych, ale przede wszystkim na tworzeniu lepszych warunków mobilności osób.
Jeśli natomiast chodzi o Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–
Ukraina 2014–2020, to poza poprawą infrastruktury i wzmocnieniem bezpieczeństwa
regionów przygranicznych na uwagę zasługuje podkreślenie wśród priorytetów konieczności zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego re196

gionów objętych programem.
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Pełna ocena wdrażania celów PWT Polska–Białoruś–Ukraina nie jest jeszcze możliwa, bowiem część projektów z transzy 2007–2013 pozostaje nadal w realizacji, a w nowej perspektywie zwycięskie projekty będą dopiero kontraktowane. Niemniej jednak
można stwierdzić, że w latach 2007–2013 realizowane przedsięwzięcia były zgodne
z ogólnymi założeniami programu PWT Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013. Oczekiwane rezultaty również w większości zostały osiągnięte, zwłaszcza w wymiarze rozwijania
dobrej współpracy lokalnej i regionalnej partnerskich obszarów przygranicznych.
Analizując badania ewaluacyjne oraz wypowiedzi beneficjentów programu w latach
2007–2013, warto wskazać pewne bariery utrudniające realizację wspólnych przedsięwzięć. Projekty wdrażane w ramach PWT Polska–Białoruś–Ukraina obejmują regiony
wzdłuż wschodniej granicy UE należące do krajów o zróżnicowanych reżimach polityczno-prawnych i społeczno-ekonomicznych. Zatem powyższe przeszkody instytucjonalne uniemożliwiły pełną realizację niektórych przedsięwzięć. Podobnie wśród ważnych
barier utrudniających mobilność uczestników projektów oraz sprawność wdrażania
przedsięwzięć wskazuje się problemy językowe i wizowe oraz skomplikowane procedury biurokratyczne i wydłużone procedury płatności. Warto również zwrócić na uwagę na konieczność zwiększenia efektywności zarządzania (koordynacji) wspólnymi
projektami, w tym promocję działań i efektów realizowanych przedsięwzięć. Ponadto
widoczna jest potrzeba komplementarności, nie tylko ze strony partnerów projektów,
ale także w odniesieniu do finansowania i wdrażania innych programów międzynarodowych o charakterze transgranicznym.
Podsumowując, należy stwierdzić, że projekty realizowane w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013 i 2014–2020 wpływają
pozytywnie na pobudzanie rozwoju regionów przygranicznych, zarówno w aspekcie
poprawy infrastruktury i dostępności, rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc
pracy, jak i w obszarach ochrony środowiska, rozwoju turystyki i rozwoju środowiska
społeczno-kulturowego. Jednocześnie sprzyjają one rozwijaniu współpracy międzynarodowej na szczeblach lokalnym i regionalnym, co może stanowić kolejny krok ku
pogłębianiu międzynarodowej integracji ekonomicznej, tak w wymiarze odgórnym
(współpraca władz lokalnych i regionalnych), jak i w wymiarze oddolnym (współpraca
przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych).
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Abstract: In the era of aging process in the European Union, young people are a valuable part of the workforce. However, that group can be treated as vulnerable in the labour
market as the indicators for the youths are much worse than for the average population.
Moreover, the EU countries do not present the homogeneous situation concerning labour
market situation of young people. It depends on labour demand potential which creates
the vacancies for the youths and the labour market policy to support labour supply. The
diversification of youths situation can also obtain regional dimension. Labour market performance of that group depends on the technical and social infrastructure provided by
local authorities as well as regional demand on youths labour.
The main aim of the paper is to present the diversification of young people situation
in the EU in terms of labour market indicators at national and regional levels. The analysis
on the national level was conducted by presenting the situation in the EU countries. The
analysis on regional level was limited to introduction of labour market indicators of Polish
voivodeships.
The undertaken research method was critical analysis of literature as well as desk research of secondary sources like research reports and analysis of statistical data from Eurostat databases.
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Introduction
Nowadays economic environment creates wide range of opportunities as well as threats.
People can use many possibilities of self-development, choosing most favorable job,
country to live in and etc. But at the same time economic and political instabilities and
changes, growing demands of employers, substitution of man’s labour with artificial intelligence make process of finding a job more and more challenging.
In the current situation one of the most vulnerable groups is young people. It is
considered that they have enough energy, self-motivation, they are more flexible for
changes in environment, and much faster in adaptation to new technologies. Simultaneously, the labour market indicators of young people are worse than the average and
they are more sensitive to the recession. European countries to support young people to become active participants of labour market, develop and implement different
programs and special funds, such as European Social Fund, European Regional Development Fund. The main purpose is to create equal opportunities for all job-seekers,
provide financial and legal support for young entrepreneurs and self-employed, help
to acquire demandable skills and professions.
It should be mentioned that education level is significant determinant of labour
market situation, which largely refers to young people. That means that on the one
hand, people without education level have lower demands, but on the other hand,
employers are predominantly interested in employees with particular set of skills that
could be acquired mainly during educational process.
The labour market situation of young people in the European Union is not homogeneous and it varies in different European countries [Rollnik-Sadowska 2016, pp. 80–92].
That could happen due to many reasons. First of all, besides common European programs governments implement their own policy with diverse level of efficiency. Secondly, the labour market situation of young people is connected with the level of country development and potential of labour demand. Moreover, cultural aspects play an
important role in forming country’s labour market. The diversification of labour market
situation of young people is also noticeable on the regional level due to different potential of regional labour demand as well as policy targeted at young people.
The main aim of the paper is to present the diversification of young people situation
in the EU in terms of labour market indicators at national and regional levels. The analysis was conducted on the national level by presenting the situation in the EU countries.
The analysis of regional level was limited to presenting the labour market indicators of
Polish voivodeships.
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The undertaken research method was critical analysis of literature as well as desk
research of secondary sources like research reports and analysis of statistical data from
Eurostat databases. There were included into labour market indicators analysis the data
from 2016 due to the fact that at the time of article development all indicators for this
period were available.

Labor market policy — theoretical approach
Labour market is a place where people offer their skills and time (employees) to people
who offer some job and compensation (employers). A labour market has three main
participants: employee, employer, and government that creates rules and regulations,
and controls all the major activities. Labour market regulations include wage setting
institutions, mandatory social benefits, the unemployment insurance system, as well as
different aspects of labour legislation.
According to the mentioned above, labour market policy (LMP) is a set of rules and
regulations provided by government in order to control employees and employers and
organize the most effective way to maximize country’s welfare. LMP has a number of
significant functions, such as: 1) ensuring full employment, which refers to the absence
of cyclical unemployment while maintaining the “natural level of unemployment”, determined by the size of its frictional and structural forms; 2) creation of a “flexible labour
market” that can quickly adapt to changes in the internal and external conditions of
economic development, maintain controllability and stability [Konle-Seidl 2016]. This
“flexibility” means the flexible use of workers on part-time, temporary employment, the
changeability of jobs, changes in the number of shifts, expansion or addition, depending on the need for work functions.
A labour market policy consists of a number of financial and practical policy interventions that regulate relations between employers and job seekers as well as it can
help people who face difficulties in the labour market [Cazes, Verick 2010]. Its purpose is
to convert the unemployed and the inactive workforce into employed and help people
in low-quality or threatened jobs find better employment opportunities, more favorable working conditions. Eurostat defines Labour Market Interventions as “Public interventions in the labour market aimed at reaching its efficient functioning and correcting
disequilibria and which can be distinguished from other general employment policy
interventions in that they act selectively to favor particular groups in labour market”
[Eurostat 2017a].
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One of the most important indicators, which is crucial in presentation of the labour
market situation is an employment rate. Eurostat calculates that indicator by dividing
the number of persons aged 20 to 64 in employment by the total population of the
same age group. Employed population consists of those persons who during the reference week did any work for pay or profit for at least one hour, or were not working but
had jobs from which they were temporarily absent. Two types of employment can be
defined: (1) wage and salaries employment, when employees sell their labour to others,
and (2) self-employment, when workers sell their labour to themselves
Another important labour market measure is an unemployment rate. Following
International Labour Office (ILO) definition (adopted by Eurostat) that indicator represents unemployed persons as a percentage of the labour force. The labour force is the
total number of people employed and unemployed. Unemployed persons comprise
persons aged 15 to 74 who:
·· are without work during the reference week;
·· are available to start work within the next two weeks;
·· and have been actively seeking work in the past four weeks or had already found
a job to start within the next three months [Eurostat 2017a].
According to Eurostat, there are three main types of LMP interventions: services,
measures and supports. LMP services cover the costs of all publicly funded services
for jobseekers (guidance, counseling and other forms of job-search assistance) as well
as any other expenditure of the public employment services (PES) not already covered
in other LMP categories (category 1 according to the Eurostat classification) [Eurostat
2017a]. LMP measures (active interventions) cover interventions that aim either to provide people with new skills or experience of work in order to improve their employability or to encourage employers to create new jobs and take on people who are unemployed or otherwise disadvantaged. Another definition of active labour market policies
is given by the CEA and they are defined as policies that promote participation in the
labour force and help workers match to employment opportunities. Examples of such
policies can be training, employment incentives, supported employment, rehabilitation, and direct job creation [Xavier, Badea 2015]. LMP supports (passive interventions)
mostly cover financial assistance designed to compensate individuals for loss of wage
or salary and to support them during active job-search (i.e. mostly unemployment benefits). In Eurostat they are represented by out-of-work income maintenance and support as well as early retirement [Eurostat 2017a]. European countries do not follow only
one common social policy model, but they share several common characteristics, such
as 1) commitment to full employment; 2) social protections for all citizens, (3) social
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Traditionally European LMP are built on the basis of following models: 1) Nordic, 2)
Continental, 3) Anglo-Saxon, 4) Mediterranean [Sapir 2005].
The Nordic model is common for Denmark, Finland, Norway, Sweden and the Netherlands. The features of this model are: high social insurance in comparison with other models, high level of government employment, high taxation and more equitable
income distribution. These countries are famous for their emphasis on active labour
market policy in order to reinsert unemployed into labour market [Koster et al. 2011].
Participation in activation is compulsory for all the unemployed. In this type of LMP
attention is paid to upgrading the skills of the unemployed in order to equip them to
take advantage of new job opportunities, while equally strengthening their right to
draw unemployment benefits in conjunction with their obligation to be available for
work [Hendeliowitz 2008].
The Continental model is common for Austria, Belgium, France, Germany and Luxembourg. On the one hand this model has social insurance comparable with the Nordic
model. On the other hand, a higher share of its expenditures is devoted to pensions.
The basis of the model is the principle of security and a system of subsidies. Employability is not required to get an access to subsidies (for example in the case of France or
Belgium, there exist subsidies whose only requirement is being older than 25). As well
essential aspects for that group of countries are less importance of active labour market
policies [Koster et al. 2011] and availability of disability pensions.
The Anglosaxon model is common for Ireland and the United Kingdom. In this model the level of government expenditures is lower than in Continental and Nordic. Subsidies are predominantly distributed among the working-age population and in a smaller
level they go to pensions. Employability is required to get an access to subsidies (for
instance, a person should have worked previously). Active labour market policies are
significant [Cazes, Verick 2010]. Labour markets of those countries could be described
as markets with high differences between wages and higher number of low-waged employees.
The Mediterranean model is common for Greece, Italy, Portugal and Spain. Emphasis on pensions and a low level of social assistance are the striking features of this model.
The level of government expenditures is the lowest in comparison with others. In these
countries, a higher segmentation of rights and status of persons receiving subsidies
exist which has as one of its consequences a strongly conditioned access to social provisions. The model can be characterized as well by inflexible employment protection
legislation and a frequent resort to early retirement policies as means to improve employment conditions [Cazes, Verick 2010]. Income differences are lower than in the Anglosaxon model.
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Young people in the EU — analysis of labour market indicators
Young people are one of the most important groups for the labour market analysis, because their situation is much worse than in the entire generation. Moreover, as Europe
is facing serious aging phenomena and scarcity of labour force, the policy toward activation of young generations can be treated as the priority of European cohesion orientation [Rollnik-Sadowska 2016].
However, labour market situation of young people in the European Union is not
homogeneous. It differs in each country in terms of unemployment levels and employment potential.
Picture 1. Unemployment rate (age groups 15–24 and 15–74) in 2016, %

Source: own work based on Eurostat 2017g and Eurostat 2017h.

As the diagram shows, in 2016 the lowest unemployment rates were in Germany
(7.1%), Czech Republic (10.5%), the Netherlands (10.8%), Malta (11%), and Austria (11.2%).
The highest rates were in Greece (47.3%), Spain (44.4%), and Italy (37.8%). Generally, total
unemployment rate is lower than the youth rate. The biggest gaps are in Italy (26.1 p.p.),
Spain (24.8 p.p.), and Greece (23.7 p.p.). The smallest gaps can be noticed in Germany
(3 p.p.), and the Netherlands (4.8 p.p.). Romania is among countries with comparatively
low total unemployment rate (5.9%), but at the same time it has one of the highest
youth unemployment rates (20.6%).
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Picture 2. Employment rate (age groups 20–29 and 20–64) in 2016, %

Source: own work based on Eurostat 2017e and Eurostat 2017f.

The highest youth employment rates are in Malta (77.4%), the Netherlands (75.9%),
United Kingdom (75.5%), and Austria (74%). The lowest youth employment rates are
in Greece (41%), Italy (42.1%), and Spain (48.6%). The following difference between total and youth employment rates can be observed: total employment rate is higher in
most of the cases, except Malta, where the total employment rate is lower for 10.4 p.p.
The highest differences are in Italy (19.5 p.p.), Bulgaria (16.6 p.p.), Spain (15.3 p.p.), and
Greece (15.2 p.p.). At the same time Italy and Greece have the lowest rates both for total
and youth employment.
Picture 3. Activity rate (age 15–24) in 2016, %

Source: own work based on Eurostat 2017d.

Activity rates are the highest in Denmark (66.2%), the Netherlands (68.2%), followed
by the United Kingdom (58.4%), Austria (57.5%), Sweden (54.8%), Finland (52.2%), Malta
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(51.9%), and Germany (49.2%). The lowest rates are in Bulgaria (23.9%), Greece (24.6%),
Italy (26.6%), Romania (28%), and Belgium (28.5%). In most of the countries male activity
rates are higher, than female. At the same time, in Denmark, Cyprus, Sweden, Luxembourg, Netherlands, and Finland, female activity rates are higher.
The phenomena, which have recently attracted increasing attention, are remaining
for young people without employment, education or training — NEET [Rollnik-Sadowska 2016].
Picture 4. NEET rate (age 15–29) in 2016, %

Source: own work based on Eurostat 2017c.

According to the data above, the highest NEET rates are in Italy (24.3%), Bulgaria
(22.4%), Greece (22.2%), and Romania (20.2%). The lowest indicators are noticed in the
Netherlands (6.3%), Luxembourg (6.8%), Sweden (7.1%), and Denmark (7.4%). In most
of the countries female NEET level is significantly higher than the male. Exceptions are
Croatia, and Lithuania, where male NEET level is higher.
When analyzing the diversity of the situation of youths in the EU countries, it should
be taken into account the policies pursued by these countries targeted at young people,
which are determined by the level of expenditure on labour market policies (LMP)1.
1

Expenditure on labour market policies (LMP) is limited to public interventions which are explicitly targeted
at groups of persons with difficulties in the labour market: the unemployed, the employed at risk of involuntary
job loss and inactive persons who would like to enter the labour market. Total expenditure is broken down into
LMP services (category 1), which covers the costs of the public employment service (PES) together with any
other publicly funded services for jobseekers; LMP measures (categories 2–7), which covers activation measures
for the unemployed and other target groups including the categories of training, job rotation and job sharing,
employment incentives, supported employment and rehabilitation, direct job creation, and start-up incentives;
and LMP supports (categories 8–9), which covers out-of-work income maintenance and support (mostly unemployment benefits) and early retirement benefits (Eurostatb).
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Picture 5. Public expenditure on labour market policies, by type of action,
% of GDP, 2015

*Information about Malta and the United Kingdom is not available.

Source: own work based on Eurostat 2017b.

According to the figure above, in 2016 the highest public expenditure on LMP as
a percent to GDP were in Denmark (3.28%), France (2.98%), Finland (2.93%), The Netherlands (2.58%), Spain (2.5%), and Belgium (2,44%). The lowest were in Romania (0.184%),
Lithuania (0.54%), Slovakia (0.54%), Latvia (0.56%), and Bulgaria (0.58%). In most of the
countries, major part of this amount is spent on LMP supports. Only in Czech Republic
(0.3%), Denmark (1.46%), Hungary (0.8%), and Sweden (1.02%) most of the resources are
spent on active interventions from the groups 2–7.
If to compare Eurostat statistical data for total labour market indicators and indicators for young people it could be noticed that youth labour markets in most countries
reflect total labour market situations and no significant specific trend for this group
can be identified. At the same time, level of participation on the labour market among
young people is lower. As well it should be noticed that young men are more active
labour market participants, than women. According to the research above, the Netherlands, Malta, Denmark, Austria, United Kingdom are the countries with the best performance of young people on the labour market. And traditionally, Greece, Italy, and Spain,
followed by Romania and Bulgaria, have the worst situation for young people on labour
market. No direct dependence can be followed between the distribution of government expenditure on different types of labour market interventions.
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Table 1. Performance of groups of the EU countries on labour market
for young people
Labour market
model

Employment Unemployment Activity NEET Total Expenditure
Total 2
rate
rate
rate
rate score
(cat. 2–7)

Nordic
(Denmark,
Finland,
Sweden, the
Netherlands)

6.5

10.25

3.5

4.5

24.75

17.75

42.5

Mediterranean
(Greece, Italy,
Portugal,
Spain)

25.5

24

21.5

21.5

92.5

10.25

102.75

Anglosaxon
(Ireland, the
UK)

7.5

10

7

15

39.5

15.2

54.7

Continental
(Austria,
Belgium,
France,
Germany,
Luxembourg)

12.6

11.8

14

9

47.4

11

58.4

CEE (Bulgaria,
Estonia, Czech
Republic,
Hungary, Latvia,
Lithuania,
Poland,
Slovakia,
Romania,
Slovenia)

15.6

11.5

17.5

15.6

60.2

15.6

75.8

Source: own study based on Eurostat 2017b, 2017c, 2017d, 2017e, 2017f, 2017g, 2017h data.

The table 1 is made on the basis of Eurostat statistical data on each indicator. Countries were ranked from 1 to 28, where 1 is the best position and 28 is the worst, according to their performance. Later on they were grouped, and average for each group was
calculated.
According to the table above, Nordic countries have the best performance of youth
labour market situation. They show the best results in employment, activity and NEET
level. At the same time, they have relatively high unemployment rate and their expenditure level for active labour market interventions is the lowest. Nordic countries are fol210
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rate, and at the same time the worst for the NEET level. Continental countries take the
third position. Even though they have comparatively high government expenditure,
their labour market indicators are average among the EU. Central and Eastern European
(CEE) countries represent the largest and the least homogeneous group. Simultaneously, that group has rather low government expenditure for LMP interventions and mediocre performance on the labour market. Mediterranean model represents the least
successful model; notwithstanding the highest government expenditures, they have
the lowest results for all the labour market indicators for young people.

Young people in the labour market in Poland —
the selected issues
Poland is one of the transition countries populated with 38 422 thousand people [GUS
2017] which represents relatively significant labour force potential in the EU. However,
Polish society is the subject of strong aging process and decreasing birth rate. The government is trying to improve demographic situation by implementation of family policy.
Crucial area is also support of young people in their professional situation to prevent
brain drain phenomena. In this regard it is important to limit the mismatch of young
people’s competences to the needs of the labour market and to support the education
system.
Polish labour market situation is diversified regionally [Markowicz 2013]. That heterogeneity as emphasized in the literature is connected with the differences in the level
of social and economic development of the regions, uneven changes in the demand for
labour as well as the historical background of regions [Malarska 2000].
The diversity is also noticed analyzing labour market indicators of young people in
sixteen Polish voivodeships — table 2.
Table 2. Labour market indicators of young people in Poland in 2016 (%)
Territorial unit

Unemployment Employment
Activity rate
NEET rate
rate
rate
(15–24 years) (15–24 years)
(up to 25 years) (15–24 years)

Total
score

Poland

17.7

28.4

34.5

10.5

—

dolnośląskie

14.8

29.5

34.9

10.6

25

kujawsko-pomorskie

20.1

28.9

36.2

11.2

31

lubelskie

22.5

25.3

32.8

10.9

45
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Territorial unit

Unemployment Employment
Activity rate
NEET rate
rate
rate
(15–24 years) (15–24 years)
(up to 25 years) (15–24 years)

Total
score

lubuskie

11.4

28.8

33.0

13.0

31

łódzkie

12.9

31.6

36.2

8.2

12

małopolskie

17.1

26.9

32.4

9.8

33

mazowieckie

14.7

29.7

34.8

7.3

17

opolskie

7.6

31.3

36.4

9.6

10

podkarpackie

31.7

22.5

33.0

10.6

48

podlaskie

18.8

26.3

32.1

10.3

40

pomorskie

17.3

30.4

36.7

10.5

21

śląskie

17.1

28.2

34.0

10.2

29

świętokrzyskie

24.6

26.0

34.8

13.7

44

warmińsko-mazurskie

23.9

26.4

34.4

15.7

33

wielkopolskie

10.7

33.6

37.6

8.2

6

zachodniopomorskie

23.2

23.6

30.7

14.6

54

Source: Local Data Bank, Central Statistical Office of Poland; Eurostat 2017c.

Polish voivodeships were ranked from 1 to 16, where 1 is the best position and 16
is the worst, according to their youths’ labour market indicators. It is noticed that the
best situation is definitely in Wielkopolskie voivodeship. That region is characterized by
generally favorable labour market situation and significant potential of labour demand
[Voivodeship Labour Office in Poznań 2017]. Moreover, there is provided diversified educational offer for young people— both in terms of tertiary and vocational education.
The lowest unemployment rate of people below 25 years old and relatively high
employment is also noticed in Opolskie. That Polish voivodeship represents much worse labour market situation and what is typical for that region the significant outflow of
labour force under migration process has taken place [Moj 2015].
High activity rate as well as low NEET rate occur in Łódzkie voivodeship. That province, being a subject of strong aging process, has developed the regional policy aimed
at support of young generations. It provides diversified offer of higher education, at the
same time regional authorities support development of creative industries’ start-ups
[Brzozowska 2016], which are often conducted by young people.
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The worst youths indicators are noticed in Zachodniopomorskie (very low employment potential of the youths and high NEET rate) and Podkarpackie (the lowest employment rate and at the same very high unemployment rate).

Conclusion
The analysis of labour market indicators proves that the situation of young people in
the European Union is differentiated at the national level. The best situation is noticed
in Nordic countries, which generally represent good labour market indicators. It is connected on the one hand with significant potential of labour demand but also developed
flexicurity model which assures support of labour supply [Marklund, Rollnik-Sadowska
2016]. One of elements of flexicurity model is significant importance of active labour market policy and special attention is given to vulnerable groups including young people.
Relatively good situation of young people on the labour market also takes place in
countries of Anglosaxon model. They represent significant potential of labour demand
(which was however limited during the crisis) but at the same time workfare state orientation with state created motivation for professional activity [Rollnik-Sadowska 2015].
The countries grouped in the continental model represent average achievements in
terms of labour market situation of the youths. The labour demand potential in these
countries is considerable (especially in Germany). Moreover, the implementation of dual
learning system allows for minimalization of skills mismatch and reduction of structural
unemployment [Rollnik-Sadowska 2014]. However, current geopolitical situation can
negatively influence the labour market situation, also among young people.
By far the worst situation of young people in the EU labour market is found among
Mediterranean countries. Their labour market indicators considerably worsened after
the crisis. In those countries the supply policy is underdeveloped and the labour demand is relatively lower than in another models. Moreover, the uneconomical management of public expenditure generates consequences for labor market policies.
The CEE countries is the largest and the most diverse group in the EU. It has both
countries with more favorable situation for young people, like Estonia, Lithuania, Czech
Republic, and with less advantageous, like Bulgaria and Romania. In a whole, those
countries show average labour market indicators with low government expenditures.
In many cases labour market situation in these country is closely connected with the
situation in neighborhood. For instance, Czech Republic is influenced by Germany and
Austria, and has good results, while Bulgaria and Romania have results that are comparable with Greece.
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The differentiation of labour market situation of the youths also occurs on the regional level as it was exemplified by Polish case study. Polish voivodeships can also be
grouped as the ones with very good labour market indicators and regions with bad
labour market situation of the youths. The first group voivodeships are located around
metropolises (as Poznań), have developed labour market and social policy supporting
young people (e.g. Łódzkie) or are the subject of strong migration processes (e.g. Opolskie). On the other hand, there is a group of Polish voivodeships where the labour market situation of young people is significantly difficult. They are regions with generally
bad labour market situation, low employment rates (like Zachodniopomorskie) and
very high unemployment (like Podkarpackie).
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Population of the Countries with Transition Eonomies
Abstract: The aim of the paper is identification of the coherence between poverty, unemployment and emigration in two transition countries — Armenia and Poland. Both of
them are post-socialist economies, which undertook different paths of regional development during transition period. Moreover, authors identify the most vulnerable administrative-territorial units of the Republic of Armenia and Poland and analyse the reasons of
regional diversity.
The undertaken research method was secondary sources analysis — statistical data
and literature. Based on the analysis of administrative-territorial subjects of the Republic of
Armenia and Poland in the period 2010–2015/2016 the relationship between unemployment, poverty and the scale of emigration of the population have been revealed.
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Introduction
Nowadays, after more than twenty years of transition, post-socialist countries can be
seen as much more diversified in terms of the economic performance and the institutional framework than they were at the beginning of the transition process [Pilc 2015]. In
the transition countries the processes of restructuring, privatisation and, what is characteristic for all post-socialist countries, the transformational recession [Havrylyshyn 2001]
caused significant changes on the labour markets during the transition period. However,
those countries undertook different patterns for the development of their economies
during transition.
The development of national economies depend on connecting major urban
centers in regional economic system [Dobrescu, Dobre 2014]. Following the growth
pole theory, the growth takes place around a specific pole, which are created by some
industrial branches or groups of enterpsises. In the local growth phenomena there can
be determined the existence of agglomerative phenomena (what Paul Krugman calls
‘geographic concentration’) or diffusion processes. When the concentration of productive activities prevails in an area, the conditions for cumulative local growth are generated [Capello 2011].
The examples of post-socialist economies which have gone through different paths
of transition are Republic of Armenia and Poland, which are the case studies in this
article.
After the collapse of the Soviet Union and the proclamation of independence of
Armenia, a multi-year process of transition from an administrative-command system of
managing the republic’s economy to a market economy began. However, this process
was very “painful” and entailed a sharp drop in the most important macroeconomic
indicators. The worst consequenses were high level of unemployment and extremely
low standarts of living. Therefore, there can be made an assumption that it was the core
reason for emigration.
Poland went through a similar path at the beginning of the transition as Armenia.
However, by entering into the structures of the European Union, Poland began a phase
of intensive growth.
The aim of the article is to identify the coherence between poverty, unemployment
and emigration, as well as, to select the most vulnerable administrative-territorial units
of Armenia and Poland and analyse the reasons of regional diversity.
During the analysis the methods of comparison, abstraction, comparative analysis,
induction, assumptions, methods of identifying of the cause-effect relationships have
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The years selected for the analysis (2015 for poverty and unemployment and 2016
for population changes) provide the most up-to-date data for both countries. These
were compared with the 2010 data to show the dynamics of the indicators. In 2010, the
effects of the economic crisis from 2008 have already influenced the situation on the
labour market, which in turn resulted in the affecting the poverty level and population
flows.

The coherence between the poverty and unemployment
in Armenian and Polish regions
High unemployment and poverty are out of the sorest social and economical problems.
Poverty can be defined as exclusion from minimal socially acceptable standards of living
due to the insufficiency of resource [Layte et al. 2001; Perry 2002; Whelan, Layte, Maitre
2002]. In the literature it is highlighted that one of the main reasons of poverty is unemployment; although, scientists’ approach towards the links between unemployment
and poverty differs [Kiaušienė 2015].
According to calculations 1990 [Petrosyan 1999, p. 48], gross domestic product (in
comparable prices) in 1993 amounted to only 46.7% compared to the 1990 pre-transition
year. At tha same time, foreign trade turnover amounted only 8.8%, and real incomes of
the population of the Republic of Armenia — 11.3% [Petrosyan 1999, p. 48]. In the following years, this process stabilized and a period of slow, insignificant improvement in
macroeconomic indicators began, and these improvements are still taking place in the
present. This, in particular, concerns real incomes of the population, the level of which
in 1997 reached only 15.6% compared with 1990. As a result, in 1998–1999 55.1% of the
population of the Republic of Armenia was below the poverty line, calculated by the
World Bank methodology. Later, the poverty in Armenia gradually declined until 2007,
reaching 26.4%, but in the future the reverse process took place, and as a result, the
proportion of the poor population in 2010, exceeded one third of the population of the
republic, accounting for 35.8%.
In Poland, there is also noticed the drop of poverty as in 1998 the percentage of
people below the poverty line was 24.9% [Central Statistical Office of Poland 1999] and
currently (in 2016) the indicator reaches 13.9% [Central Statistical Office of Poland 2017].
However, both in Armenia and in Poland there is significant diversification of poverty level in individual territorial units. It can be also noticed the coherence between
poverty and unemployment — table 1 and table 2.
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Table 1. Levels of poverty1 and unemployment in the administrative-territorial units
(marzes) of the RA and in Yerevan in 2010 and 2015 (%)
Poverty
Territorial unit

Unemployment
rate

The share of economically
active urban population
in 2015

2010

2015

2010

2015

Republic of Armenia

35.8

29.8

19.0

18.5

58.2

Yerevan

27.1

25.0

29.9

30.2

100.0

Aragatsotn

28.9

16.1

8.1

5.7

19.8

Ararat

42.4

27.3

6.6

8.3

24.0

Armavir

33.0

29.6

10.4

9.4

22.2

Gegharkunik

43.6

32.1

8.9

4.7

34.7

Kotayk

46.8

35.9

19.2

23.0

52.5

Lori

45.9

36.2

19.7

15.7

52.0

Shirak

48.3

45.3

22.0

19.0

46.8

Syunik

26.8

24.5

12.2

15.7

61.7

Vayots Dzor

37.1

16.9

13.7

10.1

35.8

Tavush

26.1

35.3

10.9

12.1

40.9

Source: The National Statistical Service of RA, World Bank 2011–2016; Marzes and Yerevan City of the Republic of Armenia in Figures 2007–2011; Labour market in the Republic of Armenia 2011–2015.

According to the data of table 1, the highest levels of vulnerability are observed in
four large RA marzes in Gegharkunik, Lori, Kotayk and Shirak regions, where in 2010
approximately half of the population was under the poverty level, and in 2015 — approximately one third of the population was under the poverty level. At the same
time, there is a direct dependence between the unemployment and poverty in these
marzes.

1
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Poverty is defined as the share of population with consumption per adult equivalent below the poverty
line (the monetary value of the minimum consumer basket, which represents the amount of goods and services that meet the needs of the minimum level of living standards formed (actually expressed) in society) [The
National Statistical Service of RA 2016, p. 172].
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Thus, in the mentioned above four marzes the highest unemployment rate is observed, which, basically, is exceeding the average unemployment level in the republic.
Only Lori marz is an exception, where the unemployment rate from 19.7% in 2010 decreased in 2015 up to 15.7%. However, this decrease is explained by a significant outflow
of the permanent population of the marz for this period. During 2010–2015 permanent
population of the marz decreased for 20.1 thousands of people, which is 8.9% of the
marz population.
In case of the Gegharkunik marz, the absence of mentioned dependence is explained by the high level of economic inactivity of urban population, which is a consequence of the high proportion of the rural population. About a quarter of a century ago,
agricultural lands were privatized in Armenia. Agricultural lands are about 65% of all
rural areas in Gegharkunik marz. According to the Armenian legislation, land owner is
accounted as an employed person, so the unemployment rate in this marz is lower than
in other administrative-territorial units.
This tendency is observed also in other marzes of Armenia (Aragatsotn, Ararat,
Armavir and Vayots Dzor), where the economically active population of the city areas
is very low.
The regional diversity in terms of poverty and unemployment can be also noticed in
Poland among sixteen voivodeships — table 2.
Table 2. Levels of poverty2 and unemployment in the administrative-territorial units
(voivodehips) of Poland in 2010 and 2015 (%)
Poverty
Territorial unit

Unemployment
rate

The share of economically
active urban population
in 2015

2010

2015

2010

2015

Poland

17.4

15.5

9.6

7.5

75.5

dolnośląskie

16.0

12.3

11.3

7.0

76.0

kujawsko-pomorskie

18.1

15.9

10.6

8.0

72.7

lubelskie

27.3

19.2

9.9

9.3

75.1

2

Poverty is described by the at risk of relative poverty rate, which is defined by Central Statistical Office of
Poland as percentage of persons in households where the level of expenditures (including a value of free-ofcharge articles as well as natural consumption) was lower than the relative poverty threshold, adopted at 50%
mean monthly expenditures at the level of all households estimated with the use of the so-called original OECD
equivalence scale.
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Poverty
Territorial unit

Unemployment
rate

The share of economically
active urban population
in 2015

2010

2015

2010

2015

lubuskie

15.9

13.5

10.5

6.3

74.0

łódzkie

12.5

12.3

9.2

7.7

76.8

małopolskie

16.0

18.4

9.1

7.2

75.2

mazowieckie

11.7

10.3

7.4

6,4

81.2

opolskie

13.8

13.7

9.7

6.5

75.1

podkarpackie

19.8

21.0

11.6

11.7

71.8

podlaskie

25

19.1

10.2

6.9

75.4

pomorskie

20.1

16.8

9.3

6.6

76.6

śląskie

14.0

10.7

9.1

7.2

72.0

świętokrzyskie

26.6

24.4

12.0

10.1

73.2

warmińsko-mazurskie

25.6

25.0

9.7

9.4

72.4

wielkopolskie

18.5

20.8

8.7

5.8

75.6

zachodniopomorskie

17.8

10.7

12.4

7.5

73.4

Source: Local Data Bank, Central Statistical Office of Poland.

The analysis of the indicators — at risk of relative poverty rate and unemployment
rate allows for identification of Polish voivodeships with relatively the highest levels
of vulnerability. They are Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie, Świętokszyskie and Warmińsko-Mazurskie voivodeships. Those regions are mostly the part of Eastern Poland,
historically conditioned by low economic growth. They are characterized by lower than
average industry concentration and lower potential of capital cities. What is crucial, in
these voivodeships in 2010–2015 the unemployment rate was characterized by low dynamics. The exeption was Podlaskie voivodeship where the unemployment rate in 2015
dropped by 3.3 p.p. compared to 2010 (with the drop of 2.1 p.p. of Polish average).
The best situation in Poland in terms of welfare is in Mazowieckie voivodeship, the
district with significant economic importance of Polish capital — Warsaw.
As it is inidicated in the secondary sources, the poverty in Poland is influenced by
the workplace (ability to get a job, unemployment, professional qualification, occupied
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poverty are the size, composition of households — including the number of children.
Poverty especially is conducive to high unemployment, low professional status, living
in the countryside or in small town, presence of the disabled person in the household
and the model of large family [Ministry of Development 2016].

The Unemployment and Emigration in Armenian and Polish
regions
One of the couses of emigration is unemployment [Rakauskienė, Ranceva 2014]. In general, groups with a higher unemployment risk also have a higher incentive to emigrate
[Pryymachenko, Fregert, Andersson 2013].
The high unemployment, the lack of jobs in Armenia and, as a consequence, a low
standard of living in the above-mentioned administrative-territorial units with the highest levels of vulnerability force people to leave their homes, their small homeland
and, more often, Armenia in general. In confirmation there have been analyzed the dynamics of the permanent population in Armenia (table 3).
Table 3. Permanent population dynamics in marzes of Armenia and Yerevan city
in 2010 and 2016

Territorial unit

Population,
in thousands

Change in population
(increase + decrease −)
in 2016 in comparison
with 2010

Natural increase
of the population

2010

2016

thousands

in %

2010

2015

Republic of Armenia

3055.2

2998.6

−56.6

100.0

16904.0

13885

Yerevan

1069.1

1073.7

+4.6

+8.1

6444.0

6715.0

Aragatsotn

133.9

129.8

−4.1

−7.2

921.0

611.0

Ararat

262.0

258.9

−3.1

−5.5

1681.0

1514.0

Armavir

267.9

266.6

−1.3

−2.3

1758.0

1152.0

Gegharkunik

236.0

231.8

−4.2

−7.4

1532.0

1320.0

Kotayk

257.6

253.9

−3.7

−6.6

1749.0

1255.0

Lori

245.1

225.0

−20.1

−35.5

773.0

251.0
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Population,
in thousands

Territorial unit

Change in population
(increase + decrease −)
in 2016 in comparison
with 2010

Natural increase
of the population

2010

2016

thousands

in %

2010

2015

Shirak

257.7

243.2

−14.5

−25.6

1056.0

879.0

Syunik

143.7

139.4

−4.3

−7.6

445.0

137.0

Vayots Dzor

52.9

50.8

−2.1

−3.7

201.0

51.0

Tavush

129.3

125.5

−3.8

−6.7

344.0

0.0

Source: The Demographic Handbook of Armenia 2016.

As it can be seen from the data of table 3, the migration of the permanent population of Armenia over the past six years amounted 61.2 thousand people, 56.6 thousand
of which emigrated from the republic. In 2015 compared with 2010 the majority of internal migrants moved to the capital Yerevan. Other marzes during this period of time showed decrease of the population. Besides, it is important to emphasis the fact that the
natural growth in all administrative-territorial units was positive. Obviously, the data
of natural increase have decreased from 2010, but the number of population amounted 3019 persons for the whole republic, thus, it has minor influence on the population
number change. Therefore, can be concluded, that the remarkable change of permanent population is a result of emigration. Attention should be paid to the fact that the
largest share of emigrants (75.1%, or 42.5 thousand people) falls on the four indicated
marzes, where the poverty level was higher.
Polish voivodeships, selected as the ones with the highest levels of vulnerability do
not present such a clear linkage with the decline of the population and the negative
balance of migration — table 4 (p. 225).
Even though selected four voivodeships represent the decline of the population in
2016 compared to 2010 and the negative balance of internal migrations in both years,
the situation of net migration international was diversified. In 2010 the negative balance was only noticed in Lubelskie voivodeship and in 2016 the negative net migration
international took place in Warmińsko-Mazurskie. Much worse demographic situation
occurs in regions with significant share of international minorities and historical migration traditions (e.g. Opolskie and Śląskie voivodeships) as well as strong aging process
(e.g. Łódzkie voivodeship).
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Table 4. Total population dynamics in voivodeships of Poland in 2010 and 2016

Territorial unit

Change in
population
(increase +
decrease −)
in 2016
in comparison
with 2010

Population,
in thousands

Net migration
internal

Net migration
international

2010

2010

2016

2010

2016

thousands

in %

0

0

−2 114

1 505

−96.9

−100.0

1 579

2016

Poland

38529.9 38433.0

dolnośląskie

2917.2

2903.7

2 659

−194

150

−13.5

−14.0

kujawsko-pomorskie

2098.7

2083.9 −1 443 −1 719

−240

97

−14.8

−15.3

lubelskie

2178.6 2133.3 −4 867 −4 452

−38

385

−45.3

−46.7

lubuskie

1023.2

1017.4

−740

0

−91

−5.8

−6.0

łódzkie

2542.4

2485.3 −1 757

−1 695

−23

278

−57.1

−59.0

małopolskie

3336.7

3382.3

3 673

3 376

735

296

45.6

47.0

mazowieckie

5267.1

5365.9

12 687

11 167

690

1 783

98.8

102.0

opolskie

1017.2

993.0

−671

−726

−1 122

−644

−24.2

−25.0

podkarpackie

2127.9 2127.7 −1 973 −2 047

44

408

−0.3

−0.3

podlaskie

1203.4 1186.6 −1 616 −1 565

100

278

−16.8

−17.4

pomorskie

2275.5

2315.6

2 749

3 485

−100

47

40.1

41.4

śląskie

4634.9

4559.2 −3 194

−3 428

−1 744

−1 128

−75.8

−78.2

świętokrzyskie

1282.5

1252.9 −2 567

−1 971

22

221

−29.6

−30.6

warmińskomazurskie

1453.8 1436.4 −2 721 −2 703

15

−271

−17.4

−18.0

wielkopolskie

3446.7

3481.6

1 706

983

−433

76

34.9

36.0

zachodniopomorskie

1723.7

1708.2 −1 111

−624

174

−380

−15.6

−16.1

−474

Source: Local Data Bank, Central Statistical Office of Poland.
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Positive demographic situation is determined by the existence of big cities in the
voivodeship with economic potential for the regional population. Such situation can
be noticed in Mazowieckie (the potential of Warsaw), Małopolskie (the importance
of Kraków), Pomorskie (the significance of Gdańsk, Gdynia, Sopot) and Wielkopolskie
(Poznań).
In contrast to Poland, where the urban population in regions has higher standards
of living, in Armenia, exept of the capital city, the administrative-territorial units with
prevalence of urban population have higher poverty and unemployment as they are
not involved in agricultural sphere.

Conclusion
It can be concluded that the main reason for the high level of emigration of the population of Armenia is the poor living standard of the population, which is mainly the result
of a high level of unemployment. This primarily concerns the administrative-territorial
units of the republic with a predominance of the urban population, whose inhabitants
are deprived of the opportunity to work in agriculture.
Thus, the conducted analysis shows that the serious problems in regional level in
the Republic of Armenia are mainly high level of emigration, high level of poverty and
unemployment of the population.
The identified problems should be solved as soon as possible. It requires active state
assistance in the development of the economy and, consequently, in creating additional jobs in these regions of the republic. This can happen through the implementation
of a protectionist policy for the development of small and medium-sized businesses
in these marzes either in industrial sphere, and in the fields of processing agricultural
products or in tourism and other services. Solving this problem in four marzes will allow
to reduce the emigration of the population of the RA by three quarters in short terms,
substantially raise the level of employment of the population and significantly reduce
the poverty level of the population of the republic as a whole.
The Polish case study presents coherence between the poverty and unemployment
of voivodeships. The welfare is connected with the concetration of growth poles located in Polish agglomerations which are mainly large capital cities of regions. The disadvantaged Eastern Poland, with worse infrastructure and with no significant urban
locations, notes the higher level of unemployment and poverty. However, the poverty
and unemployment in Poland seem to have lower connection with emigration process
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than in Armenia.
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The solution for overcoming the regional heterogeneity in Poland seems the cohesion policy and state support of urban units, which can be not only capital agglomerations but also smaller cities with development potential.
Even though, there is noticed the difference in the strength of emigration process
in Armenia and Poland, which results from diverse standard of living in those countries,
both analysed transition economies represent significant regional heterogenity. This is
the basis for further research of implemented solutions in the field of public policies in
Armenia and Poland and identification of necessary actions to ensure regional cohesion.
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Polish-Belarusian Cross-Border — Stimulants and Barriers

Abstract: Global conditions for the functioning of national economies in social-economic
sphere show the need for enforcing the integration. Not only does it apply to blocks of
countries within international organizations, such as European Union, but also to neighboring countries from outside organizations. Thus, different mechanisms of management
constitute an issue. The paper is based on earlier research concerning the cross-border
cooperation between Poland and Belarus which requires a follow-up. The aim of the article
is to make an attempt to find tangential points and proportional differences in mixed economic systems which may constitute fields for the cooperation and development of the
economies. Based on the literature review and the data analysis from scientific-research
facilities as well as from statistical centers, the conclusion of possible improvements was
made. It has been defined that the main stimulant for the Polish-Belarusian cooperation
is a high level of openness in entrepreneurs which is based on trust and willingness to cooperate. On the other hand, the major barrier is legal regulations that disable free mobility
of cooperators.
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Wstęp
Transgraniczność rozumiana jako zdolność do współpracy krajów sąsiadujących ze sobą
może dotyczyć różnych sfer życia społeczno-gospodarczego oraz jego odmiennych
wymiarów: gospodarki jako całości, regionów, a także podmiotów gospodarczych, reprezentujących dane branże, obszary lub rynki. Rozpatrując rozwój współpracy Europy
Środkowej i Wschodniej, uwagę zwraca fakt, że umożliwiły ją przede wszystkim przemiany ustrojowe lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, których przejawem była m.in.
otwartość gospodarek — przede wszystkim rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej
oraz niwelowanie barier w przepływie osób, towarów i usług. Najważniejszym elementem kooperacji o charakterze gospodarczym stał się więc handel zagraniczny. Polska
jest obecnie piątym co do wielkości zagranicznym partnerem handlowym Republiki Białorusi. Jest to wielki potencjał do budowania wzajemnie korzystnej współpracy. W tym
przypadku, jeśli dziesięć lat temu eksport towarów z Republiki Białorusi do Rzeczypospolitej Polskiej przeważał nad importem, to teraz import znacznie przekracza eksport.
Szukając sposobów rozwijania współpracy transgranicznej między Polską i Białorusią, należy wskazać czynniki, które wpływają w tym obszarze pozytywnie i negatywnie,
m.in. zainteresowanie współpracą, oparte na zaufaniu nastawienie do potencjalnych
partnerów handlowych, konkurentów, ośrodków badawczych czy też władz rządowych
i samorządowych. W kierunku wyszczególnienia czynników mających znaczący wpływ
na rozwój współpracy transgranicznej Polski i Białorusi dokonano krytycznego przeglądu sytuacji społeczno-ekonomicznej obu krajów, następnie przyjęto za słuszne przytoczenie wyników badań zacieśnienia współpracy między przedsiębiorstwami sieciowymi. Przyjęto, że w celu postępu kooperacji właściwe jest dokonanie również analizy
stanu obrotów towarowo-usługowych oraz przepływu inwestycji.
Chociaż w literaturze przedmiotu można dostrzec próby zgłębiania problemów
transgranicznych — wyniki badań w ramach współpracy uczelni z instytucjami, jednostkami budżetowymi nastawionymi na kształtowanie konkurencyjności, innowacyjności regionów/województw, konkretnych miast — to są one jednak fragmentaryczne
i dotyczą wybranych aspektów tworzenia kooperacyjnych powiązań technologicznych,
inwestycyjnych, produktowych czy produkcyjnych, rzadko — usługowych. Dlatego
też artykuł stanowi wstęp do dalszych badań, bez podziału na regiony, subregiony, ale
w ujęciu makroekonomicznym — Polski i Białorusi. Jest przyczynkiem do odpowiedzi
na pytanie: czy zróżnicowany potencjał ekonomiczny obu sąsiadujących ze sobą krajów
tworzy sprzyjające podstawy wzrostu współpracy transgranicznej w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych i politycznych?
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Podczas analizy wzięto pod uwagę wybrane kryteria (m.in. warunki gospodarcze,
przedsiębiorczość, prorozwojowe sektory gospodarcze), które będą stanowiły podstawę badań pogłębionych dotyczących przepływu towarów i usług w sensie powiązań
handlowych. Celem artykułu jest zatem podjęcie próby odkrycia punktów spójnych
oraz wyszczególnienia różnic proporcjonalnych w mieszanych systemach gospodarczych, które mogą stanowić płaszczyzny do współpracy w kierunku rozwoju gospodarek. W tym względzie zastosowano metodę monograficzną oraz metodę statystyczną.

Współpraca transgraniczna — ujęcie definicyjne
Prawne podstawy międzynarodowej współpracy regionów przygranicznych określa
tzw. Konwencja Madrycka ratyfikowana przez Polskę w 1993 roku. W myśl jej art. 2 przez
współpracę transgraniczną rozumie się „każde wspólnie podjęte działanie mające na
celu umocnienie sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi
dwóch lub większej liczby umawiających się stron, jak również zawarcie porozumień
i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich zamierzeń” [Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej… 1980]. Według definicji podanych przez
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) współpracą transgraniczną jest każde
wspólnie podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami koniecznych do realizacji takich zamierzeń. Jest
także szczególnym przypadkiem współpracy międzynarodowej, której charakterystycznymi cechami są sąsiedzkość kontaktów przez lokalny i regionalny poziom współdziałania. Rada Europejska wymienia przy tym trzy podstawowe aspekty współpracy transgranicznej. Po pierwsze, współpraca zapewnia lepszą jakość usług, a zatem zwiększa
skuteczność samorządów. Po drugie, współpraca określa autonomię samorządu w kwestii podejmowania współpracy z różnymi także zagranicznymi podmiotami. Po trzecie,
współpraca jako instrument pokoju prowadzi do lepszego poznania i zrozumienia, a zatem do zapewnienia pokoju w Europie [Żelazo 2004].
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało dalszy rozwój nawiązywania kontaktów zgodnie z zapisem w Preambule Konstytucji „potrzeby współpracy ze
wszystkimi krajami”. Od akcesji Polski do UE współpracę gospodarczą Polski z Białorusią
regulowała Umowa Handlowa Między UE a ZSRR z 1989 roku, której postanowieniami
zostały objęte nowe państwa członkowskie UE. W dniu 30 kwietnia 2004 roku podpisana została Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy gospodarczej, której postanowienia nie kolidują z kompetencjami
UE. Na tej podstawie powołano Wspólną Polsko-Białoruską Komisję ds. Współpracy
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Gospodarczej. W polsko-białoruskich relacjach gospodarczych obowiązuje szereg
umów i porozumień regulujących stosunki gospodarcze. Utrzymywane są także liczne kontakty na szczeblu przedsiębiorstw. Stałą formą łączności dla przedsiębiorców
z Polski i Białorusi jest Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo” organizowane głównie
w Białymstoku, Białej Podlasce oraz w Mińsku i Brześciu. Przedsięwzięcia wspierające
polski eksport i inwestycje realizuje Wydział Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku. Białoruś to ważny partner handlowy przede wszystkim dla województwa podlaskiego. Ważnym dokumentem w ramach współpracy Polska–Białoruś jest Strategia
Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 uchwalona przez Sejmik Województwa Podlaskiego, który kładzie nacisk na wzmacnianie konkurencyjności regionu oraz
pełniejsze wykorzystanie przewag konkurencyjnych i potencjałów rozwojowych. Województwo podlaskie nazywane zostało „Bramą na Wschód”.

Ogólna charakterystyka potencjału społeczno-gospodarczego
Polski i Białorusi
Sąsiadujące ze sobą Polska i Białoruś leżą w Europie Środkowo-Wschodniej, co wiąże
się z położeniem geograficznym, ze wspólnymi korzeniami kulturowymi i historycznymi
(ludy słowiańskie), a także z przeszłością daleko idącego „nierynkowego” systemu gospodarki. Białoruś ustępuje Polsce pod względem terytorium (ok. 2/3 powierzchni) oraz
zasobów ludzkich (ok. 1/4 ludności). Z uwagi na inne ukształtowanie gospodarcze i polityczne (Białoruś to kraj poradziecki) obecnie potencjał społeczno-gospodarczy obu krajów jest również zróżnicowany, co obrazują podstawowe wskaźniki (tabela 1).
Tabela 1. Kluczowe dane o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski i Białorusi w 2016 r.
Populacja
(w mln)

Bezrobocie
(%)

Inflacja×
(%)

P

B

P

B

P

B

38,4

9,5

7,1

0,4

- 0,6

11,8

PKB per capita
w USD
P

B

27 811 18 060

P — Polska; B — Białoruś, k — kobiety; m — mężczyźni.
X — inflacja wyrażona wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Źródło: [Trading Economics; OECD 2017].
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60
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55
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Wytwarzany przez oba kraje produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca (PKB per capita) jest wyższy od średniego światowego poziomu (16 136), w tym
w Polsce 1,5 razy wyższy od wytworzonego na Białorusi. Analiza danych statystycznych
wskazuje, iż polska gospodarka rozwija się w ostatnim okresie (od 2010 roku) w średnim
tempie, o czym świadczy średnioroczna dynamika PKB na poziomie 3,12%. Natomiast
białoruska gospodarka charakteryzuje się chronicznym spadkiem PKB rzędu ok. 3%.
W 2017 roku obserwowane jest ożywienie gospodarcze Republiki Białorusi: stopniowy
wzrost aktywności ekonomicznej sektora realnego i popyt na pracę, spadek inflacji, co
przyczyni się także do rozwoju zagranicznych stosunków gospodarczych [National Academy of Sciences of Belarus 2017].
Niższy poziom wytwarzanego dochodu narodowego na 1 mieszkańca Białorusi
oraz krótszy okres aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn mogą świadczyć o niższym poziomie zamożności i szybkim starzeniu się społeczeństwa w sensie gospodarczym. Obserwuje się także w białoruskiej gospodarce relatywnie wyższy poziom inflacji
niż w Polsce, ale niższą stopę bezrobocia, na którą wpływają rozwiązania organizacji
rynku pracy oraz problemy demograficzne.
Analizując strukturę branżową gospodarek obu krajów (tabela 2), należy zauważyć
relatywnie duży udział przemysłu w tworzeniu PKB Białorusi (38,9%) — o 10,5% przewyższający średni światowy poziom. Polska pod tym względem także przewyższa średnią światową, ale tylko o 5,7%. Udział usług w tworzeniu PKB w Polsce i na Białorusi jest
niższy niż średni poziom na świecie (67,2%) i wynosi dla Polski — 63,4% a dla Białorusi —
53,6%. W sferze usług jedną z najważniejszych ról w usługowym sektorze Białorusi odgrywa transport oraz handel, gdzie ok. 75% powierzchni handlowych stanowi własność
prywatna [Portal Promocji Eksportu 2017].
Tabela 2. Struktura branżowa wartości dodanej w PKB Polski i Białorusi
w 2015 roku (w %)
Lp.

Wyszczególnienie

Białoruś

Polska

Średnia światowa

1.

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo

7,5

2,5

4,4

2.

przemysł i budownictwo

38,9

34,1

28,4

3.

usługi

53,6

63,4

67,2

Źródło: [GUS — Rachunki narodowe].
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Z przeglądu danych statystycznych wynika, że od wielu lat główną rolę w strukturze gospodarki Białorusi pełni sektor surowcowy, kosztem przetwórczego oraz zwłaszcza usługowego. A przecież potencjał gospodarczy rzutuje na stopień zaangażowania
państwa w konkretną działalność usługową oraz przeznaczenie usług do wymiany
międzynarodowej. Pewien niedorozwój sfery usług na obszarze WNP, w tym także na
Białorusi, wiąże się ze znacznym niedocenianiem ich wartości użytkowej przez byłe
socjalistyczne rozwiązania instytucjonalne, które ukształtowały strukturę gospodarki,
skierowaną zwłaszcza na sektor surowcowy, przemysł ciężki i budownictwo [Skąpska
2016, ss. 73–81].
Warto podkreślić, że od 1991 roku Białoruś jest państwem suwerennym. Pomimo
udokumentowanego przez oficjalne statystyki wzrostu gospodarki białoruskiej nadal
cechuje ją utrzymanie systemu administracyjno-nakazowego, bariery biurokratyczne
czy też brak głębokich reform rynkowych. Zwrotowi Białorusi w stronę Europy Zachodniej towarzyszy większe zainteresowanie partnerstwem z Polską, czego potwierdzeniem jest fakt, że w polsko-białoruskich relacjach gospodarczych obowiązuje nadal
szereg umów i porozumień regulujących stosunki gospodarcze. Mogą zatem stanowić
inspirację do poszukiwania obszarów współpracy obok gospodarczych, również porozumień naukowych, wynikiem których jest tworzenie ważnych teoretycznych podstaw
do wdrażania zwyczajów handlowych w praktyce transgranicznej.

Ogólny poziom współpracy transgranicznej Polski i Białorusi
jako wynik wstępnych badań
Dane statystyczne i przeprowadzone badania wskazują, że najmniej rozwiniętą współpracę transgraniczną mają państwa sąsiadujące z Polską na wschodzie, tj. Ukraina, Białoruś i Rosja (obwód kaliningradzki). Sytuacja ta ma miejsce pomimo wprowadzonego
przez Komisję Europejską Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP),
który realizuje potrzebę zacieśniania współpracy z krajami spoza Unii Europejskiej i zapewnienia wzrostu konkurencyjności obszarów przygranicznych. Na terenie wschodnich województw Polski EISP wdrażano za pomocą Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013, z budżetem wartości 186,2 mln euro [EISP].
I chociaż rezultaty tej współpracy nie przyniosły znacznych efektów rzeczowych, to
zmieniły podejście do współdziałania podmiotów gospodarczych i samorządów sąsiadujących krajów.
Także w dokumentach strategicznych poszczególnych województw wschodnich
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biorstw na rynkach zewnętrznych oraz rozwój partnerskiej współpracy transgranicznej.
Rynki wschodnie, które w przeszłości stanowiły silny bodziec gospodarczego rozwoju,
również w przyszłości powinny być rozpatrywane jako priorytetowe, także w kontekście stymulowania współpracy z partnerami z kraju i z UE [Matwiejczuk, Wasiluk 2015,
ss. 11–22].
Ograniczone też są studia i analizy dotyczące przyczyn słabej współpracy podmiotów polskich z ich wschodnimi partnerami. Wyniki międzynarodowego projektu
badawczego realizowanego w latach 2014–2016 przez zespół Politechniki Białostockiej
pod kierunkiem Wiesława Matwiejczuka w ramach porozumienia pomiędzy Polską
Akademią Nauk i Narodową Akademią Nauk Białorusi1 potwierdzają stosunkowo niskie
zainteresowanie podmiotów gospodarczych obu państw współpracą [Gotowość przedsiębiorstw do tworzenia powiązań sieciowych o zasięgu transgranicznym 2017]. Dotyczy
to zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych czy jednostek otoczenia
biznesu, sfery nauki i instytucji samorządowych. Należy zaznaczyć, że znacznie większe
zainteresowanie współpracą z polskimi partnerami wykazują organizacje białoruskie.
Decydują o tym odpowiednie warunki ekonomiczne, społeczne i prawne występujące
w obu krajach (tabela 3). Ankietowane firmy z branży drzewnej i meblowej oraz budowlanej deklarowały również niski poziom zaufania do firm białoruskich przy silnym
zróżnicowaniu ocen. Dominujący odsetek respondentów w obu tych branżach wskazał wręcz na zupełny brak zaufania do tych firm. Najwyższym poziomem zaufania do
przedsiębiorstw białoruskich wykazywały się firmy z branży metalowej i maszynowej,
niższym natomiast — przedsiębiorstwa z branży spożywczej.
Tabela 3. Poziom współpracy badanych przedsiębiorstw z firmami białoruskimi
Podmioty objęte badaniem

x̅

Me

D

nD

s

V

Współpraca
Ogółem firmy objęte badaniem

1,99

1

1

236

1,58

79,39

drzewna i meblowa

1,72

1

1

56

1,29

74,99

spożywcza

1,72

1

1

56

1,22

70,98

metalowa i maszynowa

2,59

2

1

35

1,99

76,95

budowlana

1,78

1

1

54

1,48

83,04

Branża

w tym:

Żródło: [Matwiejczuk, Wasiluk 2015, ss. 11–22].
1

W badaniach tych uczestniczyła współautorka jako przedstawiciel białoruskiej strony badawczej BNAN.
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Z innych badań prowadzonych przez Bogusława Plawgo wraz zespołem badawczym z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr w ramach projektu Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej podregionu białostocko-suwalskiego i obwodu grodzieńskiego na Białorusi oraz podregionu krośnieńsko-przemyskiego i obwodu zakarpackiego na
Ukrainie [Plawgo 2015, s. 279] wynika m.in., że dążenie do rozwoju kooperacji w sferze
produkcji, ale i usług, wybija się na czoło preferencji odnośnie do strategii współpracy transgranicznej badanych przedsiębiorstw. Mniejsze zainteresowanie jest po stronie instytucji otoczenia biznesu i władz lokalnych. Dwie trzecie respondentów uznało,
że głównym zadaniem władz lokalnych powinny być działania informacyjne, a także
uproszczenie procedur administracyjnych oraz zmniejszenie skutków różnic w systemach prawnych po obu stronach granicy.

Polsko-białoruska współpraca w zakresie handlu
Według danych GUS w 2016 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 2,9% (do 184,8 mld
EUR), a import o 2,1% (do 180,9 mld EUR). W rezultacie nadwyżka obrotów towarowych
osiągnęła 3,9 mld EUR. W 2016 roku nastąpiło relatywne zwiększenie wywozu do krajów
spoza UE — Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii oraz Izraela. Pewne ożywienie
odnotowano także w sprzedaży na rynki WNP, gdzie eksport wzrósł o 4,4% (do 10,6 mld
EUR), w tym do Rosji o 1,8%, na Ukrainę o ok. 16% oraz na Białoruś o 2%). Należy jednak zaznaczyć, że ten relatywnie korzystny wynik jest efektem niskiej bazy odniesienia.
W ujęciu wartościowym bowiem sprzedaż do krajów WNP pozostaje wciąż niska [GUS
2016]. Od 2000 roku w obrotach handlu zagranicznego Polska-Białoruś odnotowuje się
dodatnie saldo (rysunek 1).
Od 2000 roku saldo obrotów handlu zagranicznego Polski z Białorusią było dodatnie i utrzymywało się średnio na poziomie 16–18 mln USD. W 2015 roku (nr 17) wartość
nadwyżki wynosiła 22 342 mln USD.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Białorusi są Rosja, Ukraina, Chiny, a w dalszej kolejności Niemcy i Polska (rysunek 2). Z danych wynika, że Białoruś nadal ogranicza
wymianę towarową głównie do obszaru WNP, jednocześnie otwierając się w stosunkowo niewielkim stopniu na Europę Zachodnią i Chiny. Polska jest piątym co do wielkości
handlowym partnerem zagranicznym Białorusi, co stwarza szansę na zapełnienie luki
we współpracy. Aktualnie jednak przedmiotem eksportu z Białorusi do Polski są przede
wszystkim produkty naftowe, skroplony gaz, nawozy, minerały ze stali niestopowej
i płyt wiórowych. Import stanowią metale, farmaceutyki, dobra konsumpcyjne.
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Rysunek 1. Saldo obrotów handlu zagranicznego Polska-Białoruś

Cyframi od 1 do 17 oznaczono poszczególne lata 1995 oraz 2000-2015: 1 — 1995, 2 — 2000, 3 — 2001…

Źródło: [GUS 2016].

Rysunek 2. Międzynarodowy obrót towarowy Białorusi w mln USD w 2016 r.
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Kraje kolejno: 1 — Russia, 2 — Ukraine; 3 — Chiny, 4 — Germany, 5 — Poland, 6 — UK, 7 — Niderlandy, 8 — Litwa, 9 — pozostałe kraje.

Źródło: [National Statistical Committee of the Republic of Belarus 2017].

Wielostronna współpraca Białorusi z partnerami zagranicznymi to skuteczne narzędzie zróżnicowania handlu i jej aktywności inwestycyjnej oraz modernizacji i poprawy
konkurencyjności gospodarki na arenie międzynarodowej. Jednym z najważniejszych
obszarów współpracy z zagranicą jest przyciąganie inwestycji zagranicznych dotyczących zwłaszcza produktów zaawansowanych technologicznie, wysokiej jakości
produktów rolnych, zwiększenia efektywności energetycznej lub potencjału tranzytowego. Według danych Narodowego Komitetu Statystycznego Republiki Białorusi połowę wszystkich inwestycji zagranicznych na Białorusi stanowią inwestycje krajów Unii
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Europejskiej. W 2015 roku zarejestrowanych było 6488 firm z udziałem kapitału zagranicznego, z czego 2017 firm o kapitale wspólnym polsko-białoruskim, a 117 z polskim
kapitałem zagranicznym.
Z uwagi na zróżnicowanie importu z Białorusi do Polski pod względem przedmiotu przypływu towarów oraz usług (rysunek 3) można zauważyć zdecydowanie wyższe
tempo wzrostu po stronie towarów. Usługi nie stanowią rozwiniętego obszaru kooperacyjnego między Polską a Białorusią.
Rysunek 3. Dynamika importu towarów i usług z Białorusi w latach 2014–2016
(rok poprzedni=100)

*towary: według kraju pochodzenia.

Źródło: obliczenia własne na podstawie [SWAiD 2017].

W przypadku towarów w 2015 roku nastąpił wzrost importu o 19,12% w stosunku do
roku 2014, ale 2016 roku zanotowano ponowny spadek. Podobnie było w usługach —
analogicznie: wzrost o 8,43% i spadek o 16,6%.
Zważywszy na eksport towarów i usług z Polski na Białoruś na przestrzeni ostatnich 3 lat odnotowano tendencję spadkową. Korzystną zmianę zaobserwowano jedynie w przypadku towarów w 2016 roku, w którym dynamika wzrosła i wyniosła 6,3%.
Wartość eksportu towarów z Polski na Białoruś wynosiła w 2016 roku 5 312 009,1 tys. zł.
Podobny kierunek tempa wzrostu eksportu osiągały też usługi [SWAiD 2017].

Determinanty i bariery rozwoju kooperacji polsko-białoruskiej
Decydując się na określony poziom i zakres współpracy, kraje muszą wziąć pod uwagę
wpływ czynników, które oddziałują na nią stymulująco oraz ograniczająco. Minchuko238

va [2013, ss. 258–260], analizując gospodarkę Polski i Republiki Białorusi, wskazuje na
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model prywatyzacji, połączenie, które pozwoli na optymalizację procesu przyciągania
inwestycji zagranicznych Białorusi, promując dalszą modernizację gospodarki.
Prowadzone przez współautorkę badania empiryczne w ramach projektu Gotowość
przedsiębiorstw do tworzenia powiązań transgranicznych wśród białoruskich przedsiębiorstw pozwalają na wyspecyfikowanie najważniejszych czynników makroekonomicznych utrudniających zacieśnienie współpracy z polskimi firmami. Badana w końcu
2016 roku grupa 125 białoruskich przedsiębiorców wskazała na następujące czynniki
kształtujące kondycję ich gospodarki:
·· niestabilność warunków zewnętrznych, głównie konflikt zbrojny na Ukrainie;
·· niekorzystna sytuacja na światowych rynkach surowców;
·· recesja w gospodarce rosyjskiej, głównego partnera handlowego Białorusi, w tym
nierozwiązane konflikty dotyczące cen gazu i ilości zakupionego oleju;
·· pogarszające się warunki uzyskiwania pożyczek zewnętrznych i rozliczania kredytów z tytułu zmian stopy Vibor;
·· problemy z zachowaniem płynności płatności w operacjach na rynku wewnętrznym, jak i w handlu zagranicznym.
Orientacja zagranicznej działalności gospodarczej Republiki Białorusi na rynek rosyjski i rynki krajów WNP jest determinowana zarówno przez powiązania polityczne,
jak i historyczne. Polityczne i gospodarcze więzi Republiki Białorusi z RP są znacznie
słabsze. System norm, formalności celnych, bariery językowe w interakcji z krajami WNP
są albo nieobecne, albo znacznie niższe niż interakcji z partnerami z Polski.
Ważnym czynnikiem sprzyjającym współpracy transgranicznej jest bliskość lokalizacyjna i kulturowa. Wyniki analiz prowadzonych w ramach Programu współpracy EISP
oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju pozwalają na
stworzenie zestawu czynników umożliwiających i utrudniających współpracę (tabela 4).
Tabela 4. Możliwości współpracy transgranicznej
Warunki

Ułatwienia

Utrudnienia Cechy

bliskość geograficzna

reżim graniczny

środowisko naturalne

+

transgraniczne zanieczyszczenie

kultura

+

negatywne stereotypy

społeczeństwo

+

starzenie się, ubożenie społeczeństwa
Białorusi

polityka

+

niesprzyjająca sytuacja geopolityczna
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Warunki

Ułatwienia

Utrudnienia Cechy

prawo

+

różnice w systemie prawno-instytucjonalnym,
naciski władz

gospodarka

+

dysproporcje rozwojowe
liczne ośrodki miejskie, programy wsparcia/
bardzo drogi kredyt w rublach białoruskich
dla firm na finansowanie importu

przedsiębiorczość

+

handel

+

+

rozwój wymiany handlowej z UE/ bariery
taryfowe, kontyngenty na import mięsa

transport

+

+

zaniedbana infrastruktura drogowa/
tranzytowe położenie

finansowe

zakaz dokonywania przedpłat za import,
niższy rating finansowy Białorusi

inwestycje

+

preferencyjne obszary do wykorzystania
przez inwestorów/nieufność inwestorów
z powodu negatywnie wpływającej sytuacji
politycznej

+

ograniczony przez wizy

ruch graniczny

+

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [EISP; Departament Współpracy Ministerstwa 2017].

Pomimo wielu rozwiązań prawnych ukierunkowanych na poprawę klimatu inwestycyjnego nadal istnieje szereg czynników ograniczających lub w ogóle uniemożliwiających współpracę, jak: problemy stabilizacji gospodarczej oraz o charakterze politycznym, historycznym, językowym. Bariery blokują także przepływ informacji oraz tworzą
słabą przejrzystość działalności. Występują jednak sfery, które w kontekście współpracy
transgranicznej mają szansę na rozwój. Według Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju w Polsce perspektywicznymi obszarami współpracy gospodarczej są m.in. energetyka, w tym odnawialne źródła energii i energoefektywność,
transport, budownictwo, ochrona środowiska, współpraca w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym, certyfikacja, mała i średnia przedsiębiorczość oraz turystyka.

Zakończenie
Dokonana analiza statystyczna i monograficzna oraz przeprowadzone własne badania
empiryczne wskazują na istniejący potencjał współpracy transgranicznej pomiędzy
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·· bliskość geograficzna i kulturowa;
·· określone trudności na dominujących dotychczas rynkach i potrzeba poszukiwania
nowych luk rynkowych;
·· różnice w poziomie technologicznym obu gospodarek oraz zdolność do wytwarzania nowych i poprawy jakości istniejących produktów, w tym transfer technologii oraz
usług biznesowych;
·· dostęp do instytucji finansowych i pomoc rozwojowa w wyniku wdrażania nowych
inwestycji.
W oparciu o wcześniejsze badania białoruskich podmiotów gospodarczych można
również stwierdzić, że wykazały one większe niż polskie organizacje zainteresowanie
współpracą w przemyśle, budownictwie, usługach w ramach współpracy transgranicznej. Jednakże nie na tyle silnie, aby móc patrzeć optymistycznie na jej szybki rozwój,
dający satysfakcjonujące dwustronne korzyści, gdyż zbyt dużo występuje jeszcze barier ograniczających tę współpracę. Do najważniejszych z nich zalicza się: ograniczenia
systemowe związane z odmiennym prawodawstwem; istniejące żmudne formalności
celne, kryzys zaufania między kontrahentami i bariery językowe. Wykazane bariery rozwojowe makroekonomiczne (niestabilność otoczenia gospodarczego i politycznego,
pogorszenie się sytuacji na rynkach surowcowych, niekorzystna sytuacja demograficzna, procesy recesyjne zachodzące w poszczególnych krajach) mogą stanowić stymulant dla poszerzenia współpracy transgranicznej.
Jednakże, aby organizacje, a przez nie i gospodarki, z sukcesem mogły podejmować
wspólne działania, nie wystarczy odkryty zestaw czynników. Dodatkowo niezbędne
jest kształtowanie nowych postaw opartych na otwartości i zaufaniu decydentów i pracowników, a także edukacja ekonomiczna i szkolenia nastawione na przełamywanie
barier psychospołecznych, związanych z problemami historycznymi, politycznymi, językowymi, zachwianym przepływem informacji i słabą przejrzystością działalności.
Warto zaznaczyć, że cecha transgraniczności z wielu względów, m.in. z uwagi na
zdolność handlową, odpowiada także usługom. Dlatego transgraniczność może stać
się przyczynkiem do dalszych rozważań w tym zakresie.
Biorąc pod uwagę spełnienie oczekiwanych przez podmioty współpracy warunków,
można żywić nadzieję, że przyczyni się to do poszerzenia rynków oraz zapewnienia
możliwości zwiększenia zamówień, udziału w aukcjach, a także zwiększenia stopnia
zaufania do organizacji wspierających działalność gospodarczą. Na poprawę sytuacji
społeczno-gospodarczej może pozytywnie wpłynąć pogłębianie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych oraz organizowanie wizyt przyczyniających się do wymiany informacji, a także zmniejszanie asymetrii w poziomie rozwoju gospodarczego.
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Preferencje turystyczne odwiedzających
województwo podlaskie1
Preferences of Tourists Visiting the Podlaskie Voivodeship

Abstract: Tourism is one of the fastest growing branches of the economy in the world,
which is confirmed by researches conducted by the World Tourism Organization and the
World Travel & Tourism Council, which is constantly growing in relation to the number of
international tourist trips and tourism receipts. The development of the economy and the
gradually increasing standard of living of societies make travels in tourism an increasingly
important element of the lifestyle. The purpose of this article is to characterize preferences
of tourists visiting Podlaskie voivodeship. The article refers to both preferences related to
the organization of a tourist trip as well as related to the tourist stay at the destination
point. The research was conducted among 1922 tourists visiting Podlaskie voivodeship.
The used research method was a diagnostic survey using the PAPI and CAWI questionnaire.
Key words: tourism, preferences, Podlaskie voivodeship
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Artykuł przygotowany w ramach pracy nr MB/WZ/6/2016 i sfinansowany ze środków na naukę MNiSW.
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Wprowadzenie
Turystyka stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie, co
potwierdzają badania prowadzone przez Światową Organizację Turystyki (United Nations World Tourism Organization — UNWTO) i Światową Radę Podróży i Turystyki (World
Travel & Tourism Council — WTTC) notujące stały jej wzrost w odniesieniu do liczby międzynarodowych podróży turystycznych oraz wpływów z turystyki. W 1950 roku liczba
międzynarodowych podróży wyniosła 25 mln, w 1980 roku — 278 milionów, w 2000
roku — 674 miliony, zaś w 2016 roku zwiększyła się do 1,235 mld [UNWTO 2017, s. 2].
Wpływy z turystyki międzynarodowej z roku na rok również dynamicznie wzrastają.
W 1950 roku stanowiły 2 mld dolarów, w 1980 roku — 104 mld dolarów, w 2000 roku —
495 mld dolarów, a w 2016 roku wzrosły do poziomu 1 220 mld dolarów [UNWTO 2017,
s. 2]. W 2016 roku sektor turystyczny w ujęciu globalnym był źródłem generującym
10,2% światowego PKB, którego wartość ukształtowała się na poziomie 7 613,3 mld dolarów. Światowa Rada Podróży i Turystyki oszacowała, iż do 2027 roku wartość ta wzrośnie do 11 512,9 mld dolarów, co będzie stanowiło 11,4% światowego PKB [WTTC 2017a,
s. 1]. W Polsce sektor turystyczny w 2016 roku wytworzył 4,5% PKB o wartości 83,3 mld
złotych. Światowa Rada Podróży i Turystyki oszacowała, że do 2027 roku w Polsce wartość PKB wzrośnie do 127 mld złotych, co będzie stanowiło 5,2% [WTTC 2017b, s. 1].
Dynamiczny rozwój sektora turystycznego wymusza na przedsiębiorstwach oraz
regionach, dążących do osiągnięcia lub utrzymania przewagi konkurencyjnej, podejmowanie działań umożliwiających sprostanie wciąż zwiększającym się oczekiwaniom
klientów — odwiedzających. W efekcie stają przed wyzwaniem projektowania innowacyjnych a zarazem coraz bardziej złożonych produktów turystycznych, w przygotowanie których zaangażowanych jest niejednokrotnie wiele podmiotów świadczących
różnorodne usługi. Problem ten jest niezmiernie istotny szczególnie w przypadku produktów — usług turystycznych, których realizacja odbywa się w obecności klienta (turysty) i w momencie wytworzenia zostają one skonsumowane [Lewandowska 2006, s. 77].
Rozwój gospodarki i wzrastający poziom życia społeczeństw prowadzą do wciąż
zwiększającego się znaczenia podróży w celach turystycznych w stylu życia społeczeństw. Dynamiczny rozwój turystyki w danym regionie jest ściśle związany z powstawaniem innowacyjnych produktów i usług turystycznych, zaspakajających specyficzne
preferencje ich odbiorców. Preferencje są podstawowym pojęciem w teorii wyboru
konsumenta. Formalizują one i odzwierciedlają jego gust. Nie zależą od zasobów finansowych czy też cen dóbr, ale od satysfakcji, zadowolenia, a także użyteczności jakich zapewniają konsumentowi [Kreps 1990]. Anna Czubała dodaje, iż preferencje są
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tywnemu (wariantowemu) sposobowi zaspokojenia danej potrzeby oraz są wyrazem
indywidualnych cech, osobowości rozporządzalnych zasobów czy też deklarowanych
wartości [2012, s. 51].
Tematyka badań preferencji turystycznych w aspekcie polskich regionów jest niedostatecznie rozpoznana. Zagadnienia aktywności turystycznej, także w kontekście
preferencji turystycznych, dotyczy publikacja Wiesława Alejziaka [2009]. Zawiera ona
przegląd metod i technik stosowanych w zakresie badań nad aktywnością turystyczną oraz przegląd badań oraz identyfikację determinant i inhibitatorów aktywności
turystycznej. Problematyce zachowań konsumentów na rynku turystycznym, również
w aspekcie preferencji turystycznych, poświęcone są zaś publikacje: Barbary Dobiegały-Korony [Dobiegała-Korona 2010], Agaty Niemczyk [Niemczyk 2010], Leszka Rudnickiego [Rudnicki 2010], Agnieszki Niezgody i Ewy Markiewicz [Niezgoda, Markiewicz
2015] oraz Elżbiety Szymańskiej [Szymańska 2016].
Badania prowadzone wśród uczestników ruchu turystycznego należą do działań
bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju tej branży w regionie. Ich realizacja jednocześnie wymaga wiele wysiłku i zabiegów proceduralnych. Mimo konieczności zaangażowania określonych, często znacznych zasobów ludzkich, jak i finansowych, uzyskane
rezultaty rekompensują poniesione nakłady. Wyniki dostarczają bowiem wiarygodnych
informacji na temat odbiorców produktów turystycznych, ich struktury i preferencji,
ukazując jednocześnie warunki otoczenia, w których funkcjonują przedsiębiorstwa turystyczne. Dzięki nim możliwe staje się dopasowanie oferty podmiotów turystycznych
do realnych potrzeb ich odbiorców, a jednocześnie dywersyfikacja produktów, która
stanowi jeden z czynników umożliwiających osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka preferencji turystycznych odwiedzających województwo podlaskie. W artykule odniesiono się zarówno do upodobań
związanych z organizacją wyjazdu turystycznego, jak i z pobytem w miejscu docelowym.
Zamierzenie badawcze stanowiło udzieleni odpowiedzi na następujące pytania:
1. W jaki sposób odwiedzający organizują wyjazd i pobyt w woj. podlaskim?
2. W jakich celach odwiedzający przyjeżdżają do województwa podlaskiego?
3. Czy występują różnice w celach przyjazdów ze względu na wiek respondentów?

W odniesieniu do postawionych pytań sformułowano następujące hipotezy:
Hipoteza 1: Odwiedzający samodzielnie (we własnym zakresie) organizują wyjazd i pobyt turystyczny w województwie podlaskim.
Hipoteza 2: Główne cele przyjazdów odwiedzających do województwa podlaskiego
stanowią wypoczynek i zwiedzanie.
Hipoteza 3: Cele przyjazdów do województwa podlaskiego są zróżnicowane w zależności od wieku odwiedzających.

247

Danuta Szpilko

Metodyka badań i charakterystyka próby badawczej
Analiza preferencji odwiedzających województwo podlaskie oparta została na wynikach badań przeprowadzonych w ciągu 2016 roku na terenie województwa podlaskiego. Ich inicjatorem, a zarazem wykonawcą, podobnie jak w 2013 roku [Ziółkowski, Szpilko 2014], byli pracownicy1 Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Wydziału
Zarządzania Politechniki Białostockiej2. Głównym celem przeprowadzonych badań było
poznanie preferencji turystycznych odwiedzających województwo podlaskie.
Badania wśród odwiedzających województwo podlaskie prowadzone były w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku. Metodą badawczą o charakterze ilościowym był
sondaż diagnostyczny. W badaniu wykorzystana została technika ankietowa. Narzędzie
badawcze stanowił kwestionariusz ankiety składający się z części głównej zawierającej
14 pytań i metryczki umożliwiającej charakterystykę respondenta. Narzędzie badawcze
przygotowano w pięciu wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej i francuskiej), dzięki czemu umożliwiono pozyskanie informacji również od odwiedzających z zagranicy. W realizacji procesu badawczego zastosowano dwie techniki ankietowe: PAPI (Paper & Pen Personal Interview) i CAWI (Computer Assisted Web Interview).
W badaniu zastosowano losowy dobór grupy badawczej. W ramach tego otrzymano
1941 uzupełnionych ankiet. Po wstępnej selekcji formalnej i merytorycznej wyeliminowano 19 formularzy, które nie spełniały kryteriów jakościowych. Ostatecznie do analizy
statystycznej dopuszczono dane z 1922 ankiet.
Przy analizie uzyskanych wyników badań wśród odwiedzających województwo
podlaskie, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Turystyki, zastosowane zostały
następujące pojęcia [Kurek 2009, s. 15]:
·· odwiedzający międzynarodowy — osoba, która podróżuje do kraju niebędącego
miejscem jej stałego pobytu na okres nie przekraczający 12 miesięcy, przy czym głównym celem wizyty nie jest podjęcie działalności zarobkowej w odwiedzanym kraju;
·· odwiedzający krajowy — osoba mieszkająca w danym kraju, która podróżuje do
innej miejscowości w tym kraju, przebywając poza swoim codziennym środowiskiem
przez okres nie przekraczający 12 miesięcy, przy czym głównym celem wizyty nie jest
podjęcie działalności zarobkowej w odwiedzanej miejscowości.
Wszystkich odwiedzających międzynarodowych i krajowych podzielono na dwie
kategorie [Kurek 2009, s. 15]:
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·· turystów — odwiedzających, którzy zatrzymują się na co najmniej jedną noc w publicznych bądź prywatnych obiektach noclegowych w odwiedzanym kraju, odwiedzanej miejscowości;
·· odwiedzających jednodniowych — odwiedzających, którzy nie korzystają z noclegu w publicznych bądź prywatnych obiektach noclegowych w odwiedzanym kraju,
odwiedzanej miejscowości.

Charakterystyka odwiedzających województwo podlaskie
Odwiedzający województwo podlaskie, zgodnie z przyjętą w badaniu terminologią,
dzielą się na krajowych i międzynarodowych oraz odwiedzających jednodniowych i turystów. Zdecydowaną większość badanych odwiedzających region w celach turystycznych stanowili Polacy — 96,8%. Udział uczestników zagranicznych, reprezentujących 18
krajów, wyniósł zaledwie 3,2%. Odwiedzający jednodniowi stanowili ogółem 6,6% badanych, natomiast turyści — 92,6%. W podziale na Polaków i cudzoziemców wartości te
kształtowały się na zbliżonym poziomie. Odpowiedzi na pytanie o długość pobytu nie
udzieliło 0,8% respondentów. Wśród krajowych odwiedzających jednodniowi stanowili
6,7%, turyści — 92,4%, a wśród międzynarodowych odpowiednio 3,2% i 96,8% (tabela 1).
Tabela 1. Podział odwiedzających województwo podlaskie
w celach turystycznych [%]
Odwiedzający
jednodniowi

turyści

brak odpowiedzi

6,6

92,6

0,8

cudzoziemcy

Polacy

3,2

96,8

odwiedzający
jednodniowi

turyści

brak
odpowiedzi

odwiedzający
jednodniowi

turyści

brak
odpowiedzi

3,2

96,8

0

6,7

92,4

0,9

Źródło: opracowanie własne.

W strukturze badanej grupy przeważały kobiety, które stanowiły 52% ankietowanych, mężczyźni zaś 41%. Odpowiedzi na pytanie o płeć nie udzieliło 7% respondentów.
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Analiza struktury wiekowej respondentów wskazuje, iż najliczniejszą grupę wśród
Polaków i cudzoziemców stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (25,8%) oraz 45–54 lata
(24,8%). Znacznie mniejszy odsetek badanych znajdował się w przedziale wiekowym
55–64 lata (15,8%) oraz 25–34 lata (14,3%). Najmniejszą grupę stanowiły osoby w wieku
65 lat i powyżej (4,5%). Między obcokrajowcami a Polakami przybywającymi na terenie
województwa podlaskiego widoczne są pewne różnice wiekowe. Polscy respondenci
częściej byli reprezentantami przedziału wiekowego 35–44 lata (26%) niż obcokrajowcy (17,7%). Wśród cudzoziemców widoczna jest natomiast przewaga osób w przedziale
wiekowym do 24 lat (14,5%), 45–54 lata (27,4%) oraz w wieku 65 lat i powyżej (8,1%)
(rysunek 1).
Rysunek 1. Struktura wiekowa odwiedzających województwo podlaskie
w podziale na cudzoziemców i Polaków [%]

Źródło: opracowanie własne.

Odwiedzający województwo podlaskie pod względem poziomu wykształcenia
wykazywali znaczne podobieństwo. W przypadku Polaków (58,3%) i cudzoziemców
(64,5%) najliczniejszą grupę tworzyły osoby z wykształceniem wyższym. Dużą grupę
stanowili również badani z wykształceniem średnim (24,9%). Przy czym większy odsetek Polaków (25,1%) niż cudzoziemców (21%) deklarował ukończenie tego poziomu
edukacji. W obu rozpatrywanych przypadkach najmniejszą grupę stanowiły osoby
z wykształceniem gimnazjalnym i zasadniczym (rysunek 2).
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Rysunek 2. Poziom wykształcenia odwiedzających województwo podlaskie
w podziale na cudzoziemców i Polaków [%]

Źródło: opracowanie własne.

Województwo podlaskie po raz pierwszy odwiedziło 67% badanych. Niemal na
podobnym poziomie pierwszy pobyt w regionie deklarowali zarówno cudzoziemcy
(71,0%), jak i Polacy (66,8%). Drugą wizytę wskazało zaś 12,9% odwiedzających krajowych i 8,1% międzynarodowych. Odbycie trzech i więcej wizyt w regionie potwierdziło
jedynie 17,7% Polaków i 14,5% gości zagranicznych (rysunek 3).
Struktura odwiedzających krajowych w województwie podlaskim była dość zróżnicowana. Wśród badanych widocznie dominowali mieszkańcy województwa mazowieckiego (23,7%). Udział w strukturze na takim poziomie mógł wynikać z faktu granicznego
położenia województw, a zarazem z możliwości dość szybkiego przyjazdu z Warszawy
do miejsca recepcji turystycznej na terenie województwa podlaskiego.
Znaczny odsetek odwiedzających stanowili także mieszkańcy województw: podlaskiego (9,7%), śląskiego (9,5%), pomorskiego (8,8%), wielkopolskiego (7,6%), małopolskiego (7,2%) oraz dolnośląskiego (6,5%). Mimo granicznego położenia regionów zaledwie niewielki odsetek, na poziomie 3,3%, stanowili odwiedzający z województwa
warmińsko-mazurskiego. Jeden z powodów tak niskiego wskaźnika przyjazdów może
stanowić bogactwo atrakcji turystycznych i odpowiednie zagospodarowanie, które zaspakaja potrzeby mieszkańców i determinuje podjęcie decyzji o wypoczynku we własnym regionie.
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Rysunek 3. Liczba wizyt odwiedzających województwo podlaskie
w podziale na cudzoziemców i Polaków [%]

Źródło: opracowanie własne.

Najmniejszy udział w strukturze odwiedzających województwo podlaskie mieli
mieszkańcy województw znacznie oddalonych od rozpatrywanego regionu oraz o dość
niskim wskaźniku produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 osobę (PKB), czyli
świętokrzyskiego (0,5%), lubuskiego (1%), opolskiego (1,2%), podkarpackiego (1,7%).
Szczegółowy rozkład odpowiedzi zaprezentowany został na rysunku 4.
Wśród ankietowanych znaleźli się przedstawiciele 296 polskich miejscowości, przy
czym 50,4% badanych pochodziło z 24 najliczniej reprezentowanych miast. Byli to
mieszkańcy głównie dużych miast: Warszawy (13,7%), Wrocławia (4%), Poznania (3,9%),
Krakowa (3,8%), Gdańska (3,4%), Białegostoku (3,1%), Łodzi (2,5%) i Lublina (2,1%).
Struktura międzynarodowych odwiedzających województwo podlaskie była słabo
zróżnicowana. Należy nadmienić, iż goście zagraniczni pochodzący z 18 krajów stanowili zaledwie 3,2% badanych. Najwięcej ankietowanych cudzoziemców pochodziło
z krajów Europy Zachodniej, czyli Niemiec (35,5%) i Francji (11,3%). Znaczny odsetek
w strukturze odwiedzających międzynarodowych stanowili także obywatele Wielkiej
Brytanii (9,7%), USA (6,5%), Irlandii (4,8%), Szwajcarii (4,8%) i Belgii (4,8%). Pozostali goście zagraniczni reprezentowali następujące kraje: Włochy, Hiszpanię, Portugalię,
Lichtenstein, Szwajcarię, Irlandię, Szwecję, Finlandię, Estonię, Czechy, Białoruś, Ukrainę,
Bułgarię, Rosję, Australię, Litwę.
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Rysunek 4. Miejsce zamieszkania odwiedzających krajowych
według województw [%]

Źródło: opracowanie własne.

Sposób organizacji podróży
Większość respondentów swoją podróż na teren województwa podlaskiego zorganizowała we własnym zakresie (73,9%). Dość duży odsetek badanych wskazywał na organizację pobytu przez znajomych i rodzinę (21%). Biura podróży były organizatorami pobytów w regionie zaledwie w 0,9% wskazań. Funkcję organizatora wyjazdu w nielicznych
przypadkach pełniły również zakłady pracy (1%) oraz szkoły i uczelnie (0,7%). Badani
wskazywali również na organizacje ich zrzeszające i parafie jako organizatorów wyjazdów turystycznych.
W procesie organizacji wyjazdu turystycznego kluczową rolę pełni informacja turystyczna i krajoznawcza. W wielu przypadkach jej dostępność i poziom jakości wpływa
na podjęcie decyzji o odwiedzeniu określonego miejsca recepcji turystycznej. Odwiedzający województwo podlaskie wykorzystywali różnorodne źródła informacji turystycznej i krajoznawczej. Największą popularnością wśród respondentów cieszył się
Internet (66,6%). Znaczna część badanych korzystała także z informacji turystycznej
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świadczonej przez punkty „it” (44,3%) oraz przewodników turystycznych w formie drukowanej lub cyfrowej (42,6%). Wiadomości o miejscu docelowym podróży, jego walorach i zagospodarowaniu, przekazywane przez członków rodziny i znajomych stanowiły ważne źródło informacji w wypadku 35,4% badanych (rysunek 5).
Odwiedzający województwo podlaskie bardzo rzadko korzystali z informacji przekazywanych w telewizji (4,9%), a także podczas targów turystycznych o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym (4,1%) oraz danych zamieszczonych w katalogach biur
podróży (3,6%). Zaprezentowane wyniki uwidaczniają bardzo niską skuteczność wskazanych źródeł informacji, które jednocześnie stanowią swego rodzaju formy promocji
regionu, w porównaniu z nakładami finansowymi, jakie należy zaangażować w ich organizację oraz emisję (rysunek 5).
Rysunek 5. Źródła informacji o województwie podlaskim
wykorzystywane przez respondentów [%]

Źródło: opracowanie własne.

Badani korzystali również z innych źródeł informacji. Znalazły się wśród nich: książki,
mapy, prasa, blogi, informacje uzyskane od organizacji wspierających rozwój turystyki
(na przykład Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego — PTTK) oraz wiedza własna uzyskana podczas wcześniejszych wizyt w regionie.
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Charakterystyka pobytów turystycznych
Planując wyjazd turystyczny, odwiedzający kierowali się różnorodnymi celami jego realizacji. Podczas wizyt na terenie województwa podlaskiego dominującymi były cele:
wypoczynkowy (68,4%) i zwiedzanie (64%). Znacznie mniejszy odsetek respondentów
na teren województwa podlaskiego przyjechał w celach rodzinnych (25,2%) oraz rozrywkowych (16,4%). Nieliczni badani odwiedzili region w celach zdrowotnych (6,4%)
i religijnych (3,5%) lub w trakcie przejazdu tranzytowego do innego miejsca recepcji
turystycznej (3,9%). Najmniej odwiedzających przybyło do województwa w celach edukacyjnych (0,1%), dokonania zakupów (0,8%) i w celach służbowych (1,9%) (rysunek 6).
Respondenci wskazywali również inne cele determinujące ich podróż, wśród których
znalazły się naukowe i rekreacyjno-sportowe.
Rysunek 6. Cele przyjazdów respondentów do województwa podlaskiego [%]

Źródło: opracowanie własne.

Z punktu widzenia organizatorów wyjazdów turystycznych, jak również zarządzających obszarami recepcji turystycznej, istotne jest poznanie celów wyjazdów turystycznych charakterystycznych dla poszczególnych grup wiekowych. Analizując przyjazdy
respondentów do województwa podlaskiego, należy dostrzec, iż w celach wypoczynku
(37,2%) i zwiedzania (31,8%) do regionu przyjeżdżały głównie osoby w wieku od 35 do
54 lat. Osoby w tym wieku podróżowały również w celach rodzinnych (15,5%). W celach rozrywkowych zaś na teren województwa podróżowały osoby w wieku 35–54 lata
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(8,1%), do 24 lat (3,4%) oraz 25–34 lata (3,1%). Cele zdrowotne determinowały zaś przyjazdy respondentów w wieku od 35 do 64 lat (4,9%), a religijne od 35 do 54 lat (1,7%)
(rysunek 7).
Rysunek 7. Cele przyjazdów respondentów do województwa podlaskiego
w podziale na grupy wiekowe [%]

Źródło: opracowanie własne.

Długość pobytu respondentów na terenie województwa podlaskiego była dość
zróżnicowana. Największą grupę wśród odwiedzających stanowiły osoby, które deklarowały pobyt powyżej 7 dni (33,5%). Nieco mniej ankietowanych w regionie przebywało od 2 do 4 dni (29,9%) oraz od 5 do 7 dni (29,2%). Najmniejszy udział w strukturze miały
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Najczęściej na obiekt zakwaterowania w trakcie pobytu w regionie respondenci wybierali gospodarstwa agroturystyczne (38,9%). Duża część respondentów preferowała
noclegi w pensjonatach (19%) i hotelach (14%), szczególnie trzygwiazdkowych. Zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się również noclegi na polach namiotowych
(11,4%) i campingach (7%). Niewielki odsetek ankietowanych korzystał zaś z noclegów
w schroniskach (4,5%), hostelach (2,6%) i motelach (1,2%) (rysunek 8).
Wśród innych obiektów noclegowych (22,3%) wykorzystywanych przez respondentów podczas pobytu w województwie podlaskim znalazły się między innymi: kwatera
prywatna (8,7%), dom rodziny lub znajomych (2,4%), ośrodek wypoczynkowy, młodzieżowy (2,2%), sanatorium (1,2%), pokoje gościnne (0,8%), leśniczówki (0,4%), domy pielgrzyma (0,3%), akademiki (0,2%), noclegi na otwartej przestrzeni na łące i w lesie (0,3%)
oraz we własnym samochodzie czy kamperze (0,2%).
Rysunek 8. Rodzaj obiektu noclegowego wykorzystywanego przez respondentów
podczas pobytu na terenie województwa podlaskiego [%]

Źródło: opracowanie własne.

W opinii 11,8% badanych liczba obiektów noclegowych w województwie podlaskim
jest niewystarczająca. Respondenci wskazywali również, iż według nich zdecydowanie
potrzebna jest większa liczba obiektów oferujących noclegi w cenach poniżej 50 zł
(6,2%) oraz od 50 zł do 100 zł (2,8%). Respondenci wskazali, iż brakuje przede wszystkim
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gospodarstw agroturystycznych (4,6%), pensjonatów (3,9%), hoteli (2,9%) — przede
wszystkim trzygwiazdkowych, oraz pól namiotowych (2,6%) i campingów (1,9%).
Odwiedzający w różnorodny sposób spędzali czas wolny podczas pobytu w województwie podlaskim. Respondenci w większości preferowali spacery i oglądanie zabytków (53,9%) oraz obserwację przyrody (53,5%). Duża część badanych podczas pobytów
uprawiała również aktywne formy rekreacji (44,3%). Ankietowani w wielu przypadkach
zwiedzali muzea i galerie (31,4%), odwiedzali miejsca kultu religijnego (29,7%) oraz biernie spędzali czas plażując, opalając się i zażywając kąpieli wodnych (19,1%). Rzadziej
zaś uczestniczyli w wydarzeniach rozrywkowych (14%) i kulturalnych (6%), nawiązywali
kontakty z miejscową ludnością (12,9%) czy też spotykali się z rodziną lub znajomymi
(10,8%). Wśród innych form goście wskazywali działania związane z uczestnictwem
w rejsach (11%) oraz badaniami naukowymi i turystyką kulinarną. Szczegółowy rozkład
odpowiedzi został zaprezentowany na rysunku 9 (s. 259).
Wśród aktywnych form rekreacji w regionie najczęściej wskazywano wyprawy lub
przejażdżki rowerowe (26,5%), czemu zdecydowanie służy infrastruktura Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Znacznym zainteresowaniem cieszyły się również
spływy kajakowe (5,7%) oraz wędrówki piesze i spacery (2,2%). Wśród respondentów
znaleźli się również miłośnicy takich aktywności, jak nordic walking, pływanie, bieganie, kolarstwo, żeglarstwo, wędkarstwo, jazda konna, pływanie łodzią, trekking, geocaching, sporty wodne, nurkowanie, piłka nożna, questing, rejsy.

Zakończenie
Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na postawione pytania badawcze oraz weryfikację postawionych hipotez badawczych. Zdecydowana większość badanych podróż na teren województwa podlaskiego
zorganizowała samodzielnie. Planując wyjazd turystyczny, odwiedzający kierowali się
różnorodnymi celami, przy czym dominującymi były wypoczynek i zwiedzanie. Cele
przyjazdów do województwa podlaskiego są zróżnicowane w zależności od wieku odwiedzających. W celach wypoczynku i zwiedzania oraz rodzinnych do regionu przyjeżdżały głównie osoby w wieku od 35 do 54 lat. W celach rozrywkowych zaś osoby w wieku 35–54 lata, do 24 lat oraz 25–34 lata. Cele zdrowotne determinowały zaś przyjazdy
respondentów w wieku od 35 do 64 lat, a religijne od 35 do 54 lat.

258

Źródło: opracowanie własne.

brak odpowiedzi

inne formy aktywności

zabiegi medyczne, zdrowotne, wellness & spa

uczestnictwo w kursach, szkoleniach

uczestnictwo w spotkaniach służbowych, biznesowych

zakupy

spotkania z rodziną/znajomymi

nawiązywanie kontaktów z miejscową ludnością

plażowanie, opalanie się i zażywanie kąpieli wodnych

uprawianie aktywnych form rekreacji

obserwacja przyrody regionu

uczestnictwo w wydarzeniachreligijnych (pielgrzymki, święta)

uczestnictwo w wydarzeniach rozrywkowych (festiwale, koncerty)

uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (teatr, opera)

odwiedzanie miejsc kultu religijnego

spacery i oglądanie zabytków

zwiedzanie muzeów, galerii

Rysunek 9. Formy spędzania czasu wolnego przez respondentów w województwie podlaskim [%]
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Przeprowadzone badania umożliwiły też skonstruowanie ogólnego profilu turysty
w regionie, który stanowi swego rodzaju podsumowanie uzyskanych wyników badań.
Profil odwiedzającego województwo podlaskie został skonstruowany na podstawie
analizy maksymalnych wskazań wybranych zmiennych. Zastosowaną miarą był odsetek
badanych, którzy najczęściej wskazywali określoną cechę.
Odwiedzający województwo podlaskie to mieszkaniec województwa mazowieckiego, głównie Warszawy. Osoba w wieku 35–54 lata, charakteryzująca się wykształceniem wyższym. Województwo podlaskie odwiedza po raz pierwszy, w nielicznych przypadkach powraca po raz kolejny. Jej celem przyjazdu jest zwiedzanie i wypoczynek.
Informacje o odwiedzanym regionie czerpie głównie z Internetu. Podróż organizuje
samodzielnie. Na obszarze województwa podlaskiego spędza od 2 do 7 dni, przy czym
coraz częściej również powyżej 7 dni. Nocuje w gospodarstwach agroturystycznych,
rzadziej w hotelach i pensjonatach. Pobyt spędza głównie na spacerach i oglądaniu
zabytków oraz obserwacji przyrody. Korzystając z aktywnych forma spędzania czasu
wolnego, wybiera zdecydowanie przejażdżki rowerowe.
Wyniki uzyskane w ramach przeprowadzonego badania mogą stanowić cenne źródło informacji zarówno dla przedsiębiorców turystycznych, jak i decydentów regionalnych. Przedsiębiorcy mogą je wykorzystać podczas projektowania i udoskonalania swej
oferty — usług turystycznych, aby móc w jak najwyższym stopniu zaspokoić potrzeby
oraz zapewnić satysfakcję odwiedzających z wizyty w danym regionie. Decydenci regionalni natomiast wyniki przeprowadzonych badań mogą z powodzeniem zastosować
przy opracowywaniu strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym czy też lokalnym. Zdecydowanie mogą one stać się podstawa na etapie analizy strategicznej, czy
też na etapie wstępnym w przypadku projektowania strategii przy wykorzystaniu badań
foresightowych [Ejdys 2013; Nazarko 2013, s. 60; Kononiuk, Nazarko 2014; Szpilko 2016].
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Czynniki determinujące zachowania konsumentów
na rynku samochodów osobowych na przykładzie
mieszkańców województwa podlaskiego
Determinants of Consumer Behavior in the Car Market Exemplified
by Inhabitants from Podlaskie Voivodeship

Abstract: : In a process of buying a car purchaser has to take some important choices,
which have an impact on decision about buying a specific car. Buyer constantly faces
a complicated process, as a result of which, guided by individual preferences and motives,
he chooses the car that he will use for a certain period of time. The main purpose of the
article is to present determinants of consumer behavior on car market by the example of
inhabitants of Podlaskie voivodeship. The article refers to both factors currently determining users’ behavior, as well as those which in the 5–10 year perspective will determine the
choice of the used car. The research was conducted among 130 inhabitants over 18 years
old, who use a car. The used research method was a diagnostic survey using the CAWI
questionnaire and PAPI.
Key words: car market, car, consumer behaviour, Podlaskie voivodeship
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Wprowadzenie
W Polsce branża samochodowa w dużym stopniu oddziałuje na rozwój społeczno-gospodarczy państwa. Liczba aut osobowych w Polsce z roku na rok rośnie, co potwierdzają dane prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny. Auta stają się swego rodzaju
standardem.
Wraz z rozwojem technologii i upływem czasu zmieniają się preferencje konsumentów związane z zakupem samochodu osobowego. Obecnie na rynku pojazdów
osobowych istnieje ogromna liczba najróżniejszych opcji do wyboru. Stosowane są
różne silniki, o określonych pojemnościach, napędzające auta. Samochody posiadają
najróżniejsze wersje wyposażenia w zależności od potrzeb klienta. Kupujący staje więc
w obliczu skomplikowanego procesu, w wyniku którego, kierując się indywidualnymi
preferencjami i motywami, dokonuje wyboru auta, które będzie użytkował przez określony czas. Konsumenci mogą mieć określone kilka lub kilkanaście czynników wpływających na ich decyzje o zakupie konkretnego modelu samochodu, jednak z biegiem
czasu czynniki te ulegają zmianie.
Głównym celem artykułu jest identyfikacja czynników determinujących zachowania
konsumentów na rynku samochodów osobowych na przykładzie mieszkańców województwa podlaskiego. Zamierzeniem badawczym była również odpowiedź na pytanie:
Czy i jak zmieni się siła wpływu czynników decydujących o wyborze użytkowanego samochodu, w perspektywie 5–10 lat?. W odniesieniu do pytania badawczego sformułowano hipotezę: W perspektywie 5–10 lat przy wyborze użytkowanego samochodu siła
wpływu czynnika „cena” zmaleje, zaś wzrośnie siła wpływu czynnika „bezpieczeństwo”.

Teoria zachowań konsumenckich
Człowiek nabywa produkty i korzysta z najróżniejszych usług, aby zaspokoić swoje potrzeby. Klient (konsument, nabywca) wraz ze swoim systemem potrzeb, wartości, oczekiwań jest bardzo ważnym podmiotem rynku [Czubała 2012, s. 37]. Konsumenta można
określić jako podmiot, który tworzy popyt, bez niego rynek nie mógłby istnieć.
W swych decyzjach podejmowanych na rynku towarów i usług konsument charakteryzuje się różnorodnymi zachowaniami. Termin ‘zachowania’ dotychczas nie został
precyzyjnie zdefiniowany [Rudnicki 2012, s. 9]. Zgodnie z definicją zawartą w Encyklopedii Popularnej PWN [2005, s. 880] poprzez termin ‘zachowanie’ rozumie się każdą reakcję
człowieka na bodźce otoczenia lub też ogół reakcji organizmu żywego do środowiska.
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Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku pojęcia ‘zachowania konsumentów’,
które pochodzi od amerykańskich terminów consum behavior, a także consumer behavior [Światowy 2006, s. 12]. Istnieje kilka powszechnie stosowanych definicji zachowań
konsumenckich. Według jednej z nich zachowania te określane są jako spójna całość
reakcji związanych z dokonywaniem wyborów w procesie zaspokajania potrzeb indywidualnych [Panasiuk 2013, s. 62]. John C. Mowen zachowania konsumenckie postrzega
jako dziedzinę nauki zajmującą się osobami, które dokonują zakupów, oraz wszystkimi
procesami z tym związanymi, począwszy od sposobu, w jaki dane dobro można nabyć,
kończąc na możliwościach skonsumowania go. Reasumując, „zachowania konsumenckie obejmują wszystko to, co poprzedza, zachodzi w trakcie i następuje po nabyciu
przez konsumenta dóbr i usług” [Falkowski, Tyszka 2006, s. 11].
Gerrit Antonides i Fred W. van Raaij uważają, że zachowanie konsumenta obejmuje
czynności fizyczne i psychiczne, łącznie z ich motywami i przyczynami, jednostek i małych grup, dotyczące orientacji, kupowania, użytkowania i pozbywania się wyrobu oraz
produkcji gospodarstwa domowego, rzadkich towarów i usług z sektora rynkowego,
sektora publicznego oraz z sektora gospodarstwa domowego. Czynności te pozwalają
konsumentowi funkcjonować oraz osiągać swoje cele i urzeczywistniać swoje wartości,
a dzięki temu osiągać zadowolenie i dobrobyt z uwzględnieniem skutków krótko- i długofalowych oraz konsekwencji jednostkowych i społecznych [Światowy 2006, s. 12]. Zachowania konsumenckie zwracają wielką uwagę usługodawców. Konsumenci kupują
rzeczy, by zaspokoić swe najróżniejsze potrzeby i tym samym podejmują decyzje, które
wpłyną nie tylko na nich, lecz również na ich rodziny, otoczenie, a także w bardzo dużej mierze na przedsiębiorców, którzy dają im możliwość skorzystania z produktów czy
usług [Spáčil, Teichmannová 2016, ss. 487–495]. Flemming Hansen [1972, s. 15] zachowania konsumenckie definiuje jako ogół działań i percepcji konsumenta składających
się na przemyślenie decyzji wyboru produktu, dokonanie wyboru i konsumpcję. James
Engel, Roger Blackwell i Paul Miniard [1993, s. 4] określają zachowania konsumenta jako
ogół działań związanych z uzyskiwaniem, użytkowaniem i dysponowaniem produktami oraz usługami wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania.
Zachowania konsumenckie bardzo podobnie definiuje Maksymilian Pohorille [1980,
s. 490], określając je jako sposób, w jaki konsument potrafi hierarchizować swoje potrzeby, w jaki wybiera usługi czy też dobra, które służą zaspokojeniu potrzeb oraz sposób, w jaki użytkuje posiadane dobra. Leszek Rudnicki [2004, s. 22] uważa, że w skład
zachowania konsumenta wchodzi zarówno nabywanie, posiadanie, jaki i użytkowanie
środków zaspokajania potrzeb.
W zachowaniu konsumentów na rynku najczęściej wyróżnia się dwa typy postępowania. Pierwszym z nich są zachowania zamierzone, czyli takie, które są w pełni
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świadome i przemyślane, mające określony cel — ukazują one poglądy i pragnienia
konsumenta. Drugim typem, i zarówno przeciwieństwem zachowań zamierzonych, są
zachowania niezamierzone, czyli takie, które są najczęściej wykonywane pod wpływem
chwili i emocji, odruchowo. Zazwyczaj nie ukazują one realnych potrzeb konsumenta
[Rudnicki 2009, ss. 10–11].

Analiza rynku samochodów osobowych w Polsce
i województwie podlaskim
Rozwój rynku samochodowego odgrywa ważną rolę w gospodarce na całym świecie.
Liczba pojazdów, którymi ludzie poruszają się po drogach, rośnie w bardzo szybkim
tempie. Powstają auta coraz to bezpieczniejsze, szybsze, z lepszym wyposażeniem, spełniające najróżniejsze potrzeby użytkowników. W Polsce również można zauważyć duży
postęp w rozwoju rynku motoryzacyjnego, a zwłaszcza samochodowego.
W 1999 roku liczba samochodów osobowych w Polsce wynosiła 9,3 miliona sztuk.
W 2005 roku ich liczba wzrosła do ponad 12 milionów sztuk, zaś w 2015 roku na polskich drogach poruszało się już ponad 20 milionów aut [Bank danych Lokalnych, GUS].
Szczegółowy rozkład przyrostu liczby samochodów osobowych w latach 1999–2015
zaprezentowano na rysunku 1.
Rysunek 1. Liczba samochodów osobowych w Polsce w latach 1999–2015 [mln szt.]

Źródło: [Bank Danych Lokalnych, GUS].
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Polacy coraz chętniej decydują się na zakup nowych samochodów osobowych z salonu. Świadczy o tym wzrastająca liczba zarejestrowanych, nowych aut. Szczegółowy
rozkład ich rejestracji w latach 2010–2016 zaprezentowano na rysunku 2.
Rysunek 2. Liczba nowych, zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce
w latach 2010–2016

Źródło: [Bank Danych Lokalnych, GUS].

W 2010 roku liczba zarejestrowanych, nowych samochodów osobowych w Polsce
wynosiła ponad 220 tysięcy sztuk. Przez kolejne lata liczba ta rosła i w 2013 roku wynosiła niemal 291 tysięcy samochodów. W 2014 roku liczba nowych zarejestrowanych
samochodów osobowych nieco zmalała do około 282 tysiące auta. Po czym rok później
ponownie wzrosła i przekroczyła 356 tysięcy. W 2016 roku zarejestrowanych zostało
ponad 418 tysięcy nowych aut osobowych.
Liczba samochodów osobowych w poszczególnych województwach Polski jest
zróżnicowana. Ich liczebność zależy w głównej mierze od wielkości województwa, jego
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz liczby mieszkańców. Szczegółowy rozkład
liczby samochodów osobowych w 2015 roku w poszczególnych regionach został zaprezentowany w tabeli 1.
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Tabela 1. Samochody osobowe w poszczególnych województwach w Polsce
w 2015 roku
Województwo

Liczba samochodów osobowych [szt.]

mazowieckie

3 170 356

śląskie

2 398 119

wielkopolskie

2 084 773

małopolskie

1 725 672

dolnośląskie

1 610 385

łódzkie

1 358 314

pomorskie

1 237 891

kujawsko-pomorskie

1 103 443

lubelskie

1 100 685

podkarpackie

1 024 748

zachodniopomorskie

873 351

warmińsko-mazurskie

695 656

świętokrzyskie

629 323

opolskie

581 477

lubuskie

577 711

podlaskie

551 519

Źródło: [Bank Danych Lokalnych, GUS].

Najwięcej samochodów osobowych w 2015 roku było w województwie mazowieckim. Ich liczba wynosiła ponad 3 miliony sztuk. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z wynikiem 2,4 miliona samochodów, natomiast trzecie miejsce zajęło
województwo wielkopolskie z liczbą 2 milionów aut. Najmniej samochodów osobowych w 2015 roku było zarejestrowanych w województwach: podlaskim (551 tysięcy),
lubuskim (557 tysięcy) i opolskim (581 tysięcy).
Mieszkańcy Polski, prawdopodobnie wraz ze wzrostem jakości życia, coraz częściej
decydują się na zakup nowego samochodu z salonu. Niestety, ze względu na wciąż
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popularność luksusowych marek, takich jak BMW, Lexus, Mercedes czy Audi, jest dużo
niższa, niż we wspomnianych krajach. Najczęściej wybierane marki samochodów w Polsce wraz z liczbą sprzedanych aut w 2016 roku, zostały przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Najpopularniejsze marki samochodowe w Polsce w 2016 roku
Lp.

Marka

Liczba sprzedanych samochodów

1.

Skoda

52 288

2.

Volkswagen

42 830

3.

Toyota

40 768

4.

Opel

34 212

5.

Ford

29 102

6.

Renault

23 610

7.

KIA

19 529

8.

Hyundai

17 785

9.

Dacia

16 949

10.

Nissan

13 678

11.

Mercedes-Benz

12 672

12.

BMW

12 497

13.

Peugeot

11 373

14.

Mazda

11 231

15.

Audi

10 787

Źródło: [Hańczka 2017].

W 2016 roku największym zainteresowaniem polskich konsumentów cieszyły się
samochody koncernu Volkswagena. Pod względem liczby sprzedanych aut zajął on
pierwsze miejsce dzięki produkcji marki Skoda, zaś drugie — marki Volkswagen. Polacy
często decydowali się także na zakup samochodów japońskiej marki Toyota, dzięki czemu uplasowała się ona na trzecim miejscu. Czwarte miejsce zajęła firma Opel, a piąte
amerykańska marka Ford. Luksusowe marki, takie jak BMW, Mercedes-Benz czy Audi,
w rankingu uplasowały się na odległych miejscach — odpowiednio 11, 12 i 15.
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Województwo podlaskie jest dość peryferyjnym województwem Polski, a zarazem
plasującym się na końcowych pozycjach w rankingach rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jednocześnie liczba samochodów osobowych w województwie jest
mniejsza niż w innych regionach Polski. W 2015 roku liczba samochodów osobowych
w województwie podlaskim wynosiła 551 519 sztuk (tabela 2). Jest to nieznaczna liczba
w porównaniu z wiodącymi województwami, na przykład mazowieckim, wielkopolskim
czy śląskim, gdzie liczba samochodów przewyższa 2, a nawet 3 miliony sztuk. Szczegółowy rozkład dynamiki wzrostu liczby samochodów osobowych w latach 1999–2015
w województwie podlaskim zaprezentowano na rysunku 3.
Rysunek 3. Liczba samochodów osobowych w województwie podlaskim
w latach 1999–2015

Źródło: [Bank Danych Lokalnych, GUS].

Dane statystyczne pochodzące z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że liczba samochodów osobowych w województwie podlaskim dynamicznie rosła
z roku na rok. W 1999 roku w województwie podlaskim odnotowano 232 tysiące samochodów osobowych, w 2000 roku było to już prawie 260 tysięcy sztuk. Bardzo duży
wzrost zanotowano w 2002 roku, kiedy to liczba aut osobowych osiągnęła 325 tysięcy. W kolejnych latach liczba ta cały czas rosła. Pod koniec 2015 roku w województwie
podlaskim odnotowano ponad 550 tysięcy samochodów osobowych. Rosnąca liczba
270

Czynniki determinujące zachowania konsumentów na rynku samochodów osobowych…

samochodów osobowych w województwie podlaskim może być spowodowana wzrostem zamożności mieszkańców tego województwa oraz koniecznością posiadania auta.
W województwie podlaskim liczba rejestrowanych, nowych samochodów osobowych nie jest zbyt duża. Jej rozkład w latach 2010–2016 zaprezentowano na rysunku 4.
Rysunek 4. Liczba zarejestrowanych nowych samochodów osobowych
w województwie podlaskim w latach 2010–2016

Źródło: [Bank Danych Lokalnych, GUS].

Najmniej nowych aut osobowych w województwie podlaskim zarejestrowano
w 2014 roku, a ich liczba wyniosła 847 sztuk. Najwięcej nowych samochodów zostało
zarejestrowanych w 2016 roku — 1742 sztuki.
Rysunek 5. Liczba samochodów osobowych w województwie podlaskim
ze względu na pojemność silnika w 2015 roku

Źródło: [Bank Danych Lokalnych, GUS].
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Najliczniejszą grupę aut, ponad 300 tysięcy pojazdów, stanowiły samochody osobowe z silnikiem o pojemności od 1400 cm³ do 1999 cm³. Przyczyną mogło być to, że
silniki o takich pojemnościach nie spalają zbyt dużej ilości paliwa, a tym samym są odpowiednie dla przeciętnego kierowcy. Na drugim miejscu, w łącznej liczbie 181 804
sztuk, znalazły się samochody osobowe o pojemności do 1399 cm³. Najmniej, bo niecałe 55 tysięcy, posiadało silniki powyżej 2000 cm³. Zdecydowanie mniej osób decyduje
się na auto z takim silnikiem ze względu na to, że spala ono dosyć duże ilości paliwa,
a dodatkowo ubezpieczenie samochodu z takiego rodzaju silnikiem może być bardziej
kosztowne niż w przypadku mniejszych pojemności.

Metodyka badań i charakterystyka próby badawczej
Głównym celem przeprowadzonych badań była identyfikacja czynników determinujących podjęcie decyzji o zakupie samochodu osobowego przez mieszkańców województwa podlaskiego. Jednocześnie dokonano porównania ważności czynników determinujących decyzję o zakupie obecnie i w przyszłości (w perspektywie 5–10 lat).
Wykorzystaną metodą ilościową był sondaż diagnostyczny, z zastosowaniem
techniki ankietowej. Do pozyskiwania danych wykorzystano techniki badawcze CAWI
(Computer Assisted Web Interview) oraz PAPI (Paper & Pen Personal Interview). Narzędzie
badawcze stanowił kwestionariusz ankiety składający się z części zasadniczej zawierającej 17 pytań oraz metryczki umożliwiającej charakterystykę respondentów. Badanie
przeprowadzono w terminie 7 marca – 6 maja 2017 r. wśród mieszkańców województwa podlaskiego powyżej 18 roku życia, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, zróżnicowanych pod względem wiekowym. Badane miało charakter pilotażowy. Dobór próby
badawczej miał charakter celowy. W badaniu respondenci zostali dobrani tak, aby ich
zróżnicować zarówno pod względem wieku, jak i płci. W ramach badania pozyskano
130 uzupełnionych kwestionariuszy ankiet.
W badaniu udział wzięło 56 kobiet (43,1%) i 74 mężczyzn (56,9%) — mieszkańców
województwa podlaskiego. Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku od 18 do 24 lat (56,2%), natomiast najmniejszą osoby powyżej 55 roku życia — zaledwie 2,3%. Grupę wiekową 25–34 lata oraz 25–44 lat reprezentowało po 16,9% badanych,
zaś od 45 do 54 lat — 7,7%.
Ponad połowa ankietowanych mieszkańców posiadała wykształcenie wyższe
(56,9%). Drugą grupą były osoby posiadające wykształcenie średnie (43,1%). Ze względu
na objęcie badaniem osób powyżej 18 roku życia, żaden z respondentów nie legitymo272

wał się wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym.

Czynniki determinujące zachowania konsumentów na rynku samochodów osobowych…

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów, spośród ankietowanych
najwięcej osób pochodziło z miasta poniżej 20 tysięcy mieszkańców (34,7%). Drugą
najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy miast liczących od 151 do 250 tysięcy osób
(28,4%). Natomiast najmniej ankietowanych pochodziło z małych miast zamieszkanych
przez 21–50 tysięcy mieszkańców (6,3%) oraz miast od 51 do 150 tys. mieszkańców
(12,6%). Mieszkańcy wsi stanowili 17,9% badanych.

Czynniki determinujące decyzje zakupowe nabywców
samochodów osobowych w województwie podlaskim obecnie
i w przyszłości (w perspektywie 5–10 lat)
Na podjęcie decyzji o zakupie samochodu osobowego wpływa wiele różnorodnych
czynników. Dla mieszkańców województwa podlaskiego bardzo duże znaczenie (mierzone w 5-stopniowej skali Likerta) mają obecnie cena zakupu (4,11), komfort jazdy
(4,00), model wybieranego samochodu (3,92), wygląd samochodu (3,91), a także rodzaj
paliwa (3,91). Nieco mniejszy, ale równie ważny wpływ, na decyzje o zakupie samochodu przez badanych wywierały takie czynniki, jak: wyposażenie wnętrza samochodu
(3,79), spalanie (3,77), marka samochodu (3,75), pojemność silnika (3,73) oraz parametry
silnika —moc, moment obrotowy (3,73). Badani małą wagę przywiązywali natomiast do
opinii innych użytkowników o danej marce lub modelu (3,00) oraz do polecenia danego
typu auta przez rodzinę lub znajomych (2,81) (rysunek 6, s. 274).
Preferencje użytkowników samochodów osobowych z czasem mogą ulec zmianie,
na przykład pod wpływem rozwoju rynku samochodowego, stosowania nowych technologii w samochodach. Zmiana preferencji może być też spowodowana uzyskiwaniem
większych zarobków, co pozwala na zakup auta droższego, bardziej zaawansowanego
technologicznie, bezpieczniejszego. Dla mieszkańców województwa podlaskiego bardzo duże znaczenie na decyzje o zakupie auta osobowego w przyszłości (w perspektywie 5–10 lat) będą miały takie czynniki, jak komfort jazdy (4,15), bezpieczeństwo (4,10),
wyposażenie wnętrza samochodu (4,02), wygląd samochodu (4,00), model samochodu (3,95) oraz cena zakupu (3,93). Nieco mniejszy wpływ będą miały parametry silnika
(3,86), marka samochodu (3,82), spalanie (3,81) oraz pojemność silnika (3,80). W przyszłości mieszkańcy województwa podlaskiego będą przywiązywać małą wagę do kwestii polecenia marki lub modelu przez rodzinę bądź znajomych (2,88). Zestawienie siły
wpływu czynników decydujących o zakupie samochodów osobowych przez mieszkańców województwa podlaskiego w przyszłości przedstawiono na rysunku 7 (s. 275).
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Rysunek 6. Zestawienie średniej siły wpływu czynników decydujących o zakupie
samochodów osobowych przez mieszkańców województwa podlaskiego obecnie

marka samochodu
model samochodu
cena zakupu
pojemność silnika
parametry silnika (moc, moment obrotowy)
rodzaj paliwa
spalanie
rodzaj napędu
(np. na tylne koła, na przednie koła, na wszystkie koła)
typ nadwozia (np. sedan, coupe, hatchback itp.)
rok produkcji
przebieg (w przypadku samochodu używanego)
klasa pojazdu
(np. klasa A — miejskie, D — rodzinne, F — luksusowe)
komfort jazdy
wygląd samochodu (np. kolor, design itp.)
wyposażenie wnętrza samochodu
(np. radio, klimatyzacja itp.)
koszt eksploatacji (np. wymiana oleju)
koszt ubezpieczenia
koszt części zamiennych
bezpieczeństwo (np. liczba poduszek powietrznych)
liczba miejsc w samochodzie
przeznaczenie pojazdu
(np. dojazd do pracy, przewóz dzieci, jazda po górach itp.)
pojemność bagażnika
opinie innych uzytkowników o marce/modelu
polecenie marki/modelu przez rodzinę lub znajomych
inne
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Rysunek 7. Zestawienie średniej siły wpływu czynników decydujących o zakupie
samochodów osobowych przez mieszkańców województwa podlaskiego
obecnie i w przyszłości (w perspektywie 5–10 lat)
marka samochodu
model samochodu
cena zakupu
pojemność silnika
parametry silnika (moc, moment obrotowy)
rodzaj paliwa
spalanie
rodzaj napędu
(np. na tylne koła, na przednie koła, na wszystkie koła)
typ nadwozia (np. sedan, coupe, hatchback itp.)
rok produkcji
przebieg (w przypadku samochodu używanego)
klasa pojazdu
(np. klasa A — miejskie, D — rodzinne, F — luksusowe)
komfort jazdy
wygląd samochodu (np. kolor, design itp.)
wyposażenie wnętrza samochodu
(np. radio, klimatyzacja itp.)
koszt eksploatacji (np. wymiana oleju)
koszt ubezpieczenia
koszt części zamiennych
bezpieczeństwo (np. liczba poduszek powietrznych)
liczba miejsc w samochodzie
przeznaczenie pojazdu
(np. dojazd do pracy, przewóz dzieci, jazda po górach itp.)
pojemność bagażnika
opinie innych uzytkowników o marce/modelu
polecenie marki/modelu przez rodzinę lub znajomych
inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Na potrzeby szczegółowego zobrazowania różnic między czynnikami wpływającymi na decyzje zakupowe nabywców aut osobowych dokonano obliczenia zmiany
stosunku średniej siły wpływu czynników w przyszłości (w perspektywie 5–10 lat) do
średniej siły wpływu czynników obecnie. Wyniki zaprezentowano na rysunku 8 (s. 277).
Analiza danych przedstawionych na rysunku 8 wskazuje, że czynnik związany z ceną
zakupu samochodu, który obecnie ma największy wpływ na podjęcie decyzji o zakupie auta wśród mieszkańców województwa podlaskiego (siła wpływu 4,11), w przyszłości nie będzie już tak istotny i najbardziej straci na znaczeniu w porównaniu z innymi
czynnikami. Świadczy o tym zmiana średniej siły wpływu na poziomie −0,18 punktu.
Na znaczeniu straci też czynnik związany z rodzajem paliwa. Obecnie siła wpływu tego
czynnika kształtuje się na poziomie 3,91, a w przyszłości będzie równa 3,78 (zmiana
średniej siły wpływu na poziomie −0,13 punktu). Natomiast na znaczeniu zyska czynnik
związany z bezpieczeństwem, którego siła wpływu obecnie w procesie decyzyjnym zakupu auta wynosi 3,58, a w przyszłości wzrośnie o 0,52 punktu do poziomu 4,10. Podobnie na znaczeniu zyska też czynnik pojemność bagażnika, którego siła wpływu obecnie
wynosi 3,09, a w przyszłości wzrośnie do 3,55. Innymi czynnikami, których siła wpływu
w procesie decyzyjnym wzrośnie w przyszłości, są: koszty ubezpieczenia, przeznaczenie pojazdu, rodzaj napędu. Siła wpływu nie ulegnie zmianie w przypadku czynników:
model samochodu czy spalanie.

Zakończenie
Rynek samochodowy w Polsce i na świecie rozwija się w bardzo szybkim tempie. Na
drogach pojawia się coraz więcej aut osobowych, a produkowane są coraz to nowsze,
bardziej zaawansowane samochody z różnymi technologiami (np. łączenie się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja, hybrydowe samochody elektryczne).
Zasadniczy cel artykułu stanowiła identyfikacja czynników determinujących podjęcie decyzji o zakupie określonego samochodu osobowego przez mieszkańców województwa podlaskiego. Do badania zidentyfikowano listę 24 czynników wpływających na decyzję o zakupie auta. Siłę wpływu poszczególnych czynników respondenci
oceniali z wykorzystaniem 5-stopniowej skali Likerta. Jak wynika z przeprowadzonych
badań, obecnie dla mieszkańców województwa podlaskiego bardzo duży wpływ na
decyzję o zakupie samochodu osobowego mają takie czynniki, jak: cena zakupu, komfort jazdy, model wybieranego samochodu, wygląd samochodu czy też rodzaj paliwa.
Nieco mniejszy, ale równie ważny wpływ na decyzję miały takie czynniki, jak: wyposa276

żenie wnętrza samochodu, spalanie, marka auta, pojemność silnika czy jego parametry.
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Rysunek 8. Zmiana stosunku średniej siły wpływu czynników decydujących
o zakupie samochodów osobowych przez mieszkańców województwa podlaskiego
w przyszłości (w perspektywie 5–10 lat) do średniej siły wpływu czynników
decydujących o zakupie samochodów osobowych obecnie
marka samochodu
model samochodu
cena zakupu
pojemność silnika
parametry silnika (moc, moment obrotowy)
rodzaj paliwa
spalanie
rodzaj napędu
(np. na tylne koła, na przednie koła, na wszystkie koła)
typ nadwozia (np. sedan, coupe, hatchback itp.)
rok produkcji
przebieg (w przypadku samochodu używanego)
klasa pojazdu
(np. klasa A — miejskie, D — rodzinne, F — luksusowe)
komfort jazdy
wygląd samochodu (np. kolor, design itp.)
wyposażenie wnętrza samochodu
(np. radio, klimatyzacja itp.)
koszt eksploatacji (np. wymiana oleju)
koszt ubezpieczenia
koszt części zamiennych
bezpieczeństwo (np. liczba poduszek powietrznych)
liczba miejsc w samochodzie
przeznaczenie pojazdu
(np. dojazd do pracy, przewóz dzieci, jazda po górach itp.)
pojemność bagażnika
opinie innych uzytkowników o marce/modelu
polecenie marki/modelu przez rodzinę lub znajomych
inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Preferencje użytkowników samochodów osobowych z upływem czasu mogą ulegać zmianie. Dla mieszkańców województwa podlaskiego w przyszłości, w perspektywie 5−10 lat, bardzo duży wpływ będą miały takie czynniki, jak: komfort jazdy, bezpieczeństwo, wyposażenie wnętrza samochodu, wygląd i model auta oraz cena zakupu.
Niemniej ważne będą parametry silnika, marka samochodu, spalanie, a także pojemność silnika. Zarówno obecnie, jak i w przyszłości mieszkańcy województwa podlaskiego nie będą przywiązywali zbyt dużej wagi do kwestii polecenia marki lub modelu
samochodu przez rodzinę lub znajomych czy też opinii innych użytkowników o danej
marce bądź modelu.
Przeprowadzone badania umożliwiły również zweryfikowane postawionej hipotezy badawczej. Na podstawie uzyskanych wyników należy zauważyć, że czynnik związany z ceną zakupu auta, który obecnie ma największy wpływ na podjęcie decyzji,
w przyszłości nie będzie już tak istotny w porównaniu z innymi czynnikami. Na znaczeniu zyskają natomiast bezpieczeństwo, a także pojemność bagażnika.
Podsumowując, należy zauważyć, iż najważniejsze dla mieszkańców województwa
podlaskiego czynniki warunkujące zakup samochodu zarówno obecnie, jak i w przyszłości stanowią komfort jazdy, wyposażenie i bezpieczeństwo auta oraz jego wygląd.
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Pracownicy firmy Veolia Energia Łódź SA jako
realizatorzy jej ekologicznych wartości misyjnych
Employees of Veolia Energia Łódź SA as Agents for Environmental
Values in their Organisation’s Mission

Abstract: A key factor enabling an organisation to achieve environmental values stated
in its mission is employees with environmental competencies. This statement is illustrated
with the case of Veolia Energia Łódź SA, one of the largest producers of heat and electricity
in Poland. The article sets out the main environmental values in the company’s mission and
the diversity of actions taken by its employees to implement them. Stressing the importance of human resource management as a process developing employees’ environmental
competencies, etc., the article also refers to difficult management dilemmas that may arise
in this area.
Key words: environmental values in organisation’s mission, green human resource
management, directions of employees’ pro-environmental actions
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Wprowadzenie
W obszarze współczesnego biznesu coraz wyraźniej gruntuje się przekonanie, że prowadzenie działalności gospodarczej powinno być zorientowane nie tylko na osiąganie
celów ekonomicznych i społecznych, ale także powinno odbywać się z poszanowaniem
dla środowiska naturalnego. Firmy, które chcą realizować swoją działalność biznesową
z uwzględnieniem celów ekologicznych („zielonych”), stają wobec konieczności przeorganizowania nie tylko wielu elementów o charakterze techniczno-technologicznym,
ale pod licznymi względami także i samego systemu zarządzania, w tym również funkcji
personalnej.
Energetyka, a szczególnie energetyka cieplna bazująca na surowcach węglowych,
zaliczana jest do tych branż współczesnego przemysłu, które z racji swojej specyfiki wytwórczej często postrzegane są jako silnie zagrażające środowisku naturalnemu. Jedną
z firm funkcjonujących w branży cieplnej jest Veolia Energia Łódź SA, spółka wchodząca
w skład światowej korporacji Veolia, a zarazem będąca jednym z największych w Polsce
producentów tzw. ciepła systemowego wytwarzanego w skojarzeniu z energią elektryczną.
Celem artykułu jest: 1) przedstawienie szerokiego zbioru działań podejmowanych
przez pracowników firmy Veolia Energia Łódź SA na rzecz realizowania ekologicznych
wartości deklarowanych w jej misji; 2) opisanie dobrych praktyk proekologicznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie; 3) zwrócenie uwagi na występowanie w tym zakresie trudnych problemów i dylematów zarządczych.
Podstawą empiryczną niniejszego artykułu były dokumenty wewnętrzne firmy
udostępnione autorowi oraz wyniki ośmiu wywiadów przeprowadzonych przez autora
z przedstawicielami kadry kierowniczej (w tym w dziale zasobów ludzkich) i pracowników zatrudnionych na stanowiskach wykonawczych, a także z przedstawicielami
związków zawodowych. Wykorzystano również informacje zawarte na stronach internetowych firmy, a ponadto materiały opublikowane w lokalnych mediach (prasa, radio,
telewizja) w okresie 2015–2017.

Istota „zielonego” zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Konceptualną ramą dla opisu działań podejmowanych w firmie Veolia Energia Łódź SA
na rzecz środowiska naturalnego jest idea zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, która charakteryzuje się wielością możliwych interpretacji [Rokicka, Woźniak
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2016]. Upraszczając, można przyjąć, że zrównoważony rozwój (sustainable development)
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to rozwój skierowany na harmonizowanie celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych [Skowroński 2006]. W takim kontekście „zrównoważone przedsiębiorstwo”
(sustainable enterprise) — zgodnie ze swoją deklaracją misyjną — orientuje się na realizowanie celów biznesowych z respektowaniem wartości społecznych oraz z poszanowaniem dla środowiska naturalnego [Żemigała 2007].
Realizowanie ekologicznych („zielonych”) wartości misyjnych przedsiębiorstwa
nie jest w istocie możliwe bez wiedzy i umiejętności w tym zakresie jego pracowników, a zwłaszcza bez ich pogłębionej wrażliwości proekologicznej i zaangażowania
w ochronę środowiska naturalnego. Wymienione składniki kompetencji są kształtowane w przedsiębiorstwie w ramach zarządzania zasobami ludzkimi [Daily, Huang 2001;
Pabian 2011]. Proces budowania kompetencji pracowników, którzy następnie umożliwią organizacji osiąganie celów ekologicznych, można określić jako „zielone” zarządzanie zasobami ludzkimi (green HRM) [Dubois, Dubois 2012].
Ukształtowane w ten sposób proekologiczne („zielone”) kompetencje powinny
umożliwiać pracownikom efektywne funkcjonowanie w czterech następujących rolach
[Opatha, Arulrajah 2014]:
·· „strażnika” środowiska naturalnego, działającego na rzecz zachowania jego stanu
w nienaruszonej formie i broniącego go przed wszelkimi negatywnymi zmianami
(preservationist);
·· „troskliwego użytkownika” środowiska naturalnego, racjonalnie i oszczędnie korzystającego z jego zasobów (conservationist);
·· „minimalizatora” zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego (non-polluter);
·· „kreatywnego działacza”, wychodzącego z własnymi inicjatywami na rzecz utrzymania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie (maker).
„Zielone” zarządzanie zasobami ludzkimi okazuje się kluczowym czynnikiem umożliwiającym organizacjom odnoszenie sukcesu w realizowaniu ekologicznych wartości
misyjnych [Rothenberg 2003; Jackson i in. 2011]. Różne rozwiązania technologiczne
oraz wprowadzane w organizacjach formalne procedury, które mają sprzyjać ochronie
środowiska naturalnego, same w sobie okazują się „martwe”, jeśli w ich ramach i przy
ich obsłudze brak jest ludzi należycie wyposażonych w „zielone” kompetencje (wiedza,
umiejętności, proekologiczne zaangażowanie).
E.E. Smith i Sandra Perks [2010] podkreślają, że proces „zielonego” zarządzania zasobami ludzkimi należy rozpatrywać w dwu perspektywach: pierwsza z nich dotyczy jego
merytorycznych treści (zbiór działań wykorzystywanych w organizacji do kształtowania zasobów ludzkich wyposażonych w kompetencje proekologiczne), druga natomiast
odnosi się do jego technicznych i organizacyjnych aspektów (stosowanie w ramach
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zarządzania zasobami ludzkimi takich rozwiązań i praktyk, które nie będą wprowadzały dodatkowych zanieczyszczeń do środowiska naturalnego) [Kapil 2015; Vani 2017].
W ramach procesu „zielonego” zarządzania przedsiębiorstwem (w tym „zielonego”
zarządzania zasobami ludzkimi) można wyróżnić:
a) działania o charakterze proekologicznym, podejmowane w organizacji dla uzyskania pozytywnych efektów w środowisku naturalnym:
·· wprowadzanie proekologicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz
wyposażanie ludzi w odpowiednie kompetencje obsługowe;
·· kompetencyjne przygotowywanie ludzi i ich motywowanie do podejmowania inicjatyw na rzecz chronienia bądź regenerowania środowiska naturalnego;
b) efekty ekologiczne organizacji:
·· efekty „zielone”, których osiąganie jest deklarowane przez organizację w jej misji,
·· efekty „zielone” rzeczywiście osiągane (ograniczenie emisji zanieczyszczeń, odbudowanie stanu środowiska naturalnego, ukształtowanie świadomości proekologicznej w społecznościach lokalnych).

Charakterystyka firmy Veolia Energia Łódź SA i jej
ekologicznych wartości
Historia łódzkiej firmy Veolia Energia sięga pierwszej dekady XX stulecia. Po wielu meandrach kolejnych przemian od 1993 r. funkcjonowała ona pod nazwą Zespół Elektrociepłowni w Łodzi SA jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Firma zatrudniała wówczas ponad 4 tys. osób, po roku 2000 silnie orientując się na stopniowe redukowanie tej
liczby. W 2006 r. Zespół Elektrociepłowni w Łodzi SA stał się własnością francuskiej Dalkii,
zaś w 2015 r. nastąpiło jego przejęcie przez międzynarodową korporację Veolia.
Na koniec 2017 r. Veolia Energia Łódź zatrudniała ok. 1080 osób, w tym ok. 90 pracowników administracyjnych i handlowych. Zwraca uwagę wysoka średnia wieku pracowników firmy (ok. 50 lat), co oznacza występowanie luki pokoleniowej w strukturze
zatrudnienia, będącej źródłem trudnych dylematów zarządczych o charakterze kulturowym, o których będzie mowa dalej.
Najważniejsze wartości i zobowiązania misyjne korporacji Veolia (w tym również
te o charakterze ekologicznym), jej wartości i zobowiązania ekologiczne są jednolite
dla wszystkich należących do niej przedsiębiorstw, odnoszą się zatem także do łódzkiej firmy. Wartości te zostały sprecyzowane m.in. w Karcie Zrównoważonego Rozwoju.
Korporacja deklaruje w niej realizowanie swoich celów biznesowych z respektowaniem
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·· zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań ograniczających zużycie surowców i energii;
·· wzrost efektywności wytwarzania ciepła systemowego i energii elektrycznej dzięki
zastosowaniu tzw. technologii kogeneracyjnej (w jednym procesie produkcyjnym);
·· wzrost udziału produkcji ciepła i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa);
·· ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez oczyszczanie gazów i odsiewanie pyłów powstających w procesie produkcji;
·· przyczynianie się do redukowania tzw. niskiej emisji występującej w otoczeniu (wyjaśnienie pojęcia w dalszej części artykułu).

Proces produkcyjny w Veolii Energii Łódź SA jako wyzwanie dla
działań proekologicznych
Podstawowym procesem realizowanym w firmie Veolia Energia Łódź SA jest produkowanie tzw. ciepła systemowego (produkt całorocznie dostępny dla odbiorców, wytwarzany z respektowaniem ostrych rygorów ekologicznych) oraz energii elektrycznej. Oba
produkty wytwarzane są w ramach jednego procesu technologicznego (technologia
kogeneracyjna), dzięki czemu uzyskuje się wyższą o około 25% efektywność wykorzystania paliw przy około 30% mniejszej emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych dla
środowiska związków chemicznych, niż gdyby każdy z tych procesów przebiegał oddzielnie.
W procesie produkcji jako paliwo wykorzystywana jest oprócz węgla kamiennego także biomasa (leśna oraz rolna). Dzięki stosowaniu biomasy w procesie produkcyjnym udało się znacznie zmniejszyć ilość emitowanych do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów.
Oprócz dużych nakładów finansowych związanych z przystosowaniem posiadanych
kotłów do spalania biomasy, łódzka Veolia w ostatnich latach dokonała także znacznych
inwestycji ukierunkowanych na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery (zbudowano instalacje odsiarczania, odazotowania oraz odpylania),
dzięki czemu poziom szkodliwych zanieczyszczeń obecnie kształtuje się wyraźnie poniżej wymaganych norm środowiskowych.
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„Zielone” aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w Veolii
Energii Łódź SA
Łódzka firma orientuje się aktualnie na optymalizowanie stanu zatrudnienia. Stąd zewnętrzne rekrutowanie do firmy nowych pracowników jest obecnie ukierunkowane
przede wszystkim na przeciwdziałanie luce pokoleniowej. Aby zatem zapewnić sobie
możliwości naboru młodych pracowników nie tylko kompetentnych pod względem
zawodowym, ale także o dobrze ukształtowanych postawach proekologicznych (czyli
posiadających podstawową wiedzę o zagrożeniach powodowanych przez branżę energetyczną dla środowiska naturalnego oraz wewnętrznie zmotywowanych do działania
na rzecz jego ochrony), łódzka Veolia patronuje dwu klasom kształcącym młodzież w zawodach technik elektryk oraz technik energetyk. W ramach patronatu specjaliści Veolii
uczestniczą w procesie tworzenia programu nauczania obu zawodów, dbając o umieszczenie w nim problematyki ekologicznej. W szkole z udziałem pracowników łódzkiej
firmy organizowane są m.in. konkursy wiedzy z zakresu współczesnej energetyki, obejmujące także problemy ochrony środowiska, w tym ograniczenia emisji zanieczyszczeń
gazowo-pyłowych. Uczniowie uczestniczą również w czterotygodniowych praktykach
zawodowych organizowanych w firmie, w ramach których poznają specyfikę pracy
w energetyce, w tym również charakterystyczne dla tej branży praktyczne zagadnienia
związane z ochroną środowiska naturalnego. Efektem działań patronackich jest nie tylko dobre przygotowanie absolwentów pod względem zawodowym, ale także kształtowanie u nich wrażliwości na sytuacje zagrażające stanowi środowiska naturalnego.
W łódzkiej Veolii proces aplikowania odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny
formularz rekrutacyjny eRecruiter (całkowicie odstąpiono od pozyskiwania dokumentów aplikacyjnych w formie papierowej). Nadsyłane przez kandydatów zgłoszenia, także te, z których firma na razie nie skorzystała, są przechowywane w cyfrowym banku
danych.
Porekrutacyjnym etapem procesu kadrowego jest adaptacja nowo przyjętych
pracowników. Na samym jej początku otrzymują oni sporządzone w wersji cyfrowej
Vademecum zawierające informacje o firmie, w której podejmują zatrudnienie (do niezbędnego minimum ograniczono jego wersję papierową). Następnie w trakcie około
rocznego okresu adaptacji nowo zatrudnieni pracownicy przechodzą przez zaplanowany wcześniej cykl szkoleń budujących ich kompetencje stanowiskowe, w tym także
bliżej poznają różne szczegółowe aspekty swojej pracy, które mogą bezpośrednio bądź
pośrednio oddziaływać na stan środowiska naturalnego. Tak więc okres adaptacji w firmie Veolia Energia Łódź SA to zarazem czas kształtowania proekologicznych postaw
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Ważnym narzędziem funkcjonującym w ramach całej Grupy Veolia jest program
Wewnętrzny Rynek Pracy MOBILNI.VE. Zamieszczane są w nim rekrutacyjne ogłoszenia wewnętrzne kierowane do pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych Veolii
w Polsce. System umożliwia każdemu pracownikowi, po co najmniej trzyletnim okresie
zatrudnienia, aplikowanie na wakujące stanowiska w innej spółce. Trzeba tu podkreślić,
że system jest w pełni skomputeryzowany (zatem eliminuje obieg papierowej dokumentacji aplikacyjnej), zaś wspomniany minimalny okres wcześniejszego zatrudnienia w Veolii sprawia, że aplikanci dobrze rozumieją specyfikę jej wartości kulturowych,
w tym jej silną orientację proekologiczną.
Szkolenia realizowane dla pracowników firmy Veolia Łódź SA w zdecydowanej większości mają charakter ściśle zawodowy. Pojawiają się jednak wśród nich, m.in. w ramach
tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnienia związane z ochroną środowiska
naturalnego (obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi, zapobieganie wypadkom stanowiącym zagrożenie dla środowiska itp.).
Przedsięwzięciem szkoleniowo-rozwojowym wyraźnie nawiązującym do misyjnych
wartości ekologicznych Veolii jest program Energia Jest w Nas, adresowany do wszystkich grup pracowników, zwłaszcza jednak do kadry menedżerskiej. Program składa się
z trzech modułów tematycznych: 1) misja Veolii ze szczególnym wyeksponowaniem
zawartych w niej wartości ekologicznych; 2) bezpieczne zachowania pracownicze;
3) zasady współpracy między pracownikami. Główny cel programu stanowi budowanie
u uczestników postaw zaangażowania w realizowanie wartości misyjnych firmy, w tym
również wartości ekologicznych. Do tej pory odbyły się w łódzkiej firmie trzy edycje
tego programu, a planowane są kolejne.
Każdy z pracowników regularnie przechodzi procedurę Rocznego Podsumowania
Pracy (RPP). Jest to spotkanie przełożonego z podległym mu pracownikiem, mające
na celu dokonanie oceny efektów pracy oraz kompetencji zawodowych podwładnego. W ocenie uwzględnia się m.in. również to, czy zachowania pracownika są zgodne
z wartościami misyjnymi Veolii, także tymi ekologicznymi. Cały proces RPP odbywa się
z wykorzystaniem elektronicznego formularza online.
W Veolii Energii Łódź prowadzone są również działania pobudzające zespoły pracownicze do podejmowania inicjatyw ukierunkowanych nie tylko na wzrost produktywności
pracy, ale również na redukcję różnych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Służy temu
wdrożony system TPM (Total Productive Maintenance). Wiodącą ideą TPM jest włączenie
wszystkich operatorów w system opieki nad parkiem maszynowym oraz w działania
usprawniające jego funkcjonowanie [Żółtowski 2010]. W rezultacie uzyskano zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych szkodliwych ekologicznie oraz wzrost poziomu
bezpieczeństwa związanego z ich utylizacją. Pojawiło się wiele inicjatyw pracowniczych
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zorientowanych na optymalizowanie funkcjonowania urządzeń produkcyjnych (przykładem takiego działania jest obmyślona i podjęta przez pracowników przebudowa instalacji elektrycznej w umieszczonej głęboko pod ziemią pompie wodnej: po wdrożeniu
pomysłu modernizacyjnego uzyskano około 2,5-krotną oszczędność zużycia energii
elektrycznej w skali roku, ze znaczną korzyścią dla środowiska naturalnego).
Obecnie w łódzkiej Veolii działają pod kierunkiem swoich liderów 43 zespoły TPM.
Członkowie każdego z zespołów spotykają się regularnie zarówno w czasie pracy, jak
i poza nim w celu obmyślania nowych inicjatyw i rozwiązań. Przyjęto zasadę, że posiedzenia te nie mogą zabierać więcej niż 2% czasu pracy w skali rocznej. Na koniec każdego
roku liderzy TPM spotykają się z dyrekcją firmy w celu podsumowania podjętych przez
poszczególne zespoły działań i inicjatyw oraz dokonania ich oceny. Wyróżniającym się
zespołom przyznawane są dyplomy i listy gratulacyjne. Dotychczasowe doświadczenia
związane z funkcjonowaniem systemu TPM w Veolii Łódź pokazują, że kształtuje on u jego
uczestników nie tylko postawy wąskiego zaangażowania w pracę na danym stanowisku, ale również zaangażowania w realizowanie ekologicznych wartości misyjnych firmy.

Minimalizowanie zanieczyszczeń środowiska związanych
z przebiegiem pomocniczych procesów
wewnątrzorganizacyjnych
Część proekologicznych działań podejmowanych w łódzkiej Veolii jest ukierunkowanych na minimalizowanie zanieczyszczeń środowiskowych generowanych przez wszystkie wewnątrzorganizacyjne procesy pomocnicze. Sygnalizowano wcześniej występowanie takich praktyk w ramach procesu zarządzania zasobami ludzkimi (co można określić
jako proekologiczne zorganizowanie procesu zzl). Idea tych rozwiązań polega głównie
na możliwie najszerszym wykorzystywaniu technologii cyfrowych (w miejsce rozwiązań
tradycyjnych, „papierowych”) na poszczególnych etapach procesu kadrowego.
Podobne zalecenia dotyczą w firmie innych procesów wewnątrzorganizacyjnych
(np. minimalizowanie wykorzystywania papieru jako nośnika w obiegu dokumentów
i wprowadzanie w to miejsce rozwiązań cyfrowych, skomputeryzowane fakturowanie,
drukowanie obustronne niezbędnych pism i dokumentów papierowych, ograniczenie
podróży służbowych a zastępowanie ich wideokonferencjami itp.). Pracownicy korzystają z wody mineralnej zamawianej wyłącznie w opakowaniach szklanych (całkowite wyeliminowanie tzw. opakowań typu PET). We wszystkich pomieszczeniach wystawione
są kosze do segregowania odpadów, a raz w tygodniu w całej firmie odbywa się zbiórka
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Działania firmy na rzecz poprawy stanu lokalnego środowiska
naturalnego oraz kształtowania świadomości ekologicznej
w społeczności lokalnej
Łódź należy do tych polskich miast, w których występuje szczególnie wysoki poziom
zanieczyszczenia atmosfery pyłami oraz szkodliwymi związkami chemicznymi, co jest
spowodowane występującą w obszarze starej zabudowy miejskiej tzw. niską emisją
(gdy punkty odlotu zanieczyszczeń z lokalnych kominów są umieszczone na wysokości
mniejszej niż 40 m).
Łódzka Veolia zgłosiła akces do podjętego przez władze Łodzi programu rewitalizacji starej części miasta, oferując przyłączenie śródmieścia do sieci ciepłowniczej w celu
zlikwidowania zjawiska niskiej emisji. W działania przygotowawczo-realizacyjne silnie
zaangażowali się specjaliści firmy, a ich wysiłki stopniowo prowadzą do odczuwalnej
poprawy jakości powietrza w dzielnicy śródmiejskiej.
Ważnym kierunkiem działań podejmowanych przez Veolię Energię Łódź SA na rzecz
ochrony środowiska naturalnego jest kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i regionu. Można wskazać w tym zakresie następujące inicjatywy:
·· Akcja informacyjno-edukacyjna Niska Emisja — Wielka Sprawa, zapoczątkowana
w 2015 r., skierowana do mieszkańców Łodzi i ściśle wpisująca się w rewitalizację strefy śródmiejskiej. Głównym celem akcji jest skierowanie uwagi łodzian na problem
niskiej emisji i jej negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz dla stanu
zdrowia ludności. W lokalnych mediach (telewizja, prasa, Internet) specjaliści łódzkiej
Veolii przeprowadzili szeroko zakrojoną kampanię informacyjną na temat podjętej
inicjatywy;
·· Dzień Otwartych Drzwi — Ciepła Sobota z Veolią, cykliczne doroczne przedsięwzięcie,
którego celem jest edukowanie mieszkańców Łodzi nie tylko na temat realiów produkowania ciepła systemowego i energii elektrycznej, ale także na temat zagrożeń
dla środowiska naturalnego powodowanych przez zjawisko niskiej emisji. W tym dniu
łodzianie mogą zwiedzać elektrociepłownię z przewodnikami, którymi są wolontariusze — pracownicy Veolii. Zwykle też przygotowanych jest na tę okoliczność wiele
edukacyjnych zabaw dla dzieci oraz prelekcji, pokazów, warsztatów i konkursów dla
młodzieży i dorosłych, których tematyka koncentruje się m.in. wokół zagadnień ekologicznych. Dni Otwartych Drzwi cieszą się od lat znaczną frekwencją, co roku uczestniczy w nich około 1000 mieszkańców Łodzi.
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„Zielone” zarządzanie zasobami ludzkimi w Veolii Energii Łódź SA
jako wzorzec dobrej praktyki
Proces „zielonego” zarządzania zasobami ludzkimi realizowany w łódzkiej Veolii jest
ukierunkowany na kształtowanie proekologicznych kompetencji pracowniczych:
·· „twardych” — wiedza i umiejętności niezbędne do eksploatowania bezpiecznych
dla środowiska naturalnego techniczno-technologicznych systemów produkcyjnych;
·· „miękkich” — wrażliwość ekologiczna oraz pobudzana przez nią chęć działania na
rzecz chronienia środowiska naturalnego.
Zasoby ludzkie, należycie wyposażone w kompetencje proekologiczne, mogą
skutecznie wypełniać rolę realizatora „zielonych” wartości misyjnych firmy (rysunek 1,
s. 291). Istotne znaczenie w tym zakresie należy przypisać kompetencjom o charakterze
„miękkim”. W ramach procesu rekrutacyjno-selekcyjnego możliwe jest (choć z pewnością niełatwe) określanie poziomu wrażliwości ekologicznej aplikantów jako jednego
z ważnych kryteriów decyzji o ich zatrudnieniu. Proces adaptacji nowoprzyjętych pracowników powinien z kolei stanowić okazję do budowania u nich takich postaw, a także
do pogłębionego zaznajamiania ich z „zielonymi” wartościami misyjnymi. Gruntowanie
ekologicznego wymiaru misji firmy w świadomości pracowników powinno odbywać
się stale i systematycznie poprzez komunikację bieżącą i okazjonalną, a także poprzez
system szkoleń.

Trudne problemy i dylematy zarządcze związane z
realizowaniem „zielonych” wartości misyjnych
Jak wspomniano wcześniej, średni wiek pracowników zatrudnionych w firmie Veolia
Energia Łódź SA wynosi obecnie około 50 lat. Oznacza to, że znaczna ich część charakteryzuje się 25–30-letnim stażem pracy (podjęła zatrudnienie w końcu lat 80. oraz na
początku lat 90. XX stulecia). Pracownicy ci byli zatem obserwatorami (uczestnikami)
wszystkich zmian organizacyjnych i technologicznych oraz przeobrażeń w sferze strategicznych paradygmatów i priorytetów rozwojowych, które w tym okresie następowały
w przedsiębiorstwie — byli tym samym „zanurzeni” w kształtujących się kolejno różnych
odmianach kultury organizacyjnej. I tak do końca pierwszej dekady XXI stulecia wiodącym wymogiem kierowanym pod adresem całej zbiorowości pracowniczej było uzyskiwanie wysokiej efektywności pracy, natomiast problemy ochrony środowiska miały znaczenie raczej drugoplanowe i sprowadzały się do zachowania minimalnych standardów
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w tym zakresie, określonych przez obowiązujące wówczas przepisy i normy. W takich

Źródło: opracowanie własne na podstawie case study.

Minimalizowanie zanieczyszczeń
generowanych przez proces zzl

„Zielone” zarządzanie
zasobami ludzkimi

Zasoby ludzkie
wyposażone
w kompetencje
proekologiczne:
- twarde
- miękkie

Działania ukierunkowane na budowanie świadomości
proekologicznej w społeczności lokalnej

Działania ukierunkowane na bezpośrednią poprawę
stanu środowiska naturalnego w otoczeniu

Działania proekologiczne w otoczeniu firmy

Oddolne indywidualne lub zespołowe inicjatywy
pracownicze o charakterze proekologicznym

Minimalizowanie zanieczyszczeń generowanych przez
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Sprawna i bezpieczna obsługa proekologicznych
urządzeń techniczno-technologicznych w ramach
podstawowego procesu produkcyjnego

Działania proekologiczne wewnątrz firmy

Rysunek 1. „Zielone” zarządzanie zasobami ludzkimi jako kluczowy czynnik umożliwiający realizację
ekologicznych wartości misyjnych przedsiębiorstwa
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warunkach w świadomości wielu pracowników ukształtowały się przyzwyczajenia, nawyki i swoiste schematy myślowe wynikające z wieloletniego koncentrowania się przez
nich na spełnianiu wymogów wysokiej efektywności pracy.
Natomiast po 2015 r., gdy łódzka firma została przejęta przez koncern Veolia, nastąpiło silne wyeksponowanie w jej misji organizacyjnej wartości ekologicznych. W ślad
za tym zasadniczo zmieniła się struktura wymogów kierowanych wobec pracowników:
teraz bowiem wymaga się od nich wysokich efektów pracy uzyskiwanych z pełnym poszanowaniem dla stanu środowiska naturalnego, a także oczekuje się podejmowania
różnych inicjatyw ukierunkowanych na jego ochronę. W takiej sytuacji znaczna część
pracowników, zwłaszcza tych o najdłuższym stażu zatrudnienia w łódzkiej firmie, miewa problemy z zaadaptowaniem się do struktury nowych wymagań.
Trudne dylematy zarządcze występują w łódzkiej Veolii w odniesieniu do relacji między działaniami podejmowanymi przez firmę w zakresie ochrony środowiska naturalnego a interesem płacowym pracowników. Może bowiem ujawniać się osobliwe „pole
konfliktu” pomiędzy obu domenami — prowadzenie przez firmę polityki proekologicznej zgodnie z jej wartościami misyjnymi nieodłącznie związane z podejmowaniem wielu kosztownych inwestycji dotyczących ochrony środowiska (o których wspomniano
w niniejszym opisie) skutkuje ograniczeniem środków w budżecie firmy na finansowanie różnych składników systemu wynagradzania, a także na finansowanie wielorakich
uprawnień pracowniczych. Możliwości pojawiania się takich właśnie sytuacji konfliktowych dowodzą protesty pracowników łódzkiej firmy, zorganizowane w listopadzie
2016 r. przez organizacje związkowe działające w Veolii Energii Łódź SA, po wcześniejszym jednostronnym wypowiedzeniu przez Zarząd spółki Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Zamiarem Zarządu było zredukowanie niektórych dotychczasowych składników wynagrodzenia oraz uprawnień pracowniczych. W wystosowanym
w tej kwestii przez Zarząd firmy oświadczeniu znajdujemy m.in. argumentację odwołującą się do zasygnalizowanej wyżej „konkurencyjności” obu domen: podkreślono
w nim, że firma, chcąc realizować deklarowane przez siebie misyjne wartości „zielone”,
podejmuje szereg kosztownych inwestycji o charakterze proekologicznym i stąd musi
wprowadzać ograniczenia w obszarze wynagrodzeń. Protesty związkowe ostatecznie
zakończyły się podpisaniem porozumienia i wprowadzeniem nowych wynegocjowanych ze związkami zawodowymi rozwiązań w zakresie ZUZP.

292

Pracownicy firmy Veolia Energia Łódź SA jako realizatorzy jej ekologicznych wartości misyjnych

Zakończenie
Veolia Energia Łódź SA podejmuje wiele działań o charakterze proekologicznym, realizujących „zielone” wartości deklarowane w jej misji. W tle wszystkich przedstawionych
w niniejszym artykule działań trzeba koniecznie dostrzegać ludzi — pracowników
przedsiębiorstwa. Ich proekologiczne kompetencje oraz postawy zaangażowania na
rzecz ochrony środowiska stanowią swoisty „produkt” całego procesu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Praktyki zarządcze stosowane na różnych etapach tego procesu
kształtują u pracowników kompetencje przysposabiające ich do funkcjonowania w całej
wiązce ról związanych z aktywnością proekologiczną.
Zaobserwowane w łódzkiej firmie problemy i dylematy powstające w związku z realizowaniem ekologicznych wartości misyjnych można zapewne uznać za dość charakterystyczne dla przedsiębiorstw mających za sobą wieloletnią historię oraz przemiany
różnych aspektów kultury organizacyjnej. Zgoła inaczej, najprawdopodobniej bezkolizyjnie, przebiegają procesy implementowania kultury proekologicznej w nowopowstających firmach zatrudniających młode osoby, które w znacznym stopniu utożsamiają
się z takimi właśnie wartościami. Problem ten wymagałby jednak podjęcia szerszych
i bardziej pogłębionych badań.
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