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Wstęp

Kolejny tom zbiorowych monografii problemowych z serii „Przedsiębiorczość i Zarządza-
nie” zatytułowano Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce. W tym numerze dokonano szcze-
gółowej oceny występowania ryzyka w otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej, za-
równo w odniesieniu do transferów międzypokoleniowych, jak i kooperacji nauki i biznesu.

Kluczowa dla zarządzania ryzykiem koncepcja cyklu życia pozwala na analizowa-
nie historycznych uwarunkowań obecnej sytuacji oraz wskazuje na potencjalną rolę 
transferów międzypokoleniowych. Płynność finansowa jest między innymi gwaran-
tem bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego obywateli oraz przedsiębiorców. 
Finanse decydują o poziomie zabezpieczenia społecznego oraz poziomie stabilności 
przedsiębiorstw. Brak dostępności do kapitału zewnętrznego stwarza realne zagroże-
nie upadłości przedsiębiorstw oraz zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
dla gospodarstw domowych. Instytucje finansowe wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom społecznym i przedsiębiorców, poddają zaostrzeniu bądź rozluźnieniu działalność 
kredytowo-pożyczkową, co przekłada się na poziom inwestycji, w najgorszym razie 
na wzrost poziomu konsumpcji obywateli. Zmiana koniunktury gospodarczej przekła-
da się na zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych. Poszuki-
wanie nowych rozwiązań, które będą służyć utrzymaniu stabilności finansowej przed-
siębiorstw oraz gospodarstw domowych, powinno stać się priorytetem w dyskusjach 
nad zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów 
systemu finansowego, w tym rynku finansowego i rynku kapitałowego. Globalny kry-
zys to ogromne obciążenie dla gospodarki i jej obywateli, ale to także bezcenne źródło 
doświadczeń oraz nowej wiedzy o tym co nieskuteczne w odniesieniu do stabilności 
rynku finansowego i zabezpieczenia społecznego. Potrzeba dyskusji oraz konfrontacji 
poglądów środowisk zarówno naukowych, jak i praktyki to konieczność, która wymaga 
stworzenia odpowiedniej płaszczyzny o szeroko zakrojonych aktualnych ramach tema-
tycznych i naukowych. Spotkania przedstawicieli nauki i biznesu tworzą płaszczyznę do 
dyskusji i pozwalają na wieloaspektową analizę problemów ryzyka w gospodarce i spo-
łeczeństwie.

Numer 8, część II Przedsiębiorczości i Zarządzania zawiera łącznie 24 artykuły nauko-
we i jeden komunikat z badań, które to zostały podzielone tematycznie na części: 

1) Ryzyko społeczne rozwoju gospodarczego 
2) Ryzyko gospodarcze w cyklu życia biznesu
3) Ryzyko finansowe gospodarstw domowych
4) Ryzyko  współpracy nauki z biznesem
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W części pierwszej zatytułowanej Ryzyko społeczne rozwoju gospodarczego 
autorzy prezentują podejście humanistyczne w zarządzaniu, oparte o uwarunkowa-
nia społeczne ze względu na ryzyko towarzyszące procesom rozwoju gospodarczego. 
W artykule otwierającym część pierwszą, zatytułowanym Polska na obrzeżach Unii Euro-
pejskiej. W pogoni za Zachodem, zaprezentowano rezultaty analizy wtórnej wybranych 
danych makroekonomicznych, dotyczących wzrostu polskiej gospodarki w ostatniej 
dekadzie. Konkluzja jest taka, iż Polska odnotowała znaczną dynamikę rozwoju na tle 
krajów Unii Europejskiej, jest to jednak efektem niższego poziomu wyjściowego, a nie 
wzrostu konkurencyjności gospodarczej. Niestety Polska mimo znacznego odrobienia 
dystansu opóźnienia cywilizacyjnego nadal znajduje się w grupie państw relatywnie 
ubogich, sytuowanych na odległych peryferiach w Europie, a dalsze perspektywy roz-
wojowe nie pozwalają na założenie wariantu optymistycznego rozwoju gospodarcze-
go, ze względu na narastanie zadłużenia wewnętrznego, jak też niską konkurencyjność 
gospodarki w kluczowych dziedzinach, wpływających na poziom wzrostu gospodar-
czego. W kolejnym artykule zatytułowanym Ryzyko działalności gospodarczej w środo-
wisku naturalnym autorzy przyjęli za cel pracy zwrócenie uwagi na negatywne wyniki 
działalności gospodarczej w środowisku naturalnym człowieka. W toku wywodu na-
ukowego zaprezentowali krótką charakterystykę środowiska naturalnego człowieka, 
zwracając szczególną uwagę na abiotyczne i biotyczne czynniki środowiskowe. Poda-
no liczne przykłady działalności gospodarczej zarówno w ekosystemach wodnych, jak 
i lądowych, w wyniku których nastąpiło bądź to bezpośrednie lub pośrednie zakłóce-
nie funkcjonowania elementów biotycznych ekosystemów. Zakłócenia te powodują 
znaczące straty ekonomiczne, a niektóre nawet zagrożenia życia ludzkiego. W kolej-
nym artykule Wyzwania demograficzne makroregionu Polski Południowej ze szczególnym 
uwzględnieniem jednoosobowych gospodarstw domowych autorka postawiła tezę, iż 
niski wskaźnik dzietności w Polsce będzie miał swoje konsekwencje w postaci proce-
su zmniejszana się liczby osób w wieku produkcyjnym, co z kolei jest skorelowane ze 
starzeniem się społeczeństwa i wzrostem liczby jednoosobowych gospodarstw do-
mowych. Wskazano na zróżnicowanie populacji w makroregionie południowym, przy 
czym stan cywilny w sposób istotny wpływa na procesy demograficzne, dzietność i 
powstawanie nowych gospodarstw domowych W kolejnym dyskursie naukowym trak-
tującym o istocie problematyki wpływu ryzyka społecznego na procesy gospodarcze, 
zatytułowanym: Elementy konkurencyjności turystycznej na obszarze Polski autor pod-
dał ocenie poziom konkurencyjności obszaru Polski w zakresie turystyki, w tym waż-
niejszych czynników ją determinujących. Analiza wykazała bardzo duże zróżnicowa-
nie przestrzenne ogólnego ruchu turystycznego pomiędzy województwami. Z oceny 
wynika, że zasadniczymi czynnikami decydującymi o ruchu turystycznym są przede 6
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wszystkim czynniki pozaprzyrodnicze, tj. związane z ogólnym rozwojem gospodar-
czym, korzystniejszą sytuacją ludnościową i ekonomiczną oraz szeroko rozumianą kul-
turą. Na obszarach natomiast o najniższym ruchu turystycznym zdecydowanie większą 
rolę odgrywają tereny o tzw. szczególnych walorach turystycznych i lesistość. Kolejny 
tekst traktuje o Roli i znaczeniu funduszy unijnych w procesie rewitalizacji. Rewitalizacja 
jest jednym z najbardziej kosztochłonnych procesów występujących w miastach. Odbu-
dowa zniszczonych obszarów miejskich jest niezwykle złożonym procesem, w którym 
optymalne wykorzystanie pozyskanych z Unii Europejskiej środków pieniężnych nabiera 
na znaczeniu zważywszy, że fundusze unijne stanowią ważny element wsparcia budże-
tów samorządowych. Lepsze wykorzystanie środków unijnych przyczyni się nie tylko  
do poprawy przestrzeni miejskiej, ale także do podniesienia poziomu życia mieszkań-
ców ją użytkujących, szczególnie w obecnej perspektywie finansowej, która jak po-
wszechnie wiadomo jest ostatnim tak „hojnym” okresem wsparcia finansowego z Unii 
Europejskiej. Ostatni artykuł w części pierwszej koresponduje tematycznie z poprzed-
nim wywodem naukowym. Autorka dokonała prezentacji Prawno-finansowych uwa-
runkowań procesów rewitalizacji – ostatni okres wsparcia z funduszy europejskich. Celem 
artykułu było zidentyfikowanie barier do prowadzenia procesów rewitalizacji, przed ja-
kimi stoi Polska w ostatnim już okresie wsparcia finansowego z funduszy europejskich. 
W badaniach wykorzystano metodę porównawczą i dogmatyczną. Wskazane trudności 
dotyczą zarówno szczebla krajowego, jak i lokalnego i koncentrują się w płaszczyźnie 
finansowo-legislacyjnej. 

W części drugiej zatytułowanej Ryzyko gospodarcze w cyklu życia biznesu zapre-
zentowano sześć opracowań naukowych powiązanych tematycznie, w której to podjęto 
problematykę m.in. związaną z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej w Pol-
sce, a także możliwości i uwarunkowań wpływających na finansowanie polskiej gospo-
darki przez banki. Cześć drugą otwiera artykuł naukowy, w którym podjęto problema-
tykę Działalności MŚP w warunkach globalnego kryzysu finansowego w Polsce. Autorka 
dokonała prezentacji wyników badań potwierdzających kooperatywność i odporność 
przedsiębiorstw w Polsce w warunkach światowego kryzysu finansowego. Po stosun-
kowo głębokim, ale krótkotrwałym spadku aktywności, dość szybko i intensywnie po-
wróciły na ścieżkę dynamicznego wzrostu. W odniesieniu do polskiej gospodarki nie ma 
podstaw do stwierdzenia, że struktura wielkości przedsiębiorstw determinuje głębokość 
i długość spowolnienia gospodarczego. Implementacja do praktyki koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju, może służyć utrzymaniu stabilności finansowej przedsiębiorstw 
oraz gospodarstw domowych. Jako następny w części drugiej został zaprezentowany 
artykuł naukowy obejmujący Zastosowanie koncepcji mapy dla obiektu w analizie migra-
cji wartości przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono narzędzie analityczne mapy dla 7
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obiektu. Narzędzie to może stanowić uzupełnienie analiz przeprowadzanych za pomo-
cą metod porządkowania liniowego, gdzie nie jest możliwe przeprowadzanie porów-
nań pomiędzy obiektami w zakresie stopnia rozwoju analizowanego zjawiska. W pracy 
narzędzie mapy dla obiektu zaproponowano jako uzupełnienie w postaci ścieżki roz-
woju w zakresie analizy migracji wartości przedsiębiorstw lub sektorów gospodarczych. 
Wykorzystanie narzędzia analitycznego mapy dla obiektu może stanowić praktyczną 
aplikację dla przedsiębiorstwa w zakresie jego rozwoju migracji wartości. Dalej zapre-
zentowano Uwarunkowania egzystencji podmiotów gospodarujących. Autor jest zdania, 
że zmienia się rola poszczególnych podmiotów gospodarujących w zmieniającym się 
procesie gospodarowania. Współcześnie powiązania gospodarcze w szybko globalizu-
jącym i integrującym się świecie wpływają na stopień konfliktów, problemem jest nie 
tylko ryzyko przetrwania choćby danego gospodarstwa domowego, ale wszystkich ty-
pów podmiotów gospodarujących. Potęgują się bowiem współzależności podmiotów 
na rynku zarówno przez konkurencję, jak i kooperację, niestety i konfrontację. Gospo-
darka sieciowa odgrywa w tym kontekście ogromną rolę, zarówno pozytywną, jak i ne-
gatywną. Państwa winny dopóki jeszcze mają możliwość aktywniej dbać o swoje intere-
sy narodowe, a zwłaszcza miejsca pracy obywateli w celu ograniczenia patologii w życiu 
społecznym. W komunikacie z badań prezentującym Portret Kredytowy Polaków Anno 
Domini 2014 dokonano prezentacji portretu kredytowego polskich kredytobiorców 
na koniec roku 2014. W artykule autorzy zaprezentowali wynik pogłębionej i komplek-
sowej analizy, która obejmowała różne profile i charakterystyki zachowań kredytowych 
polskich kredytobiorców (osób prywatnych), również w ujęciu geograficznym. Przedsta-
wione dane i statystyki pozwalają na wyciągnięcie interesujących wniosków. W oparciu 
o określone cechy można scharakteryzować i opisać profil kredytowy polskiego kredy-
tobiorcy – osoby prywatnej. Komunikat zawiera również szeroką analizę kredytobior-
ców, którzy zaciągnęli kredyt we franku szwajcarskim. W opinii autorów zaprezentowa-
ne w artykule wątki są ważne dla analizy i badań polskiego rynku kredytów dla osób 
prywatnych. W kolejnym zaprezentowanym tekście o charakterze naukowym przedsta-
wiono Sposoby pozyskiwania kapitału w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa Au-
torka konstatuje, iż umiejętność pozyskiwania kapitału zewnętrznego jest szczególnie 
istotna w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje własnym kapitałem. W arty-
kule przedstawiono wybrane modele cyklu życia przedsiębiorstwa m.in.: w ujęciu G.L. 
Lippita i W.N. Schmidta czy L. Greinera. Omówiono także rozwój infrastruktury wspar-
cia przedsiębiorstw w Polsce oraz formy finansowania przedsiębiorstw ze szczególnym 
uwzględnieniem venture capital i aniołów biznesu. Część drugą zamyka opracowanie 
The concept of sustainable development as a tool in fighting financial crises. Zapoczątko-
wany w maju 2008 światowy kryzys finansowy miał swoje podłoże w nieodpowiedzial-
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nym, lekkomyślnym udzielaniu kredytów hipotecznych. Skutki działań zapoczątkowa-
nych w Stanach Zjednoczonych ponoszą społeczeństwa na całym świecie. Prowadzone 
są badania, kto i w jaki sposób powinien zapobiegać kryzysom finansowym, reagować 
na kryzys oraz łagodzić jego skutki, odbudowywać zaufanie po kryzysie. Przedstawiono 
rolę koncepcji zrównoważonego rozwoju w ujęciu podmiotowym w walce z kryzysem 
finansowym. 

W części trzeciej opracowania zatytułowanej Ryzyko finansowe gospodarstw do-
mowych znalazło się dziewięć artykułów naukowych powiązanych tematycznie. Jako 
pierwszy został zaprezentowany tekst obejmujący tematykę współczesnych historii kre-
dytowych Biografie finansowe. Logika transferów międzypokoleniowych. Autor poddał pod 
dyskusję naukową zasadnicze kwestie, czy pokolenia różnią się nawykami w zarządzaniu 
ryzykiem finansowym codzienności. Jeśli tak, to w jakim kierunku się transformują te na-
wyki. Jakie wydarzenia losowe stanowią zwrotnice w losach współcześnie żyjących poko-
leń. Co należy uznać za punkty zwrotne w biografiach finansowych emigracji zarobkowej 
XXI wieku, a także jak z sobą współgra czas życia człowieka i czas historyczny. Biografie 
finansowe dostarczą wiedzy o tym, jak przestrzegane są zasady równości wewnątrz i mię-
dzypokoleniowej w krajach, które gromadzą dane na ten temat. Równość w relacjach 
wewnątrz i pomiędzy pokoleniami jest stałym elementem wyborczych kampanii poli-
tycznych. Kolejnym zaprezentowanym tematem niezwykle istotnym współcześnie z fi-
nansowego i społecznego punktu widzenia jest Odwrócony kredyt hipoteczny jako instru-
ment inkluzyjnego systemu finansowego. Z jednej strony jest to oczekiwana już od kilku lat 
ustawa, niewątpliwie potrzebna zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych. 
Z drugiej strony wątpliwości budzi, czy odwrócony kredyt hipoteczny to produkt bankowy 
szyty na miarę potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem finansowym, spowodowanym 
luką dochodową, która pojawi się w chwili przejścia na emeryturę. Z założenia skuteczny 
instrument inkluzyjny powinien wspierać seniorów szczególnie podatnych na wyklucze-
nie finansowe, a zatem głównie ubogich, niestety z przeprowadzonych analiz wynika, że 
spełnia on swoją rolę głównie względem osób zamożnych, posiadających nieruchomości 
o znacznej wartości, położone w dużych miastach.

Budowa inkluzyjnego sprawiedliwego systemu finansowego wymaga podjęcia sko-
ordynowanych działań zarówno przez państwo, jak i instytucje finansowe. Podejmując 
aspekty społeczne wykluczenia finansowego dokonano wnikliwej analizy pod kątem 
aspektów psychologicznych i czynników oddziałujących negatywnie na problemy finan-
sowe gospodarstw domowych. Autorka podejmując temat Pinokio na Polu Cudów. Psycho-
logiczne aspekty kryzysu finansowego rodziny przedstawiła analizę wybranych problemów 
psychologicznych, które są wskazywane przez członków rodzin postawionych w sytuacji 
kryzysu finansowego, związanego z zaciągniętym kredytem bankowym. Podjęto z powo-
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dzeniem próbę rekonstrukcji czynników psychologicznych, wywołujących – poza kryzy-
sem finansowym – także kryzys psychologiczny w rodzinie kredytobiorców. Identyfikacja 
tych czynników psychologicznych jest efektem przeprowadzonych przez autorkę pub-
likacji własnych badań empirycznych w latach 2013-2015. Zastosowano metodę badań 
jakościowych – indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), opracowany w oparciu o autor-
ski scenariusz rozmowy z badanymi. We wszystkich przypadkach rodziny te miały od co 
najmniej roku poważny problem ze spłatą zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup 
nieruchomości. Współczesny homo consumens jako homo debitor – instytucja upadłości kon-
sumenckiej w dobie kryzysu finansowego gospodarstw domowych – przy obserwacji kształ-
tu choćby przepisów o upadłości konsumenckiej nasuwają się nieubłagane wnioski, że 
otoczenie prawne jest tworzone na zamówienie dla określonych grup interesów. Tą naj-
ważniejszą grupą interesów, która steruje całym światem politycznym jest międzynaro-
dowa finansjera. Rządzący stali się bezwolnymi zakładnikami celów realizowanych przez 
niewielką grupę sterującą światowymi finansami. Instytucja upadłości konsumenckiej 
winna być prawidłowo unormowana z uwagi na postępujące zadłużenie społeczeństwa 
i idące za nim liczne zagrożenia społeczno-ekonomiczne, które w dalszej perspektywie 
czasu mogą mieć niepowetowane konsekwencje dla całego społeczeństwa. Upadłość 
konsumencka winna chronić zarówno interesy wierzycieli, jak i dłużników, wszyscy winni 
być równi wobec prawa i nadmierne uprzywilejowanie jednej ze stron narusza równo-
wagę naturalną, powodując nieprawidłowości i wyzwalając niewłaściwe postawy. W du-
chu problemów towarzyszących gospodarstwom domowym w związku z zaciągnięciem 
kredytu przedstawiono Doradztwo finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce – stan 
obecny i perspektywy rozwoju na tle doświadczeń międzynarodowych. Doświadczenia mię-
dzynarodowe państw wysoko rozwiniętych – USA, Wielkiej Brytanii, kontynentalnych 
krajów Europy Zachodniej wskazują na rosnącą rolę doradztwa i doradców we wspo-
maganiu gospodarstw domowych i ich członków w zarządzaniu finansami osobistymi. 
Rozwój i obecna rola zawodu w analizowanych krajach nie byłby możliwy bez regulacji 
jego statusu prawnego, określenia miejsca wśród zawodów finansowych, a na najbardziej 
rozwiniętych rynkach również poddania go nadzorowi ze strony organu nadzoru finanso-
wego. Czerpiąc z tych międzynarodowych doświadczeń, rozwiązania w Polsce powinny 
iść w kierunku tworzenia ram instytucjonalno-prawnych działania i rozwoju doradztwa 
finansowego, oddzielenia go od typowego pośrednictwa poprzez określenie zakresu 
doradztwa zależnego i niezależnego oraz realizację na szeroką skalę działalności infor-
macyjnej i edukacyjnej społeczeństwa o istnieniu zawodu i potencjalnych korzyściach, 
jakie niesie ze sobą włączenie doradcy w zarządzanie finansami osobistymi. Kolejny autor 
podjął również aktualny społecznie temat, wynikający z podejmowania decyzji w proce-
sie zakupu: E-marketing i marketing w mediach społecznościowych a proces podejmowania 
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decyzji zakupu w gospodarstwach domowych. Odpowiednio zaprojektowana kampania 
marketingu w mediach społecznościowych może mieć znaczny wpływ na proces decy-
zji zakupu w gospodarstwie domowym. Zależność ta jest bezpośrednia, kiedy adresatem 
materiału marketingowego jest członek rodziny, posiadający moc nabywczą (np. partner/
małżonek) lub pośrednia, gdy wiadomość marketingowa trafia do młodszego odbiorcy 
(dzieci) generującego koszty w gospodarstwie domowym. Wiedza o potencjale marketin-
gu w mediach społecznościowych wymaga gruntownego uporządkowania i głębszej ana-
lizy empirycznej. Powyżej wymieniony artykuł jest dowodem na to, że media społecznoś-
ciowe mają znaczący wpływ na kierunki rozwoju współczesnego marketingu, a ich dalsza 
popularyzacja stopniowo będzie ten wpływ potęgować. Bazując na rezultatach analizy 
źródeł, istnieje możliwość postawienia szeregu hipotez ze zwróceniem szczególnej uwa-
gi na sposób oddziaływania e-marketingu na proces podejmowania decyzji zakupu. By 
ukonkretnić tą tematykę, zakres hipotez może dotyczyć wciąż postępującej popularyzacji 
mediów społecznościowych i sposobu, w jaki formują one czynniki on-line WOM (word of 
mouth), czyli reklamę szeptaną. W dalszej części zbiorowej monografii problemowej pod-
jęto temat: Wpływ zakończenia wsparcia w ramach programu Rodzina na swoim na sytuację 
gospodarstw domowych posiadających kredyt w ramach RnS. Zdaniem Autora charaktery-
styka działania RnS powoduje, że dziś można obserwować narastanie kolejnego istotnego 
problemu na rynku kredytów hipotecznych, który na przestrzeni najbliższych lat będzie 
dotyczył prawie 200 tys. rodzin. Problem związany z zakończeniem dopłat do kredytów 
w trakcie kredytowania jest problemem, z którym będą musieli zmierzyć się politycy, ale 
także sektor finansowy. W dalszej kolejności dokonano wnikliwej prezentacji Finansów go-
spodarstw domowych emerytów. Autorka stwierdza, iż w latach 2000-2012 obserwuje się 
systematyczny wzrost skłonności do konsumpcji w podsektorze emerytów i rencistów 
w relacji do skłonności do oszczędzania innych typów gospodarstw domowych. Docho-
dy emerytów i rencistów rosły wolniej niż dochody w gospodarce polskiej. Jednocześnie 
coraz większą część dochodów emerytów stanowiły świadczenia społeczne, co oznacza 
coraz większe ich uzależnienie od systemu ubezpieczeń społecznych. 

Ostatnia część opracowania została zatytułowana: Ryzyko  współpracy nauki z bi-
znesem. W tej części opracowania jako pierwsze zostało przedstawione czytelnikom Ryzy-
ko systemowe nauki, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie ryzyka jest niezbęd-
ne dla zrozumienia współczesności. Celem opracowania było włączenie ryzyka w łańcuch 
liniowych zależności między nauką, gospodarką i społeczeństwem. Autor stwierdza, iż 
ryzyko systemowe w społeczeństwie obywatelskim, gospodarce i nauce powinno być za-
rządzane przez biznes. Zidentyfikowano problemy wymagające zarządzania publicznego 
oraz siły sprawcze urzeczywistnienia ryzyka systemu gospodarki opartej o wiedzę. Celem 
opracowania było (1) zdefiniowanie pojęć wykorzystanych, (2) wyjaśnienie przyczyn nara-
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stającego zainteresowania ryzykiem systemowym, (3) włączenie się w dyskusję nad miej-
scem „ryzyka” w społeczeństwie ryzyka Ulricha Becka. Następnie dokonano analizy SWOT, 
porównując Szanse i bariery kooperacji nauki i biznesu. Innowacyjność polskiej gospodarki 
jest podstawowym czynnikiem jej wzrostu gospodarczego. Dlatego też nieustannego mo-
nitorowania i analiz ekonomicznych wymagają czynniki parametrów technologicznych, 
które wprowadzają przedsiębiorstwa, a tym samym gospodarkę na innowacyjne ścieżki 
rozwoju. Przedsiębiorcy współpracując z ośrodkami akademickimi są inicjatorami proce-
sów innowacyjnych, które służą lepszemu dostosowaniu się do wymogów i oczekiwań 
samego rynku oraz potrzeb klientów. W dalszej części opracowania zaprezentowano dys-
kurs na temat Menedżer w gospodarce i społeczeństwie ryzyka. W artykule podjęto tematykę 
skutecznego współzarządzania relacjami między nauką a biznesem, które tworzą więzi 
społeczno-gospodarcze oraz przyczynią się do budowania ładu w rozwijającej się gospo-
darce rynkowej. Oprócz praktycznego wdrożenia idei integracji nauki i biznesu autor pro-
ponuje upowszechnianie interdyscyplinarnego kształcenia kompetentnych menedżerów 
na potrzeby przyszłych pracodawców. Autor podkreśla, iż w kraju są potrzebne konkretne 
działania na rzecz wykształcenia nowych utalentowanych menedżerów na poziomie świa-
towym, nie tylko kreatywnych, lecz proaktywnych. Kolejny tekst przenosi doświadczenia 
zakonne do życia świeckiego i nosi tytuł Zarządzanie samym sobą w czasie w świetle reguł 
zakonnych: św. Benedykta, św. Augustyna, św. Franciszka i św. Ignacego Loyoli. Autor podno-
si bardzo ważne aspekty reguł zakonnych możliwych do zastosowania w rzeczywistości 
gospodarczej, wydaje się zapomnianych. Wobec współczesnych koncepcji o zarządzaniu 
czasem kwestia zarządzania samym sobą w zakonach może służyć jako porównanie zarzą-
dzania czasem w organizacjach z zarządzaniem czasem opartym na regułach zakonnych. 
W świecie biznesu coraz częściej w perspektywie interdyscyplinarnej poszukuje się inno-
wacji, stąd zastosowanie duchowych zasad w biznesie może być przydatne. Zatem regu-
ły św. Benedykta, św. Augustyna, św. Franciszka i św. Ignacego, choć odnoszą się przede 
wszystkim do sfery duchowej, mogą być inspiracją do zastosowania tychże w obszarze or-
ganizacji. Jako ostatni został zaprezentowany artykuł Etyka, zarządzanie, przedsiębiorczość. 
Heterogenizacja etosu polskich menedżerów i przedsiębiorców w świetle badań jakościowych. 
Celem artykułu była próba interpretacji treści wybranych perspektyw moralnych „ludzi bi-
znesu” w kategoriach zmian ładu aksjonormatywnego polskiej gospodarki. Są one trakto-
wane jako efekt nakładania się dwóch procesów. Pierwszy to polska transformacja ustrojo-
wa, a drugi to oddziaływanie globalnych wzorów odpowiedzialności społecznej biznesu, 
będących wyrazem zmian regulacyjnych na poziomie globalnym.

Jan K. Solarz

Michał Lisowski

Adrianna Trzaskowska-Dmoch
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Poland in Periphery of the EU. Catching Up with the West

Abstract: Multiple data indicate that despite the fact that during the last decade, Poland 
had remained in the forefront of the fastest growing countries, among the expanded EU 
membership, Poland’s economy, in comparison with other member countries, has not rea-
ched the assumed level of competitiveness. Furthermore, the competitiveness gap, espe-
cially understood as the improvement of the individual welfare and not as the growth of the 
national welfare is rather declining as oppose to at least leveling the distance in reference 
to the so called “economic growth center”. Moreover, the danger of further external and 
internal peripheryzation is even more evident in a spot of the economic slowdown of the 
entire EU, particularly when considering the fact the total heart of economic growth and 
development is slowly moving toward Asia.
Keywords: Poland and European Union, competitiveness, economic growth center and pe-
riphery, GDP PPP.

Wprowadzenie 

W Polsce od 1989 r. kolejne rządy usiłują realizować wielką misję narodową. Wykonać taki 
„skok cywilizacyjny” [Kukliński 2010], który pozwoliłby naszej wspólnocie stać się nowo-
czesnym państwem, jednocześnie nie powodując wyzbycia się swojej tożsamości i pod-
miotowości. Wejście w struktury członkowskie UE (2004 r.) dało wielki impuls do przy-
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spieszenia rozwoju gospodarczego i modernizacji państwa. Pojawiła się szansa skrócenia 
dystansu do najbardziej rozwiniętych krajów. Służyć temu miały środki pomocowe UE, któ-
re stały się kluczowym instrumentem niwelowania opóźnienia, jakie dzieliło nas zawsze od 
europejskiego centrum gospodarczego i cywilizacyjnego. Zarówno w okresie przedakce-
syjnym, jak i po wstąpieniu do UE ich rozumne wykorzystanie miało doprowadzić do speł-
nienia wymogów członkostwa, a następnie wspierać budowę gospodarki, zdolnej podołać 
konkurencji, wspierać proces integracji europejskiej i otwarcia na świat. Wszystko to miało 
prowadzić do szybkiego niwelowania narosłej przez wieki luki cywilizacyjnej. Określone 
na początku tej drogi cele strategiczne dotyczyć miały [Bieńkowska 2011]:

1) Konieczności zapewnienia stabilnego i wysokiego wzrostu gospodarczego, za-
pewniającego PKB per capita na średnim poziomie UE. Kluczowe znaczenie miały 
mieć sektory i struktury gospodarki rynkowej o silnej pozycji konkurencyjnej, nowo-
czesna infrastruktura, w tym systemy informatyczne i sieci teleinformatyczne, sektor 
badawczo-rozwojowy, ciągły zrównoważony rozwój, ochrona zasobów środowiska 
naturalnego.
2)  Warunkiem podstawowym miało być kształtowanie konkurencyjności gospo-
darki opartej na wiedzy, rozwój kapitału intelektualnego, nowoczesna infrastruktura. 
Szczególne znaczenie miało mieć zapewnienie wysokiej jakości kapitału ludzkiego. 
Istotne znaczenie miała mieć spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna, pożą-
dany kształt i rozwój ładu przestrzennego.
3)  Rozwój społeczny miał być rozumiany jako tworzenie szans rozwoju jednostki, 
mądra i efektywna integracja społeczna oraz aktywna rola kapitału społecznego.
4) Rozwój miał być zapewniony dzięki przekształceniom instytucjonalnym, gwa-
rantującym sprawne państwo i wyższą jakość działania instytucji publicznych.
Za wysoką cenę pełnego otwarcia naszego rynku dla konkurencyjnego kapitału za-

granicznego kolejne rządy dysponując wysoką rekompensatą pomocową od UE, m.in. 
w postaci funduszy unijnych, przystąpiły do realizacji największego w nowożytnej histo-
rii Polski programu modernizacji. Jak dotąd żaden rząd nie przedstawił bilansu realiza-
cji tych celów. Zatem dziś, mniej więcej po połowie tej drogi, można zadać pytanie: jak 
ocenić dotychczasową realizację tych przedstawionych celów? Celem niniejszego arty-
kułu jest zatem próba udzielenia choćby częściowej odpowiedzi na to pytanie poprzez 
wtórną analizę niektórych danych makroekonomicznych w aspekcie porównawczym.

Mimo wysokiego poziomu dostępu do inwestycyjnych środków finansowych UE, 
dużej ich absorpcji, a także ogromnego wewnętrznego wysiłku finansowego państwa, 
skutkującego znaczącym wzrostem zadłużenia wewnętrznego, tempo niwelowania 
różnic, jakie dzielą naszą gospodarkę od najwyżej rozwiniętych krajów jest małe. Nieco 
lepsze są te efekty, jeśli porównywać osiągnięcia Polski w stosunku do zaniżonej śred-
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niej całej UE, i dosyć przeciętne w stosunku do krajów o podobnym potencjale ekono-
micznym i społecznym. Ponieważ rozbudzone oczekiwania społeczne co do szybszego 
osiągania zakładanych celów nie zostały spełnione w odniesieniu do większości stra-
tegicznych zamierzeń, to mimo sukcesu w postaci podwojenia dochodu narodowego 
w okresie III RP, miniona dekada nie okazała się przełomowa w pościgu za poziomem 
cywilizacyjnym Zachodu. Choć jak twierdzą niektórzy analitycy, w niecałe ćwierć wieku 
odrobiliśmy przecież 500 lat zaległości [Pielach 2013]. Niestety Polska 2015 roku wciąż 
nie może wydostać się z zamkniętego kręgu rozwoju dokonującego się w ramkach ka-
pitalizmu peryferyjnego, zwanego rozwojem imitacyjnym. Jak zauważyli na początku 
tego procesu naukowcy z PAN, niektóre symptomy wzrostu gospodarczego nie prze-
kładają się też na rozwój społeczny, stąd luka cywilizacyjna ulega nawet poszerzeniu 
[Raport POLSKA 2050, 2011], a inne państwa rozwijają się jeszcze szybciej.

Przy zastosowaniu różnych kryteriów pomiaru dzielącego nas dystansu do krajów 
„starej Europy”, a także w innym aspekcie porównawczym – do tempa rozwoju i boga-
ctwa krajów sąsiednich lub tych państw, z którymi możemy się mierzyć ze względu na 
podobny potencjał i osiągnięty poziom rozwoju, można nawet sformułować hipotezę, 
że relatywnie raczej tracimy do innych, niż szybciej od nich odrabiamy zaległości. Na-
głaśniane medialnie efekty wyspowych sukcesów ilościowych nie są więc zadowalające 
ani na miarę naszych celów, ani aspiracji większości aktywnego elektoratu. Dopiero syg-
nał wyborów 2015 r. sprawił, że z ponad dwuletnim opóźnieniem nastąpił wysyp kry-
tycznych artykułów w prasie mainstreamowej [Żakowski 2015; Sroczyński 2015]. Niwelo-
wanie dystansu opóźnienia cywilizacyjnego Polski obiektywnie ma jednak miejsce, tyle 
że ciągle odnotowywane jest z dużą przesadą propagandową, większą aniżeli wynika to 
z chłodnych wyliczeń i bilansu całej dekady. Niewątpliwe osiągnięcia były wyolbrzymia-
ne przez rząd, nagłaśniane przy zastosowaniu miar i kryteriów statystycznych bardziej 
pasujących do XX wieku, niż ery postnowoczesnej wieku XXI. Chodzi tu o takie kryteria 
jak np. PKB nominalny2 czy poziom absorpcji finansowej funduszy UE, utożsamianej po-

2 Wskaźnik PKB (produkt krajowy brutto) ma trzy komplementarne metodologie obliczania: produktowe 
(PKB nominalny), dochodowe oraz wartości dodanej. Operowanie porównawcze danymi statystycznymi bez 
podania dokładnej metody liczenia PKB sprawia, że wskaźniki takie mają znaczenie orientacyjne i są mało 
przydatne do celów analizy porównawczej z PKB liczonym w innym kraju, ponieważ do końca nie wiadomo, 
jak tam uwzględniane zostały np. różne strumienie przepływowe zewnętrznego zasilania i wsparcia (np. 
u nas środki pomocowe UE czy przepływy gotówki z zagranicy od emigrantów itp.). Dodatkowo wysokość 
PNB należy skorygować o wartość netto wynagrodzeń czynników produkcji, tj. zwiększyć PKB o wynagro-
dzenia czynników produkcji otrzymane z innych krajów, a pomniejszyć o płatności będące wynagrodzenia-
mi czynników produkcji przekazywane za granicę. Z tym akurat mamy w Polsce pewien problem. PKB brutto 
(GDP) – miara wielkości gospodarki, która często stosowana jest w rachunkach narodowych i dla celów 
porównawczych nie podaje takich szczegółów, więc ze względu na duże ryzyko niemiarodajności porów-
nawczej wskaźnika PKB poziom wzrostu dobrobytu powinien być szacowany w oficjalnych statystykach 
porównawczych poprzez wskaźnik PKB per capita [Blanchard 2011, s. 586].
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wszechnie z efektywnościowym wykorzystaniem dostępnych funduszy; pomijanie dru-
giej strony bilansu w postaci poniesionych strat i niepowodzeń itp. Intensywne działania 
marketingowej polityki rządu przyniosły tu skrajnie różne reakcje społeczne. Z jednej 
strony poczucie totalnej negacji, z drugiej zaś utrwalenie w świadomości (zwłaszcza 
wielu starszych wiekiem obywateli z różnych kręgów społecznych) przekonania, że po 
okresie wiekowej ekonomicznej smuty w minionej dekadzie staliśmy się nagle liderem 
europejskiego wzrostu gospodarczego i możemy szybko osiągnąć średni poziom za-
sobnego Zachodu. Tyle tylko, że wraz z upływem czasu punktem odniesienia stała się 
już inna, mocno zaniżona średnia europejska. Stało się tak w wyniku dołączenia do Unii 
Europejskiej kilku nowych, najuboższych krajów (Bułgaria, Rumunia, Chorwacja) i jed-
noczesnego załamania finansowego w kilku mniej zasobnych państwach strefy euro, 
które stały się bankrutem albo znalazły się jego na skraju (Grecja, Portugalia, Hiszpania). 
Dlatego prawdziwość rządowego twierdzenia wyborczego, że „Polska nadal jest w ści-
słej czołówce najszybciej rozwijających się państw członkowskich” [The Economic and 
Social Effects of Polish Membership in the European Union 2015, s. 1] w roku 2015 nie może 
brzmieć już tak wiarygodnie, jak to wydawało się jeszcze kilka lat wcześniej3.

Przy braku zgody na używanie jednolitej metodologii, która pozwalałaby obiektyw-
nie porównywać przyrost bogactwa różnych państw, uwaga (także analityków) kiero-
wana była na liczne spektakularne osiągnięcia, widoczne „gołym okiem”. Usuwało to na 
drugi plan dyskusje dotyczące stosowanych kryteriów, barier i ryzyk związanych z po-
trzebą lepszego zarządzania procesem modernizacji. Jak wynika z analiz dotyczących 
rezultatów dotychczasowego bilansu przedstawionego w jedynej jak dotąd całościowej 
monografii naukowej, poświęconej temu zagadnieniu zatytułowanej Jak Polska wyko-
rzystała środki Unii Europejskiej, problemów braku efektywności w osiąganiu założonych 
celów rozwojowych, z którym nie potrafiliśmy się uporać w przeszłości, przezwyciężania 
barier i unikania ryzyk dotyczących przyszłości jest bardzo wiele [Gieorgica 2014]. Efek-
tywne wykorzystanie środków UE w obecnej perspektywie (do 2020 roku) można uwa-
żać zatem za jedno z podstawowych wyzwań wobec najbliższej przyszłości, bowiem ry-
zyko ponownego wystąpienia braku pożądanych społecznie efektów wydaje się bardzo 
prawdopodobne, mimo podjętej przez rząd korekty planów. 

3 Jeszcze w końcu 2013 r., w oparciu o dane, że od 1992 r. odnotowywano nieustanny wzrost gospodarczy 
i na podstawie średniej z prognoz Komisji Europejskiej, OECD, PWC i Goldman Sachs, formułowano prze-
powiednie, że dalszy wzrost rozwojowy będziemy mieli przynajmniej do 2030 roku, kiedy to PKB per capita 
zbliży się do 80 proc. średniej dla krajów strefy euro. Polska będzie rosnąć szybciej niż Zachód i osiągnie 
najwyższy poziom relatywnego dochodu w swojej ponad 1000 letniej historii… Do 80 proc. PKB na głowę 
brakuje nam zatem góra 17 lat, a być może zaledwie 9 -10 lat! W dodatku nasza jakość życia jest wyższa niż 
wskazywałby na to nasz poziom dochodów. Świetnie widać to we wskaźniku Better Life Index opracowanym 
przez OECD. Biorąc to wszystko pod uwagę, już niedługo Warszawa może być lepszym wyborem niż Londyn 
czy Dublin [Pielach 2013].
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W prezentowanym artykule analizowane są różne rezultaty dotychczasowych osiąg-
nięć Polski w planie porównawczym. Kluczowym kryterium analizy jest tu dynamika 
tempa niwelowania różnic, jakie dzielą naszą gospodarkę w odniesieniu do krajów „sta-
rej Europy”, a także tempa postępów innych, nowych członków UE – państw naszego 
regionu. Główna uwaga kierowana jest na te syntetyczne kryteria makroekonomiczne, 
za pomocą których można oszacować dotychczasowe osiągnięcia w różnorakim odnie-
sieniu porównawczym (PKB). Główne tezy prezentowanego artykułu przedstawiają po-
gląd, że w porównaniu do innych państw, choć Polska pod wieloma względami może 
być zaliczana do liderów najszybciej rozwijających się państw poszerzonej UE, w okresie 
minionej dekady członkostwa w UE nie osiągnięto zakładanych celów konkurencyjności 
gospodarki ani większości innych stawianych celów strategicznych. Oczekiwania zwią-
zane z innowacyjnością czy bardziej inwestycyjnym niż konsumpcyjnym wykorzystywa-
niem środków UE nie spełniają się, co oznacza, że Polska mimo początkowo dużej dyna-
miki wzrostu będzie raczej tracić dystans do centrum rozwojowego, niż go niwelować 
w dotychczasowym tempie. Ryzyko dalszego pogłębienia i utrwalania się peryferyzacji 
Polski (zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym regionów) wzrasta tak-
że w obliczu osłabienia tempa rozwojowego w całej UE, ponieważ światowe jądra no-
woczesnego rozwoju ulegają przesunięciu. Zachód traci niekwestionowaną dominację. 
Przesądzające o hegemonii baza materialna i potencjał ludzki przesuwają się w stronę 
krajów Azji Południowo-Wschodniej, a Unia Europejska traci status lidera, którego prio-
rytetami przez lata były zrównoważony wzrost i poprawa jakości życia. 

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w UE

Oficjalna ocena kilkunastu lat związków Polski z UE sporządzona przez odchodzącą admi-
nistrację rządową była niezwykle pochlebna. Rząd przyjmując za podstawę tzw. czynniki 
ekstensywne, czyli biorąc za kryteria wskaźniki twarde, takie jak: potencjał ekonomiczny 
i produkcję, przedstawił wybrane wyniki statystyki wzrostu, z których miałoby wynikać, 
że gospodarka, a także społeczeństwo, zostały w dosyć znacznym stopniu zmodernizo-
wane, a Polska należy do czołówki najzasobniejszych krajów świata (22 miejsce), jak rów-
nież najszybciej rozwijających się liderów państw UE. Przysłużyły się temu znaczne środki 
unijne. Polska jest w UE ich największym beneficjentem (ilościowo), także liderem ich ab-
sorpcji w naszym regionie, stąd posiada również największy przyrost inwestycji. Wzrost 
naszego PKB po 11 latach członkostwa oszacowano na poziomie – 53% (dla porównania: 
krajów UE-28 średnio na poziomie 12%, a krajów strefy euro tylko 9%). W ostatnim roku 
– 2014 wzrost gospodarczy w Polsce odnotowano na poziomie 3,4% PKB (1,7% w 2013 
r.), podczas gdy w całej UE średnia taka wynosiła tylko 1,3%. Dało to zauważalne staty-
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stycznie efekty np. wzrost PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co pozwoliło zniwelować 
nieco dystans do średniej Unii Europejskiej z 40% do 60% i osiągnąć podobny wzrost 
wskaźnika wydajności pracy [The Economic…2015].

Tak duża dynamika we wzroście tych wskaźników rozwoju (por. tab.1) mogła wynikać 
z różnych względów, m.in.: arbitralnego doboru wskaźników, polityki rządu w perspek-
tywie nadchodzących wyborów, nie w pełni tożsamej w różnych krajach Unii metodolo-
gii obliczeń PKB. Jednym z istotnych powodów mogło być także to, że kraje biedniejsze 
na ogół rozwijają się szybciej niż bogate. Polska w 2004 r. startowała w UE z niskiego po-
ziomu bazowego, co pomagało odnotowywać w początkowym okresie bardzo wysokie 
średnioroczne tempo wzrostu PKB. I choć w całym okresie naszego członkostwa nie od-
notowano ujemnych wartości kluczowych wskaźników wzrostu gospodarczego, to jed-
nak występowanie braku pewnej równowagi między gospodarką realną a gospodarką 
wirtualną było bardzo zauważalne, ponieważ wzrost gospodarczy mierzony fetyszyzo-
wanym wzrostem nominalnego PKB jest bardziej istotnym wskaźnikiem dla inwestorów 
i posiadaczy kapitału niż zwykłych zjadaczy chleba zainteresowanych bardziej udziałem 
płac w PKB. Narracja oceny rządowej rozmijała się więc z potocznym oglądem sytuacji 
materialnej, bo wysokie wskaźniki rozwoju nijak nie przekładały się na wzrost zamożno-
ści większości obywateli, mierzony inną miarą – np. PKB PPP, wzrostu wynagrodzeń i in.

Brak spójności i zrównoważenia rozwoju jest więc widoczny w niektórych istotnych 
obszarach dynamizujących rozwój, np. innowacyjności gospodarki, miarach postępu 
społecznego4, a zwłaszcza poprawy sytuacji na rynku pracy. Jeszcze gorzej przedstawia 
się sytuacja Polski, kiedy próbujemy ocenić tzw. wskaźniki miękkie (tzw. kapitał intelek-
tualny), kiedy ocena dotyczy rozmiarów naszego zacofania cywilizacyjnego [Hryniewicz 
2012, 2013]. Wzrost gospodarczy następował więc dynamicznie, ale wyspowo zarówno 
w przestrzeni, jak i wymiarze niektórych tylko gałęzi przemysłu. Stało się tak głównie 
za sprawą prywatyzacji i ekspansji kapitału zagranicznego, zwłaszcza w sferze usług 
finansowo-bankowych, oraz na obszarze obejmującym część systemu nowoczesnej ko-
munikacji (internet i telefonia komórkowa). Problem polega jednak na tym, że wzrost 
gospodarczy nie przekładał się ani automatycznie, ani równomiernie na rozwój społecz-
ny kraju. Przykładowo Fundacja Schumanna zbadała, jak 66 polskich miast wykorzystało 
25 lat transformacji – czy udało im się zbudować gospodarkę opartą na wiedzy? W zesta-
wieniu została wzięta pod uwagę infrastruktura produkcyjna, kapitał ludzki, skłonność 
do współpracy. Zbadano stan infrastruktury podstawowej i komunikacyjnej, a także to, 
czy dane miasto jest przyjazne biznesowi. Najwyżej klasyfikowana w rankingu Warsza-

4 Spotykane są również zupełnie odmienne oceny np. zawarte w najnowszym (2015) Indeksie Jakości 
Życia opracowanym przez Boston Consulting Group, gdzie zwraca się uwagę, że to właśnie Polska najlepiej 
na świecie przekłada wzrost gospodarczy na jakość życia. 
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wa uzyskała bardzo przeciętny europejski wynik 54,9 na 100 możliwych, ale wiele miast 
nie osiągnęło nawet połowy tego poziomu [Raport Europolis 2015].

Podstawowym problemem, jakiego nie udało się rozwiązać w całym okresie minio-
nej dekady, była jednak modernizacja struktury rynku pracy5 i obniżenie bezrobocia. Na 
rynku zatrudnienia w IV kwartale 2014 r., jak chwalił się rząd, stopa bezrobocia miała wy-
nosić 8,3% wobec średnio 10% dla całej UE [The Economic…2015]. Według danych OECD 
o rynkach pracy jej 34 członków bezrobocie w Polsce pod koniec 2014 roku wynosiło 
9,1%, czyli powyżej średniej dla OECD (7,5%). Na oficjalnej stronie MPiPS [Bezrobocie reje-
strowane 2015] można jednak zauważyć, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 
w tym samym czasie 11,5%, a w I kwartale 2015 – 11,7%. Skąd więc w różnych dokumen-
tach bierze się tak ogromna rozbieżność? W tym przypadku problem zasadniczego roz-
minięcia się ocen leży także w metodologii obliczeń. Sposoby wyznaczania ilościowej 
wielkości bezrobocia, tak w Polsce jak i na świecie, również są bardzo różne i z założenia 
pomijają drażliwe aspekty jego struktury. Np. bezrobocie długotrwałe w Polsce stale 
przekracza 55%, a bez stałej gwarancji zatrudnienia musi pracować 28,4% wszystkich 
zatrudnionych, a 71,2% pracowników w wieku od 15 do 24 lat jest na umowach tymcza-
sowych. Są to najgorsze wyniki wśród krajów OECD, a także pięciu państw aspirujących 
do tej organizacji. Metody szacunku skali bezrobocia są więc dobierane w dużej mierze 
w zależności od zapotrzebowania politycznego (wyborczego). Metody te to m.in.: reje-
stracja bezrobotnych przez urzędy pracy albo badania ankietowe reprezentacyjnej gru-
py ludności (metoda BAEL) lub tylko rejestracja osób ubiegających się wyłącznie o zasiłki 
dla bezrobotnych [por. Adaptacja modelu „WellBox” jako narzędzia wydłużenia wieku ak-
tywności zawodowej na mazowieckim regionalnym rynku pracy 2015].

Z kim, w czym i jak należy się porównywać?

Jeśli chcieć prawidłowo i rzetelnie oceniać nasze postępy na przebytej i dalszej drodze rozwoju, na-
leży przede wszystkim precyzyjnie określić: z kim, w czym możemy i jak należy się porównywać? 
Jeśli porównywać się do najlepszych w Europie, to określenie głównego obszaru europejskiego 
rozwoju, zwłaszcza w wymiarze regionalnym, zasadniczym w statystykach, UE – choć nie jest spe-
cjalnie trudne, to nie jest też w pełni możliwe. Polska jest ciągle krajem super scentralizowanym, 

5 Decydujące znaczenie dla dalszej dynamiki rozwojowej ma zatrudnienie w tzw. branżach wiedzowych, 
gdzie wg danych Eurostatu pracuje obecnie zaledwie 300 tys. osób, czyli 1,9 proc. pracowników w Polsce. 
To jeden z najgorszych wyników w UE, gdzie średnia wynosi 2,7 proc., a w krajach czołówki ponad 4-5 proc. 
zatrudnionych w czterech gałęziach gospodarki: działalności badawczo-rozwojowej, farmacji, programowa-
niu i telekomunikacji.
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zdominowanym przez stale rozrastającą się biurokrację urzędniczą i partyjne grupy lokalnego in-
teresu. Brak szerokiej autonomii gospodarczej samorządów (jak w krajach federalnych) nie sprzyja 
też zdywersyfikowaniu pełnej statystyki na poziomie regionalnym (NUTS II, III), odpowiedniej do 
prowadzenia polityki rozwoju i porównań z innymi regionami UE. Od dawna europejskim jądrem 
postępu gospodarczego i cywilizacyjnego są właśnie regiony. Kiedyś mieszczące się na obszarach 
kilkuwiekowej historii rozwoju europejskiej nauki i techniki tzw. europejskiego banana, zwanego 
też m.in. European Megalopolis. Są to w większości, także dzisiaj, te same gęsto zaludnione, zurba-
nizowane tereny na obszarach kilku państw, ciągnące się łukiem kształtu banana od Anglii przez 
Belgię i Holandię, zachodnią część Niemiec (Westfalię, Nadrenię, Bawarię), Austrię po północne 
Włochy (Lombardię). Tam i w ich najbliższym sąsiedztwie (Szwajcaria) ulokowana jest większość 
renomowanych europejskich uczelni i ośrodków badawczych. W tych regionach powstały finan-
sowe instytucje umożliwiające rozwój kapitalizmu, rozpoczęła się rewolucja rolna i przemysłowa. 
Po II wonie światowej te kluczowe kraje federacji regionalnych tworzyły podwaliny Wspólnoty Eu-
ropejskiej, a obecnie stanowią trzon gospodarczy UE.

Jeśli chcieć odnieść pozycję Polski do tak zdefiniowanego centrum, to obecnie mieścimy 
się na obszarze 3-4 jego peryferii. Główną lokację tego centrum rozwojowego tworzą państwa, 
zwane grupą Pentagon, obejmujące ok. 14% powierzchni UE, ok. 32% europejskiej populacji, wy-
twarzające ok. 46% PKB oraz przeznaczające ok. 75% całości nakładów inwestycyjnych wszyst-
kich krajów UE na badania i rozwój. Polska szansa rozwojowa związana jest z możliwym poroz-
szerzaniem się tego skupiska w dwóch kierunkach wschodnich. Jeden z tych łuków biegnie na 
północny zachód od Polski: od Hamburga przez Berlin, Kopenhagę i dalej kraje skandynawskie 
(Sztokholm). Drugi przebiega na południe, obejmując Drezno, Wiedeń (Bratysławę, Budapeszt). 

Polska a europejskie centrum rozwojowe

Jeśli przyjrzeć się bliżej, jak w okresie minionej dekady kształtował się przyrost zamożności 
w całej UE (28), państwach grupy Pentagon oraz w tych krajach sąsiedzkich, wraz z którymi 
Polska przystąpiła do UE w 2004 r. (tab.1), to różnice na naszą korzyść wcale już nie wydają 
się być już tak znaczące. W wymiarze porównawczym w cenach stałych z 2005 r. (tab., 2) 
co prawda w okresie kolejnych 9 lat Polska zwiększyła PKB o 56,3% – czyli blisko w dwu-
krotnie większym wymiarze niż czołówka państw grupy Pentagon – ale w światowych ran-
kingach poziomu dochodu na głowę mieszkańca bynajmniej nie odnotowaliśmy jakiegoś 
znaczącego skoku (wyprzedziliśmy 6 państw karaibskich, zostaliśmy wyprzedzeni przez 1 
– Timor). Być może i w tym przypadku zadziałała teoria konwergencji, ponieważ im wyżej 
w rankingu bogactwa (PKB per capita) jest dany kraj, tym ma niższy wzrost gospodarczy?
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Tabela 1. Porównawczy przyrost PKB (nominalny) w wybranych państwach 2005-
2014 (EU28 = 100)

Nr Państwo 2005 2014 Różnica + -
1. UE (28 państw) 100 100  0
2 UE strefa euro (18 państw) 109 108  -1
3 Grupa Pentagon (9 państw) 135 137 +2
4 Szwajcaria 136 158 +22
5. USA 165 155  -10
6. Litwa 55 74 +19
7 Polska 51 68 +17
8 Słowacja 60 76 +16
9 Węgry 63 67 +4
10 Czechy 79 80 +1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat oraz IMF World Economic Outlook, April 2014 

[online], http://knoema.com/atlas/ranks/GDP-per-capita-PPP- Baza 2005=100.

Startujące z wyższego pułapu państwa grupy Pentagon odnotowały podobny (wartoś-
ciowo) rozwój (por. tab. 2). Miał on miejsce w warunkach ostrego kryzysu finansowego kra-
jów strefy euro i dokonywał się drogą jakościową, właściwą dla gospodarki typu innowacyj-
nego. Prosta ekstrapolacja dynamiki rozwoju państw, które w 2005 r. miały podobny dochód 
per capita jak Polska, obecnie (2013-2014) wskazuje, że możemy się spodziewać, że na tym 
poziomie osiągniętego dochodu może nastąpić zmniejszenie o co najmniej połowę dalsze-
go tempa pościgu za czołówką. Oznaczać to może, że dopiero około 2022 roku Polacy osiąg-
ną poziom porównywalnej zasobności per capita, jaką osiągnęły już Czechy w roku 2014. 

Tabela 2. Wzrost dochodu narodowego per capita w wybranych państwach w latach 
2005-2013 

GDP PPP-2013 GDP PPP-2005 Różnica %

Grupa Pentagon 390,312 329,501 +18,45

Luxemburg 78,670 70,462 +11,6

Szwajcaria 46,430 37,107 +25,1
Austria 42,597 34,128 +24,8
Holandia 41,711 35,021 +19,1
Niemcy 40,007 30,231 +32,3
Belgia 37,881 31,320 +20,9
W. Brytania 37,307 32,320 +15,4
Francja 35,617 30,548 +16,6
Włochy 30,122 28,364  + 6,2

UE (2004) 239,100 181,742 +31.5
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Słowenia  27,900 23,434 +19,0

Malta  27,840 21,280 +30,8

Czechy  27,200 21,225 +28,1

Słowacja  24,605 16,060 +53,2

Cypr  25,265 24,878 + 1,5

Estonia  23,144 16,618 +39,3

Litwa  22,747 14,286 +59,2

Polska  21,214 13,568 +56,3

Węgry  20,065 16,967 +18,2

Łotwa  19,120 13,426 +42,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych IMF World Economic Outlook, April 2014 [online], http://

knoema.com/atlas/ranks/GDP-per-capita-PPP- Baza 2005=100. Wszystkie wartości potencjału gospodar-

czego wzrostu w tabeli podane są w dolarach USA i wykorzystują miarę PKB PPP, a więc PKB ważony 

parytetem siły nabywczej (a nie nominalny). Podstawa: 2005=100.

Spośród państw, z którymi moglibyśmy się porównywać, Polska ma podobne tempo 
przyrostu dochodu na głowę mieszkańca jak małe kraje: Litwa (59,2%) i Słowacja (53,2%), ale 
dużo mniejsze niż startujące w 2005 roku z dużo niższego poziomu rozwoju Białoruś (83%) 
czy ogromne Chiny (291%). Oba te przykłady dowodzą, że statystycznie o wiele łatwiej było 
uzyskiwać duże przyrosty na niskim poziomie zasobów per capita niż w sytuacji kraju znajdu-
jącego się na średnim pułapie rozwoju, kiedy takie proste czynniki wzrostu jak: tania i dostęp-
na siła robocza, dochody kapitałowe z prywatyzacji itp. muszą zostać zastąpione czynnikami 
innowacyjnymi i kreatywnością. Warto też zauważyć, że kraje o naszym potencjale demo-
graficznym i ekonomicznym odnotowały (idąc inną ścieżką rozwoju w tym samym okresie) 
różną dynamikę wzrostu w przedziale od 12,3% (kryzysowa Hiszpania) do 69,6% (Argentyna). 
Dalsza pogoń za uciekającym wciąż zasobnym Zachodem może więc być dużo trudniejsza 
niż w minionym etapie rozwoju, kiedy Polska gospodarka, ale także cały nasz region, goniła 
średni dochód w UE w średnim tempie 1,5-2 pkt proc. rocznie, z ok. 35% średniego dochodu 
do ok. 62% w 2015 r. Według prognoz MFW i OECD w perspektywie najbliższych 15 lat Polska 
przestanie już jednak gonić Zachód w takim tempie. 

Jak wskazują wyniki (por. tab. 3A, 3B) dystans materialny, jaki obecnie dzieli przeciętnego 
Polaka do czołówki obywateli Zachodu, a nawet niektórych krajów, z którymi przystępowali-
śmy do UE jest znaczny. Przy przeciętnie trzykrotnie wyższych dochodach i blisko dwukrotnie 
wyższych kosztach życia w krajach grupy Pentagon nie lada wyzwaniem wydaje się osiągnię-
cie przed Polskę w 2020 roku średniego poziomu dochodów całej UE z roku 2014. Obecnie 
Polska, choć jest krajem o największym potencjale ekonomicznym i społecznym w tym re-
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gionie Europy, to jednocześnie jej obywatele pozostają wciąż jednymi z pariasów w UE i pla-
sują się w rankingach porównawczych na podobnym poziomie statusu materialnego jak nasi 
najbliżsi sąsiedzi: Słowacja czy Litwa.

Tabela 3A. Dochody i wydatki w państwach grupy Pentagon (2014)

Grupa Pentagon
Średnie dochody 
miesięcznie netto na 
1 mieszkańca w euro 

Średnie dochody mie-
sięczne w stos. do Pol-
ska=100 

Średni koszt życia  
w stosunku do War-
szawa=100 

ŚREDNIO 2467 363,8 + 88,3 
Luxemburg 3189 470,3 +80 
Szwajcaria 4118 607,3 +147 
Austria 2114 311,8 +52 
Holandia 2136 315,0 +86 
Belgia 1946 287,0 +59 
W. Brytania 2597 383,0 +145 
Francja 2128 313,8 +102 
Włochy 1923 283,6 +55 

Niemcy 2054 302,9 +69

Tabela 3B. Dochody i wydatki w Polsce w porównawczym ujęciu do państw grupy UE (2004) 

UE (2014)
Średnie dochody 

miesięcznie netto na 
1 mieszkańca w euro 

(2014) 

Średnia dochody mie-
sięczne w euro w sto-
sunku do Polska=100

Średni koszt życia w sto-
sunku Warszawa=100 

Średnio  846 124,8  +3,5 

Cypr 1833 270,3 +15 
Malta 1092 161,0 +26 

Słowenia 1044 153,9 +21 
Estonia  841 124,0  + 3 
Czechy  701 103,3 - 12 

Słowacja  683 100,7  - 1 
Polska  678 100,0  0
Łotwa  557  82,1  -2
Litwa  524  77,2  -5

Węgry  503  74,1  -10

Źródło dla tab. 3A i tab. 3B: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat oraz: http://en.wikipedia.

org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage. W tabeli 3A oszacowany jest miesięczny (rocz-

ny, podzielony przez 12 miesięcy) dochód netto na 1 mieszkańca (po opodatkowaniu) w 9 najbogatszych 

krajach Europy. Powyższa tabela odzwierciedla także średnie wynagrodzenie, zgłoszone przez różnych 

dostawców danych w latach 2011-2014. Koszt życia liczony wg aktualnych cen koszyka: cen żywności, 

mieszkania, odzieży, transportu, higieny osobistej oraz rozrywki w największym mieście danego kraju 

w % na podstawie: http://www.expatistan.com/cost-of-living (20 XI 2014).
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Prognozy dla dalszego wzrostu polskiej gospodarki na nadchodzące dekady są ra-
czej pesymistyczne. Jeśli ryzyko związane z perspektywami dalszego rozwoju pojmo-
wać jako niebezpieczeństwo, przez które można ponieść straty, to kryje się ono przede 
wszystkim w możliwym kryzysie fiskalnym, ponieważ polskie finanse publiczne nie są 
przystosowane ani do przewidywanego wstrząsu demograficznego, ani do prognozo-
wanego (OECD, MFW), dużo wolniejszego wzrostu gospodarczego. Przewidywane spo-
wolnienie (poniżej 2% PKB, czyli połowę tego, co L. Balcerowicz uważa za „polską rację 
stanu”) oznacza, że w finansach powstanie olbrzymia dziura, z którą polska gospodar-
ka może sobie nie poradzić. Sytuacja taka przypominać może tą, jaka występowała już 
w przeszłości, kiedy na skutek konsekwencji załamania finansów publicznych w latach 
80 zatrzymaliśmy się w rozwoju na okres 2 dekad [Rzońca 2015]. Oznaczać to może, że 
sprawdzą się prognozy Światowego Forum Ekonomicznego, że Polska gospodarka, któ-
ra w rankingu światowej konkurencyjności od 2004 roku ciągle krąży wokół 40 miejsca, 
może długo jeszcze nie dostać się do grupy najbardziej rozwiniętych państw.
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Ryzyko działalności gospodarczej w środowisku naturalnym 
człowieka

Risk in Economic Activity in Human Natural Environment

Abstract: Natural environment consists of abiotic (soil, water, air) and occurring in those bio-
tic factors (plants, animals, microorganisms). Distribution of these factors on the Earth’s surfa-
ce is varied. It is also distinguished by different aquatic ecosystems (rivers, ponds, lakes, seas), 
and lands ecosystems (fields, meadows, forests). In each ecosystem since its inception formed 
certain plant groups (producers) which, in the process of photosynthesis production organic 
matter, animal (consumers) and bacterial and fungal (decomposers) decomposing dead organic 
matter. All three groups together form a dynamic system of each ecosystem. Manufacturers are 
the food base for the various species of herbivores as consumers and-order. In turn, consumers 
and-order are eaten by predatory animals consuming second-order, and the latter consume 
larger predators or consumer third row. The dead specimens of all producers and consumers are 
decomposed by numerous species of fungi and bacteria saprophytic the so-called decompo-
sers. Released by decomposers elements are the building blocks for the following generations 
of producers. Species composition of producers, consumers and decomposers in different eco-
systems is different, dynamic and formed over centuries of existence of the ecosystem. All living 
organisms in each ecosystem are intertwined so-called trophic networks forming numerous 
food chains. Economic activity in the natural environment of man will sometimes drastic distur-
bances in the functioning of food chains. The activities of its often eliminate some of the cells 
food chains, while another if we introduce a new body to this ecosystem, which does not have 
this ecosystem his limiting factor (consumer) reproduces in huge quantities limiting the exi-
stence of other organisms often economically valuable. Becomes it when you do not take into 
account the conditions in the ecosystem trophic relationships on the one hand, ecological niche 
(environmental requirements), brought the body on the other side. The risk can be reduced to 
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a minimum learning trophic relationships flora and fauna of the ecosystem in which to perform 
the specified economic activity. Disruption in the functioning of individual cells of trophic cha-
ins aquatic and terrestrial ecosystems are numerous both within manufacturers (plants) and 
consumers (animals) of all kinds. Instead of the expected business successes followed serious 
environmental perturbations brings major economic losses in the region, the country and even 
the continent state [Campbell 1995, s. 122; Czeczuga 2010, s. 12; Eldredge 1998, s. 82; Sukopp 
1990, s. 75].
Keywords: natural environment, economic activity, risk, flora, fauna

Wstęp

Środowisko naturalne człowieka składa się z abiotycznych (ziemia, woda, powietrze) 
i występujących w nich czynników biotycznych (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy). 
Rozmieszczenie tych czynników na powierzchni kuli ziemskiej jest zróżnicowane. Toteż 
wyróżnia się różne ekosystemy wodne (rzeki, stawy, jeziora, morza) i ekosystemy lądowe 
(pola, łąki, lasy). W każdym ekosystemie od początku jego istnienia uformowały się okre-
ślone zespoły roślinne (producenci), wytwarzające w procesie fotosyntezy materie orga-
niczne, zwierzęce (konsumenci) i bakteryjno-grzybicze (destruenci), rozkładające martwą 
materię organiczną. Wszystkie te trzy zespoły tworzą razem dynamiczny układ każdego 
ekosystemu. Producenci stanowią bazę pokarmową dla poszczególnych gatunków zwie-
rząt roślinożernych, czyli konsumentów I rzędu. Z kolei konsumenci I rzędu zjadani są 
przez zwierzęta drapieżne będące konsumentami II rzędu, a tych ostatnich zjadają więk-
sze drapieżniki, czyli konsumenci III rzędu. Obumarłe osobniki wszystkich producentów 
i konsumentów są rozkładane przez liczne gatunki grzybów i saprofitycznych bakterii, 
czyli tak zwanych destruentów. Uwolnione przez destruentów pierwiastki stanowią ma-
teriał budulcowy dla następnych pokoleń producentów. Skład gatunkowy producentów, 
konsumentów i destruentów w poszczególnych ekosystemach jest różny, dynamiczny 
i uformował się na przestrzeni wieków istnienia danego ekosystemu. Wszystkie żywe or-
ganizmy w każdym ekosystemie są ze sobą powiązane tak zwanymi sieciami troficznymi, 
tworząc liczne łańcuchy pokarmowe. Działalność gospodarcza w środowisku naturalnym 
człowieka powoduje nieraz drastyczne zaburzenia w funkcjonowaniu łańcuchów pokar-
mowych. Swoją działalnością nieraz eliminujemy niektóre ogniwa łańcuchów pokarmo-
wych, innym zaś razem wprowadzamy nowy organizm do tego ekosystemu, który, nie 
mając w tym ekosystemie swojego czynnika ograniczającego (konsumenta), namnaża 
się w ogromnych ilościach, ograniczając bytowanie innych organizmów nieraz gospo-
darczo cennych. Staje się to wtedy, kiedy nie bierze się pod uwagę panujących w danym 
ekosystemie powiązań troficznych, z jednej strony niszy ekologicznej (wymagań środo-
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wiskowych), sprowadzonego organizmu z drugiej strony. Ryzyko można zredukować do 
minimum, poznając powiązania troficzne flory i fauny danego ekosystemu, w którym ma 
być przeprowadzona określona działalność gospodarcza. Zakłócenia w funkcjonowaniu 
poszczególnych ogniw łańcuchów troficznych ekosystemów wodnych i lądowych są licz-
ne zarówno w obrębie producentów (roślin), jak i konsumentów (zwierząt) wszystkich 
rodzajów. Zamiast oczekiwanych sukcesów biznesowych następowały poważne per-
turbacje środowiskowe, przynoszące duże straty ekonomiczne regionu, kraju, państwa, 
a nawet kontynentu [Campbell 1995, s. 122; Czeczuga 2010, s. 12, Eldredge 1998, s. 82; 
Sukopp 1990, s. 75].

Celem pracy zatem jest zwrócenie uwagi na negatywne wyniki działalności gospo-
darczej w środowisku naturalnym człowieka. 

Producenci (rośliny)

W rozlewiskach rzeki świętego Franciszka w Brazylii od wieków występuje hiacynt wod-
ny (Hyacinthus aquaticus) posiadający duże, niebieskie, wspaniale pachnące kwiaty. 
W 1884 roku użyto tego hiacynta jako rośliny dekoracyjnej do przyozdobienia wystawy 
bawełny w Nowym Orleanie w USA. Zatem z właściwego tej roślinie ekosystemu przenie-
siono ją w inny chłodniejszy ekosystem. Okazało się, że nawet wytrzymuje przymrozki, 
intensywnie się rozmnaża za pomocą nasion i rozłogów. Odrośla jednej rośliny w ciągu 
10 miesięcy mogą pokryć lustro wody o powierzchni przeszło 4000 m2, a osobniki rosną 
w takim zwarciu , że na powierzchni 100 m2 może ich być od 200 tys. do 450 tys. oka-
zów. Powoduje to bardzo szybkie zarastanie stawów, szlaków żeglownych, ograniczenie 
dopływu światła do wody, ginie fito- i zooplankton, a w końcu z braku pokarmu giną 
ryby. Oczyszczanie wód z hiacyntu to istna syzyfowa praca. Od przeszło 130 lat trwa wal-
ka z hiacyntowym „potopem”, nawet Kongres Stanów Zjednoczonych zajmował się tym 
problemem, rocznie tylko w stanie Luisiany wydaje się około 50 milionów dolarów na 
zwalczanie tej rośliny. Roślina ta opanowała już Indie, Indonezję, Afrykę tworząc takie 
kożuchy, że można po nich chodzić. Wszędzie jest przyczyną ogromnych strat w ekono-
mice. Znienawidzona przeszkoda żeglarzy na wodach śródlądowych w klimatach tropi-
kalnych i subtropikalnych. Wyjęta jest wszędzie spod prawa.

Podobna historia miała miejsce z kaktusem Opuntia vulgaris, który był sprowadzony 
z Ameryki Południowej do Australii. Emerytowany kapitan żeglugi postanowił pod ko-
niec XVIII wieku hodować owady koszenile, z których otrzymywano w tym czasie bardzo 
drogi barwnik, stosowany zwłaszcza w kosmetyce (kredki do ust pań). Koszenile w Ame-
ryce Środkowej żywią się kaktusami z rodzaju Opuntia, po sprowadzeniu do Australii 
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tak się zaczęły rozprzestrzeniać, że obejmowały już w 1925 roku 60 mil arów ziemi. Wal-
czono z kaktusami ogniem i siekierami, ale kaktusy pleniły się, bo brak było w Australii 
naturalnego czynnika ograniczającego ich występowanie i dopiero po sprowadzeniu 
z Ameryki Środkowej owadów, których larwy odżywiają się właśnie tym kaktusem, po 
kilku latach ginęły ostatnie zarośla tego kaktusa w Australii. Jednak całkowity koszt tylko 
tej operacji wyniósł 168 tyś. funtów szterlingów.

Znane są także w literaturze przedmiotu i inne przykłady odmiennych zachowań ga-
tunków po przeniesieniu ich w inne środowisko na inny kontynent. Do takich gatunków 
należy między innymi roślina dziurawiec pospolity (Hypericum perforatum). W Polsce wy-
stępująca na całym niżu i w górach, rośnie w zaroślach, na miedzach, łąkach i suchych 
wzgórzach. Jest rośliną leczniczą. Występuje także w Ameryce. Zawleczony został także 
do Australii i Nowej Zelandii, gdzie tak się plenił, że wypierał miejscowe gatunki roślin. 
Ponadto okazał się szkodliwym dla bydła domowego, dochodziło do licznych zatruć, 
pojawiały się na skórze krów białe plamy, które pod wpływem promieni słonecznych 
zamieniały się w bolesne, ropiejące pęcherze. Mleczność krów w tych krajach gwałtow-
nie obniżyła się [Reiss, Straughan 1997, s. 22; Witting 1991, s. 78]. Ostatnio także w Polsce 
mamy podobne problemy ze sprowadzoną ze Wschodu rośliną pastewną, zwaną bar-
szczem Sosnowskiego (Herakleum Sosnowskyi).

Konsumenci (zwierzęta)

Znane są liczne przykłady strat ekonomicznych spowodowanych przemieszczaniem 
z jednego kontynentu na drugi kontynent zwierząt roślinożernych, czyli konsumentów 
I rzędu. Otóż w połowie XIX wieku przetransportowano z Europy do Australii 24 dzikie 
króliki. Ciepły i suchy klimat oraz obfita roślinność stepowa tak sprzyjała rozmnażaniu, 
że już w ciągu pierwszych 6 lat upolowano około 20 tysięcy królików. Jedna samica tego 
gatunku w tym kraju rodzi 6 razy do roku, w każdym miocie przeciętnie 5-6 młodych, któ-
re już w 5 miesiącu stają się płciowo dojrzałe. 5 królików zjada tyle paszy co jedna owca 
– zatem dochody z eksportu wełny (Australia przecież słynie z tego) zaczęły gwałtownie 
się kurczyć. Ustalono, że tylko w 1950 roku króliki pożarły taką ilość paszy, którą można 
byłoby wykarmić 4 miliony owiec. W tym samym roku straty z tego tytułu osiągnęły 160 
milionów funtów. Przystąpiono zatem do masowego tępienia, próbowano różnych spo-
sobów walki, budowano potrójne rzędy parkanów ciągnących się na przestrzeni 2 tyś. 
kilometrów, dokonywano masowych odstrzałów, zastawiano sidła, zatruwano zbiorniki 
wodne, spryskiwano płynnym kwasem cyjanowodorowym roślinność oraz używano ga-
zów trujących. Jednak żaden z tych sposobów nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. 
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W tej sytuacji sięgnięto po jeden z kilku czynników ograniczających rozwój dzikich kró-
lików na innych kontynentach. W Europie rozwój dzikiego królika ograniczają drapież-
ne ptaki i zwierzęta, a przede wszystkim lisy, natomiast w Ameryce Południowej wirus 
myksomatozy. Sprowadzono próbki wirusa i zainfekowano nim komary, które przenoszą 
tego wirusa z chorego królika na zdrowego. Zarażone komary wypuszczono w okresie 
pory deszczowej, szybko namnożyły się i w niektórych regionach populacja królików wy-
ginęła w 90%.

Pouczający przykład pochodzi z ostatniej dekady ubiegłego wieku z zakresu ho-
dowli owiec również w Australii. Kraj ten, jak wiadomo, słynie od wieków z eksportu 
wełny. U licznych hodowców owiec w Australii nagle pojawiła się nieznana choroba 
owiec, której pierwsze objawy to wzrost liczby poronień u samic, padały jagnięta, a po-
tem same matki. Po 5 latach płodność samic spadła do zera. Spowodowało to ogromne 
straty finansowe hodowców. Po intensywnych badaniach ustalono, że przyczyną tego 
schorzenia była sprowadzona z basenu Morza Śródziemnego koniczyna, którą hodowcy 
owiec zaczęli masowo wysiewać jako paszę dla owiec, albowiem charakteryzuje się ona 
dużą plennością, wpływem na szybki przyrost biomasy i jest odporna na suszę. Miało 
to zapewnić hodowcom owiec w tym kraju stabilność finansową. Okazało się, że ten 
gatunek koniczyny zawiera formononetynę z grupy estrogenów roślinnych, które w or-
ganizmach zwierzęcych zachowują się jak płciowe hormony żeńskie. Pobrana z pokar-
mem w przewodzie pokarmowym owiec nie ulega rozkładowi i jest wchłaniana do krwi 
i działa jak żeński hormon płciowy.

W ostatnich latach wielki niepokój wzbudził fakt pojawienia się w Europie (w tym 
w 2002 roku w Polsce – Małopolska, woj. lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie 
i inne) choroby szalonych krów (BSE), powodowanej przez białko prionowe. Opisa-
na została po raz pierwszy w Anglii w 1984 roku. U człowieka jest znana jako choroba 
Creutzfeldta-Jakoba (vCJD), która manifestuje się zanikiem pamięci, zakłóceniami koor-
dynacji ruchów, następnie całkowitą niezdolnością poruszania się i kontaktu z otocze-
niem, a wreszcie następuje śmierć. Choroba o podobnym przebiegu jak u krów znana 
jest także u innych zwierząt. Już w połowie XVIII wieku obserwowano ją u owiec i kóz 
na wyspach brytyjskich i nazywano jako scrape (ocierać), albowiem na jednym z eta-
pów choroby zwierzęta odczuwają swędzenie skóry i ocierają się o wszystkie napotkane 
przedmioty. Obecnie choroba ta występuje także u norek, antylop i jeleni. Przenoszenie 
choroby między owcami następuje najczęściej w wyniku zjadania pozostałości poporo-
dowych co zresztą należy do normalnego zachowania się tych zwierząt. U krów choroba 
ta pojawiła się po wprowadzeniu dla bydła białkowej odżywki produkowanej z resztek 
rzeźnych owiec celem uzyskania szybszych i większych przyrostów bydła. Zatem szyb-
szy i większy przyrost – większa opłacalność hodowli. Krowę jako gatunek wyłącznie 
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roślinożerny zamieniono na gatunek wszechżerny. Tylko w 1996 roku w Anglii wybito 
z tego powodu 4,5 miliona krów.

Motyl brudnica nieparka – u nas w Polsce znany szkodnik lasów i sadów, snuje dla 
poczwarek oprzędy. Niejaki Trouvelot, hodowca jedwabników w Bedford w USA, chcąc 
uzyskać nowe odmiany jedwabiu, sprowadził w 1868 roku z Europy tego owada. Pod-
czas prowadzenia hodowli w pracowni kilka gąsienic tego motyla wydostało się (ucie-
kło) na zewnątrz. Z czasem ten gatunek w środowisku naturalnym tak się namnożył, 
że objadał wszystkie drzewa z liści, pozostała zieleń Bedfordu zniknęła, głodne larwy 
pełzały po ścianach budynków, a drogi pokryte były gąsienicami. Pokryły torowiska tak, 
że lokomotywy nie mogły się ruszyć z miejsca albowiem koła się ślizgały jak po wazeli-
nie. Włoski występujące u gąsienic wbijały się w skórę przy dotyku, powodując bolesne 
zaczerwienienia, roślinożerne zwierzęta domowe, a także dzikie padały z braku poży-
wienia. Sytuacja została opanowana dopiero po sprowadzeniu z Europy do Ameryki pa-
sożyta gąsienic tego motyla, będącego naturalnym czynnikiem ograniczającym rozwój 
brudnicy nieparki.

Drastyczna ingerencja w powiązania troficzne ogniw łańcuchów pokarmowych po-
szczególnych ekosystemów znana jest również w obrębie konsumentów II i III rzędu, 
czyli zwierząt drapieżnych. Otóż swego czasu w Afryce uważano, że w rzekach tego 
kontynentu niepotrzebnym zwierzęciem są hipopotamy. Zaczęto wszelkimi sposobami 
ograniczać ich rozwój. Jednak okazało się, że tam gdzie występują te zwierzęta, rzeki 
są bardzo rybne, albowiem nawóz hipopotamów służy pokarmom dla zooplanktonu, 
który z kolei stanowi pokarm dla ryb, zwłaszcza dla tilapii – pospolitego gatunku tego 
kontynentu. W takich rzekach, w których występują hipopotamy w ciągu niespełna roku 
wyławia się nawet ponad 6 tysięcy kg ryb z jednego hektara powierzchni rzeki. Albo-
wiem przeciętnie do jednej rzeki hipopotamy dostarczały około 100 ton nawozu, będą-
cego pokarmem dla zooplanktonu. Po odstąpieniu od niszczenia hipopotamów ryby, 
a zwłaszcza tilapia, źródło główne białka zwierzęcego, powróciły do rzek.

Drugim pouczającym przykładem z tego zakresu są Wielkie Jeziora w Ameryce Pół-
nocnej. Otóż swego czasu przekopano kanał żeglowny pomiędzy jeziorami Ontario 
i Erie a Rzeką Świętego Wawrzyńca. W tej rzece od wieków żyły minogi, które jak wia-
domo odżywiają się krwią poszczególnych gatunków ryb. Przed przekopaniem kanału 
w jeziorach tych odławiano co roku około 7 milionów ton łososia amerykańskiego, zaś 
po połączeniu tych jezior z Rzeką Świętego Wawrzyńca połowy zmniejszyły do kilkuset 
kilogramów rocznie. Okazało się, że w tych jeziorach są sprzyjające warunki dla tarła 
i rozwoju minogów, a łosoś obfitym służy pokarmem. Problem pozostaje nierozwiązany 
do dziś.
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Śmiertelne zagrożenie dla życia człowieka powodują również niektóre gatunki owa-
dów po przeniesieniu ich z jednego kontynentu na drugi. Przykładem w tym zakresie 
może być pszczoła afrykańska. Otóż Brazylijczyk – hodowca pszczół przebywając na wy-
cieczce w Afryce, dowiedział się, że pszczoły afrykańskie są bardziej wydajne jeśli chodzi 
o wytwarzanie miodu niż pszczoły w jego kraju. Kierując się chęcią pozyskania więk-
szych korzyści z hodowli pszczół postanowił sprowadzić do Brazylii kilka rodzin pszczoły 
afrykańskiej. Na kontynencie afrykańskim pszczoła żadnych zagrożeń nie powodowała, 
natomiast przeniesiona w inne środowisko Ameryki Południowej stała się pszczołą agre-
sywną dla człowieka i zwierząt domowych, atakuje gromadnie, a jej żądlenie bywa dość 
często śmiertelne. Przez brak w nowym środowisku naturalnego czynnika ograniczają-
cego jej rozwój, zaczęła bardzo szybko się mnożyć zajmując coraz to nowe tereny. Obec-
nie całe terytorium Ameryki Południowej jest opanowane przez ten gatunek, migruje on 
na północ, zajmując już połowę terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Otóż celem powstrzymania ekspansji pszczoły afrykańskiej i ograniczenia jej rozwoju 
w Stanach Zjednoczonych powołano w każdym stanie specjalne służby do walki z tym 
owadem [Klausnitzer 1987, s. 71; Prusiner, ss. 1515-1522; Sargent 1974, s. 203].

Inne rodzaje zakłóceń

Prawie powszechnym zjawiskiem biznesowym w gospodarce hodowlanej zwierząt jest 
dodawanie do wszelkiego rodzaju pasz antybiotyków, które powodują szybszy o kilka-
naście procent przyrost masy ciała hodowlanych zwierząt. A więc i tym razem chodziło 
o większy zysk, nie biorąc pod uwagę znaczenia tego przedsięwzięcia dla konsumentów 
spożywających produkty mięsne takich zwierząt. Okazało się, że mięso takiego zwierzę-
cia mimo gotowania lub smażenia zawiera wciąż różne ilości antybiotyków, które powo-
dują, że bakterie naszego organizmu i sam organizm stają się oporne na inne antybiotyki, 
kiedy wprowadzamy je do organizmu w trakcie leczenia takiej lub innej choroby, wywo-
łanej przez bakterie.

Produkty mleczne, podobnie jak mięsne, w wielu krajach powodują pewne zakłócenia 
funkcjonowania ludzkiego organizmu. Otóż w wielu krajach hodowcy krów mlecznych dodają 
do paszy hormony powodujące większą produkcję mleka u takich krów. Substancje hormo-
nalne z mlekiem takiej krowy lub produktami mlecznymi dostają się do organizmu ludzkiego 
i po jakimś czasie powodują w nim zaburzenia metaboliczne. Antybiotyki dostają się do nasze-
go organizmu także z mięsem ryb, zwłaszcza morskich, które konserwowane są często przy 
pomocy antybiotyków. Z pokarmem, zwłaszcza roślinnym, dostają się do naszego organizmu 
również różne pestycydy oraz konserwanty, które nie są obojętne dla ludzkiego organizmu.
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W drugiej połowie XX wieku gospodarka żywieniowa świata wzbogaciła się o nowe metody 
zwiększania produkcji roślinnej i zwierzęcej. Są to metody oparte o osiągnięcia genetyki. Stosując 
metody inżynierii genetycznej otrzymano organizmy roślinne i zwierzęce genetycznie zmodyfiko-
wane (GMO), charakteryzujące się większą wydajnością biomasy, bardziej plenne, odporne na przy-
mrozki i szkodniki oraz zawierające większe ilości białka lub witamin. Wiązano z GMO ogromne na-
dzieje rozwiązania żywieniowego problemu wzrastającej ilości ludności na kuli ziemskiej. Albowiem 
ilość mieszkańców na naszej planecie zwiększa się rocznie o 7 milionów osób, a powierzchnia pól 
uprawnych z roku na rok się kurczy. Ostatnio jednak w wielu krajach obserwuje się niechęć spoży-
wania produktów pochodzenia transgenicznego, albowiem istnieją pewne obawy negatywnego 
ich wpływu na organizm ludzki. Przeniesiony z osobników jednego gatunku na osobniki drugiego 
gen u osobników transgenicznych może zmienić ekspresję swojej aktywności.

Kończąc, należy podkreślić, że wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza zarówno 
w samym środowisku naturalnym człowieka, jak i w poszczególnych jego elementach 
niesie ze sobą większe lub mniejsze bezpośrednie lub pośrednie ryzyko pojawienia się 
niepożądanych zjawisk nieraz o nieodwracalnych skutkach [Godlewska-Lipowa, Ostro-
wski 2001, ss. 16-19; Godlewska-Lipowa, Ostrowski 2003, ss. 23-31; Godlewska-Lipowa, 
Ostrowski 2007, s. 154; Gumińska 1989, s. 18; Matsumura, Boush 1972, s. 111].
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Wyzwania demograficzne makroregionu Polski Południowej 
ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowych  
gospodarstw domowych

Demographic Challenges Faced by the Macro-Region of 
Southern Poland with a Particular Emphasis on Single Households

Abstract: A cycle of papers initiated as part of the humanistic management, which addres-
ses detailed issues and problems of the demographic growth with a particular emphasis on 
single households across macro-regions in the fundamental approach, focuses this time on 
the macro-region in Southern Poland. The objective of this paper is to reveal the impact of 
ageing society on the increased number of single households. For scientific purposes the 
thesis was formulated: a low birth rate in Poland will result in declining number of persons 
at working age, which is thus correlated with an ageing society and increased number of 
single households. The spotlight was placed on the diversified population across the So-
uthern Macro-Region, where the marital status significantly affects demographic processes, 
birth rate and establishment of new households. According to statistical data in 2015 the 
birth rate for Poland stands at 1.36%, but the forecasts estimate the rate at 1.62% in 2060 
- which fails to ensure the replacement rate.[The 2015 Ageing Report, p. 400]. The macro-
-region is composed of two provinces: Silesian and Małopolskie. In the course of analyses 
it was observed on the basis of own calculations and demographic data published that ad-
verse transitions in the demographic structure occur in the Macro-Region across Southern 
Poland. This phenomenon is attributed to a remarkably low level of the population growth 
and progressive ageing of the society, which is principally evident in the population age 
structure. Further territorial analyses will be conducted across other Polish macro-regions 
based on single households with a  particular emphasis on widows and divorced women. 
The cognitive and practical value of these analyses and own research may help economic 
practitioners and financial institutions to measure the financial potentials while designing 
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the expansion strategy for individual macro-regions over the successive years and taking 
into account an intellectual and financial potentials across specific social groups.
Keywords: single households, demographic problems, humanistic management, So-
uthern Poland Macro-Region

Wprowadzenie

Zainicjowany cykl artykułów w ramach nurtu zarządzania humanistycznego, obejmują-
cy szczegółowo zagadnienia i problematykę rozwoju demograficznego ze szczególnym 
uwzględnieniem jednoosobowych gospodarstw domowych makroregionów w ujęciu 
zasadniczym tym razem koncentruje się na makroregionie Polski Południowej. Na po-
trzeby naukowe postawiono tezę: niski wskaźnik dzietności w Polsce będzie miał swoje 
konsekwencje w postaci procesu zmniejszana się liczby osób w wieku produkcyjnym, co 
z kolei jest skorelowane ze starzeniem się społeczeństwa i wzrostem liczby jednoosobo-
wych gospodarstw domowych. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wpływu 
starzenia się społeczeństwa na wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych.

W nowoczesnych społeczeństwach, starsi ludzi konsumują więcej niż produkują, dla-
tego też poszukuje się innych źródeł wsparcia w postaci aktywów, oszczędności, które 
powinny być transferowane pomiędzy rodzinę i państwo. Model transferów międzypo-
koleniowych skuteczny w okresie wysokiej dzietności stał się współcześnie niesprawied-
liwy. W konsekwencji pokolenia starsze obciążają młodzież i pokolenia nienarodzone 
nieproporcjonalnie dużą częścią kosztów starzenia się społeczeństwa [Dobrowolski 
2006, s. 2].

Sposób w jaki starsi ludzie finansują poziom bieżącej konsumpcji w poszczególnych 
państwach jest uwarunkowany kulturowo, instytucjonalnie, jak również ekonomicznie. 
Nasuwa się w toku rozważań pytanie poznawcze, na które odpowiedź będzie możliwa 
prawdopodobnie dopiero po pełnej analizie ekonomiczno-demograficznej wszystkich 
polskich makroregionów ze względu na wybraną do analizy grupę jednoosobowych 
gospodarstw domowych, tego, jakie czynniki o charakterze zewnętrznym w stopniu 
istotnym wpływają na wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych w Pol-
sce. W ujęciu praktycznym należałoby dokonać weryfikacji, czy zmiany mają charakter 
trwały i jaki będzie wpływ tych procesów na transfery międzypokoleniowe. Obserwo-
wany od lat wzrost średniej wieku życia dla kobiet i mężczyzn stawia rozwinięte go-
spodarki w obliczu konieczności weryfikacji modelu solidarności międzypokoleniowej. 
W codziennym funkcjonowaniu współczesnej rodziny zachodzą istotne zmiany o cha-
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rakterze kulturowym i społecznym, co utrudnia budowanie solidarności międzypoko-
leniowej. Co więcej, wielkość dochodów do dyspozycji oraz trudności mieszkaniowe to 
podstawowe hamulce do budowy rodzin wielopokoleniowych. Repartycyjny system 
emerytalny oraz wielopokoleniowa rodzina są zjawiskiem współcześnie niezwykle rzad-
kim. Przez pokolenia opieka dożywotnia nad osobami starszymi i zależnymi spoczywała 
po stronie rodziny. Dzisiaj powszechnym się staje korzystanie z różnych form pomocy 
instytucjonalnej w opiece nad seniorami. Nieliczna i zapracowana rodzina zwyczajnie 
nie jest wstanie udźwignąć ciężaru opieki nad osobą starszą [Starzenie się społeczeństwa 
polskiego i jego skutki, s. 12].

W konsekwencji wysoki odsetek osób starszych pozostających w jednoosobowych 
gospodarstwach domowych prowadzi do zjawiska określanym jako singularyzacja 
w starości. GUS prognozuje ogółem w 2030 r. aż 53,3% gospodarstw jednoosobowych 
będzie prowadzonych przez osoby w wieku co najmniej 65 lat, w tym 17,3% przez osoby 
w wieku 80 i więcej lat (GUS 2010). Co oznacza, że samotnie w gospodarstwach domo-
wych będzie 2740 tys. osób w wieku 65 i więcej lat, w tym 887 tys. osób w wieku 80 lat 
i więcej. Znacznie częściej w gospodarstwach jednoosobowych pozostają kobiety [Ra-
port na temat sytuacji osób starszych w Polsce 2012, s. 6]. 

Punktem wyjścia do analizy jednoosobowych gospodarstw domowych2 jest weryfi-
kacja statystyczna, oparta w znaczącym stopniu na badaniach i obliczeniach własnych. 
Jednym z podstawowych zadań psychologii jest poznawanie natury ludzkiej. W każdym 
z psychologicznych portretów człowieka próbuje się uzyskać odpowiedź na pytania na-
jistotniejsze, mianowicie: jak funkcjonuje człowiek w zależności od warunków społecz-
no-socjologicznych oraz jak go zmieniać? Wiedza o człowieku pełni różne funkcje, które 
wykorzystuje się w badaniach demograficznych [Miroński 2014, s. 57].

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – jest główną strategią rozwoju zakładającą średni 
horyzont czasowy, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w per-
spektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z sza-
cunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia Rozwoju Kraju 
2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Pomyślność realizacji wszystkich 
założonych w tej strategii celów będzie uzależniona od wielu czynników zarówno we-
wnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą wpływać na dostępność środków finanso-
wych i na jej realizację. Szczególne znaczenie będzie miał rozwój sytuacji w gospodarce 
światowej, a w szczególności w strefie euro [„Monitor Polski” 2014].

Makroregion Polski Południowej ze względu na swoje geograficzne położenie 
obejmuje dwa województwa: śląskie i małopolskie. Koncepcja strategii rozwoju Polski 

2 Gospodarstwa jednoosobowe – to gospodarstwa tworzone przez jedną tylko osobę. Potrzeby i zacho-
wania takiego gospodarstwa pokrywają się z potrzebami i zachowaniami indywidualnego człowieka. Nie 
występuje tu podział na zachowania i potrzeby indywidualne oraz wspólne [cyt. za: Bywalec 2009, s. 20].
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Południowej w systemie programowania strategicznego makroregionów została opra-
cowana w sposób indywidualny w oparciu o specyficzne problemy regionu, potencjał 
i wyzwania, adekwatne do jego możliwości rozwoju. Celem strategii makroregionalnych 
jest koordynacja wspólnych przedsięwzięć dotyczących dużego terytorium i ukierun-
kowanych na wykorzystanie korzyści ze zintegrowanego i wielosektorowego podejścia 
do wspólnych działań strategicznych [Strategia dla rozwoju Polski Południowej w obszarze 
województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020].

Istotna rola makroregionu Polski Południowej w procesach 
rozwojowych

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 jest inicjatywą ze strony dwóch woje-
wództw, które wykazały gotowość do podjęcia działań na rzecz rozwoju makroregionu. 
Fundamentem dla realizacji przyszłej strategii jest współpraca w kluczowych dziedzinach: 
kapitał ludzki, gospodarka i sektor badawczo-rozwojowy, turystyka i kultura, system ko-
munikacyjny oraz ochrona środowiska [Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju]. Polska 
Południowa stała się silnym i konkurencyjnym obszarem zarówno w kraju, jak i w Euro-
pie. Makroregion Polski Południowej obejmuje województwa małopolskie i śląskie. Oba 
regiony stanowią zwarty przestrzennie obszar zajmujący niemal 9% powierzchni Polski, 
zamieszkiwany przez 21% ludności kraju, której praca pozwoliła na wytworzenie w 2010 
r. ponad 1/5 produktu krajowego brutto (PKB) [Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju].

Charakterystyka demograficzna regionu południowego

Według szacunków statystycznych od 2002 r. przyrost naturalny w makroregionie połu-
dniowym utrzymuje się na poziomie wartości zbliżonych do średnich dla kraju. Wyższy 
przyrost występuje jedynie w regionie północnym oraz północno-zachodnim. Natomiast 
najniższą wartość wskaźnika odnotowano w regionie południowo-zachodnim. Według 
prognoz ludnościowych Głównego Urzędu Statystycznego do 2035 r. we wszystkich 
jednostkach poziomu NUTS 1 wystąpi proces wyludniania. W najmniejszym stopniu do-
tknie on region centralny (od 2012 r. do 2035 r. straci ok. 2,2% ludności), który już pomię-
dzy latami 2015 a 2020 powinien stać się najludniejszym polskim regionem. Z powodu 
znacznej dynamiki procesu wyludniania (spadek liczby mieszkańców o 7,4% od 2012 r. 
do 2035 r.) region południowy straci obecny prymat pod względem liczby mieszkańców. 
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W największym stopniu proces ten dotknie regiony wschodni i południowo-zachodni 
(spadek od 2012 r. do 2035 r. o ponad 10%). 

Prognozy i trendy rozwojowe do roku 2020:
 · postępujący proces starzenia się społeczeństwa, zmniejszająca się liczba ludności, 
 · prognozowanie ubytku ludności zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich,
 · trend wzrostowy skali imigracji, jednak wciąż utrzymujący się na stosunkowo niskim 

poziomie,
 · wzrost mobilności przestrzennej ludności3,
 · wyludnianie się i starzenie się ludności również w regionie Polski Południowej bę-

dzie przekładało się na wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych w re-
gionie [MIiR, 2014, s. 9].

W całej Polsce uwagę społeczeństwa i państwa w procesach zabezpieczenia społecz-
nego i wymiany międzypokoleniowej przykuwa wzrost znaczenia procesu wewnętrz-
nego zróżnicowania starości, czego obrazem jest przestrzenne zróżnicowanie procesu 
demograficznego starzenia się ludności. Według prognoz w 2035 r. najwyższy odsetek 
osób w wieku 65+ będzie notowany w makroregionach wschodnim (24,3%) i południo-
wo-zachodnim (24,2%), natomiast największy udział osób w wieku 80 lat i więcej będzie 
przypadnie na makroregiony południowo-zachodni (7,6%) i centralny (7,4%) [Raport na 
temat sytuacji osób starszych w Polsce 2012, s. 7].

Współczynnik feminizacji makroregionu południowego

W odniesieniu do województwa śląskiego współczynnik feminizacji w okresie międzyspiso-
wym zmieniał się nieznacznie, osiągając w 2011 r. wartość z roku 2002, tj. 107. Wartość współ-
czynnika zmieniała się w zależności od wieku. Wśród osób w wieku do 43 lat przeważali męż-
czyźni, a współczynnik feminizacji wyniósł 97 (z wyjątkiem osób w wieku 40 lat – 101). Wśród 
ludności w wieku 44 lata i więcej następował stopniowy wzrost liczby kobiet i współczynnik 
feminizacji dla tej grupy wieku osiągnął wartość 121, a dla osób w wieku 70 lat i więcej osiąg-
nął poziom 171. Wśród ludności miejskiej współczynnik feminizacji wynosił 108 (107 w 2002 
r.), a wśród wiejskiej 104 (103 w 2002 r.). W 2002 r. dla osób w wieku 0-40 lat na 100 mężczyzn 
przypadało 97 kobiet, dla osób w wieku 41 lat i więcej współczynnik feminizacji wynosił 120, dla 
osób w wieku 70 lat i więcej – 191. W 2011 r. w województwie małopolskim spisano 1619,8 tys. 
mężczyzn i 1717,7 tys. kobiet. W okresie międzyspisowym wzrost liczby ludności nie miał wpły-

3 Mobilność przestrzenna obejmuje migrację i cyrkulację, czyli fizyczne przemieszczenia ludzi, tak więc 
może oznaczać zarówno trwałą lub częściowo trwałą zmianę miejsca zamieszkania (migracja), jak również 
wszelkie przemieszczenia nietrwałe (cyrkulacja). Nietrwałość oznacza tu także wszelkie wyjazdy służbowe.
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wu na proporcje według płci. Mężczyźni nadal stanowili 48,6% ogółu ludności, kobiety 51,4%. 
Zmianie nie uległ również współczynnik feminizacji i podobnie jak w 2002 roku, w wojewódz-
twie małopolskim na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet, w miastach – 111, na wsi – 101. 
Najwyższym współczynnikiem feminizacji charakteryzowały się miasta na prawach powiatu. 

Zmiana współczynnika feminizacji następuje wraz ze wzrostem wieku ludności. Mężczyźni 
przeważają liczebnie aż do wieku 48 lat – współczynnik wynosi 97, począwszy od 49 roku życia 
– na 100 mężczyzn przypada 125 kobiet, a w najstarszych grupach (70 lat i więcej) - 174. W po-
równaniu z wynikami spisu ludności 2002 granica wieku przewagi liczebnej mężczyzn przesu-
nęła się o 4 lata, kiedy to notowano większą liczbę mężczyzn niż kobiet tylko do wieku 44 lat.

Wykres 1. Wskaźnik feminizacji według miejsca zamieszkania w 2011 r. w regionie 
południowym

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Ludność w województwie małopolskim. Stan i struktura demogra-

ficzno-społeczna (2013), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Kra-

kowie, Kraków oraz Ludność w województwie śląskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna (2013). 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.

Porównując dane w ujęciu regionalnym odnoszące się do współczynnika feminiza-
cji w makroregionie południowym, szczególną uwagę poświęcono głównie mieszkań-
com w wieku poprodukcyjnym z uzasadnionych powodów, co w sposób demograficzny 
oddaje współczynnik feminizacji. Z wykresu wyraźnie wynika, ze współczynnik w obu 
województwach kształtuje się na zbliżonym poziomie zarówno ogółem, jak i w podzia-
le na mieszkańców okolic miejskich oraz wiejskich. Wyniki dla regionu zbliżone są do 
poziomu współczynnika dla całego kraju.

Adrianna Trzaskowska-Dmoch
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Ludność według stanu cywilnego w regionie południowym

Tabela 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego prawnego, płci i miejsca 
zamieszkania w regionie południowym w 2011 r. 

Wyszczególnienie
O

gó
łe

m

Stan cywilny prawny

kawalero-
wie/ panny

żonaci/ 
zamężne

wdowcy/ 
wdowy*

rozwiedze-
ni/ rozwie-
dzione**

nieusta-
lony

  w tys.

w
oj

. 
śl

ąs
ki

e

Ogółem 3986,3 1082,2 2292,3 389,8 205,0 17,1

Mężczyźni 1906,6 604,7 1147,0 62,8 84,1 8,1

Kobiety 2079,7 477,5 1145,3 327,0 120,9 0,0

w
oj

. 
m

ał
op

ol
sk

ie Ogółem 2801,5 856,5 1590,1 248,7 94,5 11,7

Mężczyźni 1345,2 474,8 789,1 39,0 37,1 5,3

Kobiety 1456,2 381,6 801,0 209,7 57,4 6,5

    w odsetkach/struktura pozioma

w
oj

. 
śl

ąs
ki

e

Ogółem 100,0 27,1 57,5 9,8 5,1 0,4

Mężczyźni 100,0 31,7 60,2 3,3 4,4 0,4

Kobiety 100,0 23,0 55,1 15,7 5,8 0,4

w
oj

. m
ał

op
ol

sk
ie Ogółem 100,0 30,6 56,8 8,8 3,4 0,4

Mężczyźni 100,0 35,3 58,6 2,9 2,8 0,4

Kobiety 100,0 26,2 55,0 14,4 3,9 0,5

* Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. w Polsce sędziwi mężczyźni częściej pozostawali  
w związku małżeńskim, natomiast wśród sędziwych kobiet przeważały wdowy, nie mające oparcia w osobie mał-
żonka i w sytuacji potrzeby zmuszone szukać pomocy u innych krewnych lub w instytucjach [Szyszka 2013, s. 82]. 
** Rozwody są w większości przypadków efektem zewnętrznym zdrad małżeńskich. Zdradza co szósta Polka  
i co trzeci Polak [Solarz 2012, s. 83].

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ludność w województwie śląskim. Stan i struktura demo-

graficzno-społeczna (2013), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Urząd Statystyczny 

w Katowicach, Katowice; Stan i struktura demograficzno-społeczna (2013), Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań 2011, Katowice.

Poddając analizie strukturę ludności ze szczególnym uwzględnieniem osób wdowich 
i rozwiedzionych ze statystycznego punktu widzenia z tabeli nr 1 wynika, iż przeważająco 
więcej w danej grupie osób rozwiedzionych jest w województwie śląskim aż o 110,5 tys. ogó-
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łem, z czego w przypadku mężczyzn różnice kształtują się na poziomie 47 tys., natomiast 
kobiet 63,5 tys.. W odniesieniu do osób wdowich różnice są równie duże. W województwie 
śląskim osób wdowich jest o 141,1 tys. więcej a niżeli w drugim z województw badanego 
makroregionu, z czego wdowców o 23,8 tys. więcej, jak również wdów o 117,3 tys. W ma-
kroregionie Polski Południowej wdów jest zatem prawie pięciokrotnie więcej niż wdowców. 

W zdecydowanej większości przypadków osoby w starszym wieku mieszkają w pojedynkę. 
Co podkreśla jedynie zanik rodzin wielopokoleniowych. W 2011 r. spośród wszystkich gospo-
darstw domowych, których członkami były osoby starsze, ponad 38% z nich (w miastach 46%, 
na wsi 25%) tworzyły wyłącznie osoby w wieku 65 lat i więcej (bez młodszych osób), z tego aż 
w 90% przypadków osoba starsza mieszkała samotnie tworząc jednoosobowe gospodarstwo 
domowe. Blisko 80% tych gospodarstw tworzą kobiety (najczęściej wdowy), w miastach stano-
wią 81%, na wsi 77%. Uwzględniając proporcje płci dla całej populacji w tym wieku (62% – to 
kobiety i 38% – to mężczyźni). Panowie zdecydowanie częściej niż kobiety mieszkają z innymi 
osobami (np. z żoną – również w starszym wieku) [Sytuacja demograficzna osób starszych i kon-
sekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 2014, s. 14].

Badania nad starzeniem się społeczeństwa w Polsce wskazują, iż osoby starsze pozostają zwykle 
w związkach małżeńskich lub wdowieją. Wyższa umieralność mężczyzn powoduje zróżnicowanie 
w strukturze stanu cywilnego. Ponad ¾ populacji mężczyzn w wieku 65 lat i więcej żyje w związkach 
małżeńskich, podczas gdy kobiety w tej grupie wieku są najczęściej wdowami (58%). W tej grupie wie-
kowej odsetek osób owdowiałych jest wśród kobiet 3,5-krotnie wyższy niż w porównywalnej zbio-
rowości mężczyzn (gdzie wynosi niewiele ponad 16%). W wyższych przedziałach wiekowych wdów 
jest nawet pięciokrotnie więcej niż wdowców. W grupie osób liczących 80 lat i więcej żonaci mężczyź-
ni stanowią jeszcze 62%, a kobiety-wdowy już 80%. Konkludując jesień życia w przypadku panów 
w większości oznacza życie z drugą osobą, w przypadku kobiet przeciwnie – samotność [op. cit., s. 7].

Tabela 2. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego prawne-
go w latach 2002 oraz 2011 w regionie południowym

Wyszczególnienie kawalero-
wie/ panny

żonaci/ 
zamężne

wdowcy/ 
wdowy

rozwiedzeni/ 
rozwiedzione

nieusta-
lone

woj. małopol-
skie

2002 30,3% 57,6% 8,7% 2,4% 1,0%

2011 30,6% 56,7% 8,9% 3,4% 0,4%

woj. śląskie
2002 26,7% 59,0% 9,1% 3,5% 1,6%

2011 27,1% 57,5% 9,8% 5,1% 0,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ludność w województwie śląskim. Stan i struktura demo-

graficzno-społeczna (2013), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny 

w Katowicach, Katowice oraz Ludność w województwie małopolskim. Stan i struktura demograficzno-

-społeczna (2013), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Katowice.
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W ujęciu procentowym w województwie śląskim liczną grupę tworzyli kawalerowie 
i panny, którzy w populacji ludności w wieku 15 lat i więcej stanowili 27,1%. Wśród mężczyzn 
w wieku 15 lat i więcej co trzeci był kawalerem, natomiast wśród kobiet co czwarta była pan-
ną. Co wskazuje na znaczącą przewagę płci [opracowanie własne na podstawie: Ludność 
w województwie śląskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna 2013, ss. 56-57]. Wśród 
osób niebędących jeszcze w związkach małżeńskich przeważali mężczyźni, stanowili grupę 
o 26,6% większą niż kobiety. Na owdowienie kobiet wpływa wyższa umieralność mężczyzn, 
co oddają statystyki. W zbiorowości osób w wieku 15 i więcej lat odsetek wdów wynosił 
15,7% i był prawie pięciokrotnie wyższy niż odsetek wdowców (3,3%). Statystycznie wyż-
szy udział wdów nad wdowcami dotyczy wszystkich grup wieku. Wpływ nadumieralności 
mężczyzn odnotowano już w grupie osób w wieku 50-54 lata – odsetek zamężnych kobiet 
był niższy o 3,0 punkty procentowe w porównaniu z udziałem żonatych mężczyzn, a odse-
tek wdów wyższy o blisko 7,0 punktów procentowych w porównaniu z udziałem wdowców. 
Wraz ze starzeniem się ludności obserwowano nasilenie zjawiska i tak w grupie wiekowej 
70-74 lata wdowcami było ponad 13% mężczyzn, a wdowami 50% kobiet.

Populacja rozwodników wynosiła ponad 205 tys. osób, które stanowiły najmniej liczną 
grupę wśród osób w wieku 15 lat i więcej (5,1%). Odsetek rozwiedzionych mężczyzn wy-
niósł 4,4%, a rozwiedzionych kobiet – 5,8%. Najwyższy odsetek rozwiedzionych odnoto-
wano w grupie ludności w wieku 40-44 lata. Dla ponad 10% kobiet i prawie 8% mężczyzn 
z tej grupy wieku związki małżeńskie zakończyły się rozwodem. Od 45 roku życia wraz ze 
wzrostem wieku odsetek rozwiedzionych systematycznie maleje. Dane z NSP 2011 wyka-
zały, że zdecydowanie więcej osób rozwiedzionych mieszkało w miastach (5,8%) niż na 
wsi, gdzie było ich o połowę mniej (2,7%) [Sytuacja demograficzna osób starszych i konse-
kwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 2014].

Wyniki NSP 2011 w województwie małopolskim wykazały, że w kategorii żonaty/zamężna 
spisano 1590,1 tys. osób (789,1 tys. mężczyzn i 801,0 tys. kobiet). Odsetek żonatych mężczyzn 
wynosił – 58,7% i był wyższy o 3,7% w porównaniu z zamężnymi kobietami. W 2002 r. różnica 
była wyższa i wynosiła 4,2 punktu procentowego. W województwie małopolskim najwięk-
szy odsetek żonatych mężczyzn stanowiły osoby w przedziale wiekowym 65-69 lat – 82,6%. 
Wśród kobiet granica wieku przesuwa się w górę, najwięcej mężatek było w grupie wiekowej 
40-44 lat – 79,2%. To, że mieszkańcy wsi wciąż praktykują bardziej tradycyjny model rodziny 
przekłada się bezpośrednio na dane dotyczące ilości małżeństw w ujęciu przestrzennym. Ana-
lizując dane, można zaobserwować wyższy odsetek osób żonatych/zamężnych na terenach 
wiejskich – 58,3% (809,5 tys.), w miastach było to – 55,2% (780,6 tys.). Kobiety zamężne częściej 
posiadały wykształcenie wyższe – 22,1% i średnie i policealne – 37,0%, mężczyźni żonaci nato-
miast odpowiednio: 16,9% i 28,6%. Największy odsetek osób żonatych/zamężnych zamieszki-
wało w powiecie olkuskim – 61,2%, najmniejszy zaś w Krakowie – 53,1%.
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W ujęciu regionalnym ze względu na strukturę ludności w wieku 15 lat i więcej, we-
dług stanu cywilnego prawnego, w 2011 kawalerów i panien w województwie małopol-
skim było o 3,5% więcej, w pozostałych kategoriach stanu cywilnego zauważono trend 
odwrotny. Największe różnice w udziałach procentowych występują w grupie osób roz-
wiedzionych. W województwie śląskim jest ich o 1,7% więcej, w pozostałych kategoriach 
ze względu na stan cywilny prawny różnice oscylują w granicach 1%.

Tablica 3. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego prawnego, płci 
i wieku w 2011 r. w regionie południowym

w
oj

. ś
lą

sk
ie

Wyszczególnienie
Ogółem

W wieku

15-19 ` 20-24 25-29 30-59 60 lat 
i więcej

w tys. w odsetkach

mężczyźni 1906,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
kawalerowie 604,7 31,7 99,8 93,0 62,2 17,2 4,4
żonaci 1147,0 60,2 0,1 6,5 36,1 74,5 78,6

wdowcy 62,8 3,3 0,0 0,0 0,0 1,25 12,7
rozwiedzeni 84,1 4,4 x 0,1 1,2 6,5 3,9
nieustalony 8,1 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4

kobiety 2079,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
panny 477,5 23,0 98,9 80,9 43,7 10,6 4,6

zamężne 1145,3 55,1 0,8 17,7 52,5 74,6 43,1
wdowy 327,0 15,7 0,0 0,0 0,2 5,7 47,5

rozwiedzione 120,9 5,8 0,0 0,6 2,9 8,6 4,4
nieustalony 9,0 0,4 0,3 0,7 0,7 0,4 0,3

w
oj

. m
ał

op
ol

sk
ie

mężczyźni 1345,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
kawalerowie 474,8 35,3 99,6 92,8 60,8 19,8 5,8

żonaci 789,1 58,7 x 6,6 37,8 74,8 78,6

wdowcy 39,0 2,9 - - - 0,93 12,4

rozwiedzeni 37,1 2,7 - x 0,8 4,0 2,9
nieustalony 5,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,3

kobiety 1456,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

panny 381,6 26,2 98,7 80,7 42,5 12,7 6,2

zamężne 801,0 55,0 0,7 18,2 55,2 76,1 43,7

wdowy 209,7 14,4 - x 0,2 4,8 46,4

rozwiedzione 57,4 3,9 x 0,3 1,6 6,0 3,4

nieustalony 6,5 0,4 0,6 0,8 0,5 0,4 0,3

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Ludność w województwie małopolskim. Stan i struktura demogra-

ficzno-społeczna (2013), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011; Ludność w województwie 

śląskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna (2013), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-

kań 2011, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
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Ze względu na kryterium prawne, wiek i płeć w regionie południowym największą 
procentowo populację stanowią w pierwszej kolejności kawalerowie i panny w przedzia-
le wiekowym 15-19, w drugiej kolejności żonaci z 1,5 punktu procentowego przewagi 
na rzecz województwa śląskiego oraz zamężne z minimalną przewagą (0,1) procentową 
w województwie śląskim. Populacja żonatych mężczyzn dominuje w przedziałach wie-
kowych 30-59, a także 60 plus z dominującą przewagą drugiego kryterium wiekowego 
w całym regionie południowym. W tym regionie największa wiekowo populacja wdów 
i wdowców występuję w najstarszym przedziale wiekowym – jest niespełna czterokrot-
nie więcej wdów niż wdowców (3,7). 

Tabela 4. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego prawnego i faktycz-
nego oraz płci w regionie południowym w 2011 r.

W
O

JE
W

Ó
D

ZT
W

O
 Ś

LĄ
SK

IE

STAN CYWILNY

Mężczyźni według stanu cywilnego Kobiety według stanu cywilnego

prawnego faktycz-
nego różnica prawnego faktycz-

nego różnica

w tys.
OGÓŁEM 1906,6 1906,6 x 2079,7 2079,7 X
kawaler/panna 604,7 580,4 -24,3 477,5 455,9 -21,6
żonaty/zamężna 1147,0 1134,0 -13,0 1145,3 1128,9 -16,4
partner/part-
nerka X 41,0 X X 39,9 X

wdowiec/wdo-
wa 62,8 61,3 -1,5 327,0 323,1 -3,9

rozwiedziony/
rozwiedziona 84,1 71,1 -13,0 121,0 108,6 -12,4

w separacji X 10,7 X X 14,3 X
nieustalony 8,1 8,0 -0,1 9,0 9,0 X

W
O

JE
W

Ó
D

ZT
W

O
 Ś

LĄ
SK

IE

STAN CYWILNY

Mężczyźni według stanu cywilnego Kobiety według stanu cywilnego

prawnego faktycz-
nego różnica prawnego faktycz-

nego różnica

w tys.
OGÓŁEM 1345,2 1345,2 X 1456,2 1456,2 X
kawaler/panna 474,8 465,3 -9,5 381,6 372,4 -9,2
żonaty/zamężna 789,1 781,4 -7,7 801 791,4 -9,6
partner/part-
nerka X 15,2 X X 14,9 X

wdowiec/wdo-
wa 39 38,7 -0,3 209,7 208,9 -0,8

rozwiedziony/
rozwiedziona 37,1 32,9 -4,2 57,4 53,5 -3,9

w separacji X 6,6 X X 8,9 X
nieustalony 5,3 5,2 -0,1 6,5 6,4 -0,1

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie: tablic wynikowych nr 13 oraz 17 dla województwa 

śląskiego oraz tablic wynikowych nr 9 i 13 dla województwa małopolskiego. 
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Z wyników zawartych w tabeli nr 4, głównie biorąc pod uwagę jednoosobowe go-
spodarstwa domowe ze szczególnym uwzględnieniem osób wdowich i rozwiedzionych, 
największe różnice będące efektem rozbieżności pomiędzy stanem cywilnym prawnym 
a faktycznym występują zdecydowanie w województwie śląskim. W odniesieniu do osób 
wdowich różnica w rozbieżnościach kształtuje się na poziomie 2,4, co tylko potwierdza 
wyższy wskaźnik osób wdowich wśród kobiet, kształtujący się faktycznie na poziomie 
pięciokrotnie wyższym. Z kolei różnice wśród osób rozwiedzionych są zdecydowanie 
wyższe aniżeli wśród osób wdowich, co odzwierciedlają rozbieżności, które kształtują 
się w granicach 0,6 punktu procentowego wśród płci męskiej. W województwie mało-
polskim różnice w stanie prawnym i faktycznym na przykładzie osób wdowich kobiet 
i mężczyzn wynoszą 0,5 z ponad pięciokrotną zdecydowaną liczebnie populacją wdów. 
W województwie małopolskim wdowców wedle stanu faktycznego jest o 22 tys. mniej 
aniżeli w omawianym województwie śląskim. W odniesieniu do wdów jest to aż o 114 
tys. mniej. Rozwodników wedle stanu faktycznego jest o 38 tys. mniej, natomiast rozwó-
dek o 55 tys. mniej niż w województwie śląskim.

Tabela 5. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego prawne-
go w miastach i na wsi oraz płci w 2011 r. w regionie południowym (w %) 

Stan cywilny

woj. śląskie woj. małopolskie

miasto wieś miasto wieś

M K M K M K M K

kawalerowie / panny 31,5 23,2 32,5 21,9 33,6 27,0 36,9 25,3

żonaci/zamężne 59,7 54,0 61,6 59,1 58,7 52,1 58,6 58,1

wdowcy / wdowy 3,4 15,8 3,0 15,4 3,1 14,4 2,7 14,4

rozwiedzeni / rozwie-
dzione 5,0 6,6 2,4 2,9 4,0 5,8 1,6 2,0

nieustalony 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie: tablicy wynikowej nr 13 dla województwa śląskie-

go oraz tablicy wynikowej nr 9 dla województwa małopolskiego.

W powyższej tabeli przedstawiono w udziałach procentowych strukturę ludności 
wedle stanu cywilnego prawnego zarówno w miastach, jak i na wsi (stan na 2011 r. w re-
gionie południowym). W tym regionie wdowców zamieszkałych w mieście jest zaledwie 
o 0,3 punktu procentowego więcej w województwie śląskim, owdowiałych kobiet nato-
miast jest o 1,4 punktu procentowego więcej. Analizując populację wdów i wdowców 
zamieszkałych na wsi różnica między województwami wśród wdowców kształtuje się 
na poziomie 0,3%, a w przypadku kobiet na poziomie 1,0% ponownie z przewagą wo-
jewództwa śląskiego. Zdecydowanie więcej rozwodników zamieszkałych w mieście jest 

Adrianna Trzaskowska-Dmoch



51

w województwie śląskim (o 1,0%), rozwódek podobnie (o 0,8% więcej). W województwie 
śląskim na wsi rozwodników i rozwódek jest prawie dwukrotnie mniej niż w mieście. 
Z kolei w województwie małopolskim udziały procentowe są jeszcze wyższe. Na wsi jest 
2,5 krotnie mniej rozwodników, a kobiet 3 krotnie mniej niż w mieście. W tabeli nr 6 
przedstawiono szczegółowo zestawienie wszystkich sześciu makroregionów Polski, co 
będzie służyło dalszym analizom przestrzennym i porównawczym w najbliższej przy-
szłości w odniesieniu zwłaszcza do jednoosobowych gospodarstw domowych. 

Tabela 6. Ludność Polski w podziale na makroregiony według nomenklatury NTS1 
przyjętej przez GUS

WYSZCZEGÓL-
NIENIE

Ludność w tysiącach,
stan na dzień 31.12

Średnioroczne tempo ubytku 
(przyrostu) ludności w %

2000 2005 2011 2012 2000 2005 2011 2012
Polska 38254,0 38157,1 38538,4 38542,4 -0,02 -0,04 +0,02 +0,01
MAKROREGIONY:
CENTRALNY

woj. mazowie-
ckie

5115,0 5157,7 5285,6 5299,3 +0,05 +0,23 +0,35 +0,26

woj. łódzkie 2627,8 2577,5 2533,7 2527,0 -0,36 -0,40 -0,34 -0,26

POŁUDNIOWY

woj. śląskie 4768,7 4685,8 4626,4 4619,3 -0,37 -0,32 -0,19 -0,15

woj. małopolskie 3222,4 3266,2 3346,8 3353,6 +0,35 +0,18 +0,30 +0,20

WSCHODNI

woj. lubelskie 2206,2 2179,6 2171,9 2167,1 -0,13 -0,25 -0,31 -0,22

woj. podkarpa-
ckie

2101,4 2098,3 2128,7 2129,9 +0,12 +0,01 +0,03 +0,06

woj. podlaskie* 1210,7 1199,7 1201,0 1199,3 -0,13 -0,23 -0,20 -0,14

woj. świętokrzy-
skie

1302,7 1285,0 1278,1 1274,7 +0,01 -0,29 -0,35 -0,27

PÓŁNOCNO-ZACHODNI

woj. zachodnio-
pomorskie

1697,9 1694,2 1722,7 1722,0 +0,06 -0,04 -0,06 -0,04

woj. lubuskie 1008,5 1009,2 1023,2 1023,5 +0,05 +0,00 -0,01 +0,03

woj. wielkopol-
skie

3345,3 3372,4 3455,5 3461,5 +0,17 +0,21 +0,25 +0,18

POŁUDNIOWO-ZACHODNI

woj. dolnoślą-
skie

2912,2 2888,2 2916,6 2915,4 -0,17 -0,17 -0,02 -0,04

woj. opolskie 1070,6 1047,4 1014,0 1011,6 -0,34 -0,39 -0,32 -0,24
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PÓŁNOCNY

woj. pomorskie 2172,3 2199,0 2283,5 2289,1 +0,28 +0,23 +0,35 +0,24

woj. 
warmińsko-
-mazurskie

1427,5 1428,6 1452,6 1451,7 +0,19 -0,01 -0,08 -0,06

woj. 
kujawsko-po-
morskie

2067,8 2068,3 2098,4 2097,6 -0,05 -0,00 -0,02 -0,04

* W Polsce klasyfikacja NTS stosowana jest przede wszystkim przez Główny Urząd Statystyczny dla celów sta-
tystyki regionalnej. Umożliwia też dokonywanie porównań na obszarze UE. Województwo podlaskie zostało 
pominięte przez GUS [online], dostęp z dnia 26.02.2015 r. Z kolei w dokumencie Strategia Rozwoju społecz-
no-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 zostało zaliczone do makroregionu Polski Wschodniej, 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju [online], dostęp z dnia 26.02.2015 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 

2012 roku, materiały na konferencję prasową w dniu 29 stycznia 2013 roku, notatka informacyjna, wyniki 

badań GUS.

Strategie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w odniesieniu do po-
szczególnych makroregionów na okoliczność opracowania strategii do roku 
2020 przyjęły nieco inną klasyfikację makroregionów z pominięciem woje-
wództw pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Wyodrębniono cztery ma-
kroregiony, mianowicie:

1) Makroregion Polski Zachodniej: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie,
2) Makroregion Polski Wschodniej: (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, 
świętokrzyskie, podkarpackie),
3) Makroregion Polski Centralnej: (mazowieckie, łódzkie),
4) Makroregion Polski Południowej: (małopolskie i śląskie).
W tabeli nr 7 zaprezentowano specyfikę regionu południowego na tle dwóch pozo-

stałych makroregionów Polski, które zostały poddane szczegółowej analizie badawczej 
w publikacjach tematycznych4.

4  A. Trzaskowska-Dmoch (2014), Aktualne problemy demograficzne w wybranym makroregionie Polski ze szczególnym 
uwzględnieniem jednoosobowych gospodarstw domowych [w:] Ł. Sułkowski (red.), A. Woźniak Zarządzanie humanistycz-
ne, t. XV, z. 11, cz. III, Łódź-Warszawa; Trzaskowska-Dmoch A. (2015), Wyzwania społeczno-demograficzne makroregionu 
Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem jednoosobowych gospodarstw domowych [w:] Strategie gospodar-
cze i społeczne Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – artykuły w druku.
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Tabela 7. Jednoosobowe gospodarstwa domowe w regionach: centralnym, południo-
wym i wschodnim 

Wyszczególnienie Rok OGÓŁEM Gospodarstwa 
domowe

Jednoosobowe 
gospodarstwa 
domowe

Polska 2002 37 812 741 13 337 040 3 306 688

2011 38 291 443 13 567 999 3254736

woj. mazowieckie 2011 5 235 646 1 943 209 531 380

woj. łódzkie 2011 2 525 751 943 827 247 468

woj. śląskie 2011 4 606 800 1 727 586 422 580

woj. małopolskie 2011 3 313 971 1 080 150 247 575

woj. lubelskie 2011 2 162 012 741 616 176 682

woj. podkarpackie 2011 2 115 794 648 682 125 565

woj. podlaskie 2011 1 196 669 417 027 102 785

woj. świętokrzyskie 2011 1 273 582 428 504 94 842

woj. warmińsko-ma-
zurskie 2011 1 444 094 515 857 120 149

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficz-

na, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 [online]. 

Analiza stanu cywilnego osób starszych w ujęciu ogólnopolskim nie wskazuje 
na istotne różnice procentowe. Wśród ludności w wieku 65 lat i więcej udział osób pozo-
stających w małżeństwie w poszczególnych województwach oscyluje w granicach 47% 
do 51% tej subpopulacji. Osoby owdowiałe stanowią od 40% do 45%. Największym od-
setkiem osób owdowiałych charakteryzuje się województwo łódzkie, gdzie co czwarty 
mieszkaniec jest emerytem (45%) i jednocześnie najmniejszym pozostających w mał-
żeństwie (47%). Z kolei odwrotne proporcje dotyczą woj. małopolskiego i pomorskie-
go, gdzie 51% pozostaje w małżeństwie i 40% stanowią osoby owdowiałe [Sytuacja de-
mograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy 
na lata 2014-2050 2014, s. 8].

Zakładając, że w większości jednoosobowe gospodarstwa domowe tworzą osoby 
starsze, starzenie się społeczeństwa będzie miało bezpośrednie skutki finansowe dla 
systemu finansów publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki 
nad ludźmi starszymi [Raport starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla 
europejskich gospodarek, s. 9]. Koszty opieki zdrowotnej między 2007 a 2060 r. wzros-
ną z 4% do 5,4% PKB. Wzrosną również koszty opieki nad osobami starszymi – z 0,4% 
w 2007 r. do 1,1% w 2060 r. 

W 2011 r. liczba ludności w Polsce w stosunku do ostatniego spisu ludności wzrosła 
w stopniu nieznacznym, zaledwie o 1,3%. Liczba jednoosobowych gospodarstw do-
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mowych zmalała w stosunku do poprzedniego spisu powszechnego ludności o 1,6%. 
W województwie mazowieckim jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowiły 27% 
ogółu gospodarstw domowych, w województwie łódzkim 26%, z kolei w województwie 
śląskim 24,5%, natomiast w województwie małopolskim 23%. Zarówno w makroregio-
nie Polski Centralnej, jak i Polski Południowej jednoosobowe gospodarstwa domowe 
stanowią w ujęciu średnim około ¼ gospodarstw domowych. W 2002 r. jednoosobowe 
gospodarstwa domowe stanowiły 8,7% ludności Polski w ujęciu ogólnym, natomiast 
w 2011 r. odnotowano niewielki spadek w ujęciu procentowym zaledwie o 0,2% (8,5%). 
W województwie mazowieckim jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowią 10% 
ludności województwa, w województwie łódzkim z wyliczeń własnych uzyskano wyniki 
na zbliżonym poziomie 9,8%, w województwie śląskim 9,2% stanowią jednoosobowe 
gospodarstwa domowe w stosunku do liczby ludności w województwie, z kolei na ob-
szarze małopolskim jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowią 7,5% ogólnej licz-
by ludności w województwie, co jest konsekwencją zmiany struktury demograficznej 
ludności.

Podsumowanie

Region Polski Południowej swoim zasięgiem obejmuje dwa województwa: małopolskie 
i śląskie. Regiony te stanowią zwarty przestrzennie obszar zajmujący około 9% powierzchni 
Polski, który zamieszkiwany jest przez 21% ludności kraju. Przyrost naturalny w makroregionie 
południowym utrzymuje się na poziomie wartości zbliżonych do średnich dla kraju. Według 
prognoz ludnościowych Głównego Urzędu Statystycznego do 2035 r. z powodu znacznej 
dynamiki procesu wyludniania region południowy straci obecny prymat pod względem 
liczby mieszkańców. Wyludnianie się ludności również w regionie Polski Południowej bę-
dzie przekładało się na wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych w regionie. 
Celem niniejszego artykułu było wskazanie wpływu starzenia się społeczeństwa na wzrost 
liczby jednoosobowych gospodarstw domowych, co w odczuciu autora udało się z powo-
dzeniem zrealizować. Współczynnik feminizacji w regionie oscyluje w granicach 106-107, 
w starszych przedziałach wiekowych jest istotnie wyższy. Wdów jest pięciokrotnie więcej 
aniżeli wdowców, z kolei rozwódek półtora raza więcej niż rozwodników. W województwie 
mazowieckim jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowią 10% ludności województwa, 
w województwie łódzkim z wyliczeń własnych uzyskano wyniki na zbliżonym poziomie 9,8%, 
w województwie śląskim 9,2% stanowią jednoosobowe gospodarstwa domowe w stosunku 
do liczby ludności w województwie, z kolei na obszarze małopolskim jednoosobowe gospo-
darstwa domowe stanowią 7,5% ogólnej liczby ludności w województwie. Pohamowanie ne-
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gatywnych dla polskiej gospodarki procesów demograficznych, a tym samym ograniczenie 
jego negatywnych konsekwencji niesie za sobą podjęcie wysiłku na rzecz dobra wspólnego 
zarówno ze strony społeczeństwa, jak i państwa. Z pewnością niezbędne będzie podjęcie 
narodowych działań w kierunku ograniczenia negatywnych konsekwencji dla polskiej go-
spodarki, co wymaga podjęcia głębokich reform systemowych, w szczególności w takich 
obszarach jak polityka zatrudnienia czy system świadczeń społecznych. Polacy borykają się 
z problemami nieudolnego systemu edukacji, co odbija się niestety na najmłodszym poko-
leniu i przeciwdziała z powodzeniem polityce rodzinnej [Raport starzejące się społeczeństwo 
jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek, ss. 11-13]. W związku z naturalnym 
wydłużaniem się cyklu życia osób tzw. „trzeciego wieku” (prowadzących jednoosobowe 
gospodarstwa domowe) prawdopodobieństwo wyrzeczenia konsumpcyjnego na rzecz ro-
dziców z tytułu dofinansowania i koniecznej pomocy z zewnątrz jest jak najbardziej realnym 
scenariuszem nie tylko dla regionu Polski Południowej.
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The Elements of Competitiveness of Tourism in Poland

Abstract: This paper analyzes the competitiveness of tourism in Poland, including major 
factors determining this competitiveness. The analysis showed large differentiation of in-
tensity of tourism between voivodeships. Alongside are also the factors shaping the distri-
bution of tourism. The evaluation indicated that main factors determining the intensity of 
tourism in certain area are factors not related to natural beauty but linked to the overall 
economic development, advantageous position if it comes to population, economic gro-
wth and broadly understood culture. Contrary, the factors like exceptional natural beauty 
and large percentage of woodlands play more important role in the areas with lower overall 
intensity of tourism.
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Wstęp 

Rozwój turystyki w ostatnich dziesięcioleciach w skali świata i poszczególnych krajów spo-
wodował, że działalność ta stała się istotnym sektorem gospodarki, wnoszącym znaczny 
wkład w wytwarzanie produktu społecznego i stanowiącym ważne źródło zatrudnienia 
i przychodów ludności. Jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki, udział gospodarki tu-
rystycznej w światowym produkcie krajowym brutto (PKB) jest szacowany na 9,1%, a w za-
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trudnieniu około 8,7% [Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011 2013, 
s. 74]. W Polsce, jak wynika z tego samego źródła, udział sektora turystyki w tworzeniu pro-
duktu społecznego w latach 2007-2011 oscylował w przedziale 5%-6%. Oznacza to, że jest 
on prawie dwukrotnie większy niż np. rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa łącz-
nie – w 2010 r. wynosił 3,3% [Rocznik Statystyczny RP 2011, s. 682].

Cechą charakterystyczną ruchu turystycznego jest jego znaczne zróżnicowanie za-
równo pomiędzy poszczególnymi krajami, regionami, a także mniejszymi jednostkami 
przestrzennymi. Powstaje więc pytanie, czy w każdych warunkach i ewentualnie w jakich 
można liczyć na intensywniejszy rozwój turystyki. W związku z tym istotnym elementem 
jest rozpoznanie czynników kształtujących ten ruch. Wnioski takie mogą być przydatne 
dla polityki turystycznej i gospodarczej w zakresie dalszego, ukierunkowanego rozwoju 
kraju i regionów.

Celem opracowania jest rozpoznanie konkurencyjności obszaru Polski w zakresie tu-
rystyki przez pryzmat ogólnego ruchu turystycznego oraz czynników ten ruch determi-
nujących. Jako jednostkę statystyczną badań w ramach Polski przyjęto obszar poszcze-
gólnych województw. Okres badań obejmuje przede wszystkim rok 2012. Istotniejsze 
elementy ruchu turystycznego były porównywane z rokiem 2005. Okres 2005-2012 jest 
dość charakterystyczny z kilku względów, a mianowicie funkcjonowania w strukturach 
Unii Europejskiej, dość pozytywnych rezultatów jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, 
w szczególności pierwsze lata tego okresu, a następnie sytuacji kryzysowej w gospo-
darce, która niewątpliwie znajduje odzwierciedlenie w ruchu turystycznym. Turystyka 
bowiem jako sektor gospodarki zaspokajający potrzeby wyższego rzędu, w przypadku 
pogarszania sytuacji gospodarczej i dochodowej ludności, odczuwa jej skutki w pierw-
szej kolejności przede wszystkim poprzez spadek ruchu turystycznego.

Materiały źródłowe stanowią opracowania statystyki państwowej Głównego Urzę-
du Statystycznego (GUS). Do opracowania podjętej problematyki wykorzystano przede 
wszystkim metodę analizy z szerokim zastosowaniem technik statystyki matematycznej 
– zestawień tabelarycznych oraz w celu bardziej precyzyjnego przedstawienia zależno-
ści również metody korelacji prostej. 

Opracowanie ma przede wszystkim charakter empiryczny. Jest oparte na bada-
niach własnych zaprezentowanej problematyki. W treści używa się pojęć i terminów 
powszechnie dostępnych w literaturze związanej z turystyką. W związku z tym warstwę 
eksplikacyjną, związaną z wyjaśnianiem pojęć i terminów, ograniczono do niezbędnego 
minimum zapewniającego ciągłość dyskusji. Na tym tle warto jednak przybliżyć poję-
cie „konkurencyjności”, które w literaturze nie jest jednoznacznie określone [Stachowiak 
2007, s. 16; Gorynia, Jankowska 2008, s. 51]. Nie wdając się w szczegółowe rozważania 
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semantyczne tego pojęcia należy stwierdzić za Brodowską-Szewczuk [2009, s. 87], że 
„konkurencyjnością nazywa się zdolność podmiotu do konkurowania”. Podobne stwier-
dzenie znajduje się w definicji przyjętej przez OECD [Lipiec-Zajchowska 2000, s. 12]: 
„konkurencyjność gospodarki to zdolność do sprostania konkurencji…”. Konkurencja 
natomiast w Słowniku poprawnej polszczyzny [1980, s. 262] jest synonimem „rywaliza-
cji”, „współzawodnictwa”. Dość adekwatną do podejmowanej problematyki definicję 
konkurencyjności w odniesieniu do rozwoju regionalnego podaje Winiarski [1999, s. 9], 
precyzując ją „jako zdolność regionów do przystosowywania się do zmieniających się 
warunków, pod kątem utrzymania lub poprawy pozycji w toczącym się również między 
regionami współzawodnictwie”. Na podstawie wyżej przytoczonych określeń można 
skonstatować, że obszar odznaczający się konkurencyjnością to przestrzeń mająca prze-
wagę w stosunku do innych z punktu widzenia cech, które są celowe i pożądane w da-
nym zakresie lub wymiarze. W przypadku turystyki rozważania koncentrują się przede 
wszystkim na jej wpływie na ogólny rozwój danego regionu (obszaru). 

Struktura części zasadniczej opracowania wynika z treści zaprezentowanego wyżej 
tematu. Wyraźnie daje się wydzielić następujące części:

 · ocena ruchu turystycznego w województwach w Polsce,
 · ważniejsze czynniki różnicujące ruch turystyczny w Polsce.

Zróżnicowanie ruchu turystycznego pomiędzy 
województwami w Polsce

Ruch turystyczny w przestrzeni naszego kraju jest zróżnicowany zarówno pod względem 
jego nasilenia (natężenia), jak i celu podróży turystycznych. Pod względem wymienio-
nych kryteriów daje się wyróżnić trzy grupy województw (tabela 1).

Elementy konkurencyjności turystycznej na obszarze Polski
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Tabela 1. Parametry charakteryzujące ruch turystyczny w Polsce w 2012 r.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Województw 2006 (2006), GUS, Warszawa; 

Rocznik Statystyczny Województw 2013 (2013), GUS, Warszawa.
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Analiza danych zawartych w tabeli 1 prowadzi do następujących spostrzeżeń: pierw-
szą grupę stanowi 6 województw, tj. zachodniopomorskie, małopolskie, pomorskie, 
mazowieckie, dolnośląskie i śląskie, w której to grupie koncentruje się 69,6% ogólnego 
ruchu turystycznego (43150,3 tys. udzielonych noclegów). Pod względem celu podróży 
grupę tę można najogólniej scharakteryzować jako miejsce wypoczynku nad morzem 
i w górach. Województwo mazowieckie w tej grupie zawdzięcza swój udział głównie 
Warszawie, w której koncentruje się ruch turystyczny związany z szeroko rozumianą kul-
turą, biznesem i centrum administracyjnym naszego kraju oraz przyjazdami gości z kraju 
i zagranicy. 

Druga grupa – 6 województw, do której zaliczono: kujawsko-pomorskie, wielkopol-
skie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie i łódzkie obejmuje tylko 21,1% ruchu tury-
stycznego Polski i związany jest on w zależności od województwa bądź to z górami, je-
ziorami, ruchem turystycznym powiązanym z większymi rzekami, kompleksami leśnymi 
oraz dziedzictwem kulturowym.

Trzecią grupę tworzy 5 województw tj. lubelskie, świętokrzyskie, lubuskie, podlaskie 
i opolskie – o najniższym w skali kraju ruchu turystycznym. Na obszarze tej grupy woje-
wództw koncentruje się zaledwie 9,3% ogólnego ruchu turystycznego. W porównaniu 
z grupą I liczba udzielonych noclegów jest tu ponad siedmiokrotnie mniejsza. Względ-
nie niewielki ruch turystyczny na tym obszarze jest związany głównie z lokalnymi walo-
rami przyrodniczymi i kulturowymi.

W latach 2005-2012 nastąpił wzrost ruchu turystycznego we wszystkich wojewódz-
twach w Polsce. Średni wzrost w kraju wyniósł w tym czasie 27,6%. Ogólnie należy stwier-
dzić, że relatywnie większy przyrost ruchu turystycznego w latach 2005-2012 wystąpił 
w województwach, w których był niższy jego poziom na początku badanego okresu, 
czyli dało się zaobserwować zjawisko pewnej zbieżności (konwergencji). Tendencję tę 
potwierdza ujemny wskaźnik korelacji dynamiki wzrostu w latach 2005-2012 z ogólnym 
ruchem turystycznym, który wyniósł r = -0,23.

Z ogólnym ruchem turystycznym ściśle związane są miejsca noclegowe. Wskaźnik 
korelacji opisujący te zależności był prawie bliski 1,0 (wyniósł r = 0,95). Warunkiem więc 
wzrostu ruchu turystycznego jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc noclegowych. 
Z udzielonymi noclegami w liczbach bezwzględnych (w tys.) ścisły związek wykazuje 
również ich wskaźnik przeliczony na 1000 ludności. Wskaźnik korelacji pomiędzy tymi 
wielkościami wyniósł r = 0,84, co uzasadnia przyjęcie udzielonych noclegów w liczbach 
bezwzględnych jako zmiennej zależnej, tj. zasadniczego kryterium grupowania woje-
wództw w tabeli 1 i odnoszenie w dalszej części opracowania do tej zmiennej również 
czynników ruchu turystycznego.
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W tabeli 1 ostatnia kolumna pokazuje liczbę udzielonych noclegów w tzw. poko-
jach gościnnych i kwaterach agroturystycznych. Z oceny tej wynika, że w porównaniu do 
ogólnego ruchu turystycznego udzielone noclegi w pokojach gościnnych i kwaterach 
agroturystycznych stanowią niewielki odsetek – zaledwie 3,3%. Wysoki wskaźnik korela-
cji tego ruchu z ogólnym ruchem turystycznym wynosi r = 0,83, co oznacza, że ruch tury-
styczny w oparciu o pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne koncentruje się głównie 
w rejonach o większym nasileniu tradycyjnej turystyki. Z tego wynika, że właściciele po-
koi gościnnych i kwater agroturystycznych wychodzą z założenia, że skoro jest zaintere-
sowanie na danym obszarze tradycyjną turystyką, to znajdzie się również miejsce i dla 
ich działalności. Na obszarach natomiast gdzie ogólny ruch turystyczny jest relatywnie 
słaby, mniejsze jest także zainteresowanie świadczeniem usług noclegowych w poko-
jach gościnnych i kwaterach agroturystycznych.

Czynniki różnicujące ruch turystyczny pomiędzy 
województwami w Polsce

Do oceny czynników różnicujących ruch turystyczny w kraju wykorzystano wskaźni-
ki charakteryzujące sytuację ludnościową, przyrodniczą, ekonomiczną, infrastrukturę, 
a także szeroko rozumianą kulturę i bezpieczeństwo ludności. Czynniki charakteryzują-
ce wymienione wyżej zagadnienia w podziale na grupy województw, wyodrębnione ze 
względu na bezwzględną wielkość ruchu turystycznego, przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Czynniki różnicujące ruch turystyczny w Polsce w 2012 r.
Lp. Wyszczególnienie Polska w tym grupy województw

ogółem rxy I II III
1 Udzielono noclegów w tys. 62014,9 1,00 43159,3 13076,8 5787,4

2 Ludność:
na 1 km2

w miastach jako % ogółu
powyżej 65 lat jako % ogółu
saldo migracji na 1000 ludności

123
60,6
14,2
-0,2

0,30
0,36
-0,25
-0,62

182
65,8
14,1
0,8

110
56,0
13,7
-0,8

87
53,4
14,6
-1,7

2 Pracujący na 1000 ludności 359 0,04 353 347 335
3 Stopa bezrobocia w % 13,4 -0,16 13,1 15,9 15,0
4 Powierzchnia o szczególnych walo-

rach przyrodniczych w % powierzchni 
ogólnej

32,5 -0,13 29,4 34,9 37,0

5 Lesistość w % 29,3 0,08 30,8 27,8 31,5
6 PKB per capita w zł 39665 0,36 42999 33213 29904
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7 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w zł

3530 0,36 3568 3093 3125

8 Podmioty gospodarki narodowej na 
10 tys. ludności

1032 0,67 1150 900 887

9 Drogi o twardej nawierzchni na 100 
km2 w km

89,8 0,22 109,0 85,9 82,0

10 Widzowie na 1000 ludności: w kinach
w teatrach

973
277

0,55
0,46

1169
325

717
220

660
175

11 Wypożyczone księgozbiory na 1000 
ludności

3166 0,14 3087 3158 3053

12 Przestępstwa na 1000 ludności 291 0,38 323 255 291

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Województw 2013 (2013) GUS, Warszawa.

Analiza danych zawartych w tabeli 2 wskazuje, że czynnikami różnicującymi 
ruch turystyczny pomiędzy województwami w Polsce są przede wszystkim czynniki 
pozaprzyrodnicze. Parametry opisujące te czynniki są szczególnie wyraźne w wo-
jewództwach o większym i największym nasileniu ruchu turystycznego. Czynniki 
natomiast przyrodnicze, które w niniejszym opracowaniu są reprezentowane przez 
udział powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych w powierzchni ogólnej 
i lesistość z ruchem turystycznym nie wykazują istotniejszych związków współzależ-
ności. Współczynnik korelacji w przypadku pierwszego z wymienionych czynników 
wynosi r = -0,13, natomiast w drugim – r = 0,08. Bezwzględny poziom tych czynni-
ków w grupie III (o najmniejszym ruchu turystycznym), w szczególności jeśli chodzi 
o udział powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych w powierzchni ogól-
nej jest wysoki, wynosi bowiem 37,0%, podczas gdy w grupie I – 29,4% i II – 34,9%. 
Świadczy to o tym, że podstawą ruchu turystycznego w tych województwach są 
obszary przyrodniczo cenne.

Spośród czynników opisujących ludność, ściślejsze związki z ruchem turystycz-
nym wykazuje zaludnienie danych obszarów (ludność na 1km2 powierzchni ogólnej), 
przy czym stwierdza się w tym przypadku związek korelacyjny dodatni (r = 0,30), czyli 
większy ruch turystyczny obserwuje się na terenach bardziej zaludnionych. Potwier-
dza to również drugi czynnik z tej grupy, a mianowicie udział ludności w miastach 
– związek korelacyjny dodatni (r = 0,36). Ruch turystyczny jest także większy na ob-
szarach o mniejszym udziale ludności w wieku poprodukcyjnym (r = - 0,25). Z obsza-
rów o większym ruchu turystycznym ludność w mniejszym stopniu migruje do innych 
regionów i zagranicę lub nawet jest notowane dodatnie saldo migracji do tych ob-
szarów. Wskaźnik korelacji pomiędzy tymi zmiennymi jest dość wysoki – r = - 0,62. 
W III grupie województw wymienione parametry są mniej korzystne. Jest to obszar 
o ponad dwukrotnie mniejszym zaludnieniu, wyższym odsetku ludności w wieku po-
produkcyjnym i wyższym saldzie migracji.
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Jeśli chodzi o związki ruchu turystycznego ze stopą bezrobocia, to nie obserwuje się 
tu wyraźnych tendencji. Związek korelacyjny pomiędzy tymi wielkościami nie jest zbyt 
ścisły, ale ujemny (r = -0,16), co daje minimalną przewagę regionom o wyższym ruchu 
turystycznym (niższa stopa bezrobocia). Na obszarach o wyższym ruchu turystycznym 
jest także nieco większa liczba ludności pracującej w przeliczeniu na 1000 ludności, acz-
kolwiek statystycznie ten związek jest bardzo słaby (r = 0,04).

Wyraźne natomiast związki z ruchem turystycznym stwierdza się z parametrami 
charakteryzującymi ogólny rozwój gospodarczy, tj. PKB per capita i przeciętnym mie-
sięcznym wynagrodzeniem brutto. W przypadku obu tych czynników wskaźnik korelacji 
wyniósł po r = 0,36. Jeszcze ściślejsze związki stwierdzono z czynnikiem charakteryzu-
jącym przedsiębiorczość, tj. liczbą podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych 
w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności – r = 0,67. PKB per capita w III grupie 
województw wynosi 29904 zł i jest o około 13 tys. zł niższy w porównaniu z grupą I. Prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie brutto jest niższe odpowiednio o 443 zł.

Pozytywny wpływ, ale niezbyt silny, na ruch turystyczny wykazuje czynnik charak-
teryzujący wyposażenie infrastrukturalne, a mianowicie drogi o nawierzchni twardej 
na 100 km2 w km (r = 0,22).

Wyraźniejszy i dodatni związek z ruchem turystycznym wykazują również czynniki 
z grupy kulturowych. W województwach o większym ruchu turystycznym więcej jest wi-
dzów na 1000 ludności w kinach – r = 0,55 i w teatrach – r = 0,46. Mniej ścisłe, ale dodat-
nie związki występują w zakresie wypożyczania księgozbiorów w przeliczeniu na 1000 
ludności – r = 0,14.

Większy ruch turystyczny sprzyja jednak większej przestępczości. Badany związek 
w tym zakresie jest statystycznie dość wyraźny r = 0,38.

Zakończenie

Opracowanie jest poświęcone ocenie konkurencyjności turystycznej obszaru Polski 
oraz ważniejszym czynnikom ją determinującym. Analiza wykazała bardzo duże zróż-
nicowanie ruchu turystycznego pomiędzy województwami na obszarze Polski. Różni-
ce pomiędzy grupą I województw o najwyższym ruchu turystycznym (6 województw, 
tj. zachodniopomorskie, małopolskie, pomorskie, mazowieckie, dolnośląskie i śląskie) 
z ogólną liczą udzielonych noclegów wynoszącą 43150,3 tys. a grupą III (5 województw 
tj. lubelskie, świętokrzyskie, lubuskie, podlaskie i opolskie) odpowiednio o najniższej 
liczbie udzielonych noclegów – 5787,4 tys. są ponad siedmiokrotne. Analiza czynników 
ruchu turystycznego pomiędzy województwami w Polsce doprowadziła do wniosku, że 
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zasadniczymi czynnikami różnicującymi ruch turystyczny są czynniki pozaprzyrodnicze, 
w tym w szczególności czynniki związane z rozwojem gospodarczym, korzystniejszą sy-
tuacją ludnościową, przedsiębiorczością, infrastrukturą, a także kulturą. W grupie woje-
wództw o najniższym poziomie ruchu turystycznego wymienione czynniki kształtują się 
mniej korzystnie. Jednocześnie obszar tych województw cechuje się znaczną przewagą 
jeśli chodzi o walory przyrodnicze, przede wszystkim wysoki jest tu udział powierzchni 
o szczególnych walorach przyrodniczych i powierzchni zalesionych. Należy nadmienić, 
że ubocznym, negatywnym zjawiskiem związanym z ruchem turystycznym jest jednak 
wzrost przestępczości. Większą przestępczość notuje się na obszarach o wyższym ruchu 
turystycznym.

Na podstawie wyżej przedstawionych ocen można skonstatować, że dalszy rozwój 
ruchu turystycznego, w szczególności w grupie III województw (o najniższym poziomie 
ruchu turystycznego) w oparciu o walory przyrodnicze może nie przynieść oczekiwa-
nych rezultatów. Istotą bowiem turystyki opartej na walorach przyrodniczych, głównie 
jeśli chodzi o puszcze, lasy, rzeki, parki narodowe i krajobrazowe jest jej mniej masowy 
charakter. Z tego wynika, że warunkiem dalszego rozwoju turystyki na tych obszarach 
jest konieczność wykreowania nowych produktów turystycznych i to w oparciu głównie 
o walory pozaprzyrodnicze. 
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Rola i znaczenie funduszy unijnych w procesie rewitalizacji 

The Role and Importance of EU Funds in the Process of 
Revitalization

Abstract: Revitalization is a comprehensive program to rebuild degraded urban fabric. To 
be able to be properly performed are necessary for this purpose adequate funds. Howe-
ver, the funds available to the government are insufficient in relation to the scale of needs. 
Firstly, the fact that the regeneration process is a process complex, and second year of ne-
glect the degradation caused escalating scale. Therefore, the local government is largely 
based on external public sources which include resources from EU funds. European funds 
have created new opportunities for improving the condition of cities, accelerating the pro-
cess of rebuilding a degraded space. Their significance from period to period is constantly 
increasing making them an important source of financial support. The aim of this article is 
to identify the place and role they play cash flows of EU funds in the process of rebuilding 
degraded urban fabric. Research methods used in the article are based on: studying litera-
ture, simple statistical methods that focus on the analysis of figures on the value of finan-
cing regeneration projects in provinces and provincial cities.
Keywords: European funds, revitalization, local government

Wstęp 

Rewitalizacja jest jednym z najbardziej kosztochłonnych procesów występujących 
w miastach. Przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych wymaga bardzo precyzyjnego 
określenia niezbędnych środków pieniężnych potrzebnych w długim horyzoncie czaso-

1 magdalena.slebocka@uni.lodz.pl

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE
Wydawnictwo SAN | ISSN 1733-2486

Tom XVI | Zeszyt 8 | Część II | ss. 71–81



72

wym, a z uwagi na fakt, że miasta nie są w stanie samodzielnie pokryć wszystkich kosz-
tów związanych z tym procesem, pozyskanie na ten cel odpowiednich funduszy stanowi 
dla jednostek samorządu terytorialnego duże wyzwanie. 

Celem artykułu jest wskazanie miejsca i roli, jaką pełnią środki pozyskiwane z fundu-
szy unijnych w procesie odbudowy zdegradowanej tkanki miejskiej. 

Odbudowa zniszczonych obszarów miejskich jest niezwykle złożonym procesem, 
w którym optymalne wykorzystanie pozyskanych z Unii Europejskiej środków pienięż-
nych nabiera na znaczeniu zważywszy, że fundusze unijne stanowią ważny element 
wsparcia budżetów samorządowych. Lepsze wykorzystanie środków unijnych przyczyni 
się nie tylko do poprawy przestrzeni miejskiej, ale także do podniesienia poziomu życia 
mieszkańców ją użytkujących, szczególnie w obecnej perspektywie finansowej, która 
jak powszechnie wiadomo jest ostatnim tak „hojnym” okresem wsparcia finansowego 
z Unii Europejskiej. 

Metody badawcze wykorzystane w artykule opierają się na: studiach literaturowych 
oraz na prostych metodach statystycznych, skupiających się na analizie danych liczbo-
wych, dotyczących wartości dofinansowania projektów rewitalizacyjnych w wojewódz-
twach i miastach wojewódzkich.

Rewitalizacja jako gwarant rozwoju zdegradowanych 
obszarów

Pod pojęciem rewitalizacji rozumie się szereg różnorodnych przedsięwzięć mających 
na celu kompleksową odbudowę zdegradowanej tkanki miejskiej. Jest ona uznana 
za kluczowe wyzwanie, przed jakim stają samorządy terytorialne. Wyzwanie wymagają-
ce obecnie zintegrowanego, kompleksowego podejścia.

Początkowo rewitalizacja obszarów zdegradowanych traktowana była jako plan wy-
tyczający ramy procesu odbudowy czy odrestaurowania zniszczonej struktury miejskiej. 
Nawet sama definicja rewitalizacji zawężała ten proces do działań z zakresu remontu 
i modernizacji. Obecnie proces rewitalizacyjny odnoszony jest do kompleksowego funk-
cjonowania w obrębie zdegradowanej tkanki miejskiej. Cechą charakterystyczną działań 
rewitalizacyjnych jest ich kompleksowość i interdyscyplinarny charakter, a to przekłada się 
nie tylko na czas ich realizacji, z reguły obejmujący kilka lat, ale także potrzebę ciągłego 
monitorowania, modyfikacji i aktualizacji całego procesu. Istotną rolę na każdym etapie 
tego procesu odgrywa także partycypacja społeczna oraz konieczność uzupełniania puli 
środków finansowych o środki pochodzące z funduszy unijnych. Do podstawowych cech 
rewitalizacji pozwalającej odróżnić ją od innych działań naprawczych zalicza się m.in.: 
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 · precyzyjnie określany cel podejmowanych w obrębie zdegradowanej tkanki miej-
skiej działań;
 · włączenie i udział partnerów lokalnych m.in. z sektora: publicznego, pozarządowe-

go, biznesu; partycypacja mieszkańców terenów podlegających odbudowie oraz po-
zyskiwanie funduszy z zagranicznych źródeł publicznych;
 · kompleksowość podejmowanych działań uwzględniająca wszystkie istotne aspekty 

tego procesu, począwszy od momentu diagnozy poprzez przedstawienie planu na-
prawczego łącznie z zestawem narzędzi służących naprawie do ponownego przywró-
cenia funkcji użytkowych.

Z tego wynika, że „rewitalizacja to sprawa bardzo szeroka – jej częścią mogą być np. (…) 
sprawy klimatyczne, związane z wymianą źródeł ciepła na niskoemisyjne czy termomoder-
nizacją. To również sprawy społeczne, zdegradowane tereny czy dzielnice miast, drogi lokal-
ne na takich obszarach, a nawet zadania w sferze kultury” [Rewitalizacja priorytetem…].

Rewitalizacja uważana jest zarówno w środowisku urbanistów, architektów, jak i fi-
nansistów za skuteczny instrument wdrażający w życie społecznie pożądane oraz trwałe 
zmiany w obszarach zurbanizowanych [Strzelecka 2011, s. 664]. Dobrze przeprowadzona 
wpływa w zintegrowany sposób na rozwój obszarów zurbanizowanych m.in. poprzez: 
rozwój rynku pracy oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczości 
lokalnej [www.pracodawcy.pl]. Zatem można bezdyskusyjnie stwierdzić, że jej znacze-
nie dla prawidłowego rozwoju miasta jest niezmiernie istotne.

Wykorzystanie funduszy unijnych dla procesów 
rewitalizacyjnych

Proces rewitalizacji to nie tylko ustalenia prawne, mające zagwarantować prawidłowy 
rozwój miast, ale także środki pieniężne przeznaczone na realizację założeń zawartych 
w programach rewitalizacyjnych. Każda jednostka samorządu terytorialnego gwarantu-
je środki finansowe na realizację zadań wpisujących się w program rewitalizacyjny. Jest 
to przede wszystkim ważne z uwagi na fakt, że na chwilę obecną rewitalizacja stanowi 
jeden z priorytetów rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego. Ogólnie finanso-
wanie tego procesu odbywać się może z następujących źródeł:

 · środki publiczne, lokalne i zewnętrzne,
 · środki organizacji pozarządowych,
 · środki prywatne pochodzące od inwestorów i przedsiębiorców,
 · wkład własny mieszkańców rewitalizowanego obszaru.
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Największa część środków finansowych przeznaczanych na realizację zadań z zakresu rewi-
talizacji pochodzi z wpływów z podatków i opłat lokalnych, dochodów związanych z gospoda-
rowaniem mieniem komunalnym, a także redystrybucji środków między budżetem państwa 
a JST [Ryszko 2012, s. 131]. Jednakże należy mieć świadomość, że środki którymi dysponuje 
samorząd są niewystarczające w stosunku do skali potrzeb. Po pierwsze dla tego, że proces re-
witalizacji jest procesem kompleksowym, a po drugie lata zaniedbań spowodowały eskalację 
skali degradacji. Dlatego też jednostki samorządu terytorialnego w dużej mierze posiłkują się 
zewnętrznymi źródłami publicznymi, jakimi są środki pochodzące z funduszy unijnych. „Środ-
ki unijne mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania wielu jednostek samorządowych, jak 
i rozwoju. Poprzez integrację z Unią Europejską głównymi korzyściami dla Polski wynikającymi 
z członkostwa są napływające do regionów fundusze” [Porębska 2014, s. 193]. Generalnie fun-
dusze europejskie umożliwiają samorządom realizację szeregu istotnych zadań m.in. tych z za-
kresu odnowy zdegradowanej przestrzeni. Świadczy o tym nie tylko liczba projektów rewitali-
zacyjnych finansowanych przy pomocy środków pochodzących z Unii Europejskiej projektów 
rewitalizacyjnych, ale także kwoty przeznaczone na ten cel. Liczba projektów realizowanych 
przy udziale wsparcia unijnego została przedstawiona w tabeli 1.

Tabela 1. Liczba projektów rewitalizacyjnych realizowana z finansowym wsparciem 
unijnym w województwach i miastach wojewódzkich w latach 2007-2013

Wyszczególnienie Lata %
Województwo Miasto Liczba projek-

tów w woje-
wództwie

Liczba projek-
tów w mieście

dolnośląskie Wrocław 430 65 15,11
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz/Toruń 227 29/86 50,66
lubelskie Lublin 59 16 27,11
lubuskie Gorzów Wielkopolski/

Zielona Góra
51 3/8 21,56

łódzkie Łódź 39 8 20,51
małopolskie Kraków 66 3 4,54
mazowieckie Warszawa 28 5 17,85
opolskie Opole 45 9 20,00
podkarpackie Rzeszów 89 3 3,37
podlaskie Białystok 0 0 -
pomorskie Gdańsk 134 5 3,73
śląskie Katowice 141 11 7,80
świętokrzyskie Kielce 78 3 3,84
warmińsko-mazurskie Olsztyn 194 59 30,41
wielkopolskie Poznań 8 1 12,50
zachodniopomorskie Szczecin 63 15 23,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronach http://www.mapadotacji.gov.

pl/projekty, dostęp: 16 czerwca 2015 r.
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Na podstawie danych zawartych w tabeli 1, dotyczących liczby projektów rewitalizacyjnych 
realizowanych z wsparciem unijnym w województwach i ich stolicach, można zauważyć, że:

 · liczba projektów z zakresu działań obejmujących odbudowę zdegradowanej tkanki 
mieści się w przedziale od kilku do kilkuset. Najwięcej projektów rewitalizacyjnych re-
alizowanych było w województwie dolnośląskim, aż 430, województwie kujawsko-po-
morskim – 227 oraz województwie warmińsko-mazurskim – 194. Najmniej projektów 
wpisujących się w schemat rewitalizacyjny odnotowano w województwie wielkopol-
skim, bo tylko 8 oraz województwie łódzkim – 39;
 · liczba projektów rewitalizacyjnych realizowanych w miastach wojewódzkich (łącznie z mia-

stami z siedzibą sejmiku wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego) mieści się również w prze-
dziale od kilku do kilkunastu. Wyjątek stanowią Wrocław z liczbą projektów 65, Bydgoszcz i To-
ruń – 115, oraz Olsztyn – 59. Najmniej projektów zrealizowano w tym okresie w Poznaniu, tylko 
1 i Krakowie – 3. Należy jednak pamiętać, że choć ilość projektów jest niewielka to zarówno ich 
jakość, jak i wielkość zaangażowanych środków jest istotna dla budżetu miasta;
 · największy udział, porównując liczbę projektów rewitalizacyjnych realizowanych 

w mieście wojewódzkim w stosunku do województwa, występuje w województwie 
kujawsko-pomorskim, gdzie aż 50,66% wszystkich projektów realizowanych w mieście 
wojewódzkim to projekty realizowane mieście będącym siedzibą urzędu marszałkow-
skiego, województwie warmińsko-mazurskim – 30,41% oraz województwie lubelskim 
– 27,11%. Najniższy udział odnotowany został w województwie podkarpackim – 3,37%, 
pomorskim 3,73% i świętokrzyskim 3,84%. Z jednej strony związane może to być po 
pierwsze z trudną sytuacją występującą w całym regionie czy niską aplikowalnością 
wniosków unijnych lub dobrą kondycją miast wojewódzkich i niskim stopniem ich de-
gradacji, która wpisuje w działania z zakresu rewitalizacji.

Liczba projektów powiązana jest także z wielkością wpływów pieniężnych przeznaczanych 
na procesy rewitalizacyjne, pochodzących zarówno z budżetów samorządów terytorialnych oraz 
z Unii Europejskiej. W tabeli 2 przedstawione zostały dane dotyczące wielkości środków pienięż-
nych przeznaczanych przez województwa i miasta wojewódzkie na działania rewitalizacyjne oraz 
kwoty dofinansowania uzyskanego z Unii Europejskiej, które przeznaczone zostały na ten cel.

Tabela 2. Wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na rewitalizację w woje-
wództwach i miastach wojewódzkich w latach 2007-2013

Województwo Wartość  
projektu [zł]

Dofinanso-
wanie  
z EU [zł]

Miasto Wartość pro-
jektu [zł]

Dofinansowa-
nie z EU [zł]

dolnośląskie 853 608 011,7 465 520 122,1 Wrocław 94 820 021,56 46 307 600,57
kujawsko-
-pomorskie

890 602 873 482 721 304,4 Bydgoszcz/
Toruń

354 832 307 185 790 116,3

lubelskie 491 695 467,3 307 195 989,9 Lublin 181 112 674,8 116 003 364,3
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lubuskie 328 929 981 166 104 718,6 Gorzów 
Wielkopol-
ski/ 
Zielona 
Góra

91 888 039,02 49 831 323,09

łódzkie 941 206 687,5 397 831 412,8 Łódź 567 157 553,8 172 720 648,7
małopolskie 531 091 690,7 276 066 788,8 Kraków 45 401 138,34 18 659 231,3
mazowieckie 403 496 636,9 331 795 946,7 Warszawa 150 466 428,3 137 526 377,9
opolskie 223 488 187,7 144 554 305,7 Opole 59 265 912,84 42 988 628,82
podkarpackie 385 345 686,1 265 344 157,2 Rzeszów 32 159 919,38 25 723 515,61
podlaskie 0 0 Białystok 0 0
pomorskie 781 255 570,6 492 688 875,6 Gdańsk 131 674 398,2 66 526 009,04
śląskie 2 009 047 885 1 341 157 456 Katowice 742 914 987,8 461 680 313,6
świętokrzyskie 500 219 115,1 288 792 984,5 Kielce 100 483 025,1 72 561 515,99
warmińsko-
-mazurskie

676 105 477,5 372 687 153,3 Olsztyn 235 333 167,7 117 231 736,8

wielkopolskie 387 830 501,1 312 565 496 Poznań 66 671 788,87 20 127 060,19
zachodniopo-
morskie

280 030 899,2 204 376 622,5 Szczecin 32 556 961,91 10 945 604,73

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronach http://www.mapadotacji.gov.

pl/projekty, dostęp: 18 czerwca 2015 r.

Analizując dane zawarte w tabeli 2, dotyczące wykorzystania środków unijnych prze-
znaczonych na realizację programów rewitalizacyjnych w województwach i miastach 
wojewódzkich w poprzednim okresie finansowania, można zauważyć, że:

 · największa kwota dofinansowania projektów unijnych odnotowana została w woje-
wództwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Województwa te otrzymały prawie 500 
mln zł na realizację projektów wpisujących się program odbudowy zdegradowanej tkanki 
miejskiej. Najmniejsze dofinansowanie otrzymało województwo opolskie oraz wojewódz-
two lubuskie. Różnica pomiędzy województwem pomorskim, czyli tym województwem, 
które otrzymało największe finansowe wsparcie, a województwem opolskim, wojewódz-
twem, które uzyskało najmniejszą kwotę dofinansowania, wyniosła aż 348 mln zł;
 · z miast największą kwotę dofinansowania projektów rewitalizacyjnych otrzymały Ka-

towice ok. 461 mln zł i Łódź prawie 173 mln zł. Najniższe wsparcie finansowe uzyskały: 
Szczecin niecałe 11 mln zł (przy liczbie realizowanych projektów 65) oraz Kraków ok. 18 
mln zł (liczna projektów 3). Trzecim miastem, które otrzymało najmniej środków pienięż-
nych z funduszy unijnych był Poznań z kwotą ok. 20 mln zł. Należy pamiętać, że w tym 
mieście realizowany był tylko 1 projekt wpisujący się w ramy działań rewitalizacyjnych. 
Ogólnie taki stan rzeczy świadczyć może z jednej strony o dobrej kondycji tych miast 
i województw, z drugiej zaś o niewykorzystanych w pełni możliwościach, powiązanych 
prawdopodobnie z brakiem wykwalifikowanej kadry lub brakiem perspektywicznego, 
kompleksowego spojrzenia na problem odbudowy zniszczonej przestrzeni miejskiej.
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Oprócz danych liczbowych ważne przy prawidłowej ocenie wykorzystania potencja-
łu finansowego, jaki dają środki uzyskane z funduszy unijnych, jest określenie udziału, 
jaki stanowią kwoty dofinansowania w ogólnej kwocie przeznaczonej na odbudowę 
zdegradowanej przestrzeni miejskiej. W tabeli 3 zaprezentowano dane obrazujące, jaki 
jest udział dofinansowania unijnego w ogólnej kwocie środków pieniężnych, przezna-
czonych na rewitalizację w badanym okresie.

Tabela 3. Udział dofinansowania unijnego w stosunku do wartości projektów rewitali-
zacyjnych w województwach i miastach wojewódzkich w latach 2007-2013

Wyszczególnienie % udział dofinansowania 
w stosunku do wartości 
projektu
w województwie

% udział dofinansowania 
w stosunku do wartości 
projektu
w mieście

Województwo Miasto 

dolnośląskie Wrocław 54,53 48,83
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz/Toruń 54,20 52,35
lubelskie Lublin 62,47 64,05
lubuskie Gorzów Wielkopol-

ski/Zielona Góra
50,49 54,23

łódzkie Łódź 42,00 30,45
małopolskie Kraków 68,41 72,53
mazowieckie Warszawa 82,23 91,40
opolskie Opole 64,68 72,53
podkarpackie Rzeszów 68,85 79,98
podlaskie Białystok 0 0
pomorskie Gdańsk 63,06 50,52
śląskie Katowice 66,75 62,14
świętokrzyskie Kielce 57,73 72,21
warmińsko-mazur-
skie

Olsztyn 55,12 49,81

wielkopolskie Poznań 80,59 30,18
zachodnio-pomor-
skie

Szczecin 72,98 33,61

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronach http://www.mapadotacji.gov.

pl/projekty, dostęp: 18 czerwca 2015 r.

Z danych zaprezentowanych w tabeli 3 wynika, że:
 · należy pamiętać, że aplikowalność o dofinansowanie z funduszy unijnych uzależnio-

na jest w dużym stopniu od sytuacji finansowej samorządów. Oznacza to, że woje-
wództwa i miasta dysponujące dużym budżetem mają ułatwiony dostęp do środków 
unijnych oraz uzyskują z reguły większe finansowe wsparcie;
 · największe wsparcie finansowe przy realizacji projektów z zakresu działań wpisują-

cych się w program rewitalizacyjny otrzymało województwo mazowieckie, gdzie do-
finansowanie uzyskane z funduszy europejskich stanowiło 82,23% ogólnej wartości 
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projektu, oraz miasto stołeczne Warszawa, w którym wartość dofinansowania uplaso-
wała się na poziomie 91,40% ogółu środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel. 
Najmniej środków pieniężnych z funduszy unijnych udało pozyskać się województwu 
łódzkim, tylko 42%, i miastu Łodzi – 30,45%,

Do pełniejszego zobrazowania wagi problemu funduszy unijnych i kwestii zwią-
zanych z rewitalizacją zdegradowanych terenów miejskich służy wykres 1, obrazujący 
rozkład i związaną z tym koncentrację odbudowy tkanki miejskiej na terenach miast wo-
jewódzkich.

Wykres 1. Udział dofinansowania unijnego w miastach w stosunku do województw 
w latach 2007-2013
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronach http://www.mapadotacji.gov.

pl/projekty, dostęp: 18 czerwca 2015 r.

Wykres 1 prezentuje graficzny obraz kształtowania się udziału projektów rewi-
talizacyjnych realizowanych w miastach wojewódzkich w stosunku do województw 
oraz udziału dofinansowania tych projektów w miastach w stosunku do kwoty przy-
znanej na ten cel województwom. Na tej podstawie można zauważyć, że:
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 · największy udział projektów rewitalizacyjnych dofinansowywanych z środków unij-
nych w ogólnej liczbie projektów w województwie występuje w Łodzi, gdzie 60,25% 
wszystkich projektów rewitalizacyjnych zostało zrealizowanych w mieście wojewódz-
kim. Na następnym miejscu, oprócz Bydgoszczy i Torunia (39,84%), uplasowały się Ka-
towice – 36,97% oraz Lublin – 36,83%. Najniższy udział zanotowany został w Rzeszowie, 
gdzie projekty realizowane w mieście wojewódzkim stanowiły tylko 8,43% wszystkich 
projektów wpisujących się w ten cel oraz Krakowie – 8,54% i Wrocławiu – 11,1%;
 · uzyskana kwota środków unijnych w miastach wojewódzkich w stosunku do całej 

puli dofinansowania unijnego przeznaczonego na cele rewitalizacyjne w wojewódz-
twie największa była w Łodzi, gdzie 43,41% wszystkich środków pieniężnych pozyska-
nych z funduszy unijnych trafiło do budżetu miasta wojewódzkiego oraz w Warszawie 
– 41,44%. Najmniejszy udział dofinansowania otrzymał zaś Szczecin – 5,35%, Poznań 
– 6,43% oraz Kraków – 6,75%. Tak niski udział z pewnością w pierwszym rzędzie zwią-
zany był z niewielką liczbą realizowanych projektów.

Podsumowanie 

Przystąpienie Polski do struktur unijnych stworzyło nowe możliwości związane z pozyski-
waniem niezbędnych środków finansowych przeznaczonych na procesy rewitalizacyjne, 
co zważywszy na ograniczony dostęp do środków pochodzących z funduszy publicznych, 
jak i prywatnych inwestorów jest niezmiernie istotne. Początkowo finansowano przy 
udziale środków unijnych inwestycje o charakterze „twardym”, obejmujące rozbudowę 
infrastruktury drogowej, remont czy modernizacją budynków. Dopiero później nastąpiło 
lokowanie środków w rozwój racjonalnego gospodarowania zrewitalizowaną przestrzenią, 
zmieniając tym samym charakter odbudowanej tkanki miejskiej i osób ją zamieszkujących.

„W okresie programowania polityki rozwoju Unii Europejskiej 2007-2013 wyraźnie zazna-
czył się wzrost zainteresowania problematyką urbanizacji, polityki miejskiej, zrównoważo-
nego rozwoju miast oraz racjonalnego gospodarowania przestrzenią” [www.portalsamo-
rządowy]. Obecnie fundusze europejskie traktują rewitalizację bardzo szeroko. Za pomocą 
programów rewitalizacyjnych odnawiane są nie tylko zdewastowane centra miast, ale także 
przestrzeń służąca rekreacji i wypoczynkowi. Rewitalizacji infrastrukturalnej towarzyszy rów-
nież rewitalizacja społeczna, która pozwala zmienić otoczenie i przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu mieszkańców zdegradowanych terenów. Oznacza to, że realizowane są pro-
jekty z szeroko rozumianej rewitalizacji społeczno-gospodarczej, obejmujące swoim zasię-
giem tereny charakteryzujące się zarówno niskim poziomem rozwoju gospodarczego, jak 
i te, których dynamika rozwoju pozostawia wiele do życzenia [www.ekonomia.rp.pl].
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Niestety wysokość dofinansowania unijnego nie jest wystarczająca w stosunku do skali 
potrzeb. Barierą uzyskania satysfakcjonujących jednostki samorządu terytorialnego środ-
ków pieniężnych, pochodzących z funduszy unijnych, przeznaczonych na procesy rewita-
lizacyjne są ograniczenia budżetowe. Należy pamiętać, że „zdolność jednostki samorządu 
do aplikowania o dofinansowanie środkami unijnymi w tym kontekście uzależniona jest od 
jej sytuacji finansowej. Gminy dysponujące małymi budżetami nie mają zdolności do wy-
stępowania o duże dotacje, nie są bowiem w stanie zapewnić wkładu własnego ustalonego 
z reguły na poziomie mieszczącym się w przedziale 30-70% [Wyszkowska 2010, s. 100].

Jak wskazują przeprowadzone badania, środki uzyskane z budżetu unijnego na reali-
zację projektów rewitalizacyjnych, będące w dyspozycji samorządu, choć stanowią istotne 
wsparcie, to nadal są niewystarczające w stosunku do skali potrzeb. W poprzednim okresie 
programowania, czyli w latach 2007-2013, przyznana na ten cel kwota wynosiła ok. 5 mld 
zł, zaś obecny okres, obejmujący lata 2014-2020, wyasygnuje na procesy związane z działa-
niami wpisującymi się w program rewitalizacyjny ok. 25 mld zł, z czego ok. 22 mld zł będzie 
pochodzić z programów unijnych, a ok. 3 mld ze środków budżetu państwa oraz budże-
tów samorządów. Powinna zatem wraz ze wzrostem przeznaczanych na ten cel środków 
pieniężnych wzrastać efektywność wydatkowania środków, przyczyniając się tym samym 
do realizacji projektów dających jak najlepsze efekty społeczno-gospodarcze. Jest to 
o tyle istotne, że lata 2014-2020 są ostatnim tak „hojnym” okresem finansowania unijnego, 
dlatego należy pozyskane z tego źródła fundusze jak najlepiej wykorzystać. Jednocześnie 
trzeba mieć na uwadze zasadę wskazującą, że środki unijne, choć to obecnie istotne źródło 
wsparcia procesów rewitalizacyjnych, nie mogą wypierać finansowania krajowego pocho-
dzącego zarówno z funduszy publicznych, jak i pochodzących od prywatnych inwesto-
rów. Oznacza to, że fundusze pochodzące z budżetu unijnego nie powinny być jedynym 
realnym źródłem zabezpieczenia finansowego realizacji przedsięwzięć. Znaczenie pozo-
stałych źródeł finansowania, zwłaszcza funduszy pochodzących od prywatnych inwesto-
rów, powinno zacząć stopniowo wzrastać i zastępować środki unijne, aby rozpoczęty pro-

ces odbudowy zdegradowanej tkanki miejskiej mógł być z powodzeniem kontynuowany. 
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Abstract: The revitalization processes are currently faced by a number of difficulties. These 
difficulties are both legal and financial. Unfortunately, they are coincided with the last pe-
riod of financial support from European funds, as well as the extension of the concept of 
revitalization. Revitalization is in fact currently understood as a process primarily of a social 
nature. The aim of this article is to identify the problems which have been ocurring in the 
coming years, both at national and local levels. 
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Wstęp

Według opracowania Instytutu Rozwoju Miast, zatytułowanego Skala degradacji miast 
w Polsce, nawet 20% obszarów miejskich wymaga rewitalizacji. Szacuje się, że dotyczy to 
niemal 2,4 mln mieszkańców naszego kraju. Największy odsetek stanowią stare, często-
kroć zabytkowe dzielnice śródmiejskie – 51,8%, tereny poprzemysłowe, które powstały 
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na skutek upadku przemysłu w związku ze zmianą ustroju politycznego – 20%, blokowi-
ska o socjalistycznym rodowodzie – 12,4% i dawne tereny wojskowe – 3,3% [Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju 2015]. 

Rewitalizacja rozumiana jest aktualnie jako proces społeczny, którego zasadniczymi 
celami są eliminacja wykluczenia społecznego oraz powrót mieszkańców do centrów 
miast. Z założenia jest to więc proces wieloletni, którego czas trwania, a także szanse 
powodzenia, trudno ostatecznie przewidzieć. Znaczenie tak rozumianej rewitalizacji dla 
rozwoju Unii Europejskiej oraz realizacji Strategii Europa 2020 podkreśla między innymi 
deklaracja z Toledo przyjęta w 2010 r., a także Dokument referencyjny z Toledo w sprawie 
zintegrowanej rewitalizacji obszarów miejskich i jej strategicznego potencjału w zakresie 
inteligentniejszego i bardziej zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich sprzyjającego 
włączeniu społecznemu w Europie [2010]. Rola rewitalizacji w rozwoju Unii Europejskiej 
znajduje swój wyraz również w znacznym wzroście finansowania tych procesów z bu-
dżetu unijnego. Także w Polsce zasadniczym źródłem wsparcia rewitalizacji pozostają 
środki europejskie. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przewidywany 
jest ich czterokrotny wzrost w porównaniu do poprzedniej perspektywy, obejmującej 
lata 2007-2013.

Rewitalizacja rozpatrywana jest w literaturze przedmiotu w ujęciu przede wszystkim 
historycznym lub przestrzennym [W. Jarczewski 2009]. Wspólny mianownik stanowi tu 
zidentyfikowanie obszaru jako zdegradowanego lub kryzysowego. Znane są przypadki 
rewitalizacji postrzeganej zarówno jako sukces, jak i porażka. Przykładem tych pierw-
szych jest niewątpliwie rewitalizacja miast niemieckich (Lipsk) [M. Bryx, A. Jadach-Sepio-
ło (red.) 2009, ss. 149-190], czy francuskich (Vannes, Roubax) [K. Skalski 2009, ss. 129-180]. 
Do najbardziej spektakularnego przykładu tych drugich należy rewitalizacja amerykań-
skiego miasta Detroit [J.I. Gołębiewski 2013, ss. 261-266].

Czynniki przesądzające o powodzeniu procesów rewitalizacji pozostają w literaturze 
dyskusyjne. Niemniej jednak zasadnicze znaczenie przywiązuje się do właściwej diagnozy 
zaistniałych problemów, jak również do właściwie ukierunkowanych aspektów społecznych 
i finansowych podejmowanych działań [zob. K. Janas, W. Jarczewski, W. Wańkowicz 2009].

Celem artykułu jest zidentyfikowanie barier o charakterze prawno-finansowym dla 
prowadzenia procesów rewitalizacji, przed jakimi stoi Polska w ostatnim już okresie 
wsparcia finansowego z funduszy europejskich. W badaniach wykorzystano metodę 
porównawczą i dogmatyczną. Badaniami objęto dokumenty o kluczowym znaczeniu 
dla rozwoju miast, przyjęte na szczeblu ministrów Unii Europejskiej, jak również strate-
giczne dla rewitalizacji dokumenty polskie. Wskazane trudności dotyczą szczebla krajo-
wego, jak i lokalnego i koncentrują się wyłącznie płaszczyźnie legislacyjno-finansowej. 
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Rewitalizacja w ujęciu prawno-dokumentowym

Ostatni okres finansowego wsparcia z funduszy europejskich zastał Polskę w sytuacji 
nieuchwalenia podstawowych dokumentów i aktów prawnych, związanych z procesami 
rewitalizacji. Wymienić należy tu: Krajową politykę miejską (KPM), Narodowy plan rewita-
lizacji (NPR) oraz projekt ustawy o rewitalizacji. Jednocześnie należy zauważyć, że przy-
stąpienie do sporządzania dokumentów stricte poświęconych rewitalizacji, tj. NPR oraz 
projektu ustawy o rewitalizacji, stało się wyrazem jej zasadniczego znaczenia w rozwoju 
miast polskich.

KPM to dokument rządowy, którego adresatami z jednej strony są administracja 
rządowa, z drugiej zaś miasta. Dla miast dokument zapowiada rozwiązania, które mają 
służyć ich wsparciu poprzez w szczególności centra wiedzy czy wzorcowe dokumenty 
oraz schematy postępowania. Podstawą prac nad KPM były Założenia KPM do roku 2020, 
przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 lipca 2013 roku. Celem strategicznym KPM jest 
wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważo-
nego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Cel ten 
będzie realizowany poprzez promowanie idei miasta zwartego, zrównoważone inwe-
stowanie w miastach z preferencją dla wcześniej zagospodarowanych terenów, a także 
poprzez kompleksową rewitalizację miast, udział mieszkańców oraz innych „użytkow-
ników” miast w planowaniu i realizacji ich rozwoju, rozwijanie wielopoziomowej współ-
pracy w zarządzaniu obszarami miejskimi, racjonalne gospodarowanie zasobami (zie-
mi, wody, środowiska, energii), poprawę środowiska w miastach i adaptację do zmian 
klimatu, odpowiedź na problemy demograficzne polskich miast. W wyniku realizacji 
KPM polskie miasta mają być konkurencyjne, silne, spójne, zwarte i zrównoważone oraz 
sprawne. KPM ma być realizowana do końca 2020 r. Z uwagi na pokrywanie się okresów 
wdrażania KPM oraz wsparcia finansowego z funduszy europejskich ,,KPM może być 
traktowana jako istotny czynnik optymalizacji sposobu wykorzystania środków UE” [Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Rozwoju 2015]. KPM wyszczególnia rewitalizację jako jeden 
z wątków tematycznych obok kształtowania przestrzeni, partycypacji społecznej, trans-
portu i mobilności miejskiej, niskoemisyjności i efektywności energetycznej, polityki in-
westycyjnej, rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, 
demografii oraz zarządzania obszarami miejskimi. Prace nad KPM opóźniają się. Według 
zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju miała ona zostać przyjęta przez rząd 
w czerwcu 2015 r. [Krajowa polityka miejska na finiszu 2015].

NPR z kolei w swoim głównym założeniu ma promować ideę „powrotu do miast”. 
Jest dokumentem rządowym, który zakłada działania w wielu płaszczyznach: prawnej, 
realizacyjnej, informacyjnej i edukacyjnej oraz finansowej. Aby dobrze zrozumieć miej-
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sce NPR w polityce miejskiej, warto przytoczyć zdefiniowane przez ten dokument poję-
cie rewitalizacji. Mianowicie w dokumencie wskazuje się na rewitalizację jako na zespół 
działań prowadzonych kompleksowo, wielowymiarowo, skoordynowanych i skoncen-
trowanych tematycznie i terytorialnie w celu osiągnięcia założonych przemian w obsza-
rach kryzysowych. Jednocześnie podkreśla się zaangażowanie w procesy rewitalizacji 
zarówno partnerów publicznych, jak i prywatnych. Wskazuje się również że rewitalizacja 
powinna stanowić element całościowej wizji rozwoju miasta. Ma ona być skoncentro-
wana terytorialnie na obszarach zidentyfikowanych jako tzw. obszary zdegradowane. 
Docelowo NPR zawierać ma ponadto opis wymagań dla programów rewitalizacji i dla 
prowadzenia samego procesu rewitalizacji. Na tzw. pakiet NPR, poza dokumentem 
głównym, składać będą się: regulacje i nowe regulacje (rozwiązania legislacyjne, usta-
wa o rewitalizacji), instrumenty wsparcia (krajowe i unijne), informacja i edukacja [Na-
rodowy plan rewitalizacji]. Czas realizacji założeń NPR przewidziany jest do 2022 r. Jego 
wyznaczenie związane jest z potrzebą właściwego ukierunkowania wydatkowania środ-
ków unijnych na procesy rewitalizacji, jak również z koniecznością wypracowania w tym 
okresie instrumentów krajowych, w tym o charakterze finansowym, które pozwolą na 
kontynuację procesów rewitalizacji po zakończeniu wsparcia finansowego z Unii Euro-
pejskiej.

W dniu 30 czerwca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rewitaliza-
cji. Projekt zakłada prowadzenie procesów rewitalizacji w oparciu o gminne programy 
rewitalizacji, powstanie Komitetu Rewitalizacji jako forum opiniującego i doradczego, 
w skład którego wejdą przedstawiciele gminy i lokalnej społeczności, powstanie na ob-
szarach rewitalizowanych Specjalnych Stref Rewitalizacji (SSR). Status Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji umożliwić ma korzystanie ze szczególnych udogodnień (np. możliwość 
przyznania dotacji na remonty budynków), a także uprościć procedury administracyjne, 
związane z realizacją gminnych programów rewitalizacji [Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju 2015].

Wymienione powyżej dokumenty mają zasadnicze znaczenie dla wpisania się Polski w eu-
ropejską politykę miejską i pozostają w zgodzie z jej wytycznymi. Odgrywać będą one ponad-
to kluczową rolę w obraniu właściwego kierunku w pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków 
unijnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Jak się jednak wydaje, ich nie-
uchwalenie rzutować może na tempo podejmowania procesów rewitalizacji przez jednostki 
samorządowe. Przyjęcie dokumentów strategicznych planowane jest jeszcze w bieżącym 
roku, niemniej jednak istnieje obawa, że z punktu widzenia merytorycznie i czasowo efektyw-
nego wydatkowania środków unijnych, może okazać się to zbyt późno. Szczególnie, że nie jest 

jeszcze znany prognozowany termin uchwalenia projektu ustawy o rewitalizacji.
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Pojęcie rewitalizacji i jej społeczny wymiar

Dla prowadzenia procesów rewitalizacji w ostatnim już okresie finansowego wsparcia 
z funduszy europejskich podstawowe znaczenie, obok nieuchwalenia dokumentów 
szczebla krajowego, ma rozszerzenie znaczenia pojęcia rewitalizacji. W latach 2007-2013 
rewitalizację sprowadzano najczęściej do różnego rodzaju remontów, adaptacji czy 
modernizacji. W oparciu o wąskie rozumienie pojęcia rewitalizacji wydatkowane były 
również środki unijne. Miało to miejsce pomimo rozszerzającej zmiany postrzegania 
procesów rewitalizacji na szczeblu Unii Europejskiej. Zarówno w Karcie Lipskiej przyjętej 
w 2007 r., jak i w przywołanej wyżej deklaracji z Toledo z 2010 r., akcentowana była już 
podstawowa rola czynnika społecznego w prowadzeniu tych procesów. Podkreślono tu 
w szczególności potrzebę skoncentrowania się na dzielnicach kryzysowych w aspekcie 
zagospodarowania przestrzennego, polityki społecznej, rynku pracy, edukacyjnym czy 
transportowym.

Akcentowanie roli czynnika społecznego w dokumentach europejskich pozostawało 
w ścisłym związku z pojawieniem się tamże pojęcia zintegrowanego rozwoju miejskiego 
oraz zintegrowanej rewitalizacji miejskiej, w których dominowała potrzeba współpracy 
i łączenia interesów różnych partnerów społecznych. Zgodnie z założeniami Karty Lip-
skiej ,,polityka zintegrowanego rozwoju miejskiego oznacza jednoczesne i sprawiedliwe 
uwzględnianie obaw i interesów zawiązanych z rozwojem miejskim. Polityka ta jest pro-
cesem, w ramach którego następuje koordynacja kluczowych obszarów polityki miejskiej 
z punktu widzenia przestrzeni, przedmiotu działania i czasu. Konieczne jest zaangażowanie 
podmiotów gospodarczych, zainteresowanych stron i ogólnie społeczeństwa”. Wskazano 
tu ponadto, że polityka zintegrowanego rozwoju miejskiego jest zadaniem o wymiarze 
europejskim, które musi uwzględniać warunki i potrzeby lokalne oraz zasadę pomocni-
czości, jak również, że jest ona kluczowym warunkiem wdrażania strategii zrównoważo-
nego rozwoju Unii Europejskiej. Jednocześnie w dokumentach podkreślano rolę środków 
unijnych w umożliwieniu prowadzenia polityki zintegrowanego rozwoju miejskiego, jak 
również potrzebę zapewnienia długoterminowej stabilności tych procesów poprzez in-
tegrowanie partnerów społecznych oraz w obliczu ograniczonych zasobów publicznych. 
Wskazano również, że polityka zintegrowanego rozwoju miejskiego jest gwarancją efek-
tywniejszego wykorzystania ograniczonych środków publicznych [Karta Lipska na rzecz 
zrównoważonego rozwoju miast europejskich 2007, s. 1-8].

Zintegrowane podejście w swoim aspekcie terytorialnym znalazło wyraz także 
w KPM. Wskazano tu mianowicie na tzw. zintegrowane podejście terytorialne, tzn. na 
współpracę wszystkich partnerów na danym terenie [Krajowa polityka miejska]. Spo-
łeczny wymiar procesów rewitalizacji znalazł swoje odzwierciedlenie także w projekcie 
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ustawy o rewitalizacji, poprzez uwzględnienie potrzeby prowadzenia procesów z nią 
związanych przez jednostki podziału terytorialnego państwa najbliższe mieszkańcom 
– gminy, w oparciu o tzw. gminne programy rewitalizacji, jak również w planowanym 
powoływaniu komitetów rewitalizacji [Założenia ustawy o rewitalizacji].

Jak można wnioskować, ograniczoność środków publicznych, a idąc dalej światowy 
kryzys finansowy, który dotknął również Europę, pozostawały w związku z potrzebą szer-
szego zwrócenia się w stronę społeczeństwa i dostrzeżenia potrzeby szerszej partycypacji 
społecznej, także finansowej, w zachodzących zmianach. Uwaga została silniej skoncen-
trowana na miastach, ponieważ to właśnie w miastach Europy mieszka około 70 % obywa-
teli naszego kontynentu, oraz wytwarza się w nich ponad 80 % europejskiego PKB.

Zauważyć należy, że Polska w momencie krystalizowania się europejskiej zintegro-
wanej polityki miejskiej była już na etapie wydatkowania przyznanych środków euro-
pejskich na rewitalizację. Zmiana sposobu wydatkowania tych środków w oparciu o roz-
szerzone, społeczne rozumienie pojęcia rewitalizacji pozostawała poza możliwościami 
organizacyjno-legislacyjnymi. Stąd też konieczność uwzględnienia podstawowej roli 
społecznego aspektu rewitalizacji zastała Polskę dopiero w ostatnim już okresie wspar-
cia finansowego z funduszy europejskich. Niefortunnie zbiegło się to z nieprzyjęciem 
podstawowych dokumentów, związanych z polityką miejską, w tym rewitalizacją miast, 
o czym mowa była w punkcie poprzednim.

Instrumenty finansowania procesów rewitalizacji
 
Wśród źródeł finansowania procesów rewitalizacyjnych wymienia się:

1) Środki prywatne – zalicza się tu m.in.: kredyty i gwarancje bankowe, leasing, in-
westycje sektora prywatnego, partycypację społeczną czy działania podejmowane 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
2) Środki publiczne pochodzenia lokalnego – zalicza się tu wszelkiego rodzaju instrumenty 
finansowe kreowane przez władzę samorządową lub te, na które władza lokalna może wy-
wierać określony wpływ, a więc czynsze, obligacje komunalne, pożyczki, kredyty czy wresz-
cie najważniejsze, środki o charakterze bezzwrotnym, tzn. podatki i opłaty adiacenckie;
3) Środki publiczne zewnętrzne, czyli środki pochodzące z budżetu państwa oraz 
z funduszy unijnych, tj. Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych: Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, w ramach programów regionalnych i krajowych, w tym także sukcesywne 
zasilanie środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych w ramach instru-
mentu Jessica [Urząd Miasta Łodzi 2015].

Aneta Tylman



89

Zaprezentowany powyżej podział ma charakter propozycji. Dwie pierwsze z wymie-
nionych grup, jak również środki pochodzące z budżetu państwa, określane są z kolei 
w Narodowym planie rewitalizacji jako środki publiczne krajowe, do których zalicza się 
istniejące instrumenty i źródła finansowania oraz sukcesywnie tworzone nowe (w tym 
obejmujące instrumenty inżynierii finansowej). Jednocześnie wskazuje się tu, że wolu-
men środków i identyfikacja źródeł określone zostaną dopiero w ramach prac i uzgod-
nień międzyresortowych indywidualnie dla poszczególnych instrumentów [Narodowy 
plan rewitalizacji].

Biorąc pod uwagę zakres wsparcia finansowego, jako zasadnicze wskazuje się środki 
z funduszy europejskich. W dalszej kolejności są to wpływy z podatków i opłat lokal-
nych, dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym oraz dochody po-
chodzące z redystrybucji środków między budżetem państwa a samorządu. W związku 
z ostatnim już okresem finansowego wsparcia z funduszy europejskich należy jednak 
liczyć się z odwróceniem kolejności znaczenia wymienionych źródeł.

Aktualnie w nowym okresie programowania finansowego na lata 2014-2022, Na-
rodowy plan rewitalizacji zakłada wsparcie finansowe dla realizacji projektów rewitali-
zacyjnych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na poziomie ok. 6 
mld euro. Stanowi to około 9%-10% alokacji ogółem na krajowe i regionalne programy 
operacyjne. Dla porównania w poprzednim okresie, tj. w latach 2007-2013, na procesy 
rewitalizacyjne Polska otrzymała z Unii Europejskiej blisko 1,5 mld euro, co stanowiło aż 
60,24% ogólnej kwoty przeznaczonej na finansowanie projektów rewitalizacyjnych. Po-
zostaje zatem zasadnicze pytanie o finansowanie procesów rewitalizacji po zakończeniu 
wsparcia finansowego z funduszy europejskich.

Dla prowadzenia procesów rewitalizacji jako wielowymiarowych, przede wszystkim 
społecznych, oraz długoletnich, których czas trwania w danym przypadku trudno osta-
tecznie przewidzieć, konieczne jest stworzenie finansowych gwarancji trwałości i sku-
teczności ich prowadzenia ze strony państwa, samorządu. Gwarancje te potrzebne są 
wszystkim uczestnikom tych procesów, przede wszystkim jednak potencjalnym inwe-
storom. Zaliczyć można do nich również mieszkańców terenów objętych rewitalizacją. 
Ostatni okres finansowego wsparcia z funduszy europejskich da oczywiście duży po-
tencjał do rozpoczęcia działań rewitalizacyjnych, chodzi jednak o ich kontynuację i za-
bezpieczenie trwałości ich efektów. Zasadniczą trudność stanowi zatem odpowiedź na 
pytanie, w jaki sposób zbudować tego rodzaju gwarancje. Jak się wydaje, stanowić będą 
je prawidłowo skonstruowane instrumenty finansowe, o których mowa w projekcie Na-
rodowego planu rewitalizacji. Przez instrumenty finansowe rozumieć można, jak się wy-
daje, system właściwie skonstruowanych zachęt finansowych dla potencjalnych uczest-
ników procesów rewitalizacji. W obliczu ograniczonych środków publicznych nie należy 
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przy tym spodziewać się dodatkowego wsparcia dla rewitalizacji z budżetu państwa. 
W projekcie ustawy o rewitalizacji wskazuje się mianowicie, że ,,projektowana ustawa 
nie będzie zawierać rozwiązań wprost zapewniających źródła finansowania procesów 
rewitalizacji. Ma ona charakter zbioru narzędzi służących do prowadzenia efektywnych, 
optymalnych procesów rewitalizacji, a jej celem jest stworzenie ram prawnych do pro-
wadzenia tych procesów, które zachęcać będą różne podmioty (publiczne i niepublicz-
ne) do koncentracji środków na obszarach zdegradowanych i współpracy dla zwiększe-
nia ich dźwigni finansowej” [Założenia ustawy o rewitalizacji]. Zapis ten jest efektem 
przyjęcia założenia, że poszczególne zadania (programy) rewitalizacyjne wpisują się 
w rodzaje zadań fakultatywnych już przynależnych jednostkom samorządowym i tym 
samym rozwiązuje on, przynajmniej tymczasowo, problem ustanowienia dodatkowych 
źródeł finansowania. Podstawową przeszkodę dla długoterminowego powodzenia pro-
cesów rewitalizacji stanowią zatem ograniczone środki publiczne o charakterze krajo-
wym. Okoliczność ta, o czym mowa była w rozdziale poprzednim, wskazywana była już 
w przyjętych na szczeblu ministerialnym dokumentach unijnych. Podkreślono tam jed-
nocześnie potrzebę zintegrowanego podejścia do procesów rewitalizacji. Zauważyć na-
leży, że zaangażowanie wszystkich partnerów społecznych wiąże się z potrzebą szerszej 
świadomości po stronie społeczeństwa polskiego. Potrzeba uświadomienia obejmuje 
przede wszystkim, aczkolwiek nie tylko, wsparcie finansowe procesów rewitalizacyj-
nych. Równie ważne pozostają: społeczna akceptacja, zaangażowanie, wsparcie orga-
nizacyjne i inne. Nie można zapominać, że korzyści ze skutecznie przeprowadzonych 
procesów rewitalizacyjnych będą miały szerszy niż tylko finansowy wymiar.

Zakończenie

O sukcesie lub porażce rewitalizacji miast polskich trudno aktualnie wyrokować. Potrze-
ba jej prowadzenia pozostaje jednak w literaturze bezdyskusyjna [A. Muzioł-Węcławo-
wicz 2009 [w:] W. Jarczewski (red.), ss. 80-85].

Bogate i zakończone sukcesem działania podejmowane w innych państwach stano-
wić powinny inspirację dla działań polskich zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokal-
nym. Jak wskazuje jednak K. Skalski [2009, s. 30], należy brać pod uwagę nie tylko różne 
punkty startu na osi czasu, ale również fakt, że drogi rozwoju krajów ,,opóźnionych” są, 
być może z konieczności, inne niż te charakteryzujące kraje wcześniej rozwinięte. Nie 
można jednocześnie zapominać, że rewitalizacja pozostaje procesem, który należy in-
dywidualizować lokalnie w zależności od potrzeb oraz uwarunkowań o zróżnicowanym 
charakterze, a te są różne w zależności od rozpatrywanego przypadku.
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Polska jest dopiero w początkowym okresie procesów rewitalizacyjnych w ich spo-
łecznym rozumieniu. Zidentyfikowane w niniejszym artykule trudności dotyczą jedy-
nie obszaru legislacyjno-finansowego na szczeblu krajowym i lokalnym i składają się 
na obraz trudnej sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Polska, w tym polskie samo-
rządy lokalne. Niewątpliwie niektóre z tych trudności zostaną w najbliższym czasie 
rozwiązane. Pozostałe wymagać będą jednak długookresowych i perspektywicznych 
działań. Działania te, pomimo niedostatecznego przygotowania, należało będzie sko-
relować z wykorzystaniem ostatniego już wsparcia finansowego z funduszy unijnych.

Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, bariery, przed jakimi stoi Polska i polskie 
samorządy lokalne, sprowadzają się do: 

1) Nieuchwalenia dokumentów i aktów prawnych będących podstawą prowadze-
nia rewitalizacji oraz rozszerzającej zmiany rozumienia rewitalizacji dopiero w ostat-
nim okresie finansowego wsparcia z Unii Europejskiej,
2) Braku wyszczególnienia i opisania zasad funkcjonowania narzędzi finansowych, 
które mogą być wykorzystywane w rewitalizacji, stanowiąc jednocześnie gwarancję 
zapewnienia długookresowej stabilności prowadzenia procesów rewitalizacji,
3) Niedostatecznego stopnia uświadomienia społecznego potrzeby przejęcia czę-
ści kosztów, w tym finansowych, rewitalizacji przez społeczeństwo w związku z ogra-
niczonymi środkami publicznymi,
4) Potrzeby wykorzystania w określonym czasie pozostawionych już do dyspozycji 
środków europejskich.
Należy mieć nadzieję, że najbliższe lata przyniosą pozytywne rozwiązania we wska-

zanych obszarach, a doświadczenia innych państw posłużą jako inspiracja do rozwiązy-
wania dalszych problemów na szczeblu krajowym i lokalnym, jak również jako materiał 
do podjęcia szerokich prac prawno-porównawczych, w tym w obszarze finansów. Nie-
mniej jednak, jak wskazuje Z. Ziobrowski [2009, s. 10], w Polsce należy dopiero podjąć 
szerzej zakrojone badania na polu prawno-instytucjonalnym, ,,dziś jednym z najbar-
dziej zaniedbanych obszarów wiedzy, jeżeli wziąć pod uwagę całość procesu rewitali-
zacji”. Stoimy zatem dopiero u progu takich badań. Podstawą do nich powinny stać się 
w szczególności uchwalone dokumenty i akty prawne na szczeblu krajowym.
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Wprowadzenie

Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw2 w gospodarce jest od wielu lat 
przedmiotem intensywnych studiów zarówno w kontekście wzrostu gospodarczego, 
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2 Definicja MŚP zawarta jest w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 
r. Zgodnie z powyższym dokumentem za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospo-
darczą bez względu na jego formę prawną. Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają 
mniej niż 250 pracowników, ich roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR; za małe uważa się przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników 
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; mikroprzedsiębiorstwo defi-
niuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR [Komisja Europejska 2006]. W niniejszym tekście dla określenia grupy 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw używa się wymiennie następujących terminów: MŚP, małe i średnie 
przedsiębiorstwa. 
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generowania dochodów i zatrudnienia, jak i specyfiki niewielkich organizacji [por. Bąkie-
wicz 2010]. W piśmiennictwie zdecydowanie dominuje entuzjastyczne podejście do MŚP 
[Gibb 2000; Michalczuk 2009]. Tym niewielkim podmiotom gospodarczym zwykle przy-
pisuje się pozytywne oddziaływanie na gospodarkę. Jednocześnie wskazuje się na liczne 
bariery funkcjonowania właściwe małym i średnim firmom. Za szczególnie istotne uważa 
się bariery zewnętrzne generowane przez otoczenie. Wymienia się tu głównie bariery ka-
pitałowe (ograniczenia w dostępie do zewnętrznego finansowania), bariery administra-
cyjne i prawno-podatkowe. Mniejsze znaczenie zwykle przywiązuje się do bariery popy-
tu na dobra i usług oferowane przez MŚP. Na podstawie identyfikacji ograniczeń rozwoju 
MŚP wyprowadza się liczne rekomendacje dla wspierania tych przedsiębiorstw. Działa-
nia promocyjne skierowane wobec MŚP mają rekompensować słabszą pozycję MŚP na 
rynku lub/i sprzyjać wykorzystaniu szczególnego potencjału rozwojowego tego sektora 
gospodarki. Reasumując, w szerokim nurcie badań nad MŚP dominuje ujęcie podażowe, 
w którym poszukiwania determinantów wzrostu i rozwoju podmiotów produkcyjnych 
koncentrują się na sferze uwarunkowań inwestycji i zwiększania produkcji. 

Na poboczach tego głównego nurtu badań nad MŚP znajdują się stosunkowo nie-
liczne opracowania, w których kwestionuje się wiodącą, jednoznacznie pozytywną rolę 
MŚP w gospodarce. Wskazuje się przy tym na określone cechy niewielkich firm, mają-
ce negatywny wpływ na kształtowanie się sytuacji w sferze zatrudnienia, innowacji, 
eksportu czy odporności na zakłócenia zewnętrzne [por. Bąkiewicz 2010, 2012a, 2014; 
Dominiak 2005; Matejun 2007; Piasecki 1998]. Wśród słabości małych i średnich przed-
siębiorstw wymienia się wewnętrzne ograniczenia rozwoju, związane głównie z umie-
jętnościami zarządzających, dostępem do informacji czy potencjałem innowacyjnym. 
Zwraca się też uwagę na znaczenie zapotrzebowania na towary i usługi oferowane przez 
przedsiębiorstwa dla ich możliwości funkcjonowania na rynku. W tym ujęciu uwzględnia 
się różnego rodzaju ograniczenia w pozyskaniu klientów, jako szczególnie istotne dla 
działania przedsięwzięcia biznesowego. 

Wśród najnowszych poszukiwań mechanizmów rządzących aktywnością MŚP i kon-
sekwencji ich funkcjonowania dla gospodarki na uwagę zasługują badania zależności 
między wielkością i specyfiką sektora MŚP a sytuacją makroekonomiczną w dobie kryzysu 
finansowego w krajach europejskich, przeprowadzone przez Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy [Klein 2014]. Punktem wyjścia powyższych badań jest stwierdzenie, że MŚP 
mają ograniczony dostęp do zewnętrznego finansowania. W szczególności kiedy w czasie 
kryzysu słabnie akcja kredytowa banków, ta część gospodarki gorzej radzi sobie z odzy-
skaniem dynamiki. Klein odwołuje się tu do doświadczeń ostatniego globalnego kryzysu 
finansowego, kiedy trudności w dostępie do kredytu zwiększyły presję na małe i średnie 
przedsiębiorstwa i zmusiły je do ograniczenia inwestycji i produkcji. Co więcej, przepro-
wadzone przez Kleina badania w oparciu o model wektorowej autoregresji wykazały, 
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że ograniczenia w dostępie do kredytu, jakich doświadczyły MŚP przełożyły się na spa-
dek aktywności w skali całej gospodarki. Tym samym poszukiwania makroekonomicznych 
konsekwencji tego zjawiska doprowadziły do wniosku, że gospodarki o dużym udziale 
MŚP zostały bardziej doświadczone przez światowy kryzys finansowy. Innymi słowy, MŚP 
jako mające gorszy dostęp do zewnętrznego finansowania miały hamować wychodzenie 
gospodarek europejskich z kryzysu. W ten sposób MŚP stały się odpowiedzialne za utrzy-
mywanie się trudności gospodarczych w gospodarkach krajów europejskich w ostatnich 
latach. Wyniki powyższych badań mogą prowadzić do wniosku, że im większy udział MŚP 
w gospodarce tym głębsze i dłuższe załamanie gospodarcze. W ten sposób przejawiać ma 
się negatywny wpływ MŚP na sytuację makroekonomiczną. W szerszym kontekście po-
wyższe prawidłowości mają wskazywać na istnienie związków między strukturą wielkości 
przedsiębiorstw a charakterystyką wzrostu gospodarczego. 

Z powyższych stwierdzeń Klein wyprowadził rekomendację o konieczności wspierania 
zewnętrznego finansowania MŚP. Ma to nie tylko ułatwić funkcjonowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw, ale również osłabić ich negatywny wpływ na sytuację makroekonomiczną 
w warunkach kryzysu finansowego. Innymi słowy, wspieranie rozwoju MŚP poprzez ułatwie-
nia w dostępie do kredytu sprzyjać ma poprawie sytuacji makroekonomicznej. 

W powyższym rozumowaniu uwzględnia się zróżnicowanie określonych zjawisk 
i procesów w odniesieniu do podmiotów produkcyjnych różnej wielkości. Są to przede 
wszystkim kwestie związane z konsekwencjami kryzysu finansowego w sektorze przed-
siębiorstw i dostępności finansowania zewnętrznego również w dobie kryzysu. Zarówno 
walory poznawcze, jak i waga małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce skłaniają 
do weryfikacji powyższych stwierdzeń w kontekście polskiej gospodarki. W szczególno-
ści, doświadczenia globalnego kryzysu finansowego, w którym Polska pozostała „zielo-
ną wyspą”3 i jako jedyna w Europie przez cały okres załamania gospodarczego zacho-
wała dodatnie tempo wzrostu, mogą stanowić ciekawy i pouczający przypadek. Jest to 
tym bardziej uzasadnione wobec następującej sprzeczności: w duchu głównego nurtu 
badań nad MŚP można by raczej wyjaśniać dobre osiągnięcia polskiej gospodarki dyna-
micznie rozwijającym się sektorem małych i średnich przedsiębiorstw [por. PARP 2013]. 
Natomiast zgodnie z koncepcją Kleina, to właśnie niewielki udział tego sektora w gospo-
darce miał ochronić Polskę przed długotrwałym i głębokim załamaniem gospodarczym. 
Poniżej, w oparciu o dane dotyczące przedsiębiorstw różnej wielkości w Polsce z cza-
su globalnego kryzysu finansowego4, przedstawiono próbę rozstrzygnięcia powyższej 
3 Termin powstał na podstawie porównania wyników makroekonomicznych Polski i innych krajów Unii 
Europejskiej w II półroczu 2009 r. – Polska jako jedyny kraj UW zanotowała wówczas dodatnie tempo wzrostu 
gospodarczego.

4 Opracowanie dotyczy przede wszystkim okresu dwóch-trzech lat od wybuchu kryzysu we wrześniu 2008 
roku, tym samym poza obszarem badań, przede wszystkim ze względu na dostępność danych, pozostaje 
kolejna fala spowolnienia gospodarczego w latach następnych
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kwestii. Innymi słowy, główne pytanie, jakie postawiono w niniejszym badaniu, odnosi 
się do kwestii znaczenia struktury wielkości przedsiębiorstw w czasie kryzysu i ożywie-
nia gospodarczego. Badanie koncentruje się na roli małych i średnich przedsiębiorstw 
ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki związanej z dostępnością zewnętrznego 
finansowania. W tym celu skoncentrowano się na kwestii kondycji MŚP w dobie kryzysu 
i ich roli w gospodarce w czasie spowolnienia gospodarczego, jak również na znaczeniu 
ograniczeń generowanych przez dostępność zewnętrznego finansowania dla firm róż-
nej wielkości. Procedura badawcza obejmuje następujące zagadnienia:

1) Konfrontacja struktury wielkości przedsiębiorstw w Polsce i w Unii;
2) Porównanie konsekwencji globalnego kryzysu finansowego dla przedsiębiorstw 
różnej wielkości;
3) Określenie dostępności zewnętrznego finansowania dla firm różnej wielkości.
Poniższa analiza jest prowadzona na poziomie sektorowym poszczególnych klas 

wielkości przedsiębiorstw. Zachowania poszczególnych podmiotów produkcyjnych nie 
muszą być zbieżne z wynikami całego sektora. 

Struktura wielkości przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej

Porównanie danych dotyczących struktury wielkości przedsiębiorstw w Polsce i w in-
nych krajach Unii Europejskiej wskazuje na kilka widocznych różnic w tej dziedzinie 
(tabela 1). Po pierwsze pod względem liczby przedsiębiorstw różnej wielkości Polska 
wyróżnia się stosunkowo dużym udziałem najmniejszych przedsiębiorstw, natomiast 
wyraźnie mniej jest tu małych firm. W sumie jednak udział MŚP w ogólnej liczbie przed-
siębiorstw w Polsce kształtuje się na poziomie unijnej średniej. Porównanie udziałów 
wartości dodanej wskazuje na znacznie niższy od średniej unijnej udział mikro i małych 
przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB w Polsce. Natomiast wyraźnie wyższy jest udział 
dużych przedsiębiorstw w wytwarzaniu dochodu narodowego w Polsce niż przeciętnie 
w Unii Europejskiej. W sumie można stwierdzić, że sektor MŚP w Polsce, choć tak samo 
liczny jak w UE, składa się z mniejszych przedsiębiorstw, które również mają mniejszą 
produktywność. 

Tabela 1. Udział przedsiębiorstw różnej wielkości w gospodarce, Polska i Unia 
Europejska, 2012, (%)

Liczba przedsiębiorstw Zatrudnienie Wartość dodana
Polska UE-27 Polska UE-27 Polska UE-27

mikro 95,7 92,2 37,4 29,6 16,6 21,2
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małe 3,0 6,5 11,9 20,6 13,0 18,5
średnie 1,1 1,1 18,9 17,2 21,9 18,4
MŚP 99,8 99,8 68,2 67,4 51,5 58,1
duże 0,2 0,2 31,8 32,6 48,5 41,9
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źrodło: ECORYS (2012).

Powyższe porównanie w zestawieniu z danymi dotyczącymi zmian dochodu na-
rodowego w Polsce i krajach Unii Europejskiej, prowadzi do wniosków zbieżnych ze 
stwierdzeniami Kleina [2014]. W szczególności, Polska ma wyraźnie większy udział 
dużych przedsiębiorstw w gospodarce w porównaniu z innymi krajami UE. Może to 
tłumaczyć utrzymanie stosunkowo dobrych wyników makroekonomicznych polskiej 
gospodarki w dobie kryzysu finansowego na tle innych krajów UE. Innymi słowy, dzięki 
temu, że MŚP mały stosunkowo niewielki udział w polskiej gospodarce, ich słabości 
nie pogłębiły trudności gospodarczych Polski w warunkach ostatniego kryzysu finan-
sowego na świecie.

Aktywność gospodarcza firm różnej wielkości w Polsce 
w dobie kryzysu

Dane statystyczne z lat 2004-2012 pokazują, że w latach bezpośrednio poprzedzają-
cych kryzys finansowy dynamika wzrostu w MŚP była zdecydowanie większa niż w du-
żych przedsiębiorstwach [tabela 2, wykres 1]. Jak wiemy [Bąkiewicz 2012b], wpisuje się 
to w długofalowy trend upodobniania się struktury gospodarki polskiej do dojrzałych 
gospodarek rynkowych, zapoczątkowany w ramach transformacji gospodarki polskiej 
po 1989 roku. Natomiast spadek aktywności gospodarczej w 2009 roku w sektorze 
MŚP był wyraźnie większy niż w dużych przedsiębiorstwach. Za spadek odpowiedzial-
ne są przede wszystkim małe przedsiębiorstwa (blisko -10% w 2009 roku). W dużych 
przedsiębiorstwach spadek wartości dodanej był niewielki i wynosił tylko -0,28%. Mi-
kro przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu obniżyły wielkość wytwarzanej wartości 
dodanej (odpowiednio -1,32%). Średnie przedsiębiorstwa zanotowały umiarkowany 
spadek aktywności (-2,8%). Natomiast w kolejnych latach 2010-2011 wzrost docho-
du narodowego realizowany był głównie w małych (wzrost wartości dodanej 5,82% 
i 5,27%) i dużych przedsiębiorstwach (odpowiednio 6,95% i 6,72%). W tym czasie w mi-
kroprzedsiębiorstwach i średnich firmach zmiany wartości dodanej utrzymywały się na 
bardzo niskim poziomie.

MŚP w warunkach globalnego kryzysu finansowego w Polsce
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Tabela 2. Wartość dodana w przedsiębiorstwach różnej wielkości w Polsce 2004-
2012, mln zł, %
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Źródło: obliczenia własne na podstawie: GUS (2015), PARP (2014).
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Wykres 1. Wartość dodana w przedsiębiorstwach różnej wielkości w Polsce 2005-
2012, zmiana do roku poprzedniego, %
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2.

Po uwzględnieniu danych dotyczących liczby przedsiębiorstw różnej wielkości, za-
trudnienia i inwestycji rysuje się ciekawy obraz aktywności firm w pierwszym roku kryzysu 
finansowego. Otóż w 2009 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwach niefinansowych spadło 
o 2,5% [NBP 2009b]. Zmniejszył się również odsetek przedsiębiorstw, które zwiększyły licz-
bę pracowników (w 2009 r. udział ten wyniósł ok. 35%, o 10 punktów procentowych mniej 
niż w 2008 roku). Spadek dynamiki zatrudnienia następował w pierwszych trzech kwarta-
łach 2009 r., w IV kw. dynamika zatrudnienia zaczęła rosnąć. W sumie zatrudnienie spadło 
w całej zbiorowości, przede wszystkim w dużych firmach oraz – w mniejszym stopniu – 
średnich. Natomiast w firmach małych liczba pracowników wzrosła. Było to w znacznej 
mierze efektem zwiększenia liczebności małych przedsiębiorstw. W 2009 roku nadal rosła 
liczba badanych firm (o 4,3%), przy czym wzrost ten dotyczył w 2009 r. jedynie firm z sek-
tora MŚP. W szczególności wzrosła grupa firm małych – o 10,7%. Liczba przedsiębiorstw 
dużych spadła. W efekcie fluktuacji liczby przedsiębiorstw oraz zatrudnienia najwyższą 
i rosnącą dynamikę zatrudnienia zanotowano w grupie przedsiębiorstw małych, zatrud-
nienie spadło zaś w klasie firm dużych i średnich. W 2009 r. firmy we wszystkich grupach 
wielkości zmniejszały inwestycje, najgłębszy zaś spadek zanotowano w dużych przedsię-
biorstwach. Tu też dynamika inwestycji w ciągu roku 2009 dalej słabła, a w przypadku firm 
MŚP zaobserwowano stopniowy wzrost tej dynamiki. 

Zatem, zgodnie ze stwierdzeniami Kleina, małe przedsiębiorstwa notują największy spa-
dek aktywności gospodarczej w czasie kryzysu, ale nie dotyczy to już w takim samym stop-
niu mikro i średnich przedsiębiorstw. Należy też zwrócić uwagę na niemal równie wysokie 
jak w przypadku dużych firm tempo wzrostu wartości dodanej w małych firmach w cza-
sie przyspieszenia gospodarczego. Ponadto MŚP jako całość są odpowiedzialne za wzrost 
liczby firm, zatrudnienia i inwestycji po pierwszych miesiącach załamania gospodarczego. 
Reasumując, doświadczenia polskiej gospodarki na tej płaszczyźnie nie są całkiem zbieżne 
z prawidłowościami stwierdzonymi przez Kleina w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej.

MŚP w warunkach globalnego kryzysu finansowego w Polsce
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Dostępność kredytów dla przedsiębiorstw różnej wielkości 
w warunkach kryzysu finansowego

Skutki globalnego kryzysu dla akcji kredytowej banków zostały dość dobrze opisane w li-
teraturze [Bourke 2014]. Wzrost kosztów pozyskiwania depozytów, deprecjacja złotego, 
pogorszenie klimatu działalności gospodarczej i obniżenie zaufania na rynku finanso-
wym to tylko niektóre czynniki, które wpływały na dostępność kredytów od wybuchu 
kryzysu jesienią 2008 roku. Efektem ich działania było ograniczenie środków na finanso-
wanie gospodarki. Inne skutki kryzysu to przede wszystkim wzrost ryzyka działalności 
gospodarczej, który zmusił banki do zaostrzenia kryteriów oceny ryzyka kredytowego, 
oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej i wzrost bezrobocia, które ograniczyły wzrost za-
potrzebowania na dobra i usługi. Spowolnienie gospodarcze, które wystąpiło w Polsce 
w 2008 roku, przejawiało się przede wszystkim zmniejszeniem tempa wzrostu PKB z po-
nad 6% w latach 2006 i 2007; 5,1% w 2008 do 1,6% w 2009; 3,9% w 2010; 4,5% w 2012; 
2,0% w 2013 i 1,6% w 2014 roku [GUS 2014]. 

Z danych dotyczących wartości kredytów dla przedsiębiorstw z uwzględnieniem po-
szczególnych klas wielkości firm [tabela 3, wykres 2] wynika, że w 2009 w stosunku do 
2008 roku akcja kredytowa dla przedsiębiorstw zmniejszyła się o ponad 5%. Złożył się 
na to wysoki spadek kredytów udzielonych dla dużych przedsiębiorstw (ponad -12%). 
Natomiast wartość kredytów dla MŚP zwiększyła się, chociaż tylko o 1,5%. W 2010 roku 
pula kredytów dla dużych przedsiębiorstw ponownie zmalała, ale spadek nie był tak 
wysoki, jak w roku poprzednim. W 2011 przyrost kredytów dla MŚP był bardzo wysoki 
i niemal dwukrotnie przekraczał wzrost kredytów dla dużych przedsiębiorstw. Podobnie 
było w 2012 roku, przy czym wzrost sumy kredytów był stosunkowo niewielki, ale po-
nownie dwukrotnie większy w przypadku MŚP. 

Tabela 3. Kredyty dla przedsiębiorstw różnej wielkości w Polsce 2008-2013
Wartość kredytów dla przedsiębiorstw 
w mln zł

Zmiany wartości kredytów w stosunku 
do roku poprzedniego, %

razem MŚP duże razem MŚP duże
2008 233,3 125,3 108
2009 222,1 127,2 94,9 -5,27 1,5 -12,13
2010 219,7 127 92,7 -1,08 -0,16 -2,32
2011 264,5 159 105,5 20,39 25,2 13,81
2012 272,3 164,9 107,4 2,95 3,71 1,8
2013 278 163,9 114 2,09 -0,6 6,14

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Kotowicz (2014).
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Wykres 2a. Struktura podmiotowa kredytów dla przedsiębiorstw w Polsce 2008-2013
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 3.

Wykres 2b. Zmiany struktury podmiotowej kredytów dla przedsiębiorstw w Polsce 2008-2013 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 3.

Z powyższych danych wynika, że ograniczenia akcji kredytowej banków na początku 
kryzysu w zdecydowanie większym stopniu dotyczyły dużych przedsiębiorstw. Małe fir-
my również pod tym względem doświadczyły pogorszenia warunków funkcjonowania, 
jednak miało to mniejszy wymiar. Zatem warunki kredytowania przedsiębiorstw różnej 
wielkości w Polsce nie są zbieżne ze stwierdzeniami Kleina odnośnie dostępności środ-
ków finansowych w sektorze przedsiębiorstw w warunkach kryzysu.

Zestawienie danych dotyczących poziomu aktywności gospodarczej i poziomu akcji 
kredytowej banków w przedsiębiorstwach różnej wielkości wskazuje, że dla trudności 
gospodarczych MŚP w czasie kryzysu bardziej istotne były czynniki inne niż dostęp-
ność kredytu. W związku z powyższym w odniesieniu do polskiej gospodarki nie ma 
podstaw, by twierdzić, że za słabsze wyniki MŚP w dobie kryzysu szczególnie odpowia-
dają ograniczenia w dostępie do zewnętrznego finansowania. Co więcej, można przy-
puszczać, że stosunkowo szybki wzrost dynamiki w sektorze MŚP i odbudowanie strat 
po pierwszych miesiącach spowolnienia były efektem, przynajmniej po części, stosun-
kowo dobrych warunków w sferze zewnętrznego finansowania. Tak więc, zgodnie ze 
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stwierdzeniami Kleina, o odporności MŚP na spowolnienie gospodarcze zadecydowała 
dostępność kredytu.

MŚP w Polsce korzystają z zewnętrznego finansowania w mniejszym stopniu (60,1% 
w 2010 roku) niż większe przedsiębiorstwa (odpowiednio 71,4%) [PARP 2013]. Wydatki na 
inwestycje MŚP w około 2/3 są finansowane ze środków własnych. Ponadto duże przed-
siębiorstwa w znacznie większym stopniu niż MŚP korzystają ze środków publicznych, 
również na inwestycje (w roku 2010 w dużych firmach 5,12% środków przeznaczonych 
na finansowanie inwestycji pochodziło z budżetu państwa, odpowiednio 3,72% w śred-
nich i 3,10% w małych firmach). To wskazuje na istotność czynników innych niż kredyt na 
aktywność przedsiębiorstw również w dobie kryzysu. 

W porównaniu z innymi krajami Unii struktura finansowania polskich MŚP nie-
znacznie różni się od przeciętnej unijnej (tabela 4). Wyraźna różnica występuje jedynie 
w odsetku firm, które korzystają wyłącznie z zewnętrznego finansowania. Może to być 
związane ze znaczącym udziałem funduszy unijnych w finansowaniu polskich przedsię-
biorstw. Tym bardziej jednak polskie MŚP powinny być wrażliwe na zakłócenia w do-
stępności zewnętrznego finansowania. Również pod względem ubiegania się o kredy-
ty polskie MŚP niewiele odbiegają od średniej unijnej. Natomiast wyraźna różnica jest 
w warunkach kredytowania, a konkretnie oprocentowaniu kredytów. W szczególności 
oprocentowanie kredytów w Polsce zmieniało się w kierunku bardziej atrakcyjnego dla 
przedsiębiorców, co było wyjątkowe w Unii Europejskiej (ponad połowa menadżerów 
stwierdziła spadek oprocentowania kredytów). Tak znacząca poprawa warunków nastą-
piła jeszcze tylko w Austrii i Danii (odpowiednio 47% i 37% zarządzających doświadczyło 
obniżenia oprocentowania kredytów). 

Tabela 4. Finansowanie MŚP, Polska – Unia Europejska 2009
Struktura finansowania Wnioski kredytowe Zmiana oprocentowania 

kredytów 2009 do 2008

tylko 
własne

własne 
i obce

tylko 
obce

zło-
żone

niezłożone wzrost bez 
zmian

spa-
dek

w oba-
wie 
przed 
odmo-
wą

z braku 
włas-
nych 
środ-
ków

z in-
nych 
powo-
dów

UE 27 16 31 28 22 7 39 30 32 34 21

Polska 13 27 41 19 8 43 29 12 31 53

Źródło: GUS (2011); Komisja Europejska (2009).
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Ograniczony dostęp do kredytu bankowego jest trzecim z kolei istotnym proble-
mem firm europejskich [szerzej na ten temat w: Europejski Bank Centralny 2014]. Jednak 
Polska zdecydowanie wyróżnia się na tle innych krajów UE pod względem dostępności 
finansowania bankowego. Jedynie w dziedzinie venture capital Polska pozostaje znacz-
nie poniżej unijnej średniej, natomiast we wszystkich pozostałych kluczowych kwestiach 
związanych z zewnętrznym finansowaniem (odsetek odrzuconych wniosków, ogólne 
warunki kredytowania, wysokość oprocentowania, odsetek zagrożonych kredytów) pol-
skie MŚP mają wyraźnie lepsze warunki niż przeciętnie w UE [Komisja Europejska 2012, 
2014]. W wielu raportach, w tym również publikacjach organizacji międzynarodowych 
[por. Bank Światowy 2014] zwraca się uwagę na fakt, iż w Polsce również w dobie kryzy-
su finansowego warunki kredytowania przedsiębiorstw pogorszyły się znacznie słabiej 
niż w innych krajach Unii Europejskiej. Oznacza to, że dostępność kredytów nie może 
być czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla pogłębienia trudności gospodarczych MŚP 
w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego. Ten czynnik może natomiast 
być odpowiedzialny za stosunkowo szybkie wyjście z załamania gospodarczego.

W związku z powyższym przyczyn spadku aktywności MŚP na początku kryzysu 
finansowego należałoby poszukiwać na innych płaszczyznach, chociażby w sferze po-
pytu globalnego. Jak wiadomo, spadek dotyczył głównie zapotrzebowania na polski 
eksport i został wyhamowany już w trzecim kwartale 2009 roku [NBP 2009a]. W tym 
czasie wysokość popytu krajowego ulegała znacznym wahaniom, ale nie zmniejszyła 
się w stosunku do poprzedniego roku. W efekcie, po początkowym osłabieniu popytu, 
została zachowana tendencja wzrostowa, co może tłumaczyć stosunkowo szybki po-
wrót małych przedsiębiorstw na ścieżkę wzrostu. Wskazują na to chociażby oczekiwa-
nia przedsiębiorców z 2009 roku, które w Polsce należały do najbardziej optymistycz-
nych w Europie (60% zarządzających w 2009 roku spodziewało się wzrostu obrotów 
w kolejnych 2-3 latach – takie wysokie wyniki zarejestrowano jeszcze tylko w Austrii 
i Norwegii, dla porównania najniższe były w Grecji i na Malcie – mniej niż 20%) [Komi-
sja Europejska 2009]. 

Uwagi końcowe 

Dane dotyczące aktywności przedsiębiorstw różnej wielkości wskazują, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa w Polsce całkiem nieźle poradziły sobie w warunkach światowego kry-
zysu finansowego. Po stosunkowo głębokim, ale krótkotrwałym spadku aktywności dość 
szybko i powróciły na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Złożyło się na to szereg czynników, 
w tym to, że MŚP stanowiły bufor zatrudnienia w okresie wzrostu bezrobocia, również 
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za sprawą redukcji zatrudnienia w dużych firmach. Duże przedsiębiorstwa doświadczyły 
w czasie kryzysu stosunkowo płytszego, ale bardziej długotrwałego spowolnienia. 

Ponadto okazuje się, że przynajmniej w odniesieniu do polskiej gospodarki nie ma 
podstaw do stwierdzenia, że struktura wielkości przedsiębiorstw determinuje głębo-
kość i długość spowolnienia gospodarczego. Stosunkowo pokaźny udział dużych przed-
siębiorstw w gospodarce nie musi ułatwiać wychodzenia gospodarki z załamania go-
spodarczego. Przynajmniej w przypadku polskiej gospodarki są przesłanki, by sądzić, 
że za wychodzenie w kryzysu odpowiedzialne są w znacznym stopniu również małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Czynnikiem istotnym może tu być, zgodnie ze stwierdzenia-
mi Kleina, dostępność finansowania, która wcale dla MŚP nie musi być gorsza niż dla 
dużych przedsiębiorstw. 

Reasumując można stwierdzić, iż tezy odnośnie reakcji MŚP na kryzys i znaczenie 
finansowania zewnętrznego w tej dziedzinie, wyprowadzone przez Kleina na podsta-
wie doświadczeń gospodarek krajów europejskich, w znacznej mierze sprawdziły się 
również w warunkach gospodarki polskiej. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż nie-
które z powyższych prawidłowości zadziałały w przeciwnym kierunku. W szczególno-
ści finansowanie zewnętrzne ułatwiło małym firmom powrót na ścieżkę dynamicznego 
wzrostu. Jest to zbieżne z wynikami autoregresji wektorowej finansowania i potwierdza 
znaczenie zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw dla wyników makroekonomicz-
nych. Jednocześnie zachowanie MŚP w Polsce w czasie kryzysu finansowego, w szcze-
gólności w pierwszych miesiącach spowolnienia, wskazuje na konieczność dywersyfika-
cji naszych poszukiwań barier rozwoju MŚP i przeniesienia środka ciężkości tych badań 
poza sferę finansowania. Jak wskazują powyższe badania, ważne znaczenie mogą mieć 
również inne uwarunkowania zewnętrzne, chociażby popyt globalny czy czynniki en-
dogeniczne, takie jak na przykład kwalifikacje zarządzających. Ta kwestia z pewnością 
wymaga dalszych studiów. 

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na to, że badania Kleina, to kolejna pró-
ba wyprowadzenia prawidłowości w relacjach między strukturą wielkości przedsię-
biorstw a dynamiką gospodarczą [por. Bąkiewicz 2010]. Jak dotychczas tego rodzaju 
badania nie przyniosły zadawalających rezultatów. Najczęściej okazuje się, że dla 
konsekwencji funkcjonowania firm różnej wielkości w gospodarce bardziej istotne 
niż skala są czynniki o charakterze jakościowym. Zatem powyższe badania dostar-
czają kolejnych przesłanek dla stwierdzenia, że przypisywanie firmom określonych 
funkcji w gospodarce tylko na podstawie skali działalności gospodarczej jest nad-

miernym uproszczeniem. 
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Politechnika Łódzka

Zastosowanie koncepcji mapy dla obiektu w analizie 
migracji wartości przedsiębiorstw

Application of the Map of the Object to the Value Migration 
Analysis 

Abstract: In the paper there is presented the analytical tool the map for the object. The 
tool can complimentary support the linear ordering analysis, in situations when cannot be 
applied comparison between the objects with regard to a development degree of a consi-
dered phenomenon. In the paper the tool the map for the object is presented as a comple-
ment in the form of pattern of development in terms of value migration analysis of enter-
prise or industries. The employment of this analytical tool the map for the object might be 
seen as a practical application for enterprises considering development of value migration.
Keywords: value migration, the map for the object, synthetic variable, pattern of development

1. Wprowadzenie

Migracja wartości stanowi zmianę siły kreowania wartości [Phillips 2012, s. 36]. Prowadzi 
to do przepływu wartości pomiędzy przedsiębiorstwami w wyniku poszukiwania moż-
liwości inwestycji w efektywne modele działalności biznesowej, kreujące właścicielom 
zaangażowanego weń kapitału możliwie najwyższą stopę zwrotu przy akceptowalnym 
przezeń ryzyku [Siudak 2013c, s. 33]. Migrację wartości można rozpatrywać w układzie 
trzech faz, których charakterystykę przedstawił A. Slywotzky [1996, s. 50]:

 · faza przypływu wartości – ograniczona konkurencja, wysoki wzrost udział w rynku, 
wysoka zyskowność;
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 · faza stabilizacji wartości – stabilna konkurencja, stabilny udział w rynku, stabilne 
marże zysku;
 · faza odpływu wartości – intensywna konkurencja, spadek sprzedaży, niskie zyski. Po-

nadto kompetencje, zasoby i klienci odpływają z przedsiębiorstwa w przyspieszonym 
tempie. 

Migracja wartości przedsiębiorstw stanowi przedmiot szerszych rozważań w wielu 
publikacjach [Bartkowiak 2001; Leśniak-Łebkowska 2001; Siudak 2000, 2001; Klincewicz 
2005; Billington 1997; Slywotzky 1996; Slywotzky, Baumgartner, Alberts, Moukanas 2006; 
Phillips 2012; Baptista 1999; Campbell 2001; Brabazon 1999; Slywotzky, Linthicum 1997; 
Griffiths 1997; Szablewski 2008; Almasy, Slywotzky 1999; Sharma, Krishnan, Grewal 2001; 
Strikwerda, van Amerongen, van Wijck 2000; Woodard 2006; Moster, Moukanas 2001; 
Siudak 2013a, 2013b, 2013c, 2014a, 2014b].

Pomiar procesów migracji wartości został szeroko opisany w pracy [Siudak 2013c], 
gdzie z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego utworzono zmienną synte-
tyczną, opisującą proces migracji wartości w wielowymiarowej przestrzeni cech. Ogólna 
charakterystyka skonstruowanej zmiennej syntetycznej, określonej mianem syntetycz-
nego indeksu migracji wartości (SIMW) oraz przyjęte do jej budowy założenia zaprezen-
towano w tabeli 1. Skonstruowany syntetyczny indeks migracji wartości stanowi pod-
stawę podziału analizowanego układu przedsiębiorstw na trzy rozłączne grupy, zgodnie 
z modelem trzech faz migracji wartości. Algorytm z wykorzystaniem skonstruowanej 

zmiennej syntetycznej (SIMWi=di) oraz ocena poprawności przeprowadzonego podzia-
łu taksonomicznego zostały przedstawione w pracy [Siudak 2013c, ss. 160-168].

Należy zwrócić uwagę na kwestię interpretacji wartości zmiennej syntetycznej róż-
nymi metodami agregacji. Metody wzorcowe, oparte na metrykach odległości pomię-
dzy poszczególnym elementem a obiektem wzorcowym, nie pozwalają na przeprowa-
dzenie analizy, w jakim stosunku (wyrażonym w procencie) dany obiekt przewyższa 
pozostałe elementy. Wynika to z faktu, iż zmienna syntetyczna oparta na metodzie 
wzorcowej, mierzona jest na skali przedziałowej (interwałowej) i jak podkreśla M. Wa-
lesiak [1996, s. 128]: „(…) nie można wtedy wnioskować o równości stosunków (pomię-
dzy poszczególnymi wartościami skali interwałowej – przyp. aut.). Niedopuszczalne 
jest więc stwierdzenie mówiące o tym, ile razy poziom rozwoju pewnego obiektu jest 
wyższy (niższy) od innego. Nawet jeśli wszystkie zmienne mierzone na skali ilorazowej 
zostaną znormalizowane (…) interpretacja taka jest niedopuszczalna”. 
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Tabela 1. Konstrukcja syntetycznego indeksu migracji wartości (SIMW)

Źródło: Siudak D. (2014a), Analiza prawdopodobieństw zmiany stanu procesu migracji wartości przedsię-

biorstw z wykorzystaniem łańcuchów markowa, „Nauki o Finansach”, nr 4(17)/2013, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Możliwość przeprowadzania powyższego typu porównań pomiędzy poszczególny-
mi analizowanymi obiektami istnieje tylko w przypadku bezwzorcowych funkcji agregu-
jących. Jednakże stawiana jest przy tym równocześnie konieczność spełnienia warunku, 

Zastosowanie koncepcji mapy dla obiektu w analizie migracji wartości przedsiębiorstw

Etap konstrukcji 
syntetycznego indeksu 

migracji wartości 
(SIMW) 

Metoda Rozwiązanie 

pomiar migracji wartości miernik 
(stymulanty) 1) udział w saldzie migracji gospodarki 

k

n

k

k

MVA

MVA






1  
gdzie: MVAi – rynkowa wartość dodana i-tego przedsiębiorstwa (i=1, 
…, n), notowanego na giełdzie papierów wartościowych. 

2) udział w saldzie migracji sektora 

k

n

k

k

MVA

MVA






1  
gdzie: MVAi – rynkowa wartość dodana i-tego przedsiębiorstwa 

wchodzącego w skład s-tego sektora gospodarczego, (iIs, 
i=1, …, s).  

3) zmiana MVA/K  
1

/

















TT K
MVA

K
MVAKMVA

 
gdzie: K – wartość księgowa zainwestowanego kapitału w 

działalność operacyjną przez wszystkich kapitałodawców. 
system ważenia cech współczynnik wagowy 1) udział w saldzie migracji gospodarki – 25% 

2) udział w saldzie migracji sektora – 25% 
3) zmiana MVA/K – 50% 

normalizacja zmiennych 
diagnostycznych 

przekształcenie 
ilorazowe 

}{ min}{ max ijiiji

ij
ij xx

x
z


  )0}{min}{max(  ijiiji

xx     

gdzie:  zij – znormalizowana wartość j-tej zmiennej dla i-tego 
 przedsiębiorstwa, 

xij – wartość j-tej zmiennej dla i-tego przedsiębiorstwa.  
agregacja 
znormalizowanych 
zmiennych 
diagnostycznych 

metoda wzorcowa; 
odległość euklidesowa  

2

1
0




m

j
jijjii zzwdSIWM    

gdzie:  SIMWi – syntetyczny indeks migracji wartości, 
di – wartość zmiennej syntetycznej w i-tym przedsiębiorstwie, 

 wj – współczynnik wagowy j-tej zmiennej (j=1, 2, …, m), 
zij – znormalizowana wartość j-tej zmiennej diagnostycznej w 
i-tym przedsiębiorstwie (j=1, 2, …, m; i=1, 2, …, n), 

wzorzec – dolny biegun 
rozwoju 

}{min0 ijij zz   

ranking sortowanie Uporządkowanie przedsiębiorstw (obiektów) względem zmiennej 
syntetycznej w sposób nierosnący (większe wartości di odpowiadają 
wyższemu poziomowi migracji wartości). 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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aby oryginalne (pierwotne) zmienne diagnostyczne mierzone były na skali ilorazowej 
oraz po dokonaniu wszelkich niezbędnych przekształceń zmienne dalej były mierzone 
na tej samej skali pomiarowej. Powyższy postulat nie będzie spełniony w przypadku 
modyfikacji przyjętego rozwiązania konstrukcji zmiennej syntetycznej z wykorzysta-
niem metod bezwzorcowych, ponieważ zarówno zmienne oryginalne, jak i znorma-
lizowane nie są mierzone na skali ilorazowej6. M. Walesiak zauważa [1996, s. 129], że: 
„operacja przejścia do nieujemnych wartości znormalizowanych nie powoduje przejścia 
z niższego (skala przedziałowa) na wyższy poziom (skala ilorazowa) mierzenia wartości 
zmiennych”.

Syntetyczny indeks migracji wartości uniemożliwia przeprowadzanie porównań 
pomiędzy przedsiębiorstwami/sektorami w zakresie stopnia rozwoju migracji wartości. 
Stanowi to pewne ograniczenie implementacyjne skonstruowanej zmiennej syntetycz-
nej. Uzupełnienie może stanowić koncepcja mapy dla obiektu zaproponowana przez 
M. Kolendę w pracy [2006, s. 157-161; 350-353]. Ogólnie narzędzie mapy dla obiektu sta-
nowić może uzupełnienie w zakresie interpretacji rankingów tworzonych za pomocą 
zmiennej syntetycznej w sytuacji, w której nie ma możliwości oceny, w jakim stosunku 
obiekt przewyższa pozostałe elementy. Koncepcja ta polega na odniesieniu w zakresie 
wykresu biegunowego trzech kategorii:

1) pozycji w rankingu utworzonego metodą porządkowania liniowego,
2) wartości zmiennej syntetycznej,
3) miary odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami. 
Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania narzędzia mapy dla obiektu 

jako uzupełnienie pod względem interpretacyjnym metody porządkowania liniowego 
obiektów, a także jego zastosowania w postaci praktycznej aplikacji dla przedsiębiorstw.

Podstawą artykułu jest teza, że analizę procesów ekonomicznych, w tym migrację 
wartości przedsiębiorstw i sektorów gospodarczych, opisywanych w wielowymiarowej 
przestrzeni cech można realizować z wykorzystaniem narzędzia mapy dla obiektu.

Analizą objęto wszystkie spółki (270) notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie w 2007 r. Ponieważ migracja wartości jest procesem dynamicznym w cza-
sie, wymagało to zebrania danych za lata 2006-2007. Podziału na poszczególne sektory 
dokonano w oparciu o klasyfikację sektorową, zaproponowaną przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie i udokumentowaną w oficjalnym biuletynie „Ceduła Giełdy 

Warszawskiej” (2007). 
6 Trzy zmienne diagnostyczne procesu migracji wartości mierzone są na skali przedziałowej.
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2. Narzędzie mapy dla obiektu

Koncepcja mapy dla obiektu oparta jest na wykresie biegunowym, na którym zamiesz-
czone są wartości zmiennej syntetycznej, zastosowanej do porządkowania liniowego 
analizowanych obiektów, a w konsekwencji również zajmowanej pozycji w rankingu 
oraz miary niepodobieństwa (odległości) wyróżnionego elementu w odniesieniu do 
pozostałych poddanych analizie obiektów. Zestawienie na jednym wykresie – mapie – 
powyższych kategorii pozwala na identyfikację obiektu, na którym należy się wzorować. 
Wykorzystanie narzędzia analitycznego mapy dla obiektu może stanowić praktyczną 
aplikację dla przedsiębiorstw. Mapa dla obiektu może być prowadzona w odniesieniu 
do przedsiębiorstwa, jak i sektorów gospodarczych. Tło odniesienia względem każdej 
pojedynczej spółki może stanowić zarówno cały analizowany układ przedsiębiorstw, 
jak i wybrana ich grupa, przykładowo spółki z tej samej branży lub najbliżsi konkuren-
ci. Natomiast tłem dla danej gałęzi gospodarki mogą być pozostałe sektory lub branże 
wchodzące w skład określonego makrosektora gospodarczego. Kwestią bezdyskusyjną 
jest fakt, iż dane przedsiębiorstwo chcąc uzyskać pozytywną zmianę w rankingu migracji 
wartości powinno wzorować się na spółkach go wyprzedzających (uzyskujących wyższy 
poziom rozwoju). Mapa dla obiektu pozwala na zidentyfikowanie obiektu wzorcowego, 
będącego jednocześnie na wyższym miejscu w rankingu, z drugiej strony najbardziej 
podobnego, charakteryzującego się najmniejszym dystansem wobec obiektu central-
nego, mierzonym metryką odległości. Natomiast w przypadku lidera rankingu migracji 
wartości analiza mapy dla elementu centralnego pozwala na zidentyfikowanie przedsię-
biorstwa, względnie grupy przedsiębiorstw, najbardziej doń podobnego (podobnych), 
konkurującego (konkurujących) w przejmowaniu odpływającej wartości od pozostałych 
spółek kapitałowych. Ogólnie za pomocą mapy dla obiektu można wyznaczyć dlań od-
powiednią ścieżkę rozwoju. Jak stwierdza M. Kolenda w pracy [2006, s. 159] „ścieżka roz-
woju dla obiektu będzie polegać na wytyczeniu kolejnych obiektów-wzorców dla tego 
obiektu w celu łatwiejszego przesuwania się na wyższe pozycje w rankingu”. 

W celu dalszych rozważań wprowadzimy odpowiednie nazewnictwo. Obiektem 
centralnym lub elementem centralnym określać będziemy przedsiębiorstwo lub sektor 
gospodarczy, dla którego tworzona jest mapa obiektu. Natomiast pozostałe przedsię-
biorstwa lub sektory – stanowiące tło porównawcze – określać będziemy zamiennie 
obiektami satelitarnymi lub elementami satelitarnymi.

Wyjściowym punktem konstrukcji wykresu – mapy dla obiektu – jest ranking obiek-
tów przeprowadzony metodą porządkowania liniowego według kryterium syntetycz-
nego indeksu migracji wartości oraz macierz odległości pomiędzy obiektami, stanowią-

Zastosowanie koncepcji mapy dla obiektu w analizie migracji wartości przedsiębiorstw



116

cych tło dla analizy. Za metrykę niepodobieństwa pomiędzy analizowanymi elementami 
przyjęto odległość euklidesową, zdefiniowaną poniższą równością
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 (dla i=p : dip=0) (7)

gdzie:  dip – odległość euklidesowa pomiędzy i-tym a p-tym obiektem,

 zij, zpj – znormalizowana j-ta (j=1, 2, …, m) zmienna diagnostyczna dla odpo-
wiedniej pary i-tego oraz p-tego obiektu.

Analizowany obiekt umieszczony jest w centralnym punkcie mapy. Wartości synte-
tycznego indeksu migracji wartości odznaczone są na końcach promieni, które są usze-
regowane w sposób rosnący od strony lewej do prawej, zawierając się w zakresie od 
zera do jedności, co wynika z zakresu przedziału przyjmowanych wartości SIMW〈0÷1. 
Odległości pomiędzy analizowanym obiektem a pozostałymi elementami odznaczone 
są w postaci kolejnych półokręgów, z oznaczonymi wartościami u dołu wykresu. Pogru-
biona linia wyznacza pozycję w rankingu migracji wartości oraz wartości SIMW obiektu 
centralnego, zaś dla pozostałych elementów (obiektów satelitarnych stanowiące tło po-
równawcze) w postaci odznaczonych punktów, uszeregowanych w kolejności rankingu 
od prawej do lewej – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Powyższe linie będziemy 
dalej określać promieniami. Punkty zaznaczone po lewej stronie promienia są obiektami 
zajmującymi gorsze pozycje w ogólnym rankingu migracji wartości. Obiekty znajdujące 
się po prawej stronie promienia to elementy, zajmujące wyższe miejsce w zbiorczym 
zestawieniu porządkowania liniowego względem SIMW (rankingu). Obiekty znajdujące 
się po prawej stronie promienia (z wyższymi wielkościami SIMW), leżące jednocześnie 
blisko punktu centralnego (znajdujące się w obszarze centralnych półokręgów, czy-
li z najmniejszą odległością) stanowić powinny obiekty-wzorce. Wówczas obiekty te 
zajmują wyższe miejsce w rankingu migracji wartości a jednocześnie są dość podob-
ne do analizowanego elementu. Stanowią one elementy (przedsiębiorstwa lub sektory 
gospodarcze) znajdujące się na wyższym poziomie rozwoju migracji wartości, zaś jed-
nocześnie charakteryzują się największym podobieństwem względem analizowanego 
obiektu. Upodobnienie się do tych obiektów powoduje automatyczne przesunięcie 
w zajmowanej pozycji utworzonego rankingu. Co więcej, możliwe jest automatyczne 
„przeskoczenie” w pozycji rankingu obiektów, które są bardziej odległe od obiektu cen-
tralnego, choć zajmujące niższą lokatę w odniesieniu do obiektu wzorcowego. Innymi 
słowy, jeżeli obiekt centralny zajmuje 3 pozycję w rankingu i najbardziej dlań podobnym 
– leżącym najbliżej elementu centralnego – jest lider tegoż uszeregowania, wówczas 
w momencie upodobnienia się obiektu centralnego do elementu wzorca, spowoduje 
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zrównanie się ich względem rozwoju migracji wartości, pozostawiając za sobą element 
zajmujący miejsce drugie. Natomiast elementy znajdujące się po lewej stronie promienia 
wyznaczającego, leżące jednocześnie blisko – wokół promieni w centralnej części mapy 
– stanowią obiekty, które zajmują gorsze miejsca w rankingu, a przy tym są doń bardzo 
podobne. Analizowany obiekt musi wówczas pilnować, aby nie ulec przesunięciu w dół 
rankingu migracji wartości. Odnośnie do obiektów leżących na oddalonych półokrę-
gach – obiekty bardzo niepodobne do elementu centralnego – powinny być marginali-
zowane przy wyznaczaniu ścieżki rozwoju. Reprezentanci poszczególnych faz migracji 
wartości mogą stać się również obiektami centralnymi, dla których warto zastosować 
analizę mapy dla obiektu, względem pozostałych elementów badanej zbiorowości. 

Wyboru reprezentantów wyspecyfikowanych trzech faz migracji wartości przepro-
wadzono za pomocą metody środka ciężkości [por. Nowak 1990, ss. 184-187; Panek 
2009, ss. 169-172]. Wyboru reprezentanta grupy więcej niż dwuelementowej dokonuje 
się na podstawie średniej odległości od pozostałych elementów rozpatrywanej klasy 
[Siudak 2013c, ss. 217-218].

       (i=1, 2, …, nk)  (8)

gdzie:  id
 – średnia odległość i-tego obiektu w danej grupie co najmniej trzyelemen-

towej (i=1, 2, …, nk>2),

 nk – liczebność rozpatrywanej grupy obiektów,

 dip – odległość pomiędzy i-tym a p-tym obiektem w rozpatrywanej grupie 

(i, p=1, 2, …, nk>2), której podstawą jest kwadratowa, symetryczna macierz odle-
głości pomiędzy obiektami analizowanej co najmniej trzyelementowej grupy
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Pomiaru odległości dokonujemy za pomocą metryki Euklidesa – wzór (7). Reprezentan-
tem zbioru co najmniej trzyelementowego jest obiekt (Or) o minimalnej średniej odle-
głości [por. Siudak, 2013, s. 218].

}{min iir dO =     (10)

co oznacza największe podobieństwo reprezentanta danej grupy w odniesieniu do po-
zostałych obiektów rozpatrywanej klasy. Reprezentantem zbioru jednoelementowego 
stanowi oczywiście wybrany obiekt. Natomiast wybór reprezentanta grupy dwuelemen-
towej dokonywany jest na podstawie przeciętnej odległości każdego obiektu tej grupy 
z wybranymi uprzednio reprezentantami klas jednoelementowych i więcej niż dwuele-
mentowej [Siudak, 2013c, s. 218].

r

n

ip
p

ip

i n

d

d

r






1

 

 (i=2)  (11)

gdzie:  id
 – średnia odległość i-tego obiektu w danej grupie dwuelementowej (i=2),

 nr – liczebność reprezentantów wszystkich rozpatrzonych grup (jednoelemento-
wych, więcej niż dwuelementowych, dotychczas rozpatrzonych grup dwuelementowych),

 dip – odległość pomiędzy i-tym obiektem grupy dwuelementowej a p-tym re-

prezentantem (p=1, 2, …, nr).

Reprezentantem grupy dwuelementowej jest obiekt (Or) o największej przeciętnej od-
ległości ( )id , tj.

 }{max iir dO =     (12)

Wówczas przedstawiciel grupy dwuelementowej charakteryzuje się najmniejszym po-
ziomem podobieństwa w wielowymiarowej przestrzeni cech względem pozostałych re-
prezentantów grup [Siudak, 2013c, s. 219].
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3. Przykłady zastosowania narzędzia mapy dla obiektu 
w zakresie analizy procesów migracji wartości7

Ponieważ wszystkie zmienne diagnostyczne posiadają właściwość addytywności, stąd 
pomiar procesów migracji wartości może być prowadzony w sposób zagregowany na 
poziomie poszczególnych sektorów gospodarczych. Na rys. 1-4 zaprezentowano mapy 
dla wybranych sektorów na tle pozostałych gałęzi gospodarki za rok 2007.

Rysunek 1. Mapa dla sektora MEDIA
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Na rys. 1 obiektem centralnym jest sektor MEDIA, który zajął 3 lokatę (SIMW=0,8326) w rankingu 
migracji wartości, będąc zakwalifikowanym do fazy przypływu wartości. Po prawej stronie promie-
nia znajdują się dwie branże – uzyskujące wyższe lokaty w zestawieniu. Są to sektory DEWELOPE-
RZY (SIMW=0,9434) i ENERGETYKA (SIMW=0,9241). Łatwo zauważyć, iż sektor DEWELOPERZY leży 
najbliżej obiektu centralnego (jest doń najbardziej podobny), zajmując w rankingu 1 miejsce. Jeżeli 
sektor MEDIA upodobni się do branży DEWELOPERZY (pod względem przypływu doń wartości), 
wówczas ma szansę stać się liderem rankingu migracji wartości względem sektorów gospodar-
czych, wyprzedzając jednocześnie po drodze dodatkowo jeden obiekt – sektor ENERGETYKA. Za-
tem branża medialna nie powinna być obiektem porównania z sektorem energetycznym.
7  Wykresy biegunowe na rys. 1-9 zostały wykonane z wykorzystaniem programu „Taksonomia numeryczna” 
autorstwa K. Kolendy (2006). 
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Na rys. 2 przedstawiono mapę dla obiektu centralnego, za jaki przyjęto sektor FINANSO-
WY, zajmujący miejsce 4 w rankingu migracji wartości sektorów gospodarczych. Z wartością 
SIMW równą 0,6988 został jako pierwszy zakwalifikowany do fazy stabilizacji wartości. 

Rysunek. 2. Mapa dla sektora FINANSOWY
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Wobec powyższego pierwsza trójka sektorów zakwalifikowanych do fazy przypływu 
to obiekty leżące po prawej stronie promienia. Najbliżej leżącym obiektem satelitarnym 
(spośród branż zakwalifikowanych do fazy przypływu) jest sektor ENERGETYKA, zajmu-
jący 2 lokatę w rankingu, gdzie odległość euklidesowa pomiędzy nimi wynosi 0,4783. 
Natomiast lider rankingu – sektor DEWELOPERZY – leży nieco dalej, gdzie dystans do 
obiektu centralnego wynosi około 0,5822. Również podobny do elementu centralnego 
jest PRZEMYSŁ CHEMICZNY, zajmujący odeń miejsce o dwie pozycje gorsze (6 miejsce) 
w rankingu sektorowej migracji wartości. Obiekt ten może stanowić zagrożenie dla ele-
mentu centralnego w postaci szybkiego prześcignięcia na sektorowej mapie migracji 
wartości. Dla porównania zestawiliśmy jeszcze jedną mapę dla obiektu-sektora – TELE-
KOMUNIKACJA – znajdującego się w fazie odpływu i z wielkością SIMW równą 0,3263 
zajął 13 miejsce w rankingu (rys. 3). Sektor ten jest zdecydowanie oddalony od sektorów 
znajdujących się w fazie stabilizacji oraz jeszcze dalej od branż zakwalifikowanych do 
fazy przypływu. Odległość euklidesowa pomiędzy obiektem centralnym (TELEKOMU-
NIKACJA) a sektorami zaliczonymi do fazy stabilizacji i przypływu wartości przekracza 
wielkość 1,0000. 
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Rysunek 3. Mapa dla sektora TELEKOMUNIKACJA
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Na rys. 4-6 zaprezentowano mapy dla obiektów-przedsiębiorstw będących repre-
zentantami fazy przypływu na tle pozostałych spółek tej fazy (spółka CCIINT, rys. 4), fazy 
stabilizacji na tle pozostałych spółek tej fazy (spółka BETACOM, rys. 5) oraz fazy odpływu 
wartości, również na tle pozostałych spółek tej fazy (spółka ENERGOPOL, rys. 6). 

Rysunek 4. Mapa dla reprezentanta fazy przypływu na tle pozostałych spółek tej fazy 

 
CCIINT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Podkreślić należy charakter rozkładu mapy dla obiektu reprezentanta fazy przypływu (rys. 4) 
i fazy odpływu (rys. 6). Większość spółek leżących po prawej stronie promienia dla reprezentanta 
fazy przypływu (por. rys. 4) jest zdecydowanie bardziej oddalona niż przedsiębiorstwa znajdujące 
się po lewej stronie promienia (zajmujące gorsze pozycje w rankingu migracji wartości). 

Rysunek 5. Mapa dla reprezentanta fazy stabilizacji na tle pozostałych spółek tej fazy

 BETACOM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Rysenek 6. Mapa dla reprezentanta fazy odpływu na tle pozostałych spółek tej fazy

 BETACOM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w przypadku mapy dla reprezentanta fazy 
odpływu (por. rys. 6). Istnieje kilkanaście spółek leżących po lewej stronie promienia, 
które są znacznie oddalone od obiektu centralnego, zaś spółki z fazy odpływu zajmują-
cy wyższą lokatę w rankingu migracji wartości w porównaniu do reprezentanta tej fazy 
leżą dość blisko niego. Natomiast rozkład mapy dla reprezentanta fazy stabilizacji w od-
niesieniu do pozostałych przedsiębiorstw tej fazy jest w miarę równomierny (por. rys. 5). 

Na rys. 7 zaprezentowano mapę dla reprezentanta fazy stabilizacji (spółka BETACOM) 
na tle całego analizowanego układu przedsiębiorstw. Podobnie jak rozkład mapy dla 
reprezentanta fazy stabilizacji na tle pozostałych przedsiębiorstw tej fazy, rozkład re-
prezentanta fazy stabilizacji w odniesieniu do całego analizowanego układu przedsię-
biorstw jest również w miarę równomierny. 

Rysunek 7. Mapa dla reprezentanta fazy stabilizacji w odniesieniu do całego analizo-
wanego układu przedsiębiorstw

 

 

 

BETACOM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Mapę dla obiektu można zastosować wobec przedsiębiorstwa (obiekt centralny) 
w odniesieniu do pozostałych spółek prowadzących swą działalność operacyjną w jednej 
branży (elementy satelitarne). Przykładowo na rys. 8-9 zaprezentowano mapy dla obiek-
tu, odpowiednio dla przedsiębiorstwa BARLINEK na tle sektora PRZEMYSŁ DRZEWNO-
-PAPIERNICZY oraz dla spółki VISTULA na tle pozostałych spółek PRZEMYSŁU LEKKIEGO.
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Rysunek 8. Mapa dla spółki BARLINEK na tle sektora PRZEMYSŁ DRZEWNO-PAPIERNICZY
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Obiekt centralny – spółka BARLINEK – mapy PRZEMYSŁU DRZEWNO-PAPIERNICZEGO leży 
najbliżej spółki FORTE, która uzyskuje lepsze rezultaty w rankingu migracji wartości od przed-
siębiorstwa KOMPAP. Jeżeli obiekt centralny upodobni się do obiektu satelitarnego, jakim jest 
spółka FORTE, wówczas ma szansę wyprzedzić obu swych konkurentów pod względem oce-
ny w zakresie migracji wartości przedsiębiorstw, stając się wiceliderem rankingu względem 
migracji wartości przedsiębiorstw sektora PRZEMYSŁ DRZEWNO-PAPIERNICZY. 

Rysunek 9. Mapa dla spółki VISTULA na tle sektora PRZEMYSŁ LEKKI
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Spółka VISTULA, dla której została utworzona mapa, prowadzi swą działalność 
w PRZEMYŚLE LEKKIM. W odległości mierzonej metryką euklidesową do 0,02 leży 6 kon-
kurentów (w kolejności rankingu względem SIMW są to: (1) BYTOM, (2) PROCHNIK, (3) 
LUBAWA, (4) WISTIL, (5) NOVITA, (6) MASTERS). Pierwsze dwie spółki znajdują się po pra-
wej stronie promienia, zaś kolejne 4 to przedsiębiorstwa sklasyfikowane niżej na zbior-
czej mapie migracji wartości (leżące po lewej stronie promienia). Jeżeli obiekt central-
ny zbliży się do spółki BYTOM, wówczas stanie się wraz z tym podmiotem wiceliderem 
rankingu względem syntetycznego indeksu migracji wartości w analizowanym sekto-
rze. Natomiast jeżeli obiekt centralny zbliży się do poziomu migracji wartości elementu 
satelitarnego – przedsiębiorstwa MASTERS – wówczas przesunie się na mapie migracji 
sektora o 3 pozycje w dół (zrówna się z powyższą spółką i jednocześnie zostanie prze-
ścignięty przez 3 podmioty tj. LUBAWA, WISTIL i NOVITA). 

4. Podsumowanie

Mapa dla obiektu stanowi użyteczne narzędzie analizy rankingu migracji wartości 
utworzonego w wyniku liniowego uporządkowania przedsiębiorstw względem synte-
tycznego indeksu migracji wartości. Narzędzie to pozwala na wypełnienie pewnej luki 
interpretacyjnej analizy porównawczej, której nie można przeprowadzić bezpośrednio 
zestawiając i porównując wartości syntetycznego indeksu migracji wartości w odniesie-
niu do dwóch lub więcej obiektów8. Przedsiębiorstwo, budując strategię przechwytywa-
nia migrującej na rynku kapitałowym wartości z wykorzystaniem narzędzia analityczne-
go, jakim jest mapa dla obiektu, może wspomóc zastosowanie benchmarkingu poprzez 
identyfikację dlań elementu odniesienia.

Narzędzie mapy dla obiektu w ujęciu analizy podmiotowej oraz sektorowej może 
stanowić obok ogólnej mapy migracji wartości istotne wzbogacenie analizy fundamen-
talnej danego przedsiębiorstwa lub sektora gospodarczego, w tym identyfikację obec-
nego – dotychczasowego – poziomu rozwoju, jak również perspektyw rozwojowych 
w przyszłości. Pewnym ograniczeniem zastosowania mapy dla obiektu jest konieczność 
zebrania odpowiedniego (czasem dość obszernego) materiału statystycznego i podda-

niu analizie wszystkich przedsiębiorstw dla ustalonego układu przedsiębiorstw. 

8 Jak już uprzednio sygnalizowaliśmy, syntetyczny indeks migracji wartości, jak również inne zmienne 
syntetyczne oparte na wzorcowych formułach agregacji, nie mogą zostać poddane porównaniu, w jakim 
stosunku dany obiekt przewyższa pozostałe analizowane obiekty lub też odeń odstaje.

Zastosowanie koncepcji mapy dla obiektu w analizie migracji wartości przedsiębiorstw
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Wprowadzenie

W gospodarce towarowej, opartej przecież na mechanizmie rynkowym, mamy do czy-
nienia z występowaniem wielu podmiotów gospodarujących, mających różnorodne 
przy tym cele, zarówno kooperujących, jak i konkurujących ze sobą. Zarówno ich cele, jak 
i ich współdziałanie, ogólnie zachowanie się w procesie gospodarowania ulega zmianie. 
W okresie przed globalizacją i integracją, jak i obecnie regulowane jest co prawda przez 
mechanizm rynkowy, ale on sam ulega przemianie, zarówno w ujęciu historycznym, 
jak i przestrzennym. Zresztą kapitalizm jako system społeczno-gospodarczy, pomimo 
iż jest ciągle oparty na mechanizmie rynkowym, ulega jednakże ciągłym, wzajemnym 
przekształceniom systemowym w swych ramach, strukturalnym cyklom, jak i fazom. Od 
dawna zresztą zapowiadana jest jego klęska, nie tylko przez socjalistów utopijnych, mar-
ksistów, ale i ich zdecydowanych przeciwników jak np. Schumpetera i wielu innych. Jed-
nakże on istnieje, bo to nie jest ciągle ten sam kapitalizm – „2K” (Karola Marksa i Karola 
Dickensa). Pomimo ostatniego kryzysu globalnych finansów istnieje, a tzw. „realny socja-
lizm” poniósł globalną klęskę. Jest pogląd, że to właśnie dzięki swej systemowej elastycz-
ności, jak i Keynesowi nie sprawdziły się przewidywania Marksa. Dyskusja o przyczynach 
tych faktów jest niestety nieatrakcyjna2 w sferze naukowej, a ciągle mamy do czynienia 
z propagandową ofensywą ortodoksyjnych neoliberałów, nie tylko przed, ale i po 2008 r.

Adam Smith, o czym się zbyt często nie wie, postulował wprowadzenie liberalnych 
zmian w ciągle jeszcze manufakturowym stadium kapitalizmu, niekiedy określanego 
protoindustializacją. Chociaż swoje „opus magnum” [Adam Smith 2012] wydał na trzy-
naście lat przed rewolucją francuską, a zmarł w drugim roku jest trwania, to właśnie ona 
zrealizowała niektóre jego postulaty, kończąc tym samym feudalizm, a rozpoczynając 
nową epokę nazwaną znacznie później kapitalizmem. 

Geniusz jego polegał między innymi na tym, iż przewidywał konieczność zmian 
systemowych, gospodarczych i mentalnych, przy czym, zawłaszcza w swej pierwszej 
pracy z etyki, postulował zmiany nie tylko w roli państwa, ale i mentalności zarówno 
pracodawców, jak i biorców. Nowy mechanizm miał polegać na konkurencji i etyce, 
moralności [Smith 1989], poszanowaniu prawa własności prywatnej, z którą związane 
są prawa i obwiązki, o czym współcześni jego apologeci zapomnieli albo co gorsza 
chyba nie wiedzą. Adam Smith, jako szkocki filozof, uważał, że to moralność związana 
z chrześcijaństwem winna być filarem mechanizmu rynkowego (rynku). Jak wiele miał 

2 Myślę, że nie tylko wynika to z niedoinwestowania obiektywnych naukowców, ale i zbyt chyba jednakże 
krótkiego czasu dzielącego nas od upadku „realnego socjalizmu”. Znana jest odpowiedź jednego z wybitnych 
przywódców chińskich na pytanie o ocenę roli Komuny Paryskiej w dziejach – zbyt krótki okres nas dzieli od 
niej, aby mieć pogląd na ten temat.
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racji o skutkach braku etyki3, zwłaszcza we współczesnym kapitalizmie, chyba nie trzeba 
nikogo przekonywać. Państwo według niego winno dbać o poszanowanie własności, jak 
i konkurencji np. aby nie dopuścić do powstania tak dużego przedsiębiorstwa, którego 
ewentualny upadek zagroziłby interesowi społeczeństwa4. Nie wykluczał nawet wystę-
powania własności państwowej, w dziedzinie której działalność jest nieopłacalna dla 
prywatnego przedsiębiorcy, a jednocześnie niezbędna dla społeczeństwa. Czyż to nie 
herezja według współczesnych jego epigonów?

Współczesne przekształcenia w strukturze gospodarczej, i to skali globalnej, prowa-
dzą do przemian w strukturze władzy i kapitału. Na ich skutki zwraca uwagę Alain Toura-
ine [2015], jak i Thomas Piketty [2015] w swym tegorocznym ekonomicznym bestsellerze 
– Kapitał XXI wieku.

Na rolę poszczególnych centrów gospodarczo-politycznych i ich przemian, a które 
nie są jedynie wywołane czynnikami obiektywnymi, i które można, jeśli się chce i umie, 
rozwiązywać z mniejszymi lub większymi kosztami, jak i efektami, zawracali uwagę Fer-
nand Baraudel [1992], jak i Immanuel Wallerstein (2007). Problem jednakże polega na 
wizji, ideach powiązanych z interesami, władzą, pieniędzmi itp. Dotychczasowe kon-
cepcje „naturalną” koleją rzeczy się zdezaktualizowały, co nie znaczy, że straciły swych 
zwolenników dysponujących ogromnymi kapitałami przeznaczanymi na ich głoszenie 
w masmediach i finansowanie5 think tanków, wyborów, idących ostatnio w USA w mld 
dolarów itd.

Podobna sytuacja występuje w gospodarce globalnej, w której dominującymi 
w „grze rynkowej” stają się firmy globalne i transnarodowe (TNK)6. W grze, w której ciągle 
zmieniają się nie tylko zasady, ale poprzez koncentrację i centralizację zmienia się ilość 
graczy, jak i stawki, nasila się problem polaryzacji dochodów, strumienia, jak i kapitału.

Rozpoczęto tajne rozmowy, określone jako TTIP – to znaczy Transatlantyckie Part-
nerstwo Handlowe i Inwestycyjne pomiędzy Unią i Ameryką (Jacek Żakowski), z Ukrainą 
niestety w tle7, ofensywą Państwa Islamskiego, jak i lawinowego napływu imigrantów. 
Przyjęte tam ostatecznie ustalania (w tym z tamtejszym ustawodawstwem, prawem au-

3 Prawdą jest także i to, że brak etyki także jest etyką. 

4 Współczesne działania, zwłaszcza rozwiniętych państw, są zaprzeczeniem poglądów ojca ekonomii 
klasycznej, liberalnej. Mamy obecnie do czynienia z prywatyzacją zysków i jednocześnie uspołecznieniem 
strat. Nie przeszkadza to propagandzistom też w stosunku do „wolnego rynku” i nieingerencji państwa je 
propagować..

5 Powstały w USA i miały na celu propagowanie gospodarki liberalnej, gdy Thatcher i Regan rozpoczęli 
swoistą krucjatę antykeynesowską. W Polsce nastąpił ich rozwój zwłaszcza wraz z wdrażaniem planu Balcero-
wicza. Podobno jest nawet „polski” ich model. [por. Zbieranek 2011]. Nie wszystkie one skomercjalizowały się 
jak masmedia

6 Wg mnie nie są to synonimy, chociaż na ogół w opracowaniach, także naukowych, tak się postępuje, uży-
wając przy tym skrótu TNK. Po niniejszym wyjaśnieniu w tym artykule posługiwać się będę pojęciem TNK..

7 Nie jestem przekonany, iż to tło wpłynie korzystnie dla nas, na przebieg tychże uzgodnień. 
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torskim, GMO itp.) bezpośrednio określą szanse przetrwania wszystkich naszych pod-
miotów gospodarujących8, a w tym i przecież naszych gospodarstw domowych. Mało 
o nich wiemy, co nie przeszkadza polemice wokół nich, zwłaszcza dotyczącej potrzeby 
takiego porozumienia. Czy o akceptacji tych ustaleń będzie referendum, czy wystarczy 
21 państw Unii?

Niestety mamy jednocześnie do czynienia z procesem zaniku roli państwa, co nie 
pozostaje bez następstw w stosunkach gospodarczych i polityczno-społecznych we 
wszystkich wymiarach determinujących egzystencję podmiotów gospodarujących, 
warunków im narzuconych nie przez „wolny rynek”, ale podjętych przez władze Unii, 
nie bez wpływu różnorodnych lobbystów. Właściwymi decydentami są już nie tyle 
właściciele kapitału, ale jego dysponenci, co jest o tyle istotnym, że nie ponoszą oni 
konsekwencji swych działań ani politycznych, ani ekonomicznych, a tym samym me-
dialnych, oceny przez społeczeństwo, a nawet tylko przez akcjonariuszy. Pozostają 
w zasadzie poza procedurą demokratycznych i transparentnych procedur powoływa-
nia i kontroli. Mamy więc do czynienia z niepełną globalizacją [Szymański 2007]. Samej 
globalizacji gospodarczej nie towarzyszą odpowiednie procesy decyzji politycznych, 
nie ma kto reprezentować „słabszych”, interesów społecznych, dbać o autentyczną, 
a nie pozorowaną demokrację, a nawet tylko konkurencję i w miarę ekwiwalentną wy-
mianę handlową.

W tym opracowaniu z konieczności chciałabym przedstawić jedynie w zarysie zmia-
ny uwarunkowań działalności podmiotów gospodarujących, zwłaszcza od czasów, gdy 
decydującym stał się mechanizm rynkowy. Zarysuję ewolucję w roli poszczególnych 
podmiotów gospodarujących w tym systemie i ich przemianach, kompetencjach i od-
powiedzialności, a więc możliwości realizacji swych interesów.

 
Przemiany w działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza przybiera różne formy organizacyjne, w tym prawne, i związana 
jest z ponoszeniem ryzyka [Tkaczyk 1997] obiektywnego, jak i subiektywnego, związane-
go z horyzontem jej wstępowania.

Do subiektywnych9 czynników związanych z horyzontem istnienia firmy należy zali-
czyć umiejętności, w tym wybór statusu prawnego, strategię, etykę itd. Natomiast obiek-
tywne to skutki np. klęsk żywiołowych, zmiana czynników, które należą do sfery regula-

8 Przez ”podmioty gospodarujące” rozumiem: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa (w tym korpora-
cje), państwa i instytucje ponadnarodowe. Tak więc przedsiębiorstwo to tylko jeden z podmiotów gospoda-
rujących – o czym dalej.

9 Podział ogólny na potrzeby tego opracowania.
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cyjnej, otoczenia zewnętrznego. O ile np. w firmach indywidualnych, czy spółach z o.o. 
struktura czynników decydujących o horyzoncie firmy od wielu lat nie uległa istotnym 
zmianom, to w przypadku spółek akcyjnych, zwłaszcza notowanych na giełdzie, nastą-
piła istotna zmiana i to nie tylko w Polsce, ale w sferze globalnej (internet i intranet). Na-
stąpiło to na skutek m.in. „urozmaiconego” oddziaływania TNK na polityków zwłaszcza 
USA, wymuszona deregulacja, także poprzez wzajemne interakcje firma – kurs akcji, jak 
i między instytucjami ponadnarodowymi10. To spotęgowało działanie chciwości, działal-
ność spekulacyjną, decydującą bowiem coraz częściej o istnieniu danej firmy i to w skali 
globalnej. Bowiem deregulacja państwa, zmniejszanie nadzoru nad sektorem finanso-
wym, w tym i zakresu państwa opiekuńczego, wywołały, co było zamierzonym celem, 
dynamiczny rozwój sektora finansowego i ich form11, „eksplozja” derywatów i ich na-
stępstw, naciski na prywatyzację w krajach zależnych od kredytów, zwłaszcza od czasów 
konsensusu waszyngtońskiego, będącego podstawą i naszej przecież transformacji. To 
po pierwsze. Po drugie to przemiany cywilizacyjne, w tym związane z internetem, społe-
czeństwem informacyjnym i konsumpcyjnym, propagowanym przez skomercjalizowa-
ne i globalne masmedia, propagowanie konsumpcji indywidualnej, nawet nie zawsze 
rodzinnej, natrętnego i pozornie korzystnego dla konsumenta systemu jego kredytowa-
nia (np. w ciągu 15 minut). Rozwój korporacji, zwłaszcza giełdowych, z obowiązującym 
tam system kariery i motywacji, to propagowanie egoistycznych postaw, niwelowanie 
roli stosunków koleżeńskich, a potęgowanie współzawodnictwa, w ramach zespołów12. 
To właśnie system korporacji póki co jest najbardziej skutecznym sposobem mikroeko-
nomicznej efektywności ekonomicznej, ignorującej człowieka a szanującej klienta. Po 
trzecie, stwarza to komfortową sytuację dla elit politycznych, zwalnia je z jakichkolwiek 
działania na rzecz jednostek. Indywidualizm osłabił więzi rodzinne, a tym samym osłabił 
poczucie tożsamości i solidarności społecznej, na co zwraca uwagę Mirosława Marody.

Badanie coraz bardziej globalizującej się i ryzykownej gospodarki, współczesnego 
mechanizmu rynkowego13 to w zasadzie analiza funkcjonowania podmiotów gospoda-
rujących w tym procesie na różnych jego etapach, współcześnie np. przed i po 2008 r. 

10 Nazbyt często neoliberałowie nadal utrzymują, że ingerencja państwa w działalność gospodarczą, 
w tym zwłaszcza rynek finansowy, to skutek nieodpowiedzialności i niekompetencji „polityków”. Nie do-
strzegają, że ci politycy finansowani są przez biznes, podobnie jak różnorodne lobby, legalne i nielegalnie 
działające u nas. W Polsce wiele ustaw pisanych jest przez międzynarodowe firmy „doradcze” itd. Kto tworzy 
i korumpuje „polityków”? Nie jest to jedynie specyfika polska. W samej Brukseli ocenia się, że funkcjonuje 
kilka tysięcy lobbystów.

11 Dopuszczono, aby w jednej firmie zajmowano się oszczędnościami, inwestowaniem, doradztwem, au-
dytem i sprzedażą papierów wartościowych itp., co już w samej koncepcji było kryminogenne i tak się stało. 
To nie był pomysł „polityków”.

12 Jednocześnie rozwija się różnorodne teorie i koncepcje pracy zespołowej. Wbrew pozorom nie są to 
bynajmniej sprzeczne działania.

13 A nie samego rynku, pojmowanego przy tym jako tylko miejsce.
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(kryzys finansowy). Także istotne jest uwzględnianie okresu przed i po deregulacji rynku 
finansowego, tj. od czasu reganomiki, jak i Billa Clintona – tzn. roli jego zgody na „krótką 
sprzedaż” – ostatnią kotwicą trzymającą spekulację papierami wartościowymi na uwięzi. 
Spotęgowało to wzrost niepewności, otoczenia zewnętrznego i to ponadnarodowego, 
będącego konsekwencją spekulacji firm finansowych, a nie tylko banków, ale towa-
rzystw ubezpieczeniowych, powierniczych itd. Dopuszczono do podstępnych, siłowych 
przejęć nawet świetnie funkcjonujących spółek, niekiedy właśnie z tego powodu. Ma to 
negatywny wpływ na kadrę menedżerską i pozostałych pracowników, tym samym na 
horyzonty planistyczne ich gospodarstw domowych, strukturę podziałów dochodów 
na konsumpcję i oszczędności, jak i na korzystanie przez nie z kredytów, zbyt często 
niewspółmiernych do dochodów.

Wpływ niepewności dochodów, w tym wzrost udziału umów „śmieciowych” w osią-
ganych dochodach z pracy (ok. 1 mln. osób), która np. w Polsce ma zaledwie ćwierć wie-
ku, z jednej strony potęguje podatność na korupcję, malwersacje, zabezpieczając w ten 
sposób sobie i rodzinie przyszłość. Kredyty, w tym mieszkaniowe, są dla „śmieciarzy” 
– prekariuszy niedostępne. Nawet emerytury są niepewne, nie mówiąc o ich wielkości, 
jak i niepewności jej „wypracowania”14. Z drugiej strony powoduje to w społeczeństwie 
określone nastroje, niestety zbyt często negatywne w stosunkach międzyludzkich, po-
tęgujące się i poszerzające nie bez uzasadnienia przecież. Poczucie braku zaufania, kse-
nofobia, nacjonalizm, stresy, jak i tego następstwa w życiu rodzinnym niestety narastają, 
nie tylko u nas. Rozgoryczenie młodych bez perspektyw jest niedoceniane poza okre-
sem wyborów, nie jest to wiek dojrzałej refleksji, a siły i eksplozji. Samozadowolenie elit 
jest czymś przerażającym („Strach się bać”).

Ostatnie dziesięciolecia wykazały (uogólniając), że poza firmami związanymi z inter-
netem [Castels 2010] sensu largo, to nie wytwarzanie, podbudowane teorią o koniecz-
ności dezindustralizacji, a działalność w sferze finansów wszystkich podmiotów staje się 
groźniejsza dla nich wszystkich, ale może dawać spektakularny sukces firmie czy osobie, 
zwłaszcza spekulacja15. Problemy wzajemnej relacji internetu i cyklu nie tylko życia pro-
duktu, ale i przedsiębiorstwa, nie sposób w tym opracowaniu pominąć.

Spekulacja ciągle wywołuje wiele kontrowersji, także i w Polsce, zwłaszcza od po-
czątku „naszej” transformacji. Sądzę, że pomimo iż wyrażano swoje poglądy w XX wieku 
to szczególnie obecnie są nader aktualne. To właśnie nieokiełznana niczym chciwość, 
związana ze spekulacją, jest z jednej strony wyeksponowana przez sektor finansowy, 
media, deprecjonuje dotychczasowy system wartości chrześcijańskich, zwłaszcza pury-
tańskich, jak i z drugiej związana ze społecznymi i ekonomicznymi jej skutkami w aspek-
cie globalnym. Chciałbym zwrócić uwagę na już fordowskie spostrzeżenie, iż zyski 

14 Ostatnio (lipiec 2015 r.) mówi się o 40-tu przepracowanych latach, co będzie już sukcesem dla obywatela. 

15 Zwłaszcza do pierwszego krachu tzw. dotcomów.
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spekulacyjnie nie przekładają się automatycznie na dobrobyt społeczny16. Szczególnie 
sprawdziła się ta teza już pod koniec XX wieku, jak i w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy 
o wiele szybciej rósł obrót giełdowy niż produkcja dóbr i usług. Tak np. John M. Keynes 
nie był przeciwnikiem spekulacji „w ogóle”, lecz jej decydującej roli w mechanizmie go-
spodarczym i pod tym względem, o czym świadczą ostatnie dziesięciolecia, miał rację. 
Co nie jest tożsame z apologetyką i ahistorycznością ego teorii. Tak więc zwolennicy 
spekulacji, posługując się w polemice z nim przykładem roli szczupaka w stawie, nie kry-
tykują tak naprawdę Keynes,a, którego chyba nie w pełni zgłębili. Przypomnę opinię 
naszego komediopisarza Hrabiego Aleksandra Fredrę – „Znaj proporcie Mocium Panie”. 
Otóż to. Jeden czy dwa szczupaki faktycznie selekcjonują najsłabsze jednostki, ale co się 
dzieje w stawie, w którym są same szczupaki? „Spekulanci mogą być nieszkodliwi, gdy 
są niczym piana na spokojnych wodach przedsiębiorczości. Ale sytuacja staje się poważ-
na, gdy przedsiębiorczość zaczyna być pianą na wirze spekulacji” [Keynes 2003, s. 140]. 
Sądzę, że szczególnie jest prawdziwe obecnie, gdy coraz bardziej dominują globalne 
szczupaki (TNK), starając się podporządkować swym partykularnym interesom.

Gospodarka a idee

John M. Keynes miał rację, nie tylko w tym przypadku, twierdząc iż gospodarką rządzą 
idee. Podejście historyczne wykazuje, że czasem ulegają one przemianie, w tym poprzez 
odrzucenie lub akceptację (weryfikację, falsyfikację), jak i modyfikację. Współcześnie, 
jak i dawniej, wyrażają one czyjeś interesy, jak i wynikają z tradycji, etyki17 itp. Wystę-
puje proces ścierania się interesów zwolenników nowych, jak i starych idei, związanych 
nie tylko z interesami ekonomicznymi. Mamy do czynienia z dojmującą ideologią, jak 
i szkołą ekonomii w danym czasie i w danym miejscu. U nas od początku transforma-
cji z neoliberalizmem zróżnicowaną swoją siłą przebicia w tym całym okresie. Dominuje 
ona i na wielu naszych uczelniach, nie mówiąc o sektorze finansowym (monetaryzm), jak 
i masmediach, zwłaszcza wśród telewizyjnych ekspertów, niezależnie od sieci, i redakto-
rów „odpowiedzialnych”. To jest IV władza, a według niektórych pierwsza, która kształtuje 
i indoktrynuje bowiem opinię społeczną18, w tym także poprzez internet, który jedno-
cześnie wykształconej części pozwala na bardziej zróżnicowanie poznawanie i przedsta-
wianie odmiennych poglądów, ich obiektywizację.

16 „Spekulacja jest słowem obejmującym wyłącznie zarabianie pieniędzy na manipulowaniu cenami, 
zamiast na dostarczaniu dóbr i usług [cyt. za: Zawojska].

17  Nasz wielki myśliciel zwrócił uwagę w tym kontekście na „wędrówkę idei” [por. Krzywicki 1974, s. 189]. 

18 Zbyt często tworząc „fakty medialne” i opinie.

Uwarunkowania egzystencji podmiotów gospodarujących



136

Popularna stała się teoria o decydującym znaczeniu sektora usług, a nie sektora 
„produkcyjnego”, który jest nierozwojowy i nie warto w niego inwestować. Niestety 
ten pogląd dominował w procesie transformacji, także w krytyce PRL-u, w okresie tzw. 
komunizmu i „socjalistycznej industrializacji”. Transformację19, restrukturyzację, i to bez 
powiązania koncepcyjnego z prywatyzacją, bowiem traktowano nie jako sposób na 
poprawę racjonalności, ale jako metodę pozyskania nowej klasy krajowej, a zwłaszcza 
zachodniej, „wspierającej” nową władzę i podejmowane przez nią przemiany, których 
długo nie chciano określić jako kapitalistyczne. Zwracam na te fakty uwagę, bowiem 
legendarne 21-punktów porozumienia zawartego z „komunistami” pozostaje w więk-
szości ciągle niezrealizowanych. Ich celem nie była ewolucyjna przemiana w systemie 
„socjalistycznym”, a jego likwidacja. „Punkty” były i są w jaskrawej sprzeczności z za-
chodnimi warunkami wsparcia kredytowego i politycznego, opartymi na konsensusie 
waszyngtońskim, co znalazło w swój wyraz w planie Balcerowicza, a zwłaszcza „ryn-
kowej” formie jego realizacji. Zaistniała prywatyzacja gospodarki, w tym finansów, 
przejmowanej zwłaszcza przez zagraniczny kapitał, który za know-how, markę pobiera 
poważne kwoty, jak i niekiedy nie musi płacić nawet w Polsce podatków (bo wykazuje 
straty). Podporządkowano sobie Polskę20 poprzez zarządzanie długiem naszego pań-
stwa, jak i firmami.

Integracja z Unią póki co daje nam korzyści netto, ale za to wpływa na politykę go-
spodarczą naszego rządu. Problem ten nabiera znaczenia w obliczu kończącego się 
okresu unijnych dopłat. Co jeszcze da się sprywatyzować, aby spłacać długi? Z czego 
będą miały dochody gospodarstwa domowe przy nadal realizowanej dezindustralizacji? 
Czy przekazy od dzieci – emigrantów pozwolą starym rodzicom na odpowiednie warun-
ki życia, w tym zaspokoją potrzeby zdrowotne? Nie są to wbrew pozorom pytania z wol-
terowskiego Prostaczka lub tania publicystyka, jak sądzę. Nawet Unia nie może poradzić 
sobie z dotychczasowym napływem uciekinierów i nikt nie wie, jakie będą tego konse-
kwencje dla rozwoju Europy, jak i świata. Tych globalnych uwarunkowań, także i naszych 
podmiotów gospodarujących, nie rozwiąże sama Unia nawet z USA. Amerykańska nie-
efektywność, krótkookresowa skuteczność kończy się na ogół niestety eksplozją kon-
fliktów (Irak, Libia, Afganistan – samo Państwo Islamskie). Także sukces w postaci upadku 
ZSRR przypomina ilustracje bajki o uczniu czarnoksiężnika.

Powszechna stała się praktyka „cięcia kosztów”, nie bacząc na skutki społeczne, bo 

19 Nasza transformacja systemowa, polityczna i gospodarcza wynikała z „fascynacji” monetaryzmem, czyn-
nikami politycznymi, zarówno sama koncepcyjna, a co gorsza jej realizacja. Niewidzialna ręka rynku miała 
wszystko sama „załatwić”. Rynek „załatwił” za pośrednictwem wielkich firm zachodnich i różnego rodzaju 
umów, których i tak nie możemy wyegzekwować. To jest właśnie realna, „widzialna ręka menedżera” i to jest 
słabość naszego państwa, w całej monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władzy.

20 Nie oznacza to jedynie ich własnych korzyści, nie należę do tych, którzy dostrzegają jedynie zalety lub 
wady. Mankamenty mnie tu bardziej interesują, bo przynajmniej dają możliwość ich minimalizacji i nauki.
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tego wymaga globalizacja rynku. Fetysz „wolnego rynku”, a nawet jego deifikacja, po 
raz wtóry, pojawił się ostatnio w Polsce w „programie” nowego stowarzyszenia, póki 
co w Polsce, „Nowoczesna PL”. A nie lepszy byłby „nowoczesny” program leseferyzmu? 
Dlatego tak szybko w globalizacji popularne stały się różnorodne formy outsourcingu, 
a zwłaszcza offshoringu, w szczególności do krajów azjatyckich [wyborcza.biz]. Nie było 
w „naszej” transformacji żadnej polityki przemysłowej, bo jak powiadał odpowiedzialny 
wówczas minister, najlepsza jest, kiedy jej nie ma, ale ministrem ciągle pozostawał. Wol-
ny rynek sam najlepiej rozwiąże podobno, nasze problemy. Dezindustrializacja, postin-
dustrializm – oto koncepcje, które miały uzasadnić bieżąca praktykę i ją popularyzować 
i „wyjaśniać” narastające bezrobocie, związane z tymi szybko wprowadzanymi koncep-
cjami [Woś]. Reprywatyzacja i prywatyzacja bloków mieszkalnych wraz z rodzinami, bez 
oglądania się na społeczne skutki, to nie były tylko hasła i idee, ale działania wpływające 
na postępowanie nie tylko sektora prywatnego, ale i na interwencjonizm państwowy, 
w tym na poglądy kształtowane na uczelniach i w masmediach. Nie bez znaczenia ma to 
także nadal negatywny wpływ na urbanistykę, geografię gospodarczą, w tym ekologię 
itp. Kształtuje to opinię społeczną nie tylko w skali lokalnej, w układzie samorządowym, 
firm, perspektywę rozwoju każdej firmy, a w konsekwencji ma wpływ na gospodarstwa 
domowe.

Obecnie nie tylko poszczególne państwa mówią o potrzebie reindustrializacji, bo 
z nią związane są miejsca pracy, jak i sfera innowacyjności, możliwość powstawania i roz-
woju gospodarstw domowych z pełnionymi przez nie funkcjami21. Nie jest to problem 
do rozwiązania przez sam sektor prywatny wraz z nawet unijną pomocą. Trzeba zwrócić 
uwagę, że z dotychczasową strukturą gospodarczą związane są również określone in-
teresy pracowników, firm z nimi powiązanych. Firmy, dyrekcje powiązane są osobowo 
i interesami, w tym i z działaczami związków zawodowych np. w sektorze górniczym. 
Nie istnieje już więź, która przecież obaliła „komunę”, a utrwala przywileje grupowe, 
kosztem reszty społeczeństwa. Niestety w Polsce nie ma pozytywnych doświadczeń 
w dialogu pomiędzy władzą a społeczeństwem, nawet w tzw. „trójstronnych” rozmo-
wach, poza „spontanicznie” organizowanymi spotkaniami kandydatów przed wybora-
mi. Dotychczas zmiana partii rządzącej czy koalicji to była prawie całkowita wymiana 
administracji państwowej, samorządowej, jak kiedyś w USA, aż do szczebla szeryfa. A to 
także możliwość dostępu do wydawania środków budżetowych, unijnych, co może być 
dla wielu istniejących firm powiązanych z urzędnikami przesłanką do rozwoju bądź wy-
eliminowania z rynku, nie mówiąc już o samej możliwości pracy w instytucjach dających 
pozyskania pełnych praw pracowniczych, o „socjalistycznej” proweniencji. Umiejętno-
ści, w tym doświadczenie, nie są czynnikami istotnymi, niestety na wszystkich szczeb-
lach całej administracji. Kompromitująca ciągle, pomimo pewnej poprawy, działalność 
21 Samo zwrócenie uwagi na nie przekracza ramy tego opracowania, a ich omówienie erudycję autora.
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aroganckich urzędników w swej masowości już nikogo nie dziwi, co jest siłą napędową 
masmediów. Jej skutków nie ponoszą „nieudacznicy partyjni”, przez nawet kilka kaden-
cji, a reszta społeczeństwa. Jest to banałem, ale ciągle nie wyciągane są z tego wnioski. 
Szkodzą oni zwłaszcza lokalnym firmom, jak i gospodarstwom domowym, ale lokalne 
grupy interesów już okrzepły i mogą lekceważyć opinię społeczeństw, powołując się na 
prawo22.

Typy podmiotów gospodarujących – cele

W gospodarce, regulowanej przez mechanizm rynkowy (a więc nie dotyczy to gospodar-
ki naturalnej), mamy do czynienia z dominującymi stosunkami społecznymi, wyrażający-
mi się poprzez stosunki towarowo-pieniężne. A więc są na rynku odmienne podmioty, 
związane stosunkami towarowo-pieniężnymi, a regulowanymi poprzez mechanizm ryn-
kowy. Przez podmiot gospodarujący rozumiem aktywnego uczestnika procesu gospo-
darowania, wyodrębnianego własnościowo, który podejmuje decyzje, kierując się włas-
nym interesem, związanym z ryzykiem, z odpowiedzialnością23. 

Podkreśliłem istotne elementy, bez których działanie trudno nazwać gospoda-
rowaniem. Uprawianie działki letniskowej wraz z rodziną, majsterkowanie w piwnicy 
jako hobby to nie gospodarowanie, celem jest bowiem rekreacja, a nie ekonomiczny 
dochód24. U nas obecnie utożsamia się w ustawodawstwie podmiot gospodarujący 
z przedsiębiorstwem, co wg mnie nie jest uprawnione ekonomicznie. Podobne różnice 
w rozumienie ekonomicznym i prawnym (księgowym), związane są z interpretacją kosz-
tu i zysku, na co nie zawsze zwraca się uwagę, nawet w edukacji. Na zachowania firm ma 
wpływ: własność jako kategoria ekonomiczna i prawna, forma, jak i jej typ. Funkcjonują 
one w otoczeniu bliższym i dalszym, z ograniczeniami realnymi (warunki przyrodnicze, 
kapitałowe wymogi technologii) i regulacyjnymi (zwyczaje, normy prawne). 

Można wyróżnić kilka typów podmiotów gospodarujących, jak i ich rodzajów w za-
leżności od celu i szczegółowości analizy, przyjętych kryteriów, np. własności, wielkości, 
w tym zasięgu itp. Pierwszy typ, najczęściej spotykany, to gospodarstwo domowe – 

22 Czy pomysł kadencyjności od prezydenta do radnego nie jest wart realizacji? Myślę czy nie warto 
zastanowić się nad kosztami radykalnej wymiany wszystkich „wybranych”? Problem będzie wdrożenie się 
„nowych” do pracy. Czy aby nie było gwałtownej wymiany kadr, nie można by ich wybierać po 1/3 czy 1/4? 
Nie mamy zbyt dużo wykwalifikowanych i myślących urzędników.

23 Dlatego należy odróżnić przedsiębiorstwo od zakładu, którego kierownik jest decyzyjnie podporządko-
wany dyrektorowi i nie odpowiada za wydawane mu polecenia.

24 Nie przeczy temu ujęciu, sporadyczna sprzedaż z działki kilku kwiatków przez rencistę czy emeryta.
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sprzedają one usługi, a dochód z pracy i kapitału przeznaczają na konsumpcję i oszczęd-
ności, które stanowiły podstawę inwestycji, zwłaszcza w państwach narodowych. Glo-
balizacja przepływów, ich liberalizacja to ograniczenie wyeliminowała. Jedne państwa 
obecnie oszczędzają, inne z nich korzystają. Teoria ekonomiczna – przyjmuje, że maksy-
malizują one zadowolenie lub użyteczność, a więc czynniki subiektywne. Zwrócić należy 
uwagę na posiadane umiejętności, kwalifikacje, predyspozycje, nawyki i kulturę, system 
wartości, umiejętność elastyczności, predyspozycje dostosowawcze (chęci i możliwości) 
do nowych warunków otoczenia. Obecnie nie zawsze posiadanie umiejętności, efektyw-
na praca daje możliwości utrzymania rodziny, ze wszystkimi z tym związanymi konse-
kwencjami. Nie wszyscy w Polsce spełniają te warunki, zwłaszcza od początków trans-
formacji, zmiany poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza w kwestii uzyskania pracy. Jeśli 
więc zachwiane zostaną proporcje pomiędzy zasobami a strumieniem dochodów, to nie 
wszystkie współczesne rodziny mogą to przetrzymać. Dlatego, wg mnie, m.in. wzrasta 
liczba singli, rozwodów, coraz mniej zawieranych jest małżeństw, mniejsza dzietność, 
pomimo pewnej poprawy pod tym względem. Niepewność „jutra”, wymagana dyspozy-
cyjność, zwłaszcza wobec kobiet, z jednej strony, a z drugiej konsumeryzm, swoiste oso-
biste wygodnictwo, zwłaszcza póki się jest zdrowym i robi się karierę, jest zatrważająca 
dla wspólnej przyszłości, nie tylko rodziny, ale i ,z obawą piszę, narodu25.

Obecnie, gdy spekulują wszystkie typy podmiotów gospodarujących, w większym 
lub mniejszym stopniu, czy nawet tylko próbują26, korzystają przy tym z różnorodnych 
kredytów (lewarów) udzielanych przez wiele grup finansowych (banków i parabanków). 
Instytucje te wykorzystują swą przewagę polityczną, gospodarczą, prawną, niedosta-
teczny nadzór (zewnętrzny jak i wewnętrzny) w stosunku do klientów, ale i same też 
upadają. Ma to istotne znaczenie, nie tylko w Polsce, że umowy są zbyt często nie tylko 
„oszukańczymi” w relacjach instytucja-klient, ale także w relacjach sądy-banki-kredyto-
biorca27. Ta uwaga nie odnosi się do największych firm, zawłaszcza bankowych, które 
korzystają z dofinansowania przez państwo28. Finalnym płacącym są oczywiście gospo-
darstwa domowe. Jak np., pomimo zahamowania pogłębiającego się kryzysu29 i oznak 

25 Pojęcia, słowa, podobnie jak pieniądz, podlegają inflacji, stąd moja obawa posługiwania się nimi, 
zwłaszcza w roku wyborów.

26 Bez niekiedy umiejętności, jak i środków.

27 Wprowadzona reforma sądownicza w tym roku, polegająca na tym, że sędzia nie bada sprawy, ale 
wysłuchuje obrońcy i powoda, jest u nas nieporozumieniem. Firmy bogate stać na całe kancelarie prawne, 
biedny ma obrońcę z urzędu.

28 Dlatego słuszna jest uwaga o uspołecznieniu strat i prywatyzacji zysków. Przed takim postepowaniem 
państwa przestrzegał już Adam Smith. Państwo nie powinno dopuszczać do powstawania tak wielkich firm, 
aby ich bankructwo mogło zagrozić społeczeństwu.

29 W Polsce stosunkowo łagodniej przebiegał, nie tyle z powodu naszych umiejętności, ale z powodu zaco-
fania w stosowaniu nowoczesnych narzędzi finansowych (swoista „renta zacofania”). Zachłanność i bezkar-
ność w zawieraniu umów z „frankowiczami” to kolejny problem.
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wzrostu w Polsce, w tym pewnej poprawy polityki prorodzinnej, można apelować do 
emigrantów, aby powracali. Jak to mówił Talleyrand, to nie jest zbrodnia, to błąd. Alar-
mistyczna wręcz demograficzna zapaść w przyszłości, bez szacunków nawet następstw 
postępu technicznego i odpowiedniej polityki migracyjnej, jest zbyt niepewna, aby po-
mijać jej wariantowość. 

Brak pracy, uzyskanie czy jej utrata jest przyczyną wielu samobójstw w różnych 
grupach wiekowych, chociaż są i specyficzne „grupowe”30 przyczyny, młodzieńcza de-
presja31, samotność, poczucie wykluczenia, pojawienie się konieczność spłat czyichś 
zadłużeń, wynik też „spadkobrania” itd. Już Wolter mówił, iż najlepszym lekarstwem na 
problemy jest praca. Myślę, że nadal jest to prawda w stosunku do wielu młodych, jak 
i starszych.

Państwo nadal jest bezradne wobec firm pożyczkowych, jak i sposobie windykacji 
różnych wierzytelności. Co prawda mamy monteskiuszowski podział władzy ustawo-
dawczej, wykonawczej i sądowniczej, ale daleko nam do jego zasady, że prawo powinno 
chronić, a kary powinny być sprawiedliwe32 i stosowne do przewinień. Niestety np. w ra-
mach „usprawnień” dla przedsiębiorczości, tak znowelizowano np. ustawę o Krajowym 
Rejestrze Sądowym, że rejestruje się w nim firmę, pod adresem, w którym nigdy jej nie 
było. Jej głównym celem było „ograniczenie biurokracji i papierologii”, a umożliwio-
no przestępstwa, w wyniku których niszczy się gospodarstwa domowe. Sąd bowiem 
rejestruje firmę, pomimo protestów rzeczywistych rodzin w lokalu zamieszkujących. 
Wszystko zgodnie z prawem, ale czy można w tym przypadku mówić o stabilności per-
spektywy gospodarstwa rodzinnego, o państwie prawa? Nie są to pojedyncze przejawy 
patologii sprawiedliwości. Czy po to istnieje niezawisłość sądów? Jak rozwiązać „szar-
latanerię” prawną? To także problem determinujący warunki gospodarowania. Zwięk-
szamy wydatki na obronność, jak i będziemy musieli radyklanie zwiększyć nakłady na 
uciekinierów, z Azji i Afryki33. Jednocześnie wiele grup społecznych domaga się popra-
wy wynagrodzeń. Stąd pytanie, czy dotychczasowy brak narodowej polityki gospodar-
czo-społecznej naszych władz długo nadal da się utrzymać. Na współczesnym rynku, 

30 Niebezpieczna tendencja jest widoczna w małych miejscowościach, gdzie najtrudniej o pracę. Rolnicy, 
którzy wpadli w ogromną spiralę zadłużenia, popełniali samobójstwa. Tendencje samobójcze udzielają się 
innym. W roku 2009, we szczycie kryzysu, samobójstwo popełniło kilkudziesięciu pracowników France Tele-
kom [forsal.pl].

31 Złośliwi powiadają, iż za ich leczenie także płacą rodzice, bo nie mają wyboru.

32 Zbyt wiele podawanych jest w przykładów np. w mediach, zdumiewających wyroków, niechlujstwa 
prawnego zarówno przy jego tworzeniu, interpretacji i stosowaniu. Skandaliczne zachowania poszczegól-
nych komorników od dawna były kryte przez tzw. samorządy i ustawodawcę. Bezkarnie. Nie jest to specyfika 
tylko tej korporacji zawodowej.

33 Zadeklarowaliśmy niedawno przynęcie 100 osób, a musimy już przyjąć 2 tys. legalnych, jak nielegalnych 
uciekinierów. Jak wiadomo, mamy już przepełnione takie ośrodki, a trzeba będzie przyjmować następnych 
i ich rodziny.
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nawet tylko unijnym, sama Polska może być jedynie swoistym medialnym i ulicznym 
Hyde Parkiem, gdzie można bezkarnie, od czasu do czasu wypowiadać nierealne i nie-
odpowiedzialne obietnice, jak i poglądy, zwłaszcza w okresie wyborów. Potęguje to 
oczekiwania i marzenia wielu obywateli, podobnie jak mający je uciekinierzy do Europy, 
marzący o czekającym na nich tu raju. Rozczarowania obu grup mogą pociągnąć za sobą 
„nieoczekiwane” skutki dla elit. Prawo niezamierzonych efektów?

Czy nie powinniśmy przynajmniej zainicjować publicznej dyskusji o niezbędnych 
zmianach w Unii, w tym tempa jej poszerzania, mechanizmach, w tym nadzoru nad ryn-
kiem, zwłaszcza nad sektorem finansowym34? W tym kontekście również należy pod-
kreślić stale rosnący poziom nierówności, najwyższy od 200 lat, zwłaszcza od czasów 
Thatcher i Regana, zarówno pomiędzy państwami, jak i w ich ramach. Tego problemu, 
powtarzam, sama Polska nie jest w stanie u siebie złagodzić, nawet gdyby chciała, także 
i sama Unia w swym obszarze. Wymaga to działań w skali globalnej, ale nie dostrze-
gam nawet chęci, nie mówiąc już o niezbędnym mechanizmie. Twierdziłem, i nadal tak 
uważam, że skutki kryzysu z lat 2007-2008 były zbyt małe, aby wymusić na właściwych 
decydentach zmiany w całym system gospodarczo-społecznym, jak i jego celu działa-
nia – maksymalizacji zysku firmy, bez oglądania się na interesy innych. Nie sprzyja temu 
współczesna korporacja, najbardziej bezwzględna i antyludzka forma podmiotu gospo-
darującego, jakim jest ta korporacja notowana na giełdzie.

Zanim do tego problemu powrócę, muszę zwrócić uwagę na specyficzny podmiot 
gospodarujący, jakim jest gospodarstwo chłopskie, stwarzający wiele kłopotów dok-
trynerom, ideologom zarówno w PRL, jak i w naszej transformacji, jak i w Unii. Wydaje 
się, że jest to problem ponadsystemowy, ale wynikający z niedostatecznej erudycji bądź 
ortodoksyjnej wiary, zarówno w PRL, że uspołecznienie m.in. ziemi miało automatycz-
nie spowodować wzrost produkcji, jak i obecnie, że prywatyzacja jest panaceum na 
wszelkie problemy. Jedną wiarę zastąpiliśmy drugą, i to z zewnątrz, bezkrytycznie. Nie 
pozostaje to bez negatywnych następstw w skutkach społecznych, jak i na zbyt częste 
utożsamianie go z przedsiębiorstwem rolnym35.

Przedsiębiorstwo

W procesie rozwoju gospodarki towarowej, zwłaszcza po upadku feudalizmu, to forma 
przedsiębiorstwa, jako podmiotu gospodarującego, stała się główną formą działalno-
34 Uważam, że organizowanie krynickich pseudodebat nie jest efektywne, nawet tylko z punktu widzenia 
propagandowego, nawet w samym lobby.

35 Ogromna literatura, przekracza ograniczenia tego opracowania. Musiałem jednakże to uwarunkowanie 
przynajmniej zaawizować, jak i problem spółdzielczości.
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ści gospodarczej, zaspakajając różnorodne potrzeby, w tym pracy i dochodów. Z punktu 
widzenia ekonomii, przedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy, prowadzący na włas-
ny rachunek i ryzyko działalność gospodarczą w celu osiągnięcia określonych korzyści. 
Celem jego, uogólniając, jest maksymalizacja zysku, interpretowanego w danym czasie 
i przestrzeni, uwarunkowana różnymi czynnikami, natury obiektywnej jak i subiektyw-
nej, w tym umiejętnościami analizy i aplikacji wniosków przez decydentów. Jak skom-
plikowany jest to problem, świadczy brak do tej pory jednolitej teorii przedsiębiorstwa 
[Noga 2009]. Można wątpić nie tylko w taką potrzebę ujednolicania, ale i możliwość, 
przynajmniej obecnie, jej opracowania [Tkaczyk 2009], bowiem integrować ona winna 
wieloaspektowość różnych form przedsiębiorstwa i dorobek innych nauk społeczno-
-ekonomicznych, jak i ścisłych (rozwój gospodarki sieciowej, społeczeństwa informa-
cyjnego). Każda bowiem z istniejących teorii przedsiębiorstw wyjaśnia jedynie działania 
firm na określonym rynku i tle konkurencji, proces podejmowania w nich decyzji i od-
powiedzialności w sferze strategii celów i metod działania, jak i podziału korzyści po-
wiązanej z odpowiednim systemem motywacji. Wbrew pozorom przedsiębiorstwo nie 
jest formą przejawiania się jednolitych interesów i to nie tylko ekonomicznych. To wiązka 
interesów, niekiedy wzajemnie wewnętrznie sprzecznych, co najlepiej ilustruje przykład 
ENORON-u, stanowiącego jedynie wierzchołek góry lodowej.

Na gospodarowanie firmy ma wpływ: jej wielkość, forma prawna, struktura właś-
cicieli, sieć i sposób powiązań z rynkiem, jak i ośrodkami decyzyjnymi, układy per-
sonalno-towarzyskie itp. Inaczej jest to w firmie akcyjno-giełdowej, uzależnionej od 
dywidendy, i to niekiedy w perspektywie trzymiesięcznej (okres sprawozdań), jak 
i posiadania odpowiedniej ilości akcji. Inaczej w firmie „rodzinnej”, zarówno akcyjnej 
(niegiełdowa), jak i małej czy średniej. Obecnie zarówno efektywna lub nie praca 
przedsiębiorcy, jak i załogi w Polsce, w przypadku spółki giełdowej, zależy np. od 
strategii firmy kontrolującej. Towarzystwo np. emertytalne z Florydy, dysponujące 
wystarczającą ilością akcji, może firmę restrukturyzować, dzieląc ją, przeprowadzać 
zmiany kadrowe, jak i zamknąć. Interesy gospodarstw domowych z nią powiązanych 
to nie problemy obecnych dysponentów kapitału, ale danych rządów, pod jakimi 
jest firma, przynajmniej teoretycznie, bo państwo wycofuje się ze swych funkcji so-
cjalnych wobec nich. Taka strategia wprowadza niepewność i mobbing zewnętrzny 
i wewnętrzny wobec wszystkich pracowników, zwłaszcza wobec osób w starszym 
wieku i prekariuszy. 

Korporacje giełdowe to obecnie najbardziej odpersonalizowane, odhumanizowane 
przedsiębiorstwa, gdzie procedura narzuca reguły postępowania, to współczesny sy-
stem niewolniczego posłuszeństwa i kontroli, z monitoringiem przez cały dzień36. Jest 

36 Masmedia doniosły o przypadku, mam nadzieję, że na tym się skończy, w co wątpię, wszczepiania 
wszystkim pracownikom chipów mających podobno na celu ułatwienie poruszania się im po terenie firmy. 
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to instytucja premiująca, wyścig szczurów, degradująca człowieczeństwo pracowników, 
w tym i menadżerów, którzy również czują presję niepewności pracy (zwłaszcza po 50 
roku życia), podstawę strumienia dochodów, jak i zasobów materialnych rodziny (kapi-
tału), swych gospodarstw domowych. O ile w innych formach przedsiębiorstwa jest ła-
two zidentyfikować właściciela, decydenta, o tyle w korporacji decydentem jest bezoso-
bowa „procedura” i niejako anonimowi akcjonariusze. Wiadomo kto i za co ma premie, 
otrzymuje opcje, o tyle w przypadku strat i łamania prawa nie ma odpowiedzialnych, 
sądy są najczęściej bezradne. Całe kancelarie prawnicze stoją na straży korporacji, a kto 
ma bronić interesów pracowniczych, społecznych?

Przedsiębiorstwa, z których współcześnie większość korzysta z kredytów, kontrolo-
wane są przez sektor finansowy, jako współorganizatora tzw. lewarowania, nie zawsze 
doprowadzając do finału zakładanego przez kredytobiorcę, korzystnego oczywiście. 
Korporacjonizm i giełdyzacja zmieniła rolę sektora w stosunku do dawnej i to zarówno 
w płaszczyźnie kredytów konsumpcyjnych jak i inwestycyjnych. Wbrew teoriom, niekie-
dy lansowanym i w Polsce, finansowe firmy globalne kierują się głównie interesami par-
tykularnymi, zyskiem firmy37, a nie społecznymi, w tym lokalnymi (krajowymi)38. Dawniej 
było zaufanie obu stron transakcji kredytowej, dziś mało go pozostało. Wiele banków 
nie zawsze postępuje zgodnie z prawem, zakładając z góry swą większą siłę przebicia. 
Dopiero od niedawna w Polsce jedynie zawieszono bankowe tytuły egzekucyjne. O ile 
dawniej można było uważać, iż pieniądz jest dobrym sługą, to obecnie pewne jest, iż 
jest złym panem39. „Potwierdzeniem” tego porzekadła jest fundamentalna praca Niall 
Fergusona [2015] pt. Niebezpieczne związki. Pieniądze i władza w świecie nowożytnym 
1770-2000, której sam rozwinięty tytuł eksponuje narastającą rolę tych koligacji. Banki 
mogą pod pretekstem ochrony akcjonariuszy zażądać natychmiastowej sprawy kredy-
tu, co jest początkiem końca zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowego, 
niekiedy łącznie, np.40 przekazanie swych wierzytelności do tzw. windykatorów.

Ostatnim, podmiotem gospodarującym jest państwo. Jest to specyficzny podmiot, 
który sam w zasadzie określa swoje cele, jak i zasady, na których działa. Jest zarówno 
wielkim pracodawcą, nabywcą, jak i dysponującym budżetami wraz z samorządami. 
Rządy reprezentują partie realizujące interesy pewnych grup społecznych, a w parla-
mencie mamy konfrontację ich siły przebicia, a od czasu do czasu w wyborach. Rząd, 
jak i samorząd są jednoczenie dysponentami wydatków na cele publiczne, lokalne, jak 
i państwowe. Niektórzy państwo obecnie traktują jak korporację [Marody] zasiedziałych 
Czy nie przypomina to orwellowskiego Wielkiego Brata – z książki Rok 1984?

37 To przyznawał sam Milton Friedman, że nawet nie powinni i nie mogą inaczej.

38 Tzw. społeczna odpowiedzialność biznesu ma głównie charakter propagandowy, ale sam fakt jej poja-
wienia się jest istotnym postępem wobec poprzedniego jej braku.

39 Stąd motto tego opracowania.

40 Instytucje unijne, jak i międzynarodowe, modyfikują tę ogólna zasadę.
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partii, a co może się ulec zmianie jesienią 2015 r. Państwo też ustala przepisy „dla sie-
bie”, w tym i także zasady przetargów, które są niekiedy przyczyną powstania firm i ich 
czasu działania. Są firmy wygrywające przetargi, nie mając żadnego doświadczenia, jak 
i niezbędnych środków finansowych. To w Polsce nie jest mankamentem, podobnie jak 
negatywne z tymi firmami związane doświadczenie. W odwołaniu wniesionym przez 
odrzuconą firmę (po rozstrzygnięciu przetargu) nasz trybunał doszedł do wniosku, że to, 
iż poprzednio firma ta nie zrealizowała umowy, a to nie znaczy, iż nie wykona jej obec-
nie41. Okazuje się, że w Polsce znaczenie zaufania do marki, jej renoma, nie ma racji bytu.

Od czasów transformacji, zwłaszcza wejścia do Unii, wiele w relacjach pomiędzy 
wspominanymi podmiotami uległo istotnym przemianom. Bez sprzeciwu ani nawet dys-
kusji państwo zobowiązało się do przyjęcia „warunków pomocy”, związanych z „planem 
Balcerowicza” [Wyczałkowski 2004], do uznania pewnych norm międzynarodowych za-
równo unijnych, jak i innych ponadnarodowych. Zmieniło to podporządkowanie, po-
wiązanie pomiędzy Polską a innymi państwami. Nie wolny rynek, ale obecnie Unia regu-
luje skalę produkcji wielu przedsiębiorstw w Polsce, ich jakość, normy środowiskowe42, 
wielkość deficytu, zakres państwowej pomocy, zasady, których sama nie zawsze prze-
strzega. Problemem jest „nasza” zgoda na propozycje strony zachodniej, a potem normy 
unijne bez rzeczywistych negocjacji, co jest chyba zbyt często zasadą naszych władz od 
początku transformacji. To nie jest wbrew pozorom ograniczenie naszej suwerenności43, 
lecz nieumiejętność negocjacji co do tempa i zakresu wdrażania ustaleń, okresów ich 
wdrożeń, jak i egzekwowania ich wobec nas. Niedotrzymywanie zachodnich zobowią-
zań wobec nas świadczy niestety także o sile naszego państwa. 

Zarówno stan gospodarki, jak i sytuacja polityczna i prawna skutkuje tym, że 41% Po-
laków w wieku 18-34 lat deklaruje chęć wyjechania z kraju za pracą [Przegląd 2015, s. 6].

Wnioski

Współcześnie przy powiązaniach gospodarczych w szybko globalizującym i integrują-
cym się świecie, gdzie zaostrzają się przy tym konflikty, problemem jest nie tylko ryzyko 
przetrwania, choćby danego gospodarstwa domowego, ale wszystkich typów podmio-
tów gospodarujących. Potęgują się bowiem ich współzależności, zarówno przez kon-

41 Hic Rhodus, hic salta. Nie chciałbym być podpisującym taki przetarg, o ile nie miałbym życzliwego 
prokuratora.

42 Pod naciskiem KE mamy też przyjmować bezpłatnie do złomowania auta zarejestrowane w UE, Szwajca-
rii czy Norwegii [wyborcza.biz].

43 Pojęcie to ma znaczenie historyczne, a nie abstrakcyjne. Jeśli ma się wybór, to jest się wolnym i suwe-
rennym.
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kurencję, jak i kooperację, niestety i konfrontację. Gospodarka sieciowa spełnia w tym 
kontekście ogromną rolę zarówno pozytywną, jak i negatywną. Państwo winno, dopóki 
jeszcze ma możliwość, aktywniej dbać o swoje miejsca pracy. Z brakiem pracy związane 
są groźne patologie w życiu społecznym. Niezbędne zmiany winny być w obecnych wa-
runkach wprowadzane co najmniej przez Unię, a my ją powinniśmy do tego mobilizować 
w miarę możliwości. Konieczność zmian świetnie ujął, zarówno stan obecny i perspekty-
wę Polski, nasz reżyser Piotr Szulkin – “Filozofie wolnego rynku przekształciliśmy w filozo-
fię wolnego najmity” [cyt. za: Przegląd 2011].
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według stanu na koniec 2014 r. Badanie obejmuje osoby posiadające kredyty detaliczne3. 
Analizą nie zostały objęte osoby posiadające zadłużenie tylko z tytułu pożyczek zaciąg-
niętych w firmach pożyczkowych. Analiza nie obejmuje również kredytów udzielanych 
przedsiębiorcom, w tym z sektora MŚP. Badanie zostało przeprowadzone bezpośrednio 
na danych pochodzących z bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) „Klient indywidualny” 
oraz uzupełnione o dane GUS. Przedstawione w artykule dane statystyczne mogą stano-
wić punkt wyjścia dla dalszych pogłębionych i sprofilowanych badań.

Aktywność kredytowa4 Polaków

Kredyty ogółem

Do 2011 r. obserwowaliśmy systematyczny wzrost odsetka dorosłych Polaków, którzy po-
siadali co najmniej jeden czynny kredyt w banku lub SKOK-u. Po tym okresie nastąpiła sta-
bilizacja aktywności kredytowej Polaków na poziomie ok. 49%. Oznacza to, że niezmiennie 
od 4 lat blisko połowa dorosłych Polaków korzysta z kredytów bankowych. Na koniec 2014 
r. 48,6% Polaków (15,3 mln) posiadało co najmniej jeden czynny kredyt (por. wyk. 1).

Wykres 1. Liczba dorosłych Polaków oraz liczba kredytobiorców (mln)

 

30,8 30,9 31,1 31,4 31,5 31,5 31,5 

13,1 13,6 14,1 15,3 15,5 15,3 15,3 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ludność 18+ kredytobiorcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA, GUS.

3 Kredyt detaliczny oznacza kredyt lub pożyczkę udzieloną przez bank (w tym bank spółdzielczy) lub SKOK 
na cel niezwiązany z działalnością gospodarczą

4 Aktywność kredytowa jest to stosunek liczby osób posiadających czynny kredyt do liczby dorosłych 
Polaków.

Waldemar Rogowski, Mariola Kapla

Spośród osób posiadających co najmniej jeden czynny kredyt na koniec 2014 r. 14,6 
mln (96%) posiadało kredyt w banku komercyjnym, w tym 13,5 mln tylko w banku ko-
mercyjnym. 883 tys. osób to posiadacze kredytów udzielonych przez banki spółdzielcze, 
w tym 435 tys. osób finansowało się tylko w banku spółdzielczym. 205 tys. osób posia-
dało kredyty tylko w SKOK-ach, a łącznie w SKOK-ach kredytowało się 731 tys. osób. Za-
tem aż 94% kredytobiorców korzysta z kredytów jednego rodzaju instytucji, są to więc 
klienci lojalni w stosunku do danych instytucji rynku kredytowego. Warto zauważyć, że 
tylko 27 tys. osób (0,2% wszystkich kredytobiorców) posiada jednocześnie czynny kre-
dyt w każdej z tych instytucji – banku komercyjnym, banku spółdzielczym oraz SKOK-u. 
Instytucje te nie stanowią więc dla siebie aż tak dużej konkurencji, są raczej w stosunku 
do siebie komplementarne.

Rysunek 1. Kredytobiorcy wg typu instytucji finansowej, w którym posiadają kredyt5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

5 Jakość oznacza liczbę klientów z przeterminowaniem w obsłudze kredytu powyżej 90 dni w stosunku do 
liczby wszystkich klientów w danej kategorii

Spółdzielcze

435 tys.
kwota do spłaty: 5,6 mld zł
jakość: 2,6%

205 tys.
kwota do spłaty: 4,0 mld zł
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kwota do spłaty: 449,3 mld zł
Jakość: 9,7%

486 tys.
kwota do spłaty: 20,4 mld zł
jakość: 29,7%

27 tys.
kwota do spłaty: 1,4 mld zł
jakość: 30,2% 

408 tys.
kwota do spłaty: 15,1 mld zł
jakość: 10,8
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Spośród osób posiadających co najmniej jeden czynny kredyt na koniec 2014 r. 14,6 
mln (96%) posiadało kredyt w banku komercyjnym, w tym 13,5 mln tylko w banku ko-
mercyjnym. 883 tys. osób to posiadacze kredytów udzielonych przez banki spółdzielcze, 
w tym 435 tys. osób finansowało się tylko w banku spółdzielczym. 205 tys. osób posia-
dało kredyty tylko w SKOK-ach, a łącznie w SKOK-ach kredytowało się 731 tys. osób. Za-
tem aż 94% kredytobiorców korzysta z kredytów jednego rodzaju instytucji, są to więc 
klienci lojalni w stosunku do danych instytucji rynku kredytowego. Warto zauważyć, że 
tylko 27 tys. osób (0,2% wszystkich kredytobiorców) posiada jednocześnie czynny kre-
dyt w każdej z tych instytucji – banku komercyjnym, banku spółdzielczym oraz SKOK-u. 
Instytucje te nie stanowią więc dla siebie aż tak dużej konkurencji, są raczej w stosunku 
do siebie komplementarne.

Rysunek 1. Kredytobiorcy wg typu instytucji finansowej, w którym posiadają kredyt5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

5 Jakość oznacza liczbę klientów z przeterminowaniem w obsłudze kredytu powyżej 90 dni w stosunku do 
liczby wszystkich klientów w danej kategorii
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Analizując typy produktów kredytowych, z jakich korzystają Polacy, widzimy, że 
większość kredytobiorców (62%) korzysta tylko z jednego rodzaju produktu – 997 tys. 
osób posiada tylko kredyt mieszkaniowy, 3 403 tys. kredytobiorców ma tylko kredyt kon-
sumpcyjny (gotówkowy lub ratalny), a 4 976 tys. osób korzysta tylko z kredytu w ramach 
karty kredytowej lub limitu odnawialnego. Łącznie kredytobiorców mieszkaniowych 
jest 3 223 tys., posiadaczy kredytów gotówkowych lub ratalnych – 8 047 tys., a osób 
mających karty kredytowe lub limity odnawialne jest 10 397 tys. Tylko nieco ponad 5% 
kredytobiorców korzysta jednocześnie z kredytów należących do wszystkich wyżej wy-
mienionych typów produktów kredytowych. Zatem Polacy są to klienci lojalni, o mało 
zróżnicowanym portfelu kredytowym z punktu widzenia rodzaju kredytów, z których 
korzystają. Polscy kredytobiorcy są więc monoproduktowi.

Rysunek 2. Kredytobiorcy wg typu posiadanego kredytu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

Wśród ogółu kredytobiorców dominują kobiety, które stanowiły – na koniec 2014 r. 
– 51% osób posiadających co najmniej jeden czynny kredyt (por. wyk. 2). Choć jeszcze 
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Analizując typy produktów kredytowych, z jakich korzystają Polacy, widzimy, że 
większość kredytobiorców (62%) korzysta tylko z jednego rodzaju produktu – 997 tys. 
osób posiada tylko kredyt mieszkaniowy, 3 403 tys. kredytobiorców ma tylko kredyt kon-
sumpcyjny (gotówkowy lub ratalny), a 4 976 tys. osób korzysta tylko z kredytu w ramach 
karty kredytowej lub limitu odnawialnego. Łącznie kredytobiorców mieszkaniowych 
jest 3 223 tys., posiadaczy kredytów gotówkowych lub ratalnych – 8 047 tys., a osób 
mających karty kredytowe lub limity odnawialne jest 10 397 tys. Tylko nieco ponad 5% 
kredytobiorców korzysta jednocześnie z kredytów należących do wszystkich wyżej wy-
mienionych typów produktów kredytowych. Zatem Polacy są to klienci lojalni, o mało 
zróżnicowanym portfelu kredytowym z punktu widzenia rodzaju kredytów, z których 
korzystają. Polscy kredytobiorcy są więc monoproduktowi.

Rysunek 2. Kredytobiorcy wg typu posiadanego kredytu
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318 tys.
kwota do spłaty: 34,3 mld zł
jakość: 7,1%

813 tys.
kwota do spłaty: 111,6 mld zł
jakość: 6,6%

997 tys.
kwota do spłaty: 96,9 mld zł
jakość: 1,4%

4 976 tys.
kwota do spłaty: 5,7 mld zł
jakość: 4,9%

w 2010 r. dominowali mężczyźni. Zmiana struktury kredytobiorców nastąpiła w 2011 r. 
Można to częściowo tłumaczyć wchodzeniem na rynek kredytowy kobiet z pokolenia 
Y, które są bardziej aktywne kredytowo niż kobiety ze starszych pokoleń. Struktura 
kredytobiorców wg płci jest natomiast zbliżona do analogicznej struktury demogra-
ficznej ogółu dorosłych Polaków (52% kobiet i 48% mężczyzn). Struktura polskich kre-
dytobiorców w ujęciu płci kredytobiorców jest więc pochodną struktury demograficz-
nej polskiego społeczeństwa.

Wykres 2. Struktura kredytobiorców wg płci

 

49,9% 51,0% 51,1% 51,2% 51,1% 

50,1% 48,9% 48,8% 48,8% 48,9% 

2010 2011 2012 2013 2014

kobiety mężczyźni

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

Jednak analizując odrębnie aktywność kredytową kobiet i mężczyzn widzimy, że 
nieco większe zainteresowanie kredytami występuje wśród mężczyzn – 49,3% spośród 
nich korzysta z kredytu. Wśród kobiet 47,1% posiada co najmniej jeden czynny kredyt 
dowolnego typu (por. wyk. 3).

Wykres 3. Aktywność kredytowa Polaków wg płci

 

49,3% 47,1% 

mężczyźni kobiety

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA, GUS.
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Zróżnicowanie aktywności kredytowej obserwujemy nie tylko w grupach wyznaczo-
nych przez płeć kredytobiorcy, ale również w grupach wyznaczonych przez przynależ-
ność do określonego pokolenia. Wśród kredytobiorców najwięcej jest osób z pokolenia 
„dojrzałych” (osoby w wieku 47-65 lat), którzy stanowią 36% wszystkich kredytobiorców. 
Drugą pod względem liczebności grupą są osoby z pokolenia X (w wieku 32-46 lat) – 32%. 
Najmniej licznie reprezentowani – wśród osób posiadających co najmniej jeden czynny 
kredyt – są kredytobiorcy z pokolenia seniorów (wiek powyżej 65 lat) – 13%. Struktura 
kredytobiorców oraz struktura dorosłych Polaków z punktu widzenia ich przynależności 
do poszczególnych pokoleń jest podobna jeśli chodzi o reprezentacje poszczególnych 
pokoleń (dominuje pokolenie „dojrzałych”, następnie pokolenie X, pokolenie Y i na koń-
cu pokolenie seniorów), ale różnią się one poziomem udziału poszczególnych grup w ca-
łości. I tak wśród kredytobiorców mamy wyraźnie mniejszą reprezentację pokolenia se-
niorów oraz pokolenia Y w stosunku do struktury liczebności ogółu dorosłych Polaków.

Wykres 4. Struktura dorosłych Polaków i kredytobiorców wg pokoleń

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

Analizując aktywność kredytową poszczególnych pokoleń, można zauważyć domi-
nację osób z pokolenia X, gdzie aż prawie 6 na 10 osób korzysta z kredytu bankowego. 
Większą aktywnością niż ogół Polaków (48,6%) charakteryzuje się również pokolenie 
osób „dojrzałych” – 54% spośród nich finansuje się kredytem. Najniższy odsetek kre-
dytobiorców jest zarówno wśród najmłodszych dorosłych, jak i najstarszych Polaków 
– tylko ok. 40% spośród nich korzysta z kredytu.
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Wykres 5. Aktywność kredytowa Polaków wg pokoleń

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA, GUS.

Jeśli spojrzymy na kredytobiorców z poszczególnych pokoleń w podziale na płeć po-
siadacza kredytu to widzimy, że pokolenie seniorów odbiega od pozostałych grup. Wśród 
kredytobiorców w wieku ponad 65 lat wyraźnie dominują kobiety (62%), podczas gdy w po-
zostałych pokoleniach liczba kobiet i mężczyzn jest zbliżona. Zatem struktura kredytobior-
ców pod tym względem jest zgodna ze strukturą ogółu Polaków (udział kobiet w pokoleniu 
Y i X – 49%, w pokoleniu osób „dojrzałych” – 52%, w pokoleniu seniorów – 62%).

Wykres 6. Struktura kredytobiorców wg pokoleń i płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

Na poziomie całej Polski obserwowana aktywność kredytowa mężczyzn jest nieco wyższa 
niż kobiet (49,3% vs 47,1%). Jeśli spojrzymy na ten wymiar w poszczególnych pokoleniach, to 
nie wszędzie ta relacja jest zachowana. Wśród osób w wieku 47-65 lat częściej kredytują się 
kobiety niż mężczyźni – o 3 p.p. Największe zróżnicowanie aktywności kredytowej pomiędzy 
mężczyznami i kobietami występuje w pokoleniu seniorów – 42% mężczyzn z tego pokolenia 
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korzysta z kredytu bankowego, ale tylko 35% kobiet. Ponieważ w tym pokoleniu jest znacznie 
więcej kobiet niż mężczyzn, to wśród kredytobiorców tego pokolenia dominują kobiety.

Wykres 7. Aktywność kredytowa Polaków wg pokoleń i płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA, GUS.

Kobiety równie często jak mężczyźni są samodzielnymi kredytobiorcami. Traktując odrębnie 
kredyty konsumpcyjne i kredyty mieszkaniowe widzimy, że w przypadku kredytów konsump-
cyjnych 45% kredytobiorców to kobiety posiadające kredyt samodzielnie, kolejne 48% to męż-
czyźni, którzy również sami zaciągnęli kredyt, a tylko 7% to wspólny kredyt kobiety i mężczyzny. 
Analogiczna struktura dla kredytów mieszkaniowych jest wyraźnie inna, bowiem aż ok. 70% po-
siadaczy tych kredytów to wspólnie kobieta i mężczyzna, a samodzielny kredytobiorca kobieta, 
to jedynie 15%. Podobnie jest w przypadku mężczyzn. Zróżnicowanie tych struktur pomiędzy 
kredytobiorcami posiadającymi kredyt konsumpcyjny a kredytobiorcami posiadającymi kredyt 
mieszkaniowy jest uzasadnione, biorąc pod uwagę, że kredyty mieszkaniowe to zazwyczaj kre-
dyty na duże kwoty i długie okresy (wymaganie wysokiej zdolności kredytowej), a kredyty kon-
sumpcyjne to niższe kwoty i krótsze okresy (wymaganie niższej zdolności kredytowej).

Wykres 8. Posiadacze kredytów wg liczby współkredytobiorców powiązanych z kredytem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.
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Kredyty ogółem w ujęciu geograficznym

Ciekawe jest również spojrzenie na aktywność kredytową Polaków z uwzględnieniem po-
działu administracyjnego, bowiem skłonność Polaków do korzystania z kredytów banko-
wych nie jest taka sama we wszystkich regionach Polski. Zdecydowanie najaktywniejsi pod 
tym względem są mieszkańcy Polski Zachodniej, gdzie nieco ponad 50% osób wspiera się 
finansowaniem z banków (woj. dolnośląskie – 52,6%, wielkopolskie – 52,6%, lubuskie – 
52,9%). Po przeciwnej stronie są mieszkańcy Polski Południowo-Wschodniej, gdzie niespeł-
na 4 na 10 dorosłych mieszkańców korzysta z kredytu bankowego (woj. podlaskie – 39,1%, 
świętokrzyskie, podkarpackie – ok. 40%, lubelskie, małopolskie – ok. 43%).

Rysunek 3. Aktywność kredytowa Polaków w ujęciu geograficznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA, GUS.

W tych województwach Polski, w których ogólnie aktywność kredytowa Polaków 
jest wysoka, widzimy wyraźnie większą aktywność kredytową zarówno kobiet, jak i męż-
czyzn – lubuskie (kobiety – 52,1%, mężczyźni – 53,7%), dolnośląskie (kobiety – 51,7%, 
mężczyźni – 53,5%), wielkopolskie (kobiety – 50,9%, mężczyźni – 54,4%). Największą róż-
nicę w aktywności kredytowej kobiet i mężczyzn widać w województwie śląskim, gdzie 
49% kobiet i 55% mężczyzn posiada czynny kredyt dowolnego typu i w województwie 
podkarpackim, gdzie 38% kobiet i 41,5% mężczyzn korzysta z kredytu.
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Rysunek 4. Aktywność kredytowa mężczyzn w ujęciu geograficznym

Rysunek 5. Aktywność kredytowa kobiet w ujęciu geograficznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA, GUS.

Zróżnicowanie geograficzne aktywności kredytowej widzimy nie tylko na poziomie ogółu 
Polaków, ale również w populacjach wyznaczonych przez płeć, czy też w grupach wyznaczonych 
przez poszczególne pokolenia. O ile pokolenie X dominuje zarówno na poziomie całej Polski, jak 
i w poszczególnych województwach, to nie zawsze pokolenie o najmniejszej aktywności kredyto-
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wej na poziomie całej Polski (osoby w wieku 18 – 31 lat) jest najmniej aktywne kredytowo we wszyst-
kich województwach. W przypadku 4 województw pokoleniem o najmniejszej aktywności kredy-
towej jest pokolenie seniorów (województwa: mazowieckie – 37,3%, podlaskie – 27,1%, pomorskie 
– 39,8%, warmińsko-mazurskie – 39,3%). Największe zróżnicowanie aktywności kredytowej między 
pokoleniami jest w województwie mazowieckim – 25 p.p. (pokolenie X – 62%, pokolenie seniorów 
– 37%), a najmniejsze w województwie opolskim (pokolenie X – 49%, pokolenie seniorów – 33%).

Rysunek 6. Aktywność kredytowa pokolenia Y w ujęciu geograficznym

Rysunek 7. Aktywność kredytowa pokolenia X w ujęciu geograficznym
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Rysunek 8. Aktywność kredytowa pokolenia „dojrzałych” w ujęciu geograficznym

Rysunek 9. Aktywność kredytowa pokolenia seniorów w ujęciu geograficznym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA, GUS.

W pokoleniu Y, X oraz w pokoleniu seniorów większą aktywnością kredytową ce-
chują się mężczyźni. W ujęciu geograficznym ta relacja jest zachowana. Większa ak-
tywność kredytowa wśród kobiet jest tylko w pokoleniu osób „dojrzałych” (w wieku 
47-65 lat) i przewaga aktywności kobiet jest zachowana w większości województw, 
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za wyjątkiem województwa śląskiego, gdzie bardziej aktywni kredytowo są męż-
czyźni (o 2 p.p.).

Wykres 9. Aktywność kredytowa pokolenia Y wg płci w ujęciu geograficznym
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Wykres 10. Aktywność kredytowa pokolenia X wg płci w ujęciu geograficznym
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Wykres 11. Aktywność kredytowa pokolenia „dojrzałych” wg płci w ujęciu geograficznym
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Wykres 12. Aktywność kredytowa pokolenia seniorów wg płci w ujęciu geograficznym
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Źródło wyk. 9-12: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA, GUS.
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Kredyty konsumpcyjne

Na koniec 2014 r. 8,2 mln dorosłych Polaków posiadało co najmniej jeden czynny kredyt gotówkowy 
lub ratalny, co stanowi 26% dorosłych Polaków. Wśród mężczyzn 28% posiada kredyt konsumpcyj-
ny, a wśród kobiet 25%. Wśród osób posiadających kredyt konsumpcyjny nieznacznie przeważali 
mężczyźni, którzy stanowili prawie 51% tej grupy kredytobiorców (por. wyk. 13). Jest to sytuacja od-
wrotna niż w przypadku ogółu kredytobiorców, gdzie nieznacznie dominowały kobiety (por. wyk. 2).

Wykres 13. Struktura posiadaczy kredytów konsumpcyjnych wg płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

Wśród osób posiadających kredyt konsumpcyjny największy udział stanowią oso-
by z pokolenia „dojrzałych” (osoby w wieku 47-65 lat), które stanowią ponad 1/3 ogółu 
wszystkich kredytobiorców z kredytem konsumpcyjnym – 34%. Drugą pod względem 
liczebności grupą są osoby z pokolenia X (w wieku 32-46 lat) – 31%. Najmniej licznie re-
prezentowani są kredytobiorcy z pokolenia seniorów (wiek powyżej 65 lat) – 13%.

Wykres 14. Struktura posiadaczy kredytów konsumpcyjnych wg pokolenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.
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Jeśli spojrzymy na posiadaczy kredytów konsumpcyjnych z poszczególnych pokoleń 
w podziale na płeć posiadacza kredytu, to widzimy, że wraz ze wzrostem wieku rośnie 
udział kobiet wśród kredytobiorców – w pokoleniu Y udział ten wynosi 42%, podczas 
gdy w pokoleniu seniorów aż 60%. Podobna zależność jest obserwowana wśród wszyst-
kich dorosłych Polaków.

Wykres 15. Struktura posiadaczy kredytów konsumpcyjnych wg pokoleń i płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

Ciekawe jest również spojrzenie na aktywność kredytową – z punktu widzenia posia-
dania kredytu konsumpcyjnego – w ujęciu geograficznym, bowiem skłonność Polaków 
do korzystania z kredytów konsumpcyjnych nie jest taka sama we wszystkich regionach 
Polski. Zdecydowanie najaktywniejsi pod tym względem są mieszkańcy Polski zachod-
niej i północnej, gdzie ok. 30% mieszkańców wspiera się kredytem konsumpcyjnym 
(woj. dolnośląskie – 29%, wielkopolskie – 29%, lubuskie – 31%). Z kolei mieszkańcy Pol-
ski Południowo-Wschodniej najrzadziej korzystają z kredytu konsumpcyjnego – nieco 
ponad 20% dorosłych mieszkańców tego regionu posiada kredyt konsumpcyjny (woj. 
podlaskie – 20,2%, podkarpackie – 21%). To zróżnicowanie geograficzne aktywności 
kredytowej posiadaczy kredytów konsumpcyjnych jest podobne do zróżnicowania 
regionalnego aktywności kredytowej ogółu Polaków. Co jest konsekwencją struktury 
kredytów: w ujęciu ilościowym dominują kredyty konsumpcyjne (ratalne i gotówkowe), 
które stanowią 46% kredytów. Kredyty mieszkaniowe stanowią jedynie 7,5% liczby po-
siadanych przez Polaków kredytów. Natomiast w ujęciu wartościowym, kredyty miesz-
kaniowe stanowią 72% wartości zadłużenia z tytułu kredytów detalicznych, a kredyty 
konsumpcyjne 23,5%.
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Rysunek 10. Aktywność kredytowa Polaków w zakresie kredytów konsumpcyjnych 
w ujęciu geograficznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA, GUS.

Jakość obsługi kredytów konsumpcyjnych

Wśród posiadaczy kredytu konsumpcyjnego 1 260 tys. osób (15,3%) miało opóźnienia w spła-
cie tego kredytu powyżej 90 dni. Najgorzej kredyty konsumpcyjne spłacają seniorzy – ponad 
20% z nich ma opóźnienia w spłacie powyżej 90 dni. Warto przy tym zauważyć, że w każdej 
grupie pokoleniowej mniejsze problemy z obsługą kredytów mają kobiety.

Wykres 16. Struktura klientów z opóźnieniami w spłacie kredytów konsumpcyjnych 
powyżej 90 dni wg pokoleń i płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.
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Rysunek 11. Udział klientów z opóźnieniami w spłacie kredytów konsumpcyjnych po-
wyżej 90 dni w ujęciu geograficznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

Patrząc na poszczególne regiony Polski widać, że istnieje duże zróżnicowanie jeśli 
chodzi o terminowość obsługi kredytów konsumpcyjnych. Zdecydowanie najgorzej ob-
sługiwane są kredyty przez osoby zamieszkujące zachodnią część Polski (województwo 
zachodniopomorskie – 17,7%, śląskie – 17,6%, kujawsko – pomorskie i lubuskie – 17,4%), 
a najlepiej przez osoby zamieszkujące wschodnią i południową cześć Polski (podkarpa-
ckie – 10,5%, małopolskie 12,1%, podlaskie i lubelskie – 12,8%). Zatem regiony o naj-
większej aktywności kredytowej w zakresie kredytów konsumpcyjnych, najsłabiej sobie 
radzą z nich spłatą.

Kredyty mieszkaniowe

Na koniec 2014 r. 3 223 tys. osób posiadało co najmniej jeden czynny kredyt miesz-
kaniowy, co stanowi 10,2% ogółu dorosłych Polaków. Wśród mężczyzn posiadaczy kre-
dytów mieszkaniowych jest 11%, a wśród kobiet 10%. 
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Wykres 17. Struktura posiadaczy kredytów mieszkaniowych wg płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

Wśród kredytobiorców kredytów mieszkaniowych jest prawie tyle samo kobiet co męż-
czyzn. Zatem struktura ta jest inna niż w przypadku ogółu kredytobiorców, jak również 
osób posiadających kredyt konsumpcyjny.

Wśród osób posiadających kredyt mieszkaniowy najwięcej jest osób z pokolenia X (osoby 
w wieku 32-46 lat), którzy stanowią 53% wszystkich kredytobiorców z kredytem mieszkaniowym. 
Drugą pod względem liczebności grupą są osoby z pokolenia „dojrzałych” (w wieku 47-65 lat) 
– 25%. Najmniej licznie reprezentowani są kredytobiorcy z pokolenia seniorów (wiek powyżej 
65 lat) – 2%. Struktura ta różni się od rozkładu posiadaczy kredytów ogółem oraz kredytów kon-
sumpcyjnych według pokoleń, gdzie dominującą grupą są osoby z pokolenia „dojrzałych”.

Wykres 18. Struktura posiadaczy kredytów mieszkaniowych wg pokolenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

Jeśli spojrzymy na kredytobiorców mieszkaniowych z poszczególnych pokoleń w po-
dziale na płeć posiadacza kredytu, to widzimy, że wraz ze wzrostem wieku rośnie udział męż-
czyzn wśród kredytobiorców – w pokoleniu Y udział ten wynosi 45%, podczas gdy w po-
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koleniu seniorów 55%. Jest to zależność odwrotna niż w przypadku posiadaczy kredytów 
konsumpcyjnych, gdzie wraz z wiekiem wzrasta udział kobiet wśród kredytobiorców.

Wykres 19. Struktura posiadaczy kredytów mieszkaniowych wg pokoleń i płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

Skłonność Polaków do korzystania z kredytów mieszkaniowych nie jest taka sama 
we wszystkich regionach Polski. 

Rysunek 12. Aktywność kredytowa Polaków w zakresie kredytów mieszkaniowych 
w ujęciu geograficznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.
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Zdecydowanie najaktywniejsi pod tym względem są mieszkańcy województwa po-
morskiego i mazowieckiego, gdzie z kredytu mieszkaniowego korzysta 13% dorosłych 
mieszkańców. Po przeciwnej stronie jest województwo świętokrzyskie, gdzie kredyt 
mieszkaniowy posiada jedynie 7% osób.

Z danych BIK wynika, że 28% osób posiadających kredyt mieszkaniowy ma kredyt zaciąg-
nięty we franku szwajcarskim. Jeśli spojrzymy na rozkład posiadaczy kredytów frankowych wg 
pokoleń to widać, że najwięcej jest osób w wieku 32-46 lat – 65%. Najmniejszy udział wśród osób 
posiadających kredyt mieszkaniowy w CHF mają osoby starsze (w wieku powyżej 65 lat) – 2%.

Wykres 20. Struktura kredytobiorców frankowych wg pokoleń

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

Jeśli spojrzymy na to, jaki odsetek osób – spośród poszczególnych pokoleń – posiada kre-
dyt mieszkaniowy w CHF, to widać, że największą aktywność kredytową w tym obszarze mają 
również osoby z pokolenia X – 7,7% spośród nich posiada kredyt w walucie szwajcarskiej. War-
to zauważyć, że tylko 0,3% osób z pokolenia seniorów jest posiadaczem takiego kredytu.

Wykres 21. Aktywność kredytowa Polaków w zakresie kredytów mieszkaniowych 
w CHF wg pokoleń

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA, GUS.
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W całej Polsce jest 3% osób (960 tys.) posiadających kredyt w CHF. W poszczególnych 
regionach Polski widzimy jednak wyraźne zróżnicowanie odsetka takich osób. Najwięcej 
jest ich skoncentrowanych w dużych aglomeracjach oraz w województwie mazowie-
ckim, dolnośląskim, wielkopolskim i pomorskim.

Rysunek 13. Liczba kredytobiorców frankowych na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA, GUS.

Dla 23% posiadaczy kredytów frankowych jest to jedyny kredyt, który spłacają. Ko-
lejne 29% ma dodatkowo jeszcze jeden kredyt. Pozostałe 48% osób ma co najmniej dwa 
dodatkowe kredyty, inne niż kredyt mieszkaniowy w CHF. Osoby posiadające kredyt 
w CHF charakteryzuje więc duża aktywność kredytowa.
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Wykres 22. Liczba kredytobiorców frankowych (tys.) wg liczby innych posiadanych 
kredytów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.

Osoby posiadające kredyt mieszkaniowy we frankach szwajcarskich znacznie lepiej 
obsługują te kredyty niż inne posiadane kredyty. Najsłabiej kredyty obsługują osoby 
z pokolenia seniorów i dotyczy to zarówno kredytów mieszkaniowych zaciągniętych 
w walucie szwajcarskiej, jak i innych posiadanych przez nich kredytów. Najlepiej ze spła-
tą kredytów radzą sobie osoby z pokolenia X – mają najmniejsze problemy zarówno 
z obsługą kredytów mieszkaniowych, jak i pozostałych zobowiązań.

Wykres 23. Jakość kredytów posiadanych przez kredytobiorców kredytów mieszka-
niowych w CHF

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej SA.
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Podsumowanie

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy.
1) Od 4 lat blisko połowa dorosłych Polaków posiada przynajmniej jeden czynny 
kredyt w banku lub SKOK-u.
2) Polacy są lojalnymi i monoproduktowymi klientami instytucji finansowych, o mało zróż-
nicowanym portfelu kredytowym z punktu widzenia rodzaju kredytów, z których korzystają.
3) Wśród ogółu Polaków większą aktywność kredytową przejawiają mężczyźni, 
z wyjątkiem pokolenia osób „dojrzałych”, gdzie nieznacznie większą aktywnością 
kredytową charakteryzują się kobiety. Ta zależność jest widoczna również na pozio-
mie poszczególnych województw.
4) Jedna czwarta Polaków posiada kredyt konsumpcyjny (gotówkowy lub ratalny). 
Wśród mężczyzn 28% posiada taki kredyt, a wśród kobiet 25%. W grupie posiadaczy 
takiego kredytu udział kobiet wzrasta wraz z wiekiem. Wśród kredytobiorców posia-
dających kredyt konsumpcyjny dominują osoby z pokolenia „dojrzałych”. Najwięk-
sze problemy ze spłatą kredytów konsumpcyjnych mają seniorzy.
5) Posiadacze kredytów konsumpcyjnych mają podobne cechy jak kredytobiorcy 
ogółem. Natomiast wyraźnie odmienną grupą kredytobiorców są posiadacze kredy-
tów mieszkaniowych, wśród których dominuje pokolenie X, które mieszka w dużych 
miastach.
6) Jedna dziesiąta Polaków posiada kredyt mieszkaniowy. Wśród mężczyzn 11% 
posiada taki kredyt, a wśród kobiet 10%. W grupie posiadaczy takiego kredytu 
udział mężczyzn wzrasta wraz z wiekiem. Wśród kredytobiorców kredytów miesz-
kaniowych dominują osoby z pokolenia X. Największe problemy ze spłatą kredytów 
mieszkaniowych mają seniorzy. Posiadacze kredytów mieszkaniowych we frankach 
szwajcarskich stanowią 28% osób mających kredyt mieszkaniowy i wśród nich – jesz-
cze w większym stopniu niż wśród kredytobiorców mieszkaniowych ogółem – domi-
nują osoby z pokolenia X, które stanowią 65% ogółu posiadaczy kredytu mieszkanio-
wego we franku szwajcarskim.
7) Oprócz koncentracji pokoleniowej cechą charakterystyczną kredytobiorców 
frankowych jest ich koncentracja geograficzna. Mieszkają oni bowiem w dużych 
aglomeracjach.
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Sposoby pozyskiwania kapitału w różnych fazach cyklu 
życia przedsiębiorstwa

Means of Raising Capital Across Diverse Life Cycles of the 
Enterprise

Abstract: The paper addresses the issues related to manners used for acquiring capital 
across different phases of the enterprise life cycle, being important from the viewpoint of 
enterprises growth. The capability of acquiring external capital is particularly significant in 
the case when an enterprise is short of its own capital. The paper demonstrates selected 
models for business life cycle, among others, from the perspective of G.L. Lippit and W.N. 
Schmidt or L. Greiner. Moreover, the development of the support infrastructure for enterpri-
ses in Poland and forms of financing enterprises across different phases of the life cycle with 
a particular focus on venture capital and business angels were discussed.  
Keywords: enterprises, capital, enterprise life cycle, model

Wprowadzenie

Pojęcie finansowania można najogólniej określić jako wszelkie działania zmierzające do 
zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kapitał. [Kaczmarek 2014 s. 17]. Wybór finansowania 
jest uzależniony od różnych czynników m.in.: dostępności, szybkości czy też kosztów 
jego pozyskania. Przedsiębiorstwo dokując odpowiedniego wyboru musi uwzględnić 
wady i zalety każdego z nich. Największą swobodę zapewnia finansowanie z własnych 
środków, jednak nie zawsze jest ono możliwe. Teorią wyjaśniającą decyzje finansowe 
i preferencje przedsiębiorstw jest teoria hierarchii, która wiąże się z metodami pozyska-
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nia kapitału oraz jego podziału na źródła wewnętrzne i zewnętrzne [szerzej np. Majetun 
2011, Duliniec 2011]. Do najczęściej wybieranych form zewnętrznych należą instrumenty 
tradycyjne, takie jak kredyty czy pożyczki, jednak coraz większego znaczenia nabierają 
bardziej nowoczesne formy finansowania przedsiębiorstw znajdujących się we wczes-
nych fazach rozwoju, m.in. fundusze venture capital czy aniołowie biznesu [zob. Bartko-
wiak 2009, s. 51, Waniak-Michalak 2007, s. 93].

Celem artykułu jest przedstawienie sposobów pozyskiwania kapitału przez przed-
siębiorstwa znajdujące się w różnych fazach rozwoju. Przykładami takich form wspar-
cia dla przedsiębiorstw znajdujących się w początkowych fazach rozwoju są fundusze 
venture capital oraz aniołowie biznesu. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej 
scharakteryzowano wybrane modele cyklu życia organizacji w ujęciu G.L. Lippita i W.N. 
Schmidta czy L. Greinera. W drugiej pokazano rozwój infrastruktury wsparcia przedsię-
biorstw w Polsce, w tym przede wszystkim liczbę i różnorodność ośrodków wspiera-
jących przedsiębiorstwa znajdujące się w różnych fazach swojego rozwoju. Natomiast 
w ostatniej zaprezentowano dawców kapitału w różnych fazach cyklu życia przedsię-
biorstwa, przede wszystkim venture capital oraz aniołów biznesu. Realizacja celu artyku-
łu wymaga posługiwania się komplementarnymi metodami i technikami zbierania ma-
teriałów, dostosowanymi do przedmiotu analizy. Zatem wykorzystana została metoda 
analizy treści dokumentów, obejmująca przede wszystkim przegląd wybranych modeli 
cyklu życia organizacji. W analizie zostały wykorzystano również dane statystyczne pol-
skich i zagranicznych ośrodków badawczych, dotyczące rozwoju infrastruktury wsparcia 
przedsiębiorstw w Polsce m.in. PARP, SOOIPP czy Yearbook Poland&Europe oraz między-
narodowy ranking atrakcyjności inwestycyjnej. 

Wybrane modele cyklu życia organizacji 

Cykle życia przedsiębiorstw często są porównywane do rozwoju organizmów żywych, 
które tak jak firmy przechodzą przez kolejne etapy rozwoju, chociaż nie są organizmami 
żywymi. W najprostszym ujęciu wymienia się trzy etapy życia organizacji: narodziny, doj-
rzałość oraz schyłek.

Jednym z najczęściej przywoływanych w literaturze przedmiotu modeli jest ten autor-
stwa R.E Quinna i K. Camerona [szerzej: Quinn, Cameron 1983, ss. 33-51; Koźmiński i Piotrow-
ski 2007, s. 39; Kozień 1998, 2002; Machaczka 1999]. Warto także zauważyć, że jednym z pierw-
szych naukowców zajmujących się cyklami życia organizacji był A. Downs [za: Łukasiewicz 
2011, s. 8], jednak model ten odnosił się do sektora rządowego. W odniesieniu do prywatne-
go sektora przedsiębiorstw pierwszy model cyklu życia organizacji występuje w koncepcji 

Magdalena Hryniewicka



173

G.L. Lippita i W.N. Schmidta [1967, ss. 102-112]. Przedstawiono w nim trójetapowy cykl życia 
organizacji, tj.: narodziny, młodość oraz dojrzałość. W fazie pierwszej (narodzin) najważniej-
sze jest utworzenie nowej organizacji i zapewnienie jej przetrwania. Faza druga (młodość) 
nakierowana jest przede wszystkim na stabilizację oraz zdobywanie reputacji. Natomiast 
w fazie trzeciej (dojrzałości) zmierza się do zapewnienia sobie zdolności przystosowawczych 
oraz unikalności własnych produktów czy usług, a także wywiązanie się z obowiązków na 
rzecz społeczeństwa (tab. 1). Warto także podkreślić, że poza głównymi celami stawianymi 
przed każdą z faz określono jej kluczowe cele oraz konsekwencje ich nieosiągnięcia.

Tabela 1. Fazy rozwoju organizacji w ujęciu G.L. Lippita i W.N. Schmidta
Faza roz-
woju Główny cel Kluczowa kwestia Konsekwencje nieosiągnięcia celu

Narodziny

Założyć nową orga-
nizację Co zaryzykować? Frustracja i bezczynność

Przetrwać jako 
zyskowny system Co poświęcić? Upadek organizacji

Młodość

Utrzymać stabil-
ność

Jak zorganizować 
funkcjonowanie orga-
nizacji?

Ponowne rozpoczęcie działalności, 
organizacja doświadczająca wielu 
kryzysów

Zdobyć reputację Jak dokonywać prze-
glądu i oceny?

Trudności z przyciąganiem utalen-
towanego personelu, niepoprawny 
i zniekształcony wizerunek

Dojrzałość

Osiągnąć unikal-
ność i zdolność do 
zmian

Kiedy i jak dokonywać 
zmian?

Niepotrzebna defensywna czy kon-
kurencyjna postawa, rozproszenie 
energii, utrata najbardziej wartoś-
ciowych pracowników

Wspierać społe-
czeństwo

Kiedy i jak dzielić się ze 
społeczeństwem?

Spadek uznania w społeczeństwie, 
bankructwo lub spadek zyskowności

Źródło: Lippitt G.L., Schmidt W.H. (1967), Crises in a developing organization, “Harvard Business Review”, no. 45(6).

Interesujące podejście do cyklu życia organizacji zaprezentował L. Grainer na łamach artykułu, 
który do chwili obecnej cieszy się dużym zainteresowaniem różnych środowisk z uwagi na odmien-
ne podejście do omawianego problemu [1972 ss. 37-46]. Autor ten uważa, że zachodzące w organi-
zacjach zmiany, analizowane przez pryzmat ich cyklu życia, w przeważającym stopniu są wynikiem 
czynników wewnętrznych (w tym zdarzeń cząstkowych, które wystąpiły w organizacji czy jej histo-
rii), aniżeli czynników zewnętrznych.2 Warto podkreślić, że model uwzględnia dodatkowe elementy 
takie jak: wielkość przedsiębiorstwa, jego wiek oraz czas (etap rozwoju) – schemat 1. 

2 Na tej podstawie wyróżnił on dwa stany, w jakich może znaleźć się przedsiębiorstwo: ewolucja  
i rewolucja. Z ewolucją mamy do czynienia wówczas, jeśli przedsiębiorstwo znajduje się na ścieżce trwałego 
wzrostu, który przejawia się m.in. poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrost wpływów ze sprzedaży, jednak bez 
konieczności wprowadzania istotnych zmian w funkcjonowaniu firmy. Natomiast o rewolucji mówimy wów-
czas, gdy w przedsiębiorstwie mamy do czynienia z licznymi wstrząsami i konfliktami, które zakłócają prawidło-
we funkcjonowanie organizacji i tym samym wymuszają na kierownictwu podejmowanie radykalnych działań.
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Schemat 1. Cykl życia organizacji Greinera 

Źródło: Grainer L. (1972), Evolution and revolution as organizations grow, “Harvard Business Review”, July-August.

Zgodnie ze schematem wyodrębnił on pięć faz rozwoju organizacji. Faza pierwsza 
(kreatywność) kładzie nacisk przede wszystkim na wejście na rynek poprzez wytwo-
rzenie produktów/usług, a tym samym zaistnienie na rynku oraz zwiększanie swojego 
udziału. Organizacja ma charakter niesformalizowany i niebiurokratyczny, komunikacja 
między pracownikami jest częsta. Pierwszym kryzysem, który pojawia się na tym etapie 
jest kryzys przywództwa, który może być spowodowany wieloma czynnikami (brak od-
powiednich zdolności organizacyjnych, brak specjalistycznej wiedzy z marketingu, logi-
styki, zarządzania, brak umiejętności organizacji pracy). Rozwiązaniem jest zatrudnienie 
specjalistów posiadających określoną wiedzę. 

Druga faza (formalizacja) cechuje się stopniowym, a także skutecznym określeniem kie-
runku rozwoju organizacji poprzez precyzyjne sformułowanie jej celów. Powstaje struktura 
organizacyjna wraz z przydzieloną hierarchią relacji: przełożeni – podwładni i z podziałem 
pracy (konkretne zadania). Zmianie ulega także komunikowanie, które staje się bardziej for-
malne niż w fazie pierwszej. Na tym etapie pojawia kryzys autonomii, wynikający głównie 
z chęci posiadania jak największej władzy przez kierownictwo wyższego szczebla. Mene-
dżerowie średniego i niższego szczebla nie mogą wykorzystywać swojej wiedzy, gdyż nie 
posiadają odpowiednich uprawnień decyzyjnych, co w efekcie prowadzi do kolejnego kry-
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zysu. Rozwiązaniem jest delegowanie uprawnień na niższe szczeble struktury organizacyj-
nej i tym samym rozpoczęcie trzeciej fazy (delegowanie uprawnień). 

Przeniesienie odpowiedzialności na pracowników średniego i niższego szczebla, 
zarówno w zakresie kierowania poszczególnymi komórkami, jak i segmentami rynków 
pozwala naczelnemu kierownictwu zająć się sprawami strategicznymi. Komunikacja 
staje się jeszcze bardziej formalna i mniej częstotliwa (krótkie informacje, raporty mie-
sięczne). Efektem takiego podejścia jest kryzys kontroli, który jest wynikiem problemów 
związanych z kontrolą dużej liczby zwykle autonomicznych jednostek organizacyjnych. 
Rozwiązaniem jest koordynacja, która jest czwartą fazą rozwoju. 

W tej fazie konieczne jest wzmocnienie funkcji kontrolnych poprzez łączenie jednostek 
autonomicznych oraz wprowadzanie regulaminów, mających na celu koordynację działań 
w całej organizacji. Jednak wielość procedur, regulaminów, sprawozdań prowadzi do zwięk-
szonej biurokracji, która musi zakończyć się kryzysem, bowiem pracownicy więcej czasu 
poświęcają na ich przestrzeganie aniżeli na efektywną pracę. Rozwiązaniem na tym etapie 
jest współpraca. Poczucie współodpowiedzialności za całą organizację może być sposobem 
na rozwiązywanie konfliktów między kierownictwem różnych jednostek, pionów i szczebli. 
W efekcie ogranicza się formalizm i biurokrację w stosunkach wewnętrznych.

W modelu Greinera każda faza rozwoju przedsiębiorstwa kończy się „rewolucją”. Wa-
runkiem przejścia do kolejnej fazy cyklu życia organizacji jest przezwyciężenie kryzysu, 
który wystąpił w danej fazie. Nierozwiązanie problemów w jednej fazie uniemożliwia 
przejście do następnej. Każda z faz jest efektem wcześniejszej i zarazem przyczyną następ-
nej. Podkreśla on znaczenie i konieczność zmian organizacyjnych oraz rolę przezwycięża-
nia problemów pojawiających się na różnych etapach rozwoju organizacji. Przechodzenie 
przedsiębiorstwa przez kolejne etapy uwypukla to, jak ważne jest trafne diagnozowanie 
etapu, na którym organizacja aktualnie się znajduje. Ponadto przyjęte na każdym etapie 
rozwiązania przyczyniają się do powstawania nowych problemów, natomiast podejmo-
wane aktualnie działania będą w przyszłości warunkowały rozwój (stagnacje) organizacji.

Rozwój infrastruktury wsparcia przedsiębiorstw w Polsce 

W skład infrastruktury instytucjonalnej, która wspiera przedsiębiorstwa w różnych fa-
zach ich rozwoju w Polsce, wchodzą instytucje otoczenia biznesu (IOB), jednak używa się 
także nazwy „ośrodki innowacji i przedsiębiorczości”3. Wyodrębnia się trzy podstawowe 
grupy IOB, do których zalicza się. [Mażewska, Bąkowski 2012 s. 11]:

3  Określenie „ośrodki innowacji i przedsiębiorczości” po raz pierwszy pojawiło się podczas seminarium 
krajowych i zagranicznych ekspertów na polsko-niemieckim spotkaniu w 1991 r. w Rydzynie pod Poznaniem. 
Jest uznawane za początek ruchu organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
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 · Ośrodki przedsiębiorczości zajmujące się szeroko pojętym rozwojem przedsię-
biorczości m.in.: ośrodki szkoleniowo-doradcze, ośrodki przedsiębiorczości, centra 
biznesu, kluby przedsiębiorczości, punkty konsultacyjne, punkty konsultacyjno-do-
radcze, preinkubatory, inkubatory przedsiębiorczości.
 · Instytucje finansowe, które mają na celu pomoc małym oraz nowopowstałym 

przedsiębiorstwom, poszukującym finansowania zewnętrznego. Zalicza się do nich 
przede wszystkim: regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń 
kredytowych, fundusze kapitału zalążkowego oraz sieci aniołów biznesu.
 · Ośrodki innowacji zajmują się wspieraniem innowacyjnej przedsiębiorczości (trans-

fer technologii, dostarczanie usług proinnowacyjnych oraz współpraca nauki z bizne-
sem). Zalicza się do nich przede wszystkim: centra transferu technologii, akademickie 
inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, e-inkubatory, parki tech-

nologiczne, naukowe, badawcze, przemysłowo-technologiczne, technopole.
Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości (OIiP) są zatem uznawane za partnerów za-

równo sektora publicznego, jak i prywatnego. Ich kluczowym celem funkcjonowania 
jest zaspokajanie potrzeb klientów, którymi są przedsiębiorstwa. Warto także podkre-
ślić, że ich celem nie jest maksymalizacja zysku, zatem pełnią na rynku funkcje usługowe, 
polegające na tworzeniu ogólnokrajowej sieci wsparcia, umożliwiając tym samym roz-
wój przedsiębiorstw, które znajdują się w różnych fazach swojego życia. Swoją działal-
ność realizują wykorzystując różne formy prawne4. 

Od początku transformacji systemowej ilość instytucji otoczenia biznesu systema-
tycznie wzrasta. W 1990 r. w całej Polsce było ich zaledwie kilkanaście, natomiast w 2014 
r. funkcjonowało łącznie 681 aktywnie działających instytucji, do których zaliczamy [Ma-
żewska, Bąkowski 2015, s. 11]:

 · 42 parki technologiczne,
 · 24 inkubatory technologiczne,
 · 24 akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
 · 42 centra transferu technologii,
 · 47 centrów innowacji,
 · 103 fundusze kapitałowe,

4 Zalicza się do nich: (1) fundacje i stowarzyszenia lub jednostki przez nie powołane, które realizują progra-
my rozwoju przedsiębiorczości i transferu technologii oraz działające na rzecz rozwoju lokalnego; (2) spółki 
prawa handlowego (prywatne, publiczne, publiczno-prywatne), zgodnie z dokumentami organizacyjno-re-
jestrowymi działające non-for-profit, podejmujące działania prorozwojowe lub działające na rzecz rozwoju 
gospodarki opartej na innowacjach i wiedzy, które nie są nastawione na maksymalizację zysków oraz ich po-
dział między poszczególnych udziałowców; (3) izby gospodarcze, organizacje rzemiosła, zrzeszenia i związki 
pracodawców oraz inne instytucje przedstawicielskie biznesu, które podejmują inicjatywy i działania pro-
rozwojowe; (4) wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki samorządowe administracji publicznej 
i jednostki naukowe zorientowane są na wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki [Matusiak 2001, s. 127].

Magdalena Hryniewicka



177

 · 81 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych,
 · 58 funduszy poręczeń kredytowych,
 · 7 sieci aniołów biznesu,
 · 207 ośrodków szkoleniowo-doradczych,
 · 46 inkubatorów przedsiębiorczości.

Największa liczba jednostek jest zlokalizowana w głównych miastach poszczegól-
nych województw, z taką sytuacją mamy do czynienia w zasadzie w całym kraju. Z jednej 
strony jest to uzasadnione, bowiem to właśnie w aglomeracjach miejskich występuje 
największa koncentracja przedsiębiorstw. Z drugiej jednak ich zbyt duża koncentra-
cja w miastach może ograniczać dostęp do tego typu usług przedsiębiorcom, którzy 
prowadzą swoją działalność gospodarczą na terenach mniejszych powiatów, co może 
niekorzystnie wpływać na ich rozwój. Dokładniejszych informacji o możliwościach in-
frastruktury wsparcia przedsiębiorstw w Polsce dostarcza wykres 1, na którym przed-
stawiono liczbę przedsiębiorstw przypadającą na jedną instytucję otoczenia biznesu 
w ujęciu wojewódzkim. 

Wykres 1. Liczba przedsiębiorstw przypadająca na 1 instytucję otoczenia biznesu 
w układzie regionalnym w 2014 r.
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Źródło: Mażewska M., Bąkowski A. (red) (2014),Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w 2014, 

SOOIPP, Poznań – Warszawa.

Pomimo tego, że w woj. mazowieckim jest największa liczba różnego typu ośrodków 
wspierania przedsiębiorczości, to mimo wszystko na jeden taki ośrodek w 2014 r. przypadało 
aż 3643 przedsiębiorstw. Warto zauważyć, że średnia dla Polski wynosi 2636 przedsiębiorstw 
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na jeden ośrodek, jednak w 9 województwach (wykres 1) jest ona wyższa od średniej dla kra-
ju. Zatem zdecydowanie najlepiej na tle Polski wygląda sytuacja w woj. podkarpackim oraz 
warmińsko-mazurskim (odpowiednio: 1638, 1601 przedsiębiorstw). Można zatem zauważyć 
koncentrację działalności wsparcia w regionach o dużym potencjale gospodarczym oraz sil-
nym rynku. Jednak zestawienie nie obrazuje potencjału merytorycznego i organizacyjnego 
samych instytucji. Instytucje funkcjonujące w regionach peryferyjnych dysponują z reguły 
znacznie słabszym zapleczem kadrowym oraz technicznym. Rozwijany w Polsce system 
wsparcia aktywizuje te obszary, które są już dynamiczne, co w konsekwencji prowadzi do 
dalszego pogłębienia dysproporcji rozwojowych w ujęciu przestrzennym. 

Tabela 2. Struktura rodzajowa wybranych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości 
w 2010 r. i 2014 r. (liczba i zmiana)

Rodzaj ośrodka 2010 2014 Zmiana
Parki technologiczne 24 42 +18
Inkubatory technologiczne 20 23 +3
Preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości 62 70 +8
Centra transferu technologii 90 41 -49
Razem/zmiana 196 176 -20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mażewska M., Bąkowski A. (red.) (2012), Ośrodki innowacji 

i przedsiębiorczości w Polsce w 2012, PARP, Warszawa; Mażewska M., Bąkowski A. (2015), Ośrodki innowacji 

i przedsiębiorczości w Polsce w 2014, SOOIPP, Poznań-Warszawa.

W tabeli 2 zaprezentowano strukturę rodzajową wybranych funkcjonujących w Pol-
sce ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w dwóch punktach czasowych, tj. 2010 r. 
i 2014 r., w celu uwidocznienia zachodzących zmian na przestrzeni czterech ostatnich 
lat. Ogółem w 2014 r. liczba ośrodków zmalała o 20 w odniesieniu do 2010 r. Najbardziej 
dynamiczne zmiany w analizowanym okresie dotyczyły Centrów Transferu Technologii 
(CTT)5, bowiem ich liczba w 2014 r. zmniejszyła się aż o 49 ośrodków w odniesieniu do 
2010 r., co świadczy o dynamicznych zmianach zachodzących w tego rodzaju instytu-
cjach wspierania przedsiębiorstw. Intensywny wzrost liczby centrów transferu tech-
nologii miał miejsce dwukrotnie i był ściśle związany z napływem funduszy unijnych. 
Pierwszy nastąpił w latach 2005-2007 (ich liczba wówczas podwoiła się) i była skutkiem 
wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych w ramach finansowania przedak-
cesyjnego obejmującego okres 2004-2006. Drugi intensywny ich wzrost nastąpił w 2007 
r. i był następstwem powołania na terenie całego kraju projektu „Sieć Ośrodków i Inno-
wacji NOT”, który także był finansowany ze środków unijnych. Efektem było powstanie 

5 Pierwsze w Polsce CTT powstało w 1995 r. i było to Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy 
Politechnice Wrocławskiej. 
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w 2010 r. ogółem aż 90 takich ośrodków a cztery lata później było ich ponad połowę 
mniej. Warto także podkreślić, że ośrodki powołane przez NOT miały za cel wspomaga-
nie wdrażania innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak po 2010 
r. NOT zmieniły profil działalności. Obecnie żaden z nich nie pełni już funkcji centrum 
transferu technologii, zatem miało to bezpośredni wpływ na spadek liczby CTT. 

Dawcy kapitału w różnych fazach cyklu życia 
przedsiębiorstwa

Zasoby finansowe są jednym z najistotniejszych czynników determinujących powstanie, 
działalność finansowo-ekonomiczną, inwestycyjną oraz rozwój przedsiębiorstwa. Zatem 
ważnym elementem jest umiejętność pozyskiwania odpowiedniego finansowania m.in.: 
na rozpoczęcie ich działalności, bieżące wydatki, jak również przyszłe inwestycje, mające 
na celu rozwój firmy. Środki finansowe mogą być pozyskiwane z różnych źródeł, jednak 
kryterium wyboru powinno być oparte na znajomości poszczególnych instrumentów 
(ich wad i zalet), a także umiejętności ich selekcji. Wobec tego przedsiębiorstwo powinno 
mieć dostęp do odpowiednich źródeł finansowania dostosowanych do swoich potrzeb, 
które są zależne od fazy rozwojowej, ale także jego wielkości czy posiadanych zabezpie-
czeń. Jest to trudne zadanie, bowiem jeśli przedsiębiorstwo nie posiada własnych środ-
ków finansowych musi poszukiwać innych zewnętrznych źródeł finansowania. 

Schemat 2. Formy finansowania w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa 

Źródło:www.google.pl.
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Kapitał na działalność przedsiębiorstwa może pochodzić z różnych źródeł, czyli od 
różnych „dawców” (schemat 3). Najważniejszym czynnikiem decydującym o tym skąd 
on będzie pochodził jest faza cyklu życia przedsiębiorstwa, w której ono się znajduje. 
Praktyka pokazuje, że im wcześniejsza faza rozwoju tym trudniej pozyskać na dalszy roz-
wój środki finansowe. Do podmiotów, które finansują przedsiębiorstwa należą:

 · założyciele i ich najbliżsi (rodzina, znajomi),
 · instytucje publiczne (np. Unia Europejska),
 · inwestorzy (anioły biznesu, fundusze venture capital, fundusze inwestycyjne),
 · banki,
 · udziałowcy/właściciele.

Schemat 3. Dawcy kapitału w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa

Źródło: jak przy schemacie 2.

Formy finansowania można podzielić na źródła tradycyjne takie jak: kredyty, pożyczki, 
dotacje czy leasing, ale także nowoczesne takie jak np.: anioły biznesu, private equity – w tym 
venture capital, które są skierowane do firm znajdujących się w początkowych fazach swoje-
go rozwoju. Jak wynika z danych wszystkich ważnych instytucji, np.: NBP, Eurostatu, GUS czy 
też Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, to kredyty bankowe cieszą się największym 
zainteresowaniem przedsiębiorców spośród dostępnych tradycyjnych źródeł finansowania.
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W zmieniających się warunkach rynkowych firmy nie zawsze mogą liczyć na finanso-
we wsparcie ze strony sektora bankowego, w związku z tym przedsiębiorcy powinni do-
konać weryfikacji swoich potrzeb finansowych oraz określić realnie własne możliwości 
inwestycyjne. Jedną z alternatyw jest pozyskiwanie nowoczesnych instrumentów finan-
sowania inwestycji, do których można zaliczyć m.in.: venture capital czy anioły biznesu.

Venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity (PE), dlatego rynek ten często 
określa się jako PE/VC6. Według danych umieszczonych w Rankingu atrakcyjności inwe-
stycyjnej7 w 2013 r. dla funduszy VC/PE Polska zajęła 28 miejsce wśród 118 krajów8 [The 
Global Index 2013, s. 23]. Inwestycje typu venture capital cechują się większym praw-
dopodobieństwem niepowodzenia niż pokrewne inwestycje private equity. Wynika to 
głównie z faktu, iż są to inwestycje w spółki będące na wczesnych etapach rozwoju bądź 
dopiero rozpoczynające działalność na rynku.  Zatem ryzyko  niepowodzenia wzrasta 
wraz z wcześniejszą fazą wzrostu przedsiębiorstwa. Warto przyjrzeć się tylko temu ryn-
kowi (tab. 3).

Tabela 3. Liczba i wartość inwestycji venture capital z podziałem na fazy rozwoju 
przedsiębiorstw w Polsce i Europie w 2007 r., 2010 r., 2013 r.

Po
ls

ka

Faza rozwoju

2007 2010 2013
wartość 
(w mln 
euro)

liczba wartość 
(w mln 
euro)

liczba wartość 
(w mln 
euro)

liczba

Seed 2,2 2 0 0 1,6 23
Start-up 1,8 7 1,8 8 4,9 20
Latey stage venture 15,9 14 6,3 4 16,0 19
Total Venture 19,9 23 8,1 12 22,5 62

Eu
ro

pa

Seed 200,0 504 137,3 403 115,7 419
Start-up 2 488,3 1 636 1 992,9 1 894 1 836,0 1 883
Latey stage venture 3 591,6 1 497 1 791,8 1 669 1 462,7 925
Total Venture 6 279,9 3 531 3 922,0 3 245 3 414,4 3 184

Źródło: Opracowanie własna na podstawie danych Yearbook 2014 Poland&Europe.

W tabeli 3 przedstawiono liczbę i wartość inwestycji typu venture capital w Europie 
oraz Polsce w trzech wybranych punktach czasowych (2007 r., 2010 r., 2013 r.). Krajami 
posiadającymi największe udziały w rynku europejskim pod względem liczby dokony-
6 Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu 
danej spółki lub jej ekspansji. Private equity to pojęcie ogólniejsze i zalicza się tu wszelkie inwestycje, do 
których dochodzi na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych 
zysków z przyrostu wartości kapitału.

7 W skład indeksu atrakcyjności inwestycyjnej wchodzi m.in. stopa bezrobocia, sytuacja ekonomiczna kraju 
czy kapitalizacja giełdy.

8 Na pierwszym miejscu były Stany Zjednoczone, Japonia (4), Szwecja (9), Chiny (24) Czechy (35), Rumunia (62)
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wanych inwestycji typu venture capital w wybranych punktach czasowych są: Niemcy, 
Francja, Wielka Brytania oraz Szwecja. Kraje te posiadały w 2013 r. prawie 58% udział 
wśród wszystkich krajów europejskich. Natomiast w 2007 r. i 2010 r. udział ten kształ-
tował się odpowiednio na poziomie 62% i 65%, co świadczy o kluczowym znaczeniu 
tych krajów w podejmowaniu tego typu inwestycji. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli 
pod uwagę weźmiemy wartości dokonywanych inwestycji – dominujący udział na tle 
Europy posiadają te same kraje (udział w granicach od 59% do 65%). Warto zauważyć, 
że pod względem ilościowym na pierwszym miejscu w analizowanych latach były nie-
zmiennie Niemcy. Ogółem na rynku venture capital, uwzględniając wszystkie fazy roz-
woju przedsiębiorstw, wsparciem w 2007 r., 2010 r. oraz 2013 r. objęto odpowiednio: 
961, 1024, 822 przedsiębiorstwa. Znaczną liczbę inwestycji odnotowano także w 2007 r. 
w Wielkiej Brytanii (599), Szwecji (437) oraz Francji (372). Natomiast w 2010 r. we Francji 
(488), Wielkiej Brytanii (426) i Szwecji (334). Z kolei w 2013 r. uplasowały się Francja, Wiel-
ka Brytania oraz Szwecja (odpowiednio: 466, 371, 356). Na tle Europy Polska pod tym 
względem nie wypada najlepiej.

Z analizy dostępnych danych wynika, że w Polsce rynek ten dynamicznie się rozwijał 
do 2010 r. Jednak należy pamiętać, że dane z 2010 r. są odzwierciedleniem niestabil-
nej sytuacji na światowych rynkach z 2008 r. Duża niepewność co do podejmowanych 
w tym okresie inwestycji miała bezpośredni wpływ na zmniejszenie się prawie o połowę 
– niewielkiego w porównaniu z innymi krajami Europy –- rynku venture capital. Z kolei 
w 2013 r. liczba podejmowanych w Polsce inwestycji znacząco wzrasta, inwestorzy naj-
chętniej lokowali swoje środki finansowe w przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie seed 
oraz start-up. Na rynku europejskim największym zainteresowaniem cieszą się przedsię-
biorstwa znajdujące się w fazie start-up.

Innym niemniej interesującym typem inwestorów wspierających przedsiębiorstwa 
znajdujące się we wczesnych fazach swojego rozwoju są anioły biznesu. Anioły biznesu 
(określani także jako business angels lub angel investors lub informal investors)9 to najo-
gólniej definiując inwestorzy inwestujący najczęściej własne środki finansowe w przed-
siębiorstwa znajdujące się w fazie rozpoczęcia działalności10 („seed”) oraz te będące we 
wczesnej fazie rozwoju („start up”). [Szerzej m.in.: Mikołajczyk, Krawczyk 2007; Brzozow-
ska 2008; Payne 2011]. Zatem ze względu na moment dokonania inwestycji (faza rozpo-

9 Swoje inwestycje realizują przeważnie bezpośrednio lub poprzez wehikuły finansowe czy quasi-fundusze 
(spółki zlokalizowane w kraju siedziby przedsiębiorstwa lub kraju o uprzywilejowanym traktowaniu inwesto-
rów). Z tego powodu są określani także jako inwestorzy nieformalni (informal investors).

10 Jedną z definicji w literaturze przedmiotu jest ta, z której wynika, że anioł biznesu to zamożna osoba 
prywatna, która zazwyczaj posiada doświadczenie jako przedsiębiorca oraz inwestuje część swojego prywat-
nego majątku w firmy we wczesnych fazach rozwoju. Jest to dla nich forma alokacji kapitału, oferowanego 
pomysłodawcom wraz z osobistym wsparciem menedżerskim, specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami, 
w zamian za udziały w spółce [zob. Saublens 2006, s. 7].
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częcia działalności, czyli faza zasiewu lub seed, oraz wczesna faza rozwoju, czyli start 
up) inwestycje aniołów biznesu stanowią część venture capital. Zarówno anioły biznesu 
jak i venture capital mają na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, jednak nie są one 
takie same. Pierwszą zasadniczą różnicą jest pochodzenie kapitału, którym dysponują 
jedni i drudzy. Aniołem biznesu jest osoba fizyczna, indywidualny inwestor dysponujący 
swoim własnym majątkiem. Fundusze venture capital to firmy (osoby prawne), których 
pracownicy zarządzają nie swoim kapitałem, lecz funduszu. Dlatego właśnie to anioły bi-
znesu mają często nieformalne podejście do dokonywanych inwestycji. Nie ograniczają 
ich żadne narzucone procedury, przez co są w stanie poprowadzić proces inwestycyjny 
bardzo sprawnie. Natomiast fundusze venture capital z racji swojego instytucjonalnego 
charakteru posługują się ściśle określonymi procedurami, które z jednej strony pozwala-
ją im optymalizować ryzyko, ale z drugiej strony mogą spowalniać proces inwestycyjny 
oraz czynić go bardziej formalnym. Naturalną konsekwencją charakteru aniołów bizne-
su jest ich bezpośrednie zaangażowanie w zarządzanie projektem. Fundusze venture ca-
pital również służą zapleczem doradczym, jednak angażują się dopiero w późniejszych 
fazach rozwoju projektu, kiedy ryzyko jest mniejsze, a tym samym większa pewność, 
że inwestycja przyniesie oczekiwany zwrot zainwestowanego kapitału.

Drugą kwestią różnicującą aniołów biznesu i venture capital jest odmienne trakto-
wanie badania due deligence. Fundusze venture capital zawsze przeprowadzają bada-
nie due diligance. Wynika to z faktu, że przedsięwzięcia, które realizują, są na tyle duże, 
że poniesienie kosztu due diligance jest opłacalne, a poza tym wewnętrzne procedury 
funduszy wymagają uzasadnienia wyboru inwestycji popartych przeprowadzonymi 
analizami. Z kolei aniołowie biznesu niezmiernie rzadko decydują się na przeprowadza-
nie takich analiz z uwagi na ich koszt badania, który może być nieopłacalny w odniesie-
niu do wielkości inwestycji. Jednak nie decydują się oni także na takie analizy z uwagi 
na fakt, iż faza rozwoju przedsiębiorstwa jest na tyle wczesna, że nie ma sensu przepro-
wadzanie takich analiz.

Warto podkreślić, że aniołowie biznesu jak i venture capital, pomimo tego, że różnią 
się od siebie, to w strukturach dobrze rozwiniętych rynków skutecznie i ściśle ze sobą 
współpracują, w wyniku czego osiągają jeszcze lepsze końcowe rezultaty.

W 2014 r. w Polce było 7 sieci aniołów biznesu – najwięcej było ich w Katowicach oraz 
w Warszawie. Działają one w ramach Sieci Aniołów Biznesu (SAB). Każda z nich otrzymuje 
średnio co miesiąc ok. 26 projektów, z których 80% jest odrzucana w wyniku pierwszej 
selekcji11. Wśród głównych powodów należy wymienić np.: niską jakość nadsyłanych 

11 Wyróżnia się w tym zakresie Gildia Aniołów Biznesu (Łódź), która miesięcznie otrzymuje nawet 100 pro-
jektów oraz Silban (Katowice), w którym nawet 50% otrzymanych propozycji inwestycyjnych jest godnych 
rozpatrzenia.
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projektów, małą orientację rynkową przedsiębiorców, brak podstawowej wiedzy eko-
nomicznej i podstaw przedsiębiorczości czy też brak znajomości procedur administra-
cyjno-prawnych. 

Statystyczna SAB zrzesza średnio 77 inwestorów indywidualnych. Występują tu jed-
nak duże dysproporcje – są sieci, które posiadają w granicach 120-170 aniołów biznesu, 
ale są także takie, które zrzeszają ich zaledwie kilku. Ich cechą charakterystyczną jest 
także to, że wielu z nich nie jest nigdzie zrzeszona, chcąc pozostać anonimowi. Zatem ca-
łościowy rynek tego typu inwestorów jest trudny do oszacowania, tak jak pozyskiwanie 
osób zamożnych do takich sieci jest trudnym przedsięwzięciem. Najbardziej rozwinięty 
jest rynek w USA. Szacuje się, że na całym rynku europejskim jest 3,5 krotnie mniej sa-
mych aniołów oraz zawieranych jest 4,5 krotnie mniej transakcji rocznie niż w USA.

Anioły biznesu poszukują inwestycji od 50 tys. zł do nawet 5 mln zł, z reguły na okres 
3 do 5 lat12. Zainteresowani są przede wszystkim przedsiębiorstwami młodymi, funk-
cjonującymi już na rynku. Oprócz środków finansowych wnoszą oni przede wszystkim 
swoje doświadczenie13. Dla aniołów biznesu inwestowanie jest często drugorzędną ak-
tywnością zawodową lub życiową. Statystycznie anioł posiada w swoim portfelu inwe-
stycyjnym od 2 do 5 przedsiębiorstw, a całość kapitału, jaką przeznacza na tego typu 
inwestycje stanowi 3-10% jego majątku netto. Inwestycje aniołów obarczone są najwyż-
szym ryzykiem, dlatego też wymagają bardzo wysokich  stóp zwrotu. Statystycznie 6 
na 10 firm wspartych kapitałem anielskim upada, 3 pozwalają na odzyskanie zainwe-
stowanej kwoty, a tylko 1 okazuje się być niekwestionowanym sukcesem. Wobec tego 
doświadczeni aniołowie biznesu poszukują inwestycji, w których w perspektywie 3-6 lat 
nastąpi przynajmniej trzydziestokrotny zwrot zainwestowanej kwoty. 

Zakończenie

Przedsiębiorstwa, które są fundamentem każdej gospodarki, aby móc się rozwijać po-
trzebują kapitału. Nie każde przedsiębiorstwo posiada odpowiednią wysokość środków 
własnych, zwłaszcza te znajdujące się w początkowej fazie swojego rozwoju. W takiej 
sytuacji można wybrać finansowanie pewnej części wydatków poprzez m.in.: leasing ma-

12 Najbardziej znanymi firmami, którym na pierwszych etapach pomagały anioły są: Apple, eBay, Google, 
Amazon.com, Dell, Yahoo, Skype. Właśnie dzięki aniołom biznesu mogą być realizowane innowacyjne pomy-
sły, na które trudno jest pozyskać środki finansowe z tradycyjnych źródeł, np.: z banku. 

13 Inwestują na dwa sposoby: indywidualnie lub z innymi aniołami biznesu. Pod względem branżowym 
najbardziej interesują ich branże, które w ostatnich latach charakteryzują się intensywnym wzrostem i roz-
wojem m.in.: telekomunikacja, internet, ochrona środowiska i ekologia czy też media i multimedia. 
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szyn, pojazdów czy urządzeń lub też poszukiwać inwestorów, którzy w pełni sfinansują 
przedsięwzięcie, jak aniołowie biznesu. Z niniejszego artykułu wynika wiele wniosków, 
wśród ważniejszych należy wymienić: 

 · Modele cyklu życia organizacji świadczą o nieustannych zmianach, jakie zachodzą 
wewnątrz organizacji. W zależności od cyklu życia zmianie ulega styl zarządzania, 
struktura organizacyjna czy rodzaj problemów, z którymi spotykają się przedsiębior-
stwa.
 · Aktywność funkcjonujących w Polsce Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości na-

leży ocenić pozytywnie, pomimo znacznego spadku liczby centrów transferu techno-
logii.
 · W wyniku licznych inwestycji, w tym przede wszystkim ze środków unijnych, zwięk-

sza się liczba profesjonalnie działających instytucji otoczenia biznesu na terenie całe-
go kraju, chociaż ich największe nasycenie występuje w największych aglomeracjach 
miejskich poszczególnych województw. Możliwość pozyskania środków finansowych 
m.in.: z regionalnych programów operacyjnych przyczyniło się do rozszerzania oferty 
świadczonych przez te instytucje usług dla przedsiębiorców znajdujących się w róż-
nych fazach swojego rozwoju. Miało także bezpośrednie przełożenie na podnoszenie 
kwalifikacji pracowników tych ośrodków, a co za tym idzie jakości usług doradczych 
oraz szkoleniowych, które są bardzo cenne dla przedsiębiorstw znajdujących się w po-
czątkowych fazach rozwoju przedsiębiorstwa.
 · Niezmiennie od wielu lat najczęstszym wybieranym zewnętrznym źródłem finanso-

wania niezależnie od fazy rozwoju przedsiębiorstwa jest kredyt bankowy. Ideą unij-
nych rynków kapitałowych jest podejmowanie działań mających na celu zwiększenie 
roli rynku VC we wszystkich krajach, w tym przede wszystkim w Polsce. Krajami, któ-
re od lat posiadają największe udziały w rynku europejskim zarówno pod względem 
liczby, jak i wartości dokonywanych inwestycji w wybranych punktach czasowych są: 
Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz Szwecja. Kraje te łącznie posiadały w 2013 r. pra-
wie 58% udział w ilości oraz 59% udział w wartości dokonywanych inwestycji na rynku 
venture capital wśród wszystkich krajów europejskich.

Pozyskanie zewnętrznego finansowania w postaci venture capital nie jest łatwym za-
daniem dla przedsiębiorcy. Sukcesem na początkowym etapie jest biznes plan, który to 
decyduje o odrzuceniu lub akceptacji projektu i dopuszczeniu go do kolejnej fazy. Przy-
szły inwestor na postawie tego dokumentu musi ocenić jego racjonalność, efektywność, 
możliwości oraz poziom ryzyka. W sektorze prywatnym do fazy inwestycji przechodzi 
średnio 1% pierwotnej grupy projektów. Właściwa analiza dotychczasowej działalności 
i planów rozwojowych badanego podmiotu, a także określenie szans ich realizacji oraz 
wszystkich związanych z tym zagrożeń jest niezbędna do podejmowania właściwych 
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decyzji inwestycyjnych. Zatem pomysłodawcy bądź właściciele istniejących już spółek 
muszą udowodnić racjonalność przedsięwzięcia w oczach inwestora.

Środki finansowe oferowane przez aniołów biznesu wypełniają lukę pomiędzy finan-
sowaniem pozyskiwanym od przyjaciół, rodziny i z własnych oszczędności a fundusza-
mi venture capital. Pozyskanie kwoty wyższej niż 100 tys. zł od przyjaciół czy rodziny na 
rozpoczęcie działalności w większości przypadków może stanowić istotny problemem, 
a jednocześnie większość funduszy venture capital nie jest zainteresowana inwestycja-
mi na tak niskie kwoty.
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The Concept of Sustainable Development as a Tool in 
Fighting Financial Crises

Abstract: The global financial crisis that started in May 2008 had originated from irrespon-
sible, reckless mortgage lending. People around the world suffer from the consequences 
of the crisis which started in the United States. Research is being carried out into who and 
in what way should prevent financial crises, how to respond to them, mitigate their effects 
and restore trust afterwards. The purpose of this paper is to present the importance of su-
stainable development concept in a subject-oriented approach to fighting financial crisis.
Keywords: financial crisis, sustainable development, homo oeconomicus, homo cooperativus.

Introduction

The global financial crisis which started in May 2008 had originated from irresponsible, 
reckless mortgage lending. People around the world suffer from the consequences of 
the practice started in the United States. A. Łukasiewicz-Kamińska [2013, pp. 156–157] 
names a number of complications caused by the crisis, such as “financial market turmoil, 
unavailability of loans, which made numerous companies insolvent, liquidation of jobs 
and failure to create new ones, which translates into higher unemployment rate, market 
stagnation, real estate market slump, the loss of homes by many US citizens who were 
unable to pay off their mortgages. (…) It seems that all the stakeholders of financial in-
stitutions – bank clients, employees, managers, board members, owners – played a part 
in triggering the recent financial crisis. They were largely driven by greed, but there were 
also other reasons for their behaviour, such as the lack of knowledge, skills and experien-
ce of finance, inability to foresee the consequences of decisions made, excessive confi-
dence, lack of managing skills, the willingness of the personnel of financial institutions 
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to do their best (i.e. by selling as many products as possible), the understanding of due 
performance of duties as profit maximisation at all costs, the absence of proper super-
vision and legal environment, inadequate enforcement of the existing regulations, the 
requirements of external environment, e.g. the state”.

The purpose of this paper is to present the role of the concept of sustainable deve-
lopment in a subject-oriented approach to fighting financial crises. In order to accom-
plish this goal, a survey of the literature of the sustainable development concept has 
been conducted, identifying such agents as people, the state, financial institutions, in-
ternational organisations and institutions including the United Nations or the European 
Union, which by their actions and attitude can (within the assumptions of the concept) 

prevent financial crises, respond to a crisis when it happens and mitigate its effects.

1. The concept of sustainable development 

The concept of sustainable development has been inspired by the condition of the natu-
ral environment, but since the very beginning, the phenomena like climate change have 
been linked to human cultural, social and technological activities, affected by economic 
development and industrial expansion.

The idea of sustainable development was first made public in 1987, in the report 
of the UN World Commission on Environment and Development (“Brundtland Report”) 
“Our Common Future” and “Agenda 21”; as “development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs”. According to the definition formulated by the UN in the 1987 report, sustainable 
development is a process aimed at the satisfaction of the development aspirations of 
the present generation in a way which enables future generations to meet their deve-
lopment aspirations.

The United Nations Global Compact and Accenture presented the ”CEO study on Su-
stainability”. The Study’s subtitles ”Architects of a Better World” and “CEOs on accelera-
ting the journey from plateau to peak on sustainability” show the expectations relating 
to research.

But the statement of respondents is that “The global economy is on the wrong track, 
and business is not playing its part in forging a sustainable future. This is the strong 
view from our study of more than 1,000 CEOs across the world: just 32% believe that the 
global economy is on track to meet the demands of a growing population within global 
environmental and resource constraints, and a clear majority 67% do not believe that 
business is doing enough to address global sustainability challenges”. 
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The UN Global Compact Accenture report: „A New Era of Sustainability” of 20131 
is based on more than 100 in-depth interviews with global business leaders. This in-
cluded 77 CEOs, chairpersons and presidents of Global Compact companies across 28 
countries and representing a broad spectrum of industry perspectives. An additional 30 
interviews were conducted with other senior leaders: executive board members, civil 
society leaders, external experts and Global Compact board members. 

Apart from that, they conducted an online survey of 1,000 CEOs of companies par-
ticipating in the Global Compact. Survey respondents were drawn from 103 countries 
across 27 industry sectors, including automotive, communications, consumer goods and 
services, energy, financial services, metals & mining, and utilities. Reflecting the global 
representation of Global Compact participants, 526 of the respondents were from com-
panies primarily based in Europe; 201 from the Americas; 187 from Asia Pacific and Au-
stralasia; and 86 from the Middle East and Africa. This is the largest study of CEOs on su-
stainability to date, and while Authors must note that their views from Global Compact 
participants, who freely gave their time to participate may not be representative of the 
majority of businesses globally, and that female CEOS continue to be underrepresented 
among the global business community, their approach has assembled a rich and diverse 
set of insights, allowing us to explore, test and refine emerging themes and ideas. 

During the first CEO Study in 2007, business leaders appeared to be beginning to 
align core strategy, operations and supply chains with active efforts to improve per-
formance on social and environmental impacts. In 2010, conversations suggested that 
a new era was in sight: a summit of achievement in which sustainability the active mana-
gement of social, environmental and governance issues as a part of core business would 
be embedded into companies worldwide. CEOs saw the global economy progressing 
towards a “peak”, where markets would be aligned with the requirements of sustainable 
development, and sustainability leadership would be incentivized and rewarded. 

But three years later, in 2013 the largest study to date reveals that business efforts 
on sustainability may have reached a plateau. This is clear that the corporate sustaina-
bility movement is broadening, with a deeper awareness and commitment evident in 
every quarter of the world, but many business leaders express doubts about the pace of 
change and the scale of their impact. Far from continuing to a new peak of achievement, 
many companies have become stuck on their ascent, unable to scale sustainability at 
the pace required to address global challenges and achieve business success. To build 
upon individual pockets of real innovation, as companies large and small find new ways 
to combine sustainability impact with value creation, CEOs now call for a global architec-
ture that can enable business to scale sustainability efforts from individual, incremental 

1  This is the most recent Report made by UN Global Compact, based on third worldwide research of busi-
ness leaders.
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achievement toward new structures and systems that can tap into the evident commit-
ment of business leaders around the world and unlock the full potential of business in 
contributing to the world’s most pressing challenges. 

Some 63% of CEOs expect sustainability to transform their industry within five years 
and 76% believe that embedding sustainability into core business will drive revenue gro-
wth and new opportunities. 

In 2010 study, 93% of CEOs reported that sustainability would be “important” or 
“very important” to the future success of their business. In 2013, the survey of 1,000 CEOs 
shows an apparently similar story: once again, 93% of CEOs regard sustainability as key 
to success. But beneath the headline, an important and surprising shift emerges. In 2010, 
54% of CEOs reported that sustainability would be “very important” to the future suc-
cess of their business; in 2013, this figure falls to 45%. This drop is striking in the context 
of intensifying global challenges: a decline in the perceived importance of sustainability 
among global business leaders is not encouraging for those working to align business 
with sustainable development. 

The global economic downturn might have been expected to weaken the commitment 
to environmental, social and corporate governance issues. In fact, it seems to have had the 
opposite effect: 80 percent of CEOs believed that the economic downturn has raised the 
importance of sustainability and CSR as an issue for top management in rebuilding trust. 

In 2013, as many companies are still feeling the effects of the prolonged economic 
downturn, research suggests that these impacts may be hindering their efforts to make 
progress on sustainability more than previous challenges. More than half (51%) of busi-
ness leaders surveyed report that a lack of sufficient financial resources has been a bar-
rier to implementing an integrated and company-wide approach to sustainability, the 
single largest barrier identified by our group of 1,000 CEOs. 

As Authors noted in 2010, sustainability is evidently a non-negotiable part of the CEO 
agenda. But data suggests that, despite this strong belief in the role that sustainability 
has to play in determining the leaders of tomorrow, companies are experiencing a “pla-
teau effect” in the integration of sustainability. In 2010, the research uncovered several 
“performance gaps” between those actions that CEOs believe should be undertaken by 
companies in general, and those actions that their own companies had taken: a gap be-
tween ambition and execution that was a theme in many of conversations. 

In 2013, companies appear to have made little progress in closing these gaps. In 2010, for 
example, 91% of CEOs believed that companies should measure positive and negative impacts 
of their activities on sustainability outcomes, with 71% reporting that they already did so; in 
2013, 93% believe companies should, while 73% do so: a “performance gap” of 20 percentage 
points in each case. 
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Similarly, there has been little movement in either the proportion of CEOs who be-
lieve companies should incorporate sustainability issues into discussions with financial 
analysts (72% to 73%), or in those who do so (48% to 47%). We also see slow progress in 
other areas of integration, for example in companies’ efforts to incorporate sustainabili-
ty objectives into employee performance assessment and remuneration, and in forging 
industry collaborations to address sustainability goals. 

The survey reveals that business leaders are not satisfied with business progress in 
tackling global sustainability challenges. Just 32% believe that the global economy is 
on track to meet the demands of a growing population within global environmental 
and resource constraints, and a clear majority 67% do not believe that business is doing 
enough to address global sustainability challenges. 

Generally, although there are no researches strictly concentrated on relations be-
tween crises and sustainability, even from study mentioned above it is clear that con-
scious execution of elements of sustainable development in business strategies should 
lead towards more stabile, less risky, more socially-oriented economy. Collaboration and 
greater involvement of governments is needed to address global challenges. Causes of 
recent economic downturn show that there is need for further efforts to prevent future 
crises and principles of sustainable development seem to be a good measure in respon-
se to greed, usury, short-term maximization of profits, lack of public responsibility and 
exploitation.

Today, three inseparably linked pillars of sustainable development are identified: the 
society, the environment and the economy. Sustainable economic development should 
lead to stronger social cohesion: equal opportunities, prevention of discrimination and 
exclusion; more economic equality and improvement of the natural environment by the 
reduction of the negative impact of industry and consumption on the environment and 
by the protection of ecosystems. Sustainable development is a long-term process, spre-
ad over a period of many years, and not a tangible, clearly set objective in itself. It should 
stimulate progress and become a lifestyle, the vogue, and a form of ethical behaviour.

The recent global financial crisis showed that it is the people who suffer from the 
effects of the crisis most. The 2008–2012 crisis started in the USA, but spread practically 
over the entire global economy. It triggered off a drop in GDP in both individual countries 
and globally, caused a slump in trade, stock and securities markets, affecting the welfare 
of households and businesses (lower income, unemployment risk, limited bank lending 
– mortgage in particular). Moreover, government spending and public debt increased: 
the costs of bailout of banks and other financial institutions and of the post-crisis stabi-
lisation of financial markets reached unexpected, unplanned proportions (the highest 
growth of public debt was recorded in Japan in 2007, then in the Eurozone and the US) 
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[Adamczyk 2012]. Ultimately, all these consequences affect both the entire society and 
individuals through a network of economic interrelations, tax expenses included.

The idea of sustainable development is oriented at human welfare, both present and 
future. It defines man as the subject of sustainable development and stresses his/her 
right to healthy and productive life in harmony with nature. H. Rogall [2010, p. 119] ar-
gues that: “Human rights are rights to which every human being is entitled due to the 
very fact of having been born. These rights are independent of the individual’s status, 
gender or skin colour. The central element of human rights is an imperative to respect 
the individual’s dignity. Human rights are owned from the cradle to the grave, and no 
law (deed of sale, court ruling, act, etc.) can take them away”.

The human being and human right to a dignified life is the subject of the Universal 
Declaration of Human Rights proclaimed by international community in 1948; this is also 
included in the Constitution of the Republic of Poland. Sustainable development deter-
mines the necessity of fighting poverty and its effects in every form, including financial 
and social exclusion. It stipulates the necessity of measures aimed at the improvement 
of living conditions and at fighting poverty. According to the idea of sustainable deve-
lopment, people should evolve from homo oeconomicus into homo cooperativus, i.e. 
from someone oriented at maximisation of own advantage into someone cooperative, 
guided by empathy and willingness to help others.

2. Evolution of human behaviour: from homo oeconomicus 
to homo cooperativus

The image of human as homo oeconomicus is related to neoclassical economic2. Accor-
ding to this concept, people are seen as human beings who make strictly rational decisions 
[Rogall 2010, p. 85]. In describing homo oeconomicus, H. Rogall [2010, p. 56] says that:

1) People always attempt to maximise their own advantage, which means that eco-
nomic agents3 (consumers and entrepreneurs) assess every opportunity on the basis 
of how it can maximise their advantage or profits. Therefore, they behave rationally 
(from the point of view of economics) because of the goal – they try to achieve the 
best possible result with available means (the greatest benefit possible) or achieve 
a certain result at the least cost. (…) 
2) Consequently, people’s needs are infinite. (…)

2 The neoclassical theory was created in the late 19th century. It is now a prevailing economic school, 
according to which all the economic processes are the processes of exchange on markets.

3 All the people who positively or negatively affect economic development by their actions, especially 
consumers and entrepreneurs.
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3) Acts of exchange always lead to optimum results for all the partners. People 
exchange their economic goods on markets, and it is assumed that everybody has 
equal rights and always makes fully rational decisions, having the same and sufficient 
knowledge. 
4) Social well-being is shaped according to the preferences (desires) of individu-
als.” It is assumed that an individual knows what is best for him, always undertaking 
actions that are good for him and hence for the entire society. Therefore, nobody 
has the right to change the consumer’s decision (consumer sovereignty). Caring abo-
ut the interests of individual members of the society rules out social actions. Those 
oriented at their own needs undertake actions that bring effects in the present only, 
they are not actions for the benefit of future generations.
It was homo oeconomicus who caused the 2008 financial crisis in the USA. Attempting 

to maximize profits and seeking vested interests, homo oeconomicus made decisions 
and took actions which resulted in the worldwide economic crisis.

The idea of sustainable development proposes a new image of man which “reflects 
human potential (proposition: homo cooperativus). It assumes that people do not always 
do what is best for them, and therefore, as far as merit and demerit goods are concerned, 
politics must interfere in consumer sovereignty. (…) Due to things like socio-economic 
factors, people not always do what is best for them (the problem of demerit goods, lack 
of foresignt, the abuse of nature’s strength” [Rogall 2010, pp. 85, 57]. Homo cooperativus 
has insight into the needs of other people, undertakes actions with future generations 
in mind rather than seeking to satisfy his own needs. “Sustainability is only imaginable 
when a human is not treated as a self-centred individual, but as a representative of the 
species that has concern for the preservation and further development of humankind. 
Therefore, a human being is seen as a creature who is capable of understanding ethical 
commitments beyond the calculation of personal benefits” [Rogall 2010, p. 112]. 

In the concept of sustainable development, the quality of life and satisfaction level 
are more important than wealth. The factors determining the level of satisfaction are:

1) respecting the principles of fair distribution (societies with lesser inequalities are 
happier than those with greater inequalities);
2) security and type of employment;
3) social relations and recognition (job, emotional ties, family, friendship) [Rogall 
2010, p. 161]. A job is the most important reason for satisfaction. Possessing material 
goods is also a factor, but not very important. “Satisfaction means possessing so-
mething that is not easily available or the status that can be achieved by acquiring 
some scarce goods. (…) In rich, industrialized countries people express contradictory 
attitudes towards an increase in personal wealth” [Rogall 2010, p. 162]. They can see 
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the limit beyond which possessing material goods does not translate into satisfaction; 
at the same time, the long-term lack of income causes dissatisfaction [Rogall 2010]. 
The image of humans as homo cooperativus is consistent with the bio-evolutiona-

ry approach. “Throughout the ages, humans have acquired a variety of skills giving 
them advantage over other species. Two of these skills are: (a) the ability to undertake 
long-term, cooperation-oriented actions, and (b) empathy (the ability to identify with 
another person’s situation). Homo oeconomicus makes every decision from the point of 
view of the short-term maximization of benefits, and therefore, inevitably, makes bad 
choices in processes that involve far-reaching consequences, while homo cooperativus 
can make decisions bearing in mind the interests of other people and long-term deve-
lopments. The ability to empathise is related to idealistic behaviour, which turned out to 
be very important for human groups. The ability to empathize can evolve into the sense 
of responsibility for others” [Rogall 2010, p. 181].

The actions of homo cooperativus are guided by ethics. The ethics of sustainable de-
velopment is a lifestyle that can be acquired through learning; it must always include 
the principle of responsibility, i.e. the willingness to work for the benefit of others and 
personal responsibility for one’s own actions. “Intragenerational and intergenerational 
equity and responsibility are assumed to be fundamental values” [Rogall 2010, p. 191].

Table 1. The attitudes of homo oeconomicus and homo cooperativus towards 
economic crises

Homo oeconomicus Homo cooperativus

Maximization of own profit and advantage. Concern for the welfare of others, taking 
actions with future generations in mind.

Seeking wealth. Seeking satisfaction and satisfactory standard 
of living.

Short-term perspective. Far-reaching perspective.

Egoism – people know what is good for them. Empathy – concern for other people’s interests 
included in actions taken.

Lack of cooperation and community action, 
satisfying own needs. Concern for interests of 
individuals rules out community action.

Long-term cooperation-oriented activities.

No responsibility for others. Responsibility for others.

No foresight. Foresight, long-term thinking.

No respect for ethics in his/her activities. Applying the ethics of sustainable deve-
lopment.

Source: Łukasiewicz-Kamińska 2015.

Table 1. presents the diverse attitudes of homo oeconomicus and homo cooperativus 

towards financial crises.
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3. The role of sustainable development of financial 
institutions in economic crisis prevention

Another important agent that may contribute to financial crisis emergence and deve-
lopment is the financial institutions. E. Ostrowska [2007] highlights the need for sustaina-
ble development of the financial sector and says that “the sustainable development of 
the financial sector (SDFS) is about reconciling economic growth with a secure and effec-
tive diversification of SDFS businesses providing diverse financial services – substitute or 
complementary – to a variety of clients (investors). The latter have different preferences, 
which result from the degree of their affluence, their domicile, their age and their readi-
ness to take risk” [Ostrowska 2007, p. 314]. She goes on to say that “what matters is asset 
security, liquidity and effectiveness. A sustainable financial market should see appropria-
te relations between the various lenders and borrowers, or to put it differently, entities 
with a surplus of finance and ones seeking its sources”.

The sustainable development concept points out to the need for the development 
and provision of a variety of services and products, so that their range may satisfy the 
needs of various types of clients. In their pursuit of security, financial institutions should 
prevent exclusion – be it financial or social – and poverty. A sustainable financial market 
should be based on responsible decisions of both the providers and the buyers of pro-
ducts and services. Means like usury (disproportionate and unwarranted cost of credit), 
seeking profit maximisation by passing all the risk on one party to the transaction (the 
ones that are not duly informed about the structured product being offered to them), 
unfair competition and other unethical conduct lead to crises and the adverse social 
phenomena mentioned above. 

Table 2 below presents target criteria for financial product assessment, broken down 
to environmental, economic and socio-cultural criteria. 

Table 2. Target criteria for financial product assessment
Environmental criteria
No harm for the climate Investment in and crediting of operations fostering the reduction of 

greenhouse gasses emission, smog elimination, etc., (target: abandon-
ment of technologies with an adverse impact on the climate).

No harm for nature Investment in and crediting of operations fostering species protection 
and biodiversity preservation; protection of natural areas (target: envi-
ronment-neutral development).

Use of resources Investment in and crediting of operations fostering reduced extraction 
and use of natural resources; financing of the use of renewable resources 
and resource-efficient technologies (target: use of renewable resources 
only, which can be managed in a sustainable way).
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Health hazards Investment in and crediting of operations in which no toxic materials are 
used and no hazardous substances are emitted; no financing of hazardo-
us substance production (target: abandonment of their use, ceasing the 
emissions). 

Economic criteria
Impact on the economy Significance for the national economy in terms of the security, stability 

and continuity of financing, job creation and preservation and the use of 
household and corporate savings to fund economic development (tar-
get: high rate of adequately paid employment, sustainable economy). 

Satisfaction of needs, 
appropriate prices

Matching products and services to the needs of the society at the cur-
rent stage of its development, adequate prices (target: a fair price secu-
ring both sufficient profit and availability to most people).

Inflationary effects, 
impact on asset con-
centration

Inflationary effects (target: price stability adequate for asset concentra-
tion, effective competition).

Reliance on the suppli-
es of resources

Investment in and crediting of business operations using local resources 
and minimising transport costs (target: as many resources and input 
products should come from our region as seems environmentally reaso-
nable and economically responsible). 

Technological efficien-
cy, competition for 
availability

Investment in and crediting of operations fostering efficient use of 
energy and resources (target: maximum efficiency of resources, elimina-
tion of energy intensive technologies).

Social and cultural criteria
Participatory democra-
cy, public acceptability

Investment in and crediting of operations fostering the development 
of participatory democracy and rule of law (target: multi-party political 
system, free elections, human rights, freedom of association).

Elimination of poverty, 
sustainability of su-
pplies

Products and services that help to combat poverty. Investment in and 
crediting of operations preventing poverty and fostering social and eco-
nomic integration and the use of adequately-priced, user-friendly goods. 

Integration within 
existing structures

Investment in and crediting of operations fostering the equality of 
opportunities (target: more equality of opportunities, integration, low 
incidental costs). 

Conflict avoidance Investment in and crediting of operations that help to avoid conflicts 
and promote equity – both locally and internationally (target: peaceful 
resolution of disputes). 

Concern about safety 
and security, quality of 
life and health

Investment in and crediting of operations helping to mitigate the hazar-
ds to safety, health and life quality (target: stopping the production of 
goods that pose such hazards, whether through their use or disposal).

Source: Łukasiewicz-Kamińska, based on H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010, p. 315.

The role of financial companies and institutions in fighting economic crises is ba-
sed on responsible and ethical investment and crediting which fosters the creation of 
a sustainable and stable economy. Activities should, therefore, go along two lines, with 
the aim of mitigating the risk for the industry and the macroeconomic risk. The former 
is based on the instruments quoted above after E. Ostrowska, while the latter concerns 
awareness-based participation in the sustainable economic development. 

Responsible investing can be defined as such a strategy of investing which leads to 
maximalization of revenues as well as to public welfare. Investors take into account in 
their decisions environmental, social and corporate governance factors. As result of rese-

Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska



199

arch made in 2010 by Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Responsible Business Forum), 
portal Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl (Responsible-Investing.pl) and „Pretendent” 
company titled: „Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce” (“Socially Respon-
sible Investing in Poland”) was found that social and environmental factors do not have 
important impact on investing decisions of surveyed institutions.

Research on responsible investing titled: „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpo-
wiedzialność firm” (2010), (“Investment Decisions and Corporate Social Responsibility) 
made by Deloitte Polska i Giełdę Papierów Wartościowych (Warsaw Stock Exchange) 
between institutions specialized in stock exchange trading shown that majority of in-
vestors are not interested in socially responsible activities of companies – over 70% re-
spondents admitted that they do not take under consideration CSR aspects while ma-
king investment decisions.

The history of the market economy shows clearly that profit-driven companies – 
created to maximise profits and supported by shareholders expecting a return on their 
capital or company value growth – find it difficult to change their attitudes without 
appropriate incentives of political, fiscal or regulatory nature. In the long run, however, 
the culture of management based on quality standards or CSR, is becoming increasin-
gly important, which favours the acceptance of activities requiring a revised approach 
to management. This is connected with the acknowledgement of the global nature of 
economy and the complexity of relations between various kinds of business activity, the 
quality of the natural environment and social relations. These factors have an impact on 
the functioning of the company and all its stakeholders. The feedback understood in this 
way affects corporate strategies. What has to change, therefore, is how effective mana-
gement is defined and understood. Public and regulatory pressure is necessary to bring 
about changes in how business objectives are formulated; in a way that differs from the 
neoclassical economy. The principles of social market economy and of sustainable de-
velopment should become a generally accepted standard. They are endorsed by nume-
rous recommendations of international organisations and institutions as well as by some 
national legislations. The Constitution of the Republic of Poland [1997], for example, says 
in its Article 2 that “The Republic of Poland is a democratic state in which the rule of law 
prevails and which implements the principles of social equity”. Article 5 says “The Re-
public of Poland guards its sovereignty and territorial inviolability, ensures human and 
civic rights and freedoms, safety and security to its citizens, protects its national heritage 
and natural environment in the spirit of sustainable development”. Article 20 says “social 
market economy founded on the freedom of business activity, private ownership and 
the solidarity, dialogue and cooperation between the social partners, is at the core of 
Poland’s economic system”. According to natural environment protection legislation4 
4 27 April 2001 law: Prawo ochrony środowiska, Art. 3 ust. 50. 
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sustainable development means “social and economic development, which while inte-
grating political, economic and social activities, maintains natural equilibrium and the 
sustainability of fundamental natural processes, so that the basic needs of individual 
communities or citizens can be satisfied both in the present and future generations”. 

A question seems legitimate about the equilibrium between microeconomic effec-
tiveness (liquidity and sustainable profitability of the company – a financial one in our 
case – and the contribution to a better life quality of the public, which does not directly 
translate into company profits. Another aspect, perhaps even more important in the 
case of a financial company, is that its core business is shaped in accordance with the 
targets presented in Table 1., so that overall microeconomic effectiveness is achieved 
through the funding of clients who definitely operate within the principles of sustaina-
ble development. 

In conclusion, we may pinpoint a dual role of financial companies. They may struc-
ture their business in accordance with the objectives and the principles of sustainable 
development on the one hand, while acting as socially responsible financial brokers and 
directing financial streams to operations that respect the aforesaid objectives and prin-
ciples, on the other. 

In 2014–2015, financial institutions in Poland, namely Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, Bank Ochrony Środowiska S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Bank BGŻ, Bank Zachodni 
WBK and Provident Polska S.A., signed Polish Business’ Declaration for Sustainable De-
velopment5.

5 The declaration reads as follows: Aware of the challenges facing Polish economy and with full understan-
ding for the necessity of following the path of sustainable development, the undersigned pledge to:
• base our operations on broad cooperation, innovative thinking and education of both our personnel 

and the public;
• base our business operations on trust and dialogue;
• enter into cooperation with schools and universities concerning the education of our future employe-

es;
• secure the conditions and opportunities for development of our employees;
• promote the implementation of new technologies;
• develop infrastructure and execute projects on the basis of dialogue and observance of the principles 

of sustainable development;
• take measures to mitigate our adverse environmental impact; 
• contribute to lower energy consumption through new technologies, process optimisation and through 

education;
• engage in dialogue with the government and share our expertise in matters of importance for the 

business community and the economy;
• promote ethical standards in business and in relations with all the stakeholder groups.
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4. The state as the promoter of the strategy of sustainable 
social and economic development

A. Buszko [2011, p. 68] says “sustainable development should engage various social 
players, including the government”. The author identifies a catalogue of measures to be 
taken by the government for the sake of sustainable development, like “care for all in 
need, a wise use of resources, protection of the national heritage, responsibility for the 
decisions taken, protection of water, soil and ambient air, the rejection of the concept 
of monopoly rule and the promotion of scientific research”. The Strategy of Sustainable 
Development for Poland until 2025 says the activities of the state must support integra-
ted sectoral policies and programmes, notably the policies in such areas as the society, 
public finance and taxation, healthcare, the environment, education, labour and wages, 
science and technology, rural areas and agriculture, urban development, culture, sports 
and tourism, crime prevention, immigration, intersectoral plans and programmes and 
adequate administration, legislation and institution-building. 

With its resources and capacities, the state should, on the one hand, take normati-
ve action to regulate the financial market and, on the other, take measures preventing 
crises or mitigating their effects. It should implement a long-term sustainable deve-
lopment strategy, also in terms of recognition and rewards to companies which operate 
within sustainability principles and target some of their financial proceeds to building 
a better quality of life. Their lost opportunities might be offset by lower taxation, while 
companies taking credit to fund their sustainable development goals might have their 
interest charges partly refunded by the state. 

An important element of the sustainable development strategy must be internatio-
nal cooperation, notably within the concluded agreements and the European treaties. 
This has many underlying aspects: the creation of Community laws later implemented 
by the member states; the need for recognition and promotion by European institutions 
of solutions which support sustainable development, including the co-funding of pro-
jects and measures of economic and social nature within the long-term budgetary per-
spectives; the acceptance of various forms of state aid (the admissibility of the activity of 
the state in support of sustainable social and economic development). The approval and 
implementation in the state governance of initiatives sponsored by organisations like 
the United Nations Organisation (e.g., the UN Global Compact) also fosters the creation 
of more stable economies based on ethical values, which should translate into lower risk 
of economic crises. 
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Concluding remarks

The author of this paper has attempted to present the concept of sustainable deve-
lopment, which – if implemented – may help the financial stability of both businesses 
and households. 

The principles of sustainable development are increasingly becoming the founda-
tion of economic policies and set the course for economic research. Sustainable deve-
lopment, resting on the three inseparable pillars: the society, the environment and the 
economy, should result in greater social cohesion (equality of opportunities, preventing 
discrimination and exclusion), greater economic equity and a better natural environ-
ment. It may also be a tool used to prevent economic crises and, should they arise, to 
mitigate their effects. 

The concept of sustainable development is a proposal of human evolution from 
homo oeconomicus to homo cooperativus; from man driven by maximum profit and own 
advantage, irrespective of the effects of acting in this way and with no care for others, to 
a cooperation-oriented human being driven by empathy and responsibility for others – 
now and in the future. Actions of the latter are consistent with the ethics of sustainable 
development. 

The compliance of financial institutions in the conduct of their operations with the 
ethics and principles of sustainable development should contribute to the development 
of products and services for various clients, differing in wealth, age and readiness to take 
risk. Such products and services should prevent social or financial exclusion and poverty. 
In the management of their business, financial institutions should pay due respect to risk 
in order to ensure security. As socially responsible financial brokers, they should fund 
these operations of other businesses which are consistent with sustainability principles 
and objectives and are conducted in an ethical manner. 

Sustainable development should also be the responsibility of the state – through 
the preparation and implementation of national sustainable development strategies 
and policies. The setting of standards, the adequate and effective control of the finan-
cial market, consistent with the sustainability concept, may help to prevent crises. The-
se activities should be pursued in the framework of international cooperation, by the 
acceptance and transfer of standards and principles jointly developed by the member 

states of the European Union or the United Nations Organisation. 
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Abstract: In this article I discuss how conceptions of a life course perspective create indi-
viduals’ subjective experiences of trans-generational transfers. I introduce the concept of 
a life course perspective to the finance. The article illustrates how a life course perspective 
can be used (1) as financial transfers norms; (2) to legitimize, negotiate and regulate sym-
bolic and material resources; (3) as well as rethink on finance; as well as (4) to create equity 
norms and deviance in trans- and intergenerational financial transfers.
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Motywacja

Problematyka transferów międzypokoleniowych omawiana jest w bogatej literaturze 
przedmiotu. Dyskurs na ten temat układa się w dwie konkurujące z sobą narracje. Pierw-
sza to obrót darami, powinność pokoleń wstępujących wobec pokoleń zstępujących. 
Druga to próba określenia czy dane pokolenie jest netto beneficjentem, czy płatnikiem 
w przepływach międzypokoleniowych.

Celem opracowania jest zastosowanie perspektywy biografii finansowej do analizy 
transferów między i wewnątrz pokoleniowych. Wybór właściwej perspektywy poznaw-
czej ma zasadnicze znaczenie dla redukcji nadmiernego zróżnicowania dochodowego. 
Hipoteza badania mówi, że tendencje stagnacyjne w gospodarce światowej wynikają 
z niesprawności transferów międzypokoleniowych ludzkości.
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Perspektywa losów każdego z członków ludzkości wnosi do nauki o finansach nowy 
krąg pytań poznawczych i praktycznych. Wyjściowe pytanie dotyczy tego, czy pokole-
nia różnią się nawykami w zarządzaniu ryzykiem finansowym codzienności? Jeśli tak, to 
w jakim kierunku się transformują te nawyki? Czy zmiany nawyków w sposobie korzy-
stania z pośredników finansowych układają się we wspólne ich trajektorie? Jakie wyda-
rzenia losowe stanowią zwrotnice w losach współcześnie żyjących pokoleń? Co należy 
uznać za punkty zwrotne w biografiach finansowych emigracji zarobkowej XXI wieku? 
Jak z sobą współgra czas życia człowieka i czas historyczny?

Biografie finansowe dostarczą nam wiedzy o tym, jak przestrzegane są zasady rów-
ności wewnątrz i międzypokoleniowej w krajach, które gromadzą dane na ten temat. 
Równość w relacjach wewnątrz i pomiędzy pokoleniami jest stałym elementem wybor-
czych kampanii politycznych. Rzadko kiedy jest przedmiotem naukowej refleksji. Część 
z nich dotyczy psychologii rozwojowej, część teoretycznych podstaw pracy pracowni-
ków socjalnych. 

Trudność sprawia ustalenie o jakiej równości chcemy mówić. Czy o rachunku tego, 
co dane pokolenie wpłaciło do wspólnej kasy, i co z niej jemu wypłacono? Czy o sza-
cunku należnemu tym , którzy stworzyli podwaliny pod obecny dobrobyt? Czy ponow-
nie chcemy mówić o polaryzacji dochodowej, która może, ale nie musi być związana 
z wiekiem? Współcześnie jesteśmy gotowi mówić o równości szans i braku dyskryminacji 
ze względu na wiek, przynależność do takiego, a nie innego pokolenia. Dużo miejsca 
w dyskursie społecznym poświęca się prawom jeszcze nienarodzonych ludzi. Drama-
tyczne zmiany demograficzne oraz konsumeryzm skłaniają do mówienia o równości po-
koleń ze względu na wielokierunkowe transfery finansowe. Każde pokolenie ma prawo 
do życia na swój rachunek, bez spłacania długów poprzedników i zadłużania gospodar-
stwa narodowego na poczet przyszłych pokoleń. Biografie finansowe ludzi są zatem ze 
sobą ściśle powiązane, są od siebie uzależnione.

Równość pokoleniowa ludzi w skali globalnej wymaga świadomych działań na jej 
rzecz. Wpisują się one w dwa skrajne modele. Jeden to model, w którym rodzina określa, 
co jest, a co nie jest sprawiedliwe. Wówczas sprawiedliwość wewnątrz i międzypoko-
leniowa jest sprawą prywatną, a jej skutki zewnętrzne w postaci bezdomności i prze-
chowywania seniorów w szpitalach opłacane są przez podatników rezydentów. Drugi 
model to redystrybucja dochodów i transfery międzypokoleniowe za pośrednictwem 
państwa opiekuńczego. Model ten przegrywa w konkurencji o inwestycje bezpośred-
nie. W praktyce dochodzi do mieszaniny prywatnego i publicznego radzenia sobie z nie-
uchronnym upływem czasu biologicznego.

Skala migracji zarobkowej na świecie, skala finansowych transferów transgranicz-
nych powoduje, że coraz trudniej jest uznać sprawę równości międzypokoleniowej 
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za sprawę wyłącznie prywatną. Nacjonalizm gospodarczy wręcz zachęca, aby inaczej się 
troszczyć o własnych i cudzych obywateli, nie poczuwać się do ogólnoludzkiej solidar-
ności. Wydłużenie wieku emerytalnego w sposób naturalny skłania do uznania równości 
wewnątrz i międzypokoleniowej za sprawę państwa. To państwo w imieniu jednego po-
kolenia, powinno troszczyć się o uczestników innego pokolenia. Trudno jest jednak usta-
lić jedną słuszną trajektorię życia danego pokolenia. Cykl życia rodziny nie jest już pewną 
busolą do poruszania się w czasoprzestrzeni życia biologicznego. Trajektorie życiowe są 
coraz bardziej odmienne i wymagają bardzo zindywidualizowanego podejścia do de-
cyzji o publicznych i prywatnych transferach. W praktyce społecznej faktyczna równość 
międzypokoleniowa jest wypadkową działania dwóch instytucji rodziny i państwa.

Opracowanie dzieli się na trzy części. W pierwszej po wprowadzeniu przedstawiono 
instytucjonalną logikę transferów wewnątrz i międzypokoleniowych. W drugiej części 
uszczegółowiono pojęcie równości wewnątrz i międzypokoleniowej. W zamykającej 
części przedstawiono postulaty pod adresem polityk publicznych, nacelowanych na po-
prawę sytuacji.

Logika transferów wewnątrz i międzypokoleniowych

Na biografię finansową składają się:
 · tożsamość przynależności do określonego pokolenia,
 · wspólnota losu tego pokolenia,
 · zmiany w dobrostanie pokolenia,
 · wydarzenie losowe dotyczące konkretnej osoby,
 · punkty zwrotne w biografii finansowej [Hutchison 2007].

Biografia finansowa opisuje jak z biegiem lat zmieniają się transfery wewnątrz i między-
pokoleniowe, codzienność ulega transformacji, od urodzin do zgonu, kształtując wspól-
notę losu pokoleń.

Pokolenie to rozmyta kategoria pojęciowa, obejmująca osoby żyjące tu i teraz, 
mające poczucie kto był ich poprzednikiem i kto będzie ich następcą. Pokolenie może 
być zbiorem, gdy nie ma poczucia wspólnej tożsamości, lub społecznością, gdy łączy je 
wspólnota losu i interesów w tej samej czasoprzestrzeni i kulturze. W tej perspektywie 
poznawczej można mówić o pokoleniu:

 · Rzeczpospolitej Polskiej okresu międzywojennego,
 · drugiej wojny światowej,
 · Polski Ludowej,
 · Trzeciej Rzeczpospolitej Polskiej.

Biografie finansowe. Logika transferów międzypokoleniowych
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Pojęcie pokolenia bywa zastępowane pojęciem kohorty opisującej obiektywnie sytuację 
demograficzną. Wówczas mówi się o pokoleniu wyżu lub niżu demograficznego. Pokole-
nie w ujęciu demograficznym zakłada okres niezbędny na reprodukcję ludności danego 
terytorium. Jest to okres 17-20 lat na pokolenie i okres 51-60 lat na powrót danej puli ge-
nów do genotypu danej ludności oraz terytorium. Rozwody, seryjne małżeństwa, związki 
partnerskie powodują, że granice pokoleń się rozmywają. Wujkowie i ciocie mogą być 
młodsi od najmłodszych dzieci z kolejnego związku starych rodziców. Pokolenia prze-
chodzą transformację od społeczeństwa rolniczego do społeczeństwa odgórnej indu-
strializacji oraz do społeczeństwa usług. Transformacja wiąże pokolenie z jego bazą 
wytwórczą, podstawą bytowania. Transformacja obejmuje status społeczny oraz pełnio-
ne role społeczne. Odmienność życia poszczególnych członków pokolenia opisują tra-
jektorie jego rozwoju zawodowego oraz sytuacji rodzinnej. Jedną z powszechnych tra-
jektorii pokolenia PRL była służba wojskowa oraz praca w budownictwie. W ten sposób 
masowo uzupełniano brak nawyków przemysłowych w tym pokoleniu. Droga do dobrej 
jakości życia wymaga licznych transformacji, aby skutecznie dostosować się do szybko 
zmieniających się warunków bytowania. Typowa trajektoria losów pokolenia PRL obej-
mowała obowiązkowe nakazy pracy po zakończeniu studiów wyższych, wcześniejsze ro-
dzicielstwo niż wprowadzenie się do oddzielnego mieszkania. Pokolenie RP do typowej 
trajektorii losów dopisuje bezrobocie po zakończeniu pierwszego, drugiego lub nawet 
trzeciego szczebla nauki w szkole wyższej. Okresy bez pracy w wieku zdolności produk-
cyjnej są równie nieuchronne jak przedłużone przechodzenie na emeryturę [Anxo 2010].

Wydarzenia losowe to nic innego jak cykl życia rodziny, który zakłócają choroby 
i brak pracy. Wydarzenia losowe wymagają elastycznej reakcji i często deformują bar-
dziej masowe procesy transformacji międzypokoleniowej. Wydarzenia losowe często 
uruchamiają transfery finansowe wewnątrz danego pokolenia. Dla dorosłych ważnym 
wydarzeniem o charakterze losowym jest rozwód. Badania wykazują, że dwa lata po 
rozwodzie kobiety dochodzą do wyników inwestycyjnych na rynkach finansowych 
sprzed momentu rozwodu. Ich byli mężowie osiągają w tym czasie znacznie gorsze wy-
niki [Grant 2014]. Dla seniorów typowe wydarzenia losowe to gwałtowne pogorszenie 
zdrowia, śmierć współmałżonka, umieszczenie w domu starców [Cavalli 2007].

Punkty zwrotne dla danego pokolenia mogą się stać ośrodkiem jego tożsamości 
np. pokolenie Powstania Warszawskiego, pokolenie października 1956, pokolenie Jana 
Pawła II. Zmiana drogi do lepszego życia jest wynikiem świadomego wyboru, aktywnej 
postawy wobec czasu historycznego. Przy całej umowności wpływu pojęć wykorzysty-
wanych w perspektywie cyklu życia na zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności, 
zaproponowana w tabeli 1 siatka pojęciowa umożliwia opisanie transferów wewnątrz 
i międzypokoleniowych.
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Tabela 1. Transfery wewnątrz i międzypokoleniowe w perspektywie biografii finansowej
logika biografi finansowej transfery wewnatrzpokoleniowe transfery miedzypokoleniowe
pokolenie dzielenie się pracą nieruchomości mieszkalne
transformacja rodziny jednopokoleniowe rodziny wielopokoleniowe
trajektoria kapitał wiedzy infrastruktura dla seniorów
wydarzenie losowe ubezpieczenia samopomocowe polisy ubezpieczeniowe
punkty zwrotne dzietność przecena kapitału relacyjnego

Źródło: opracowanie własne.

Papierkiem lakmusowym na identyfikację pokoleniową jest podział na outsiderów 
i insiderów, a więc ”obcych” i „swoich”. Popłatne zawody zamykają się i tworzą wokół 
siebie otoczkę na umowach śmieciowych. Papierkiem lakmusowym na skalę i kieru-
nek transferów międzypokoleniowych jest dziedziczenie nieruchomości mieszkalnych. 
Zgodnie z tradycją powinny one być wolne od zadłużenia dla spadkobierców. Oferta od-
wróconych kredytów hipotecznych oraz umów o dożywocie już wkrótce ujawni praw-
dziwą skalę konfliktów międzypokoleniowych w Polsce.

Osią konfliktów wewnątrzpokoleniowych jest podział strumienia dochodów prze-
znaczonych na oszczędności i bieżącą konsumpcję. Oszczędności służą do utworzenia 
zasobu, z którego można czerpać środki finansowe w dalszej fazie cyklu życia. Głównie 
dotyczy to oszczędności profilaktycznych, związanych z oczekiwanym spadkiem bieżą-
cych dochodów. Skłonność do oszczędzania celowego wspierają różnego rodzaju in-
nowacje finansowe i ulgi podatkowe. Nawyki oszczędnościowe pokazują, że właściciele 
mieszkaniowych nieruchomości mają tendencje do niższej ex-ante stopy oszczędzania 
niż osoby zaspakajające swoje potrzeby mieszkaniowe drogą najmu. Oszczędzanie ex-
-post między obu modelami oszczędzania jest mniej więcej jednakowe [Lersch 2014]. 

Jednym z ważnych mechanizmów transformacji międzypokoleniowej jest zanik ro-
dzin wielopokoleniowych na rzecz jedno lub dwupokoleniowych, rodziny elementarnej. 
Rodziny wielopokoleniowe solidarnie ponosiły koszty zaspokojenia potrzeb mieszka-
niowych i były odpowiedzią na drapieżny kapitalizm. Dominacja rodzin jedno i dwupo-
koleniowych powoduje wzrost zapotrzebowania na pracę kobiet w wieku od 50 do 59 
lat, które łączą pracę zawodową z opieką nad najmłodszymi i najstarszymi członkami 
rodziny. Nacisk z obu stron sztafety pokoleń powoduje zakłócenie równowagi między 
pokoleniami, próba wtłoczenia radykalnych zmian demograficznych w nawyki codzien-
ności rodzin nie daje oczekiwanych wyników. Niezbędna jest aktywna polityka senioral-
na państwa [Kuenemund 2006].

Współcześnie obok gromadzenia kapitału wiedzy pojawia się troska o budowę in-
frastruktury dla seniorów. Starzenie się społeczeństwa traktuje się jako sposobność do 
rozwoju społecznego i gospodarczego. Równość międzypokoleniowa otwiera nowe 

Biografie finansowe. Logika transferów międzypokoleniowych



212

perspektywy wykorzystania luki sprawności fizycznej seniorów. Seniorzy są sprawni 
inaczej [Cox 2014]. 

Wyparcie samopomocy ubezpieczeniowej przez komercyjne ubezpieczenia powo-
duje wzrost wrażliwości gospodarstw domowych na niekorzystne wydarzenia losowe: 
śmierć bliskich, chorobę, utratę pracy, rozwód itp. Niedorozwój oferty ubezpieczeniowej 
w Polsce powoduje, że w obliczu niekorzystnych wydarzeń losowych pozostajemy sami. 
Tym bardziej, że w Polsce mniejszość małżeństw ma aktualnie dzieci.

Punktem zwrotnym w biografiach finansowych stają się narodziny trzeciego dzie-
cka. W naszych realiach narodziny trzeciego dziecka prowadzą często do ubóstwa jego 
rodziców. Polityka prorodzinna powinna skoncentrować się na zachętach do podjęcia 
decyzji na rzecz narodzin trzeciego dziecka w rodzinie [Solarz 2012].

Równie zasadnicze znaczenie ma zerwanie umowy międzypokoleniowej, dotyczącej ochro-
ny ludzi znajdujących się na początku i na końcu drogi życia. Jeśli dostęp do profesjonalnych 
i wartościowych procedur medycznych zależy od poziomu dochodów osobistych potencjalnych 
pacjentów, to takie rozwiązania utrudniają ochronę poczętego życia oraz utrudniają funkcjono-
wanie seniorów pozbawionych zdolności do samodzielnego bytowania [Komp 2010].

Sieć transferów wewnątrz danego pokolenia oraz pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
pokoleniami powinna być rozpatrywana łącznie. Nie można stawiać znaku równości 
między przepływami wewnątrz rodziny czasu i środków a przepływami wewnątrz po-
kolenia. Czynnikiem różnicującym te strumienie czasu i pieniędzy jest dostęp do pracy 
zarobkowej. Podobnie nie można uznawać za tożsame obciążeń podatkowych z trans-
ferami międzypokoleniowymi. Niezbędne jest całościowe spojrzenie na sieć więzi finan-
sowych między małżonkami, rodzeństwem oraz dziećmi. Źródłem holistycznego ujęcia 
jest logika relacji między podstawowymi instytucjami obsługującymi dane pokolenie. 
Zakłada ona wielopoziomowy ład instytucjonalny oraz heterogeniczną strukturę insty-
tucji. Tabela 2 przedstawia wybrane konsekwencje zastosowania koncepcji logiki insty-
tucjonalnej do analizy biografii finansowych.

Tabela 2. Logika instytucjonalna biografii finansowych
Kluczowe instytucje 
społeczne

Transfery wewnątrzpokoleniowe Transfery międzypokoleniowe

zaufanie dary odwrócony kredyt hipoteczny
rynek kapitałowy gospodarka deficytu gospodarka nadmiaru
państwo opiekuńcze arbiter równości międzypokole-

niowej
rodzina węzeł sieci społecznych związki partnerskie
religia nawyki charytatywne obowiązek solidarności między-

pokoleniowej
codzienność transfery migrantów opieka nad seniorami

Źródło: opracowanie własne.
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Zaufanie jest zakładem podejmowanym na temat niepewnych przyszłych działań 
innych ludzi. Proces globalizacji podważa lub osłabia wszystkie czynniki sprzyjające wy-
twarzaniu się silnego i rozpowszechnionego zaufania społecznego: utrudnia kalkulację, 
ocenę wiarygodności osób, ról społecznych, organizacji i instytucji oraz przeszkadza 
wytwarzaniu się ”klimatu zaufania”, kultury zaufania [Sztompka 2007, s. 382].

Każdorazowo konfiguracja kluczowych instytucji tworzy niepowtarzalny kontekst 
instytucjonalny biografii finansowej. W warunkach gospodarki deficytu samopomoc 
sąsiedzka łagodziła braki towarowe na rynku. W warunkach gospodarki nadmiaru nepo-
tyzm łagodzi bariery dostępu do rynku pracy.

W Polsce centralne miejsce w sieci kluczowych instytucji zajmuje rodzina. Jeśli ko-
muś się ufa to członkom własnej rodziny. Doświadczenia wyniesione z wczesnego dzie-
ciństwa odgrywają dużą rolę w późniejszych stadiach życia. Pokolenie międzywojenne 
zapamiętało masowe upadłości prywatnych banków i uznało, że można ufać jedynie 
bankom państwowym. Badania w Finlandii wykazały, że trauma braku pracy ojca ze 
wczesnego dzieciństwa jest przenoszona na dorosłe zachowania na rynku kapitałowym. 

Współczesna rodzina, jakkolwiek byśmy ją zdefiniowali, przestaje być płaszczyzną 
integracji działań jednostek, podporządkowując je nadrzędnemu celowi, jakim kiedyś 
było dobro tej grupy. To raczej dobro jednostek staje się warunkiem trwania rodziny i to 
od realizacji owego dobra, rozumianego przede wszystkim jako emocjonalne samospeł-
nienie, zależy ich identyfikowanie się już nie tyle z rodziną jako całością, ile z poszczegól-
nymi jej członkami. Z podtrzymywania trwania rodziny jednostki przestają też czerpać 
poczucie sensu dla swego życia. ”Poświęcenie się dla dobra rodziny” jest traktowane ra-
czej jako objaw braku asertywności niż dowód dojrzałości i odpowiedzialności jednostki 
[Marody 2014, s. 145].

Równość międzypokoleniowa

Na perspektywę międzypokoleniową składa się pięć elementów:
1) Czas i przestrzeń. Pokolenia są zakorzenione w określonym czasie historycznym 
oraz w terytorialnie zakreślonej kulturze.
2) Przeplatanie się losów. Wspólne doświadczenia są rezultatem odtwarzania się 
struktur społecznych.
3) Nawyki podejmowania decyzji. Ramy w których są dokonywane wybory nieloso-
we są powiązane z warunkami bytowania.
4) Sekwencja czasowa. Te same wydarzenia mają różne następstwa na odmiennych 
stadiach życia.
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5) Świadomość sztafety pokoleń. Wszyscy jesteśmy uczestnikami procesu wiecznej 
wymiany pokoleń [Verd 2011].
Współczesne ujęcie sztafety pokoleń to proces, w którym ograniczone zasoby odzie-

dziczone po przodkach ulegają przekształceniu w endogeniczny potencjał rozwojowy, 
który gwarantuje równość szans życiowych wszystkim pokoleniom. W naukach społecz-
nych ukształtowały się trzy podejścia do opisu relacji międzygeneracyjnych:

 · Po pierwsze każda kolejna generacja jest, średnio rzecz biorąc, bogatsza, zdrowsza, 
lepiej wykształcona, żyjąca w lepszych warunkach mieszkaniowych. Liczy więc na dal-
szą poprawę jej warunków bytowych, co oczywiści napotyka na „granice wzrostu”,
 · Po drugie państwo opiekuńcze jest dla seniorów, zejście ze świata pochłania bardzo 

znaczne środki prywatne i publiczne, 80% kosztów opieki zdrowotnej pochłania sześć 
pierwszych i trzy ostanie lata życia człowieka
 · Po trzecie niektóre generacje czerpią nieproporcjonalnie dużo środków publicznych 

na swoją egzystencję np. „bananowa młodzież” lub „baby boom” [Plachaud 2009].
Postulat zapewnienia równości międzypokoleniowej pojawił się, gdy solidarność 

międzypokoleniowa systemu ze zdefiniowanym świadczeniem emerytalnym została 
zastąpiona przez system kapitałowy, oparty na zdefiniowanej składce. Nowy system 
emerytalny, złożony z trzech filarów, operował pojęciem równości międzypokoleniowej, 
zamiast tradycyjnego pojęcia solidarności międzypokoleniowej. Tabela 3 przedstawia 
podstawowe sposoby rozumienia równości międzypokoleniowej oraz ich następstwa 
dla struktury poszczególnych elementów biografii finansowych.

Tabela 3. Równość wewnątrz i międzypokoleniowa w perspektywie biografii finansowej
Wymiary równości Równość wewnątrzpokoleniowa Równość międzypokoleniowa
równy szacunek walka z wykluczeniem dług potencjalny
równe możliwości dostępność do wykształcenia samopodtrzymujący się wzrost 

gospodarczy
równy poziom życia dostępność ochrony życia konstrukcja systemu emerytalnego
respektowanie praw 
jeszcze nienarodzonych 
ludzi

ochrona środowiska naturalnego fundusze dziedzictwa narodowego

transfery finansowe publiczne i prywatne transfery 
finansowe

równość obciążeń finansowych 
pokoleń

Źródło: opracowanie własne.

Podstawowym instrumentem pomiaru równości międzypokoleniowej są konta po-
koleniowe. Ich koncepcja została opracowana dla prognozowania następstw społeczno-
-ekonomicznych proponowanych rozwiązań legislacyjnych. Przykład takiego konta po-
koleniowego dla mężczyzn w 1991 r. zawiera tabela 4.
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Tabela 4. Stan rachunku pokoleniowego mężczyzn w Stanach Zjednoczonych w 1991 r. 
w tysiącach $

Wiek Netto płatności Zobowiązania podatkowe Beneficjenci transferów

0 78,9 99,3 20,4
5 99,7 133,2 33,5
10 125,0 155,3 30,3
15 157,2 195,0 37,8
20 187,1 229,6 42,5
25 204,0 251,9 47,9
30 205,5 258,5 53,0

35 198,8 259,1 60,3

40 180,1 250,0 69,9

45 145,1 227,2 82,1
50 97,2 193,8 96,6
55 38,9 153,1 114,2
60 -23,0 112,1 135,1

65 -74,0 76,8 150,8

70 -80,7 56,3 137,0

75 -75,5 41,5 117,0

80 -61,1 30,2 91,3

85 -47,2 23,2 70,4
90 -3,5 8,8 12,3

Źródło: Auerbach 1994, s. 80.

Znak minus oznacza, że z modelu wynika, że dana kohorta wiekowa do końca życia 
otrzyma więcej, niż zapłaci podatków. Dane tabeli należy przeczytać w ten sposób, że 
noworodek urodzony w Stanach Zjednoczonych w 1991 r. płci męskiej w ciągu swojego 
spodziewanego życia zapłaci 99,3 tys $ podatków. W tym okresie otrzyma świadczenia 
społeczne w kwocie 78,9 tys $. Oznacza to, że jego nadwyżka podatkowa w kwocie 20,4 
tys $ będzie wykorzystana do transferów między pozostałymi kohortami wiekowymi. 
Tego rodzaju ćwiczenia ekonometryczne mają mało wspólnego z codziennością, nie 
uwzględniają codzienności, logiki darów, gotowości do dzielenia się spadkiem z nowym 
pokoleniem oraz arbitralnie przyjmują tę, a nie inną stopę dyskontową w swoich rachun-
kach [Williamson 2011].

Bardziej przekonujące są porównania poszczególnych pokoleń. Tabela 5 zawiera 
tego typu porównania na podstawie statystyk brytyjskich.
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Tabela 5. Wypłaty i wpłaty środków publicznych w % PKB na jednego mieszkańca 
Wielkiej Brytanii, gdy miał 15-19 lat

Generacja
urodzeni

Beneficjenci Podatnicy Różnica Różnica jako % podatku

1901-1906 9,0 7,4 1,6 122
1921-1926 12,2 11,7 0,5 104
1941-1946 18,0 16,4 1,6 110
1956-1961 21,6 18,3 3,3 118

Źródło: Hills (2004).

Czynnikiem zakłócającym międzypokoleniowe rachunki są warunki makroekono-
miczne. Wysoka inflacja jest korzystna dla kredytobiorców. Niska inflacja jest korzystna dla 
obligatariuszy i oszczędzających. Równocześnie przyjmuje się, że wydłużenie średniego 
trwania życia prowadzi do deflacji, zaś zmniejszenie dzietności do inflacji [Katagri 2014].

Reasumując, nadal mało wiemy, jak w praktyce wygląda równość międzypokolenio-
wa, kto kogo eksploatuje, kto kogo wspiera i czy nawyki z przeszłości mogą być przy-
datne w nadchodzących czasach. Wiemy, że satysfakcja z jakości życia ma dwa szczyty. 
Pierwszy to wiek ok. 30 lat, dla osób kończących szkoły i podejmujących pracę zarob-
kową. Drugi to wiek około 70 lat, dla osób już nic nie muszących, mogących żyć według 
własnych preferencji [Switek 2013].

Zalecenia dla praktyki

Postulat odejścia od czasu fizycznego na rzecz czasu cyklu życia człowieka w finan-
sach jest punktem wyjścia do koncepcji biografii finansowych. Narracja bezpośredniego 
uczestnika rynku finansowego dobrze tłumaczy pozorną nieracjonalność niektórych 
jego decyzji. Jest to zarazem pośredni poziom analizy pomiędzy codziennością a syste-
mem finansowym [Baars 2012].

Zapoczątkowane czterdzieści lat temu badania nad wpływem wielkiego kryzysu 
na aktualne zachowania na rynku finansowym wykazały, że perspektywa cyklu życia 
zarządzania ryzykiem finansowym codzienności bardziej przystaje do rzeczywistości niż 
podręczniki psychologii rozwojowej, wykorzystywane powszechnie w pracy pracowni-
ków socjalnych [Hutchison 2005]. Biografia finansowa nie stanowi zbioru przypadko-
wych decyzji, lecz jest wyrazem logiki życiowej, konsekwentnych wyborów, doświad-
czeń i szans oraz zagrożeń. Błędów popełnionych w okresie prenatalnym, noworodka, 
wczesnego dzieciństwa, wieku przedszkolnego i pierwszych klas szkoły podstawowej 
nie da się nadrobić nakładami na kapitał ludzki w późniejszym wieku.
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Perspektywa sztafety pokoleń dobrze wyjaśnia skalę oporu wobec prób przedłuże-
nia wieku emerytalnego. Aktualny stan rynku pracy jest wypadkową przyjętego stylu ży-
cia, w którym babki aktywnie uczestniczą w wychowywaniu dzieci swoich dzieci [Anxo, 
Erhel 2006]. Obserwujemy zasadnicze zmiany proporcji i kolejności czasu przeznacza-
nego na pracę, naukę, opiekę nad innymi oraz odpoczynek. Na początku zmian ustrojo-
wych w Polsce na rodzinę wydawano zaledwie 11% wydatków publicznych na seniorów 
[Bovenberg 2008, s. 613]. Kumulowanie się pozytywnych i negatywnych następstw do-
świadczeń z młodości ma zasadnicze znaczenie dla stosunku do ryzyka, w tym ryzyka 
finansowego [Rethinking 2010]. Zalecenia dla praktyki społecznej, wynikające z przepro-
wadzonej analizy biografii finansowych, zostały uporządkowane w tabeli 6.

Tabela 6. Modele poprawy równości wewnątrz i międzypokoleniowej oraz charakte-
rystyczne dla nich typy przepływów finansowych

Modele równości pokole-
niowej

Transfery wewnątrz i między-
pokoleniowe

Równość wewnątrz i międzypo-
koleniowa

Model skoncentrowany na 
rodzinie

Zaufanie do więzi rodzinnych Równość płci społecznych

Model skoncentrowany na 
państwie

Kontrakt wewnątrz i międzypo-
koleniowy

Równa odpowiedzialność wo-
bec ludzkości

Źródło: opracowanie własne.

Podstawę do typologii zaleceń dla praktyki społecznej stanowią dwa wymiary. Pierw-
szy to przeświadczenie o decydującym znaczeniu dużej lub małej rodziny oraz o zale-
tach małego lub dużego państwa. To są czynniki sprawcze sprawiedliwości między i we-
wnątrzpokoleniowej. Drugi wymiar typologii dotyczy systemu wartości dominującego 
w danym społeczeństwie. Społeczeństwa tradycyjne akcentują powinności, obowiązki 
obu stron umowy społecznej. Społeczeństwa nowoczesne konstruują zasady równości 
wewnątrz i międzypokoleniowej. Na przecięciu obu tych wymiarów pojawiają się pre-
ferowane polityki społeczne wobec cyklu życia jednostki. Świat finansów i świat ludzi 
łączy zaufanie jako tworzywo, z którego są kształtowane więzi społeczne. Bez zaufania 
nie ma transakcji finansowych i sztafety pokoleń. Niski poziom zaufania do instytucji 
społecznych utrudnia gromadzenie materialnego dorobku. Rozpad zaufania w rodzinie 
prowadzi do licznych patologii społecznych. Jedną z nich jest drastyczny spadek dziet-
ności i wymieranie całych narodów. Konsumeryzm prowadzi do utraty zaufania w rodzi-
nie i próby oparcia relacji społecznych na kontrakcie. Koncentracja bogactwa powoduje, 
że strony tego kontraktu mają odmienną pozycję przetargową. Transformacja ustrojowa 
lub geopolityczna wojna prowadzi do zerwania międzypokoleniowej umowy o ubez-
pieczeniach społecznych. Wcześniej lub później tego typu państwa stają się „upadłymi”, 
pozbawionymi zdolności do funkcjonowania w otwartej gospodarce rynkowej.
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W perspektywie biografii finansowych równość płci społecznych pozwala na funk-
cjonowanie rodziny w radykalnie zmienionych warunkach państwa konkurującego na 
globalnym rynku, na globalnym rynku kapitałowym. Kapitał może odpłynąć do regio-
nów prężnych kapitałowo i pogłębić negatywne następstwa dramatycznie szybkiej 
zmiany struktury demograficznej wywołane emigracją zarobkową.

W XXI wieku skuteczna może być jedynie ta polityka socjalna, która będzie godziła 
interesy podatnika rezydenta z interesami ludzkości. Jest to intelektualne i polityczne 
wyzwanie stojące przed politykami publicznymi. Globalnych ruchów migracyjnych nie 
uda się powstrzymać jedynie czynnikami zbrojnymi. Niezbędne jest sformułowanie ak-
ceptowanych powszechnie zasad równości między i wewnątrzpokoleniowej.
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Odwrócony kredyt hipoteczny jako instrument inkluzyjnego 
systemu finansowego

Reverse Mortgage as the Instrument of Inclusion Oriented 
Financial System

Abstract: Inclusion oriented financial system represents the one which includes financial in-
clusion instruments. They cover products, services, institutions and legal solutions which are 
supposed to prevent and solve the problem of financial exclusion. The purpose of the hereby 
article is to present the new financial instrument on Polish market i.e. reverse mortgage and 
an attempt to identify its advantages and disadvantages as the tool of financial inclusion. The 
study applies domestic and foreign subject literature review method and the analysis of legal 
acts, as well as mathematical methods. The conducted research and observations allow for 
concluding that reverse mortgage does not represent the bank product tailored adequately 
for the needs of those threatened with financial exclusion resulting from income gap which 
appeared after their retirement.
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1. Wstęp

Grupą społeczną szczególnie podatną na wykluczenie finansowe są osoby starsze. Wy-
nikać może to z kilku powodów np. niskich dochodów, niedostatecznych kompetencji 
finansowych, niemożności czy niechęci korzystania z usług finansowych drogą elek-
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troniczną. O ile sytuację społeczno-ekonomiczną współczesnych emerytów określa się 
jako zadowalającą, to poziom życia seniorów za kilkadziesiąt lat może ulec drastyczne-
mu pogorszeniu. Pokolenie obecnych dwudziesto-, trzydziesto-, czterdziestolatków nie 
gromadzi prawie żadnych oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze, a ta zdaniem 
wielu ekspertów będzie bardzo niska. Świadczenie otrzymywane z publicznego systemu 
zabezpieczenia emerytalnego, jak pokazują prognozy Banku Światowego, ma stanowić 
ok. 25-35% ostatniego wynagrodzenia (stopa zastąpienia), co spowoduje, że emerytury 
w nowym systemie będą nawet dwa razy mniejsze od dzisiejszych. Osoby czynne zawo-
dowo powinny dodatkowo oszczędzać 10% swoich rocznych zarobków, aby zapewnić 
sobie stopę zastąpienia na obecnym poziomie, czyli ok. 50% [Poland Saving for Growth 
and Prosperous Aging 2014, ss. 50-51], w przeciwnym razie prawdopodobieństwo wyklu-
czenia finansowego przyszłych emerytów będzie wysokie. Z drugiej strony wielu Pola-
ków niską skłonność do dobrowolnego oszczędzania na emeryturę tłumaczy koniecz-
nością spłacania rat kredytów hipotecznych, będących źródłem finansowania ich domu 
jednorodzinnego czy mieszkania.

Rozwiązaniem pozwalającym podwyższyć przyszłe świadczenie emerytalne może 
okazać się odwrócony kredyt hipoteczny, którego regulacje ustawowe pojawiły się 
w Polsce pod koniec 2014 r. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tego nowe-
go na polskim rynku instrumentu finansowego oraz próba identyfikacji jego wad i za-
let jako narzędzia redukującego ryzyko wykluczenia finansowego, na które szczególnie 
wrażliwie są osoby starsze. Do weryfikacji postawionej hipotezy badawczej, która brzmi 
– odwrócony kredyt hipoteczny stanowi skuteczny instrument inkluzyjnego systemu fi-
nansowego, posłużono się metodą krytycznej analizy krajowej i zagranicznej literatury 
przedmiotu, a nade wszystko wykorzystano metody matematyczne oraz opisowe.

Artykuł ma stanowić głos w dyskusji na temat finansów senioralnych (seniorów). We-
dług prof. J.K. Solarza finanse seniorów „to opis ryzyka finansowego, związanego z wczes-
ną i późną starością oraz koncepcja i instrumenty zarządzania ryzykiem finansowym 
codzienności osób starszych” [Solarz 2014, ss. 37-38]. Zdaniem naukowca stanowią one od-
mienną od dotychczasowych perspektyw badawczych. Tradycyjnie opracowania nauko-
we, zawierające analizy finansowych aspektów starzenia się społeczeństwa, obejmowały 
trzy grupy zagadnień: makroekonomicznej równowagi naruszonej przez zmniejszenie po-
daży siły roboczej, napięć w systemie ubezpieczeń społecznych i prób jego reformowania 
oraz elastyczności rynku pracy i warunków kontynuacji zatrudnienia przez emerytów [The 

Economics of an Ageing Population: Macroeconomic Issues 2004, s. 4].

Małgorzata Solarz



223

2. Wykluczenie finansowe a inkluzyjny system finansowy

Wykluczenie finansowe należy rozumieć jako „proces, który objawia się tym, iż obywatele 
doświadczają trudności w korzystaniu i/lub dostępie do zaspokajających ich potrzeby 
produktów i usług finansowych na głównym rynku (mainstream market), co uniemoż-
liwia im prowadzenie normalnego życia w społeczeństwie” [Financial services provision 
and prevention of financial exclusion 2008, s. 9]. Zaproponowana w 2011 r. przez Bank 
Światowy koncepcja „odpowiedzialnych finansów” (responsible finance) ma rozwiązywać 
problem wykluczenia finansowego oraz mu zapobiegać [Advancing Responsible Finance 
for Greater Development Impact 2011, s. 1, 7]. Jednocześnie warto nadmienić, iż analizując 
zagraniczną literaturę przedmiotu można dostrzec podobne założenia, które to pojawia-
ją się w kontekście społecznie odpowiedzialnych finansów (socially responsible finance) 
[np. Scholtens, Cerin, Hassel 2008, ss. 137-140] czy inkluzywnych finansów (inclusive fi-
nance). Przy czym ten ostatni termin odnosi się głównie do podejmowania działań mają-
cych na celu przywracanie do systemu finansowego osób już dotkniętych wykluczeniem 
[np. Young 2010, ss. 256-269].

Zdaniem autorów cytowanego raportu Banku Światowego, odpowiedzialne finanse 
przejawiają się w skoordynowanych działaniach, podejmowanych w systemie finanso-
wym przez publiczne i prywatne podmioty, mających na celu oddziaływanie na instytu-
cje finansowe i ich klientów w taki sposób, aby ostatecznie przyczynić się do stworzenia 
bardziej sprawiedliwego inkluzyjnego systemu finansowego.

Inkluzyjny system finansowy to taki, w który zostały wbudowane instrumenty inklu-
zji finansowej. Przez te ostatnie należy rozumieć produkty, usługi, inicjatywy, instytucje 
oraz rozwiązania prawne, które mają zapobiegać i rozwiązywać problem ekskluzji finan-
sowej. W różnych przekrojach analizuje się przyczyny wykluczenia finansowego i po-
szukuje adekwatnych, skutecznych instrumentów inkluzyjnych, czyli takich, które będą 
wspierały osoby szczególnie zagrożone bądź to całkowitym pozbawieniem ich możli-
wości korzystania z produktów i usług wiodących instytucji finansowych, bądź tym, iż 
adresowana do nich oferta nie będzie adekwatna do ich oczekiwań.

3. Przyszli emeryci jako podmioty podatne na wykluczenie 
finansowe

Wśród czynników decydujących o ekskluzji finansowej znajdują się niskie dochody. Przy-
należność do grupy ubogich gospodarstw domowych może mieć charakter pierwotny 
lub wtórny. W pierwszym przypadku determinowana jest m.in. takimi parametrami jak 
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poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, rynek pracy, stan zdrowia czy sytuacja ro-
dzinna. Natomiast w drugim przypadku może stanowić rezultat niewłaściwego zarządza-
nia ryzkiem codzienności [szerzej Solarz 2012], gdzie efekty wcześniej zaniechanych lub 
podjętych decyzji finansowych, często w innych warunkach rynkowych, odczuwane są 
dopiero po latach.

Prowadzone przez różne ośrodki naukowe badania, stawiane prognozy do-
tyczące systemu emerytalnego w Polsce dowodzą, iż poziom życia przyszłych 
seniorów może być znacząco niższy od obecnego, niegwarantujący finansowej 
niezależności emerytalnej. Pod pojęciem tej ostatniej należy rozumieć sytuację, 
w której człowiek po zakończeniu kariery zawodowej ma zapewnione dochody 
(świadczenia emerytalne) zaspokajające w sposób zadowalający jego potrzeby 
żywnościowe, mieszkaniowe, zdrowotne, środki finansowe pozwalające na kon-
tynuację hobby czy nawet gromadzenie oszczędności (potrzeba pozostawienia 
spadku) [Olejnik 2011, s. 56].

W tym kontekście ujawnia się problem zdiagnozowania i zarządzania ryzykiem 
luki dochodowej, powstającej między strumieniem dochodów i wydatków osób 
w wieku poprodukcyjnym. I. Olejnik przeprowadziła badania ankietowe, z któ-
rych wynika, że 28% mieszkańców Wielkopolski deklaruje, że dodatkowe dochody 
na emeryturę będą otrzymywać od swoich dzieci [Olejnik 2011, s. 56]. Stąd też in-
westują oni w edukację i wychowanie dzieci, które będą im w przyszłości pomagały 
finansowo. Inne sposoby na sfinansowanie luki dochodowej wiążą się z możliwoś-
cią „uwolnienia” kapitału zgromadzonego w nieruchomości należącej do seniorów. 
Jego upłynnienie jest traktowane jako forma partnerstwa publiczno-prywatnego, 
gdy gospodarstwo rolne jest przekazywane do sektora publicznego w zamian 
za dożywotnią rentę dla właściciela lub partnerstwa prywatno-prywatnego, gdy 
nieruchomość mieszkalna zostaje upłynniona przy pomocy pożyczki z dożywotnim 
zamieszkiwaniem w mieszkaniu bądź gdy wykorzystana jest instytucja odwróconej 
hipoteki [Solarz 2014, ss. 39-40].

4. Odwrócony kredyt hipoteczny jako usługa finansowa 
typu equity release

Odwrócony kredyt hipoteczny jest instrumentem finansowym zaliczanym do grupy tzw. 
equity release (ERS), czyli usług umożliwiających przekształcenie niepłynnego kapitału 
zakumulowanego w nieruchomości w płynne aktywa finansowe, przy zachowaniu gwa-
rancji dożywotniego zamieszkiwania w danej nieruchomości. Autorzy opracowanego 
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na zlecenie Komisji Europejskiej raportu zatytułowanego Study on Equity Release Sche-
mes in the EU wymieniają cechy, jakie musi spełniać dana usługa, aby można ją zakwalifi-
kować jako equity release. Owe parametry to:

 · musi być usługą finansową,
 · zapewniać źródło płynności na przyszłość,
 · gwarantować dożywotnie prawo zamieszkiwania w nieruchomości,
 · opierać spłatę wyłącznie o wartość nieruchomości [Reifner 2009, s. 9].

Usługi equity release dostępne są klientom na świecie od kilkudziesięciu lat, 
a prym wiodą tu rynki brytyjski i amerykański. Można je oferować w formie jed-
nego z dwóch modeli, tj.: sprzedażowego (home reversion) i kredytowego (reverse 
mortgage). W modelu sprzedażowym świadczeniobiorca w zamian za świadczenia 
finansowe (najczęściej dożywotnie) przenosi na świadczeniodawców prawo do 
nieruchomości, przy jednoczesnym zagwarantowaniu świadczeniobiorcy prawa 
dożywotniego zamieszkiwania w tej nieruchomości. W modelu kredytowym kre-
dytodawca zobowiązuje się do wypłaty na rzecz kredytobiorcy (właściciela nie-
ruchomości) określonej kwoty środków, przy jednoczesnym braku konieczności 
spłaty kredytu. Spłata dokonywana jest z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nierucho-
mości zabezpieczającej kredyt, często istnieje również opcja spłaty kredytu przez 
spadkobierców.2

W połowie grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy o odwróconym kre-
dycie hipotecznym, które stworzyły ramy legislacyjne, a tym samym podstawę do 
wprowadzenia tego produktu do oferty banków w Polsce. W art. 4 przywołanego 
aktu prawnego została sformułowana definicja, z której wynika, że „przez umowę 
odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji 
kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których 
spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się 
do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz 
innymi kosztami” [Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipo-
tecznym 2014, art. 4]. Najważniejsze cechy charakteryzowanego produktu bankowe-
go zestawiono na rys. 1.

2  Szerzej na temat rozwiązań stosowanych w ramach odwróconego kredytu hipotecznego z uwzględnie-
niem ogólnych różnic pomiędzy modelem sprzedażowym i kredytowym patrz Skuza S. (2012), Usługi finan-
sowe typu equity release w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych. Stan obecny i propozycje zmian, 
„Problemy Zarządzania”, Vol. 10, nr 4(39), t. 1., Maj-Waśniowska K., Cycoń M. (2011), Formy odwróconego 
kredytu hipotecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomicz-
ne, „Zeszyty Naukowe”, nr 11, Kraków.
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Rysunek 1. Podstawowe właściwości odwróconego kredytu hipotecznego

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie 

hipotecznym 2014.

Z przepisów ustawy wynika, że kredytodawca ma obowiązek w terminie nie krótszym 
niż 14 dni przed zawarciem umowy dostarczyć kredytobiorcy formularz informacyjny. 
Wskazuje w nim m.in. kwotę odwróconego kredytu hipotecznego, sposób jej ustalenia, 
w tym stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy, 
sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego 
zmiany, wysokość i sposób płatności innych kosztów np. kosztu monitorowania wartości 
nieruchomości [Ustawa…2014, art. 8].

Kredytobiorca z kolei w okresie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego jest 
zobowiązany w odniesieniu do nieruchomości, której jest właścicielem, lub lokalu, do którego 
przysługuje mu spółdzielcze prawo własnościowe lub prawo użytkowania wieczystego:

1) posiadać ubezpieczenie tej nieruchomości lub tego lokalu od zdarzeń losowych;
2) utrzymywać tą nieruchomość lub lokal w stanie niepogorszonym, z uwzględnie-
niem zwykłego używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności do-
konywać bieżących napraw i remontów;

Małgorzata Solarz



227

3) terminowo uiszczać podatki i obowiązkowe opłaty związane z korzystaniem 
z tych nieruchomości [Ustawa…2014, art. 16].
Komentarza wymaga kwestia rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego. Art. 

20 ustawy stanowi m.in., że całkowita kwota do zapłaty staje się wymagalna z upływem 
roku od dnia zgonu kredytobiorcy lub ostatniego z kredytobiorców, gdy to małżeń-
stwo podpisało umowę odwróconego kredytu hipotecznego. Zatem po śmierci klienta 
bank ma obowiązek wycenić nieruchomość i rozliczyć się ze spadkobiercami. Ci ostatni 
mogą „odzyskać” obciążoną hipoteką nieruchomość poprzez dokonanie spłaty całko-
witej kwoty do zapłaty (tj. sumy wypłaconej przez bank kwoty odwróconego kredytu 
hipotecznego, odsetek oraz innych kosztów niezapłaconych przez kredytobiorcę przed 
spłatą kredytu, jak prowizje czy pozostałe opłaty) [Ustawa… 2014, art. 21]. Na podjęcie 
działań mają 12 miesięcy, jeśli w tym terminie nie dokonają spłaty całkowitej kwoty do 
zapłaty, to wymagalne stanie się roszczenie banku o przeniesienie własności nierucho-
mości lub spółdzielczego prawa własnościowego lub prawa użytkowania wieczystego, 
stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.

Jeśli do śmierci kredytobiorcy dojdzie relatywnie szybko po podpisaniu umowy, 
a wartość wycenionej nieruchomości będzie wyższa niż suma wypłaconych klientowi 
świadczeń i poniesionych przez bank wszelkich kosztów związanych z tą umową, to in-
stytucja bankowa będzie zobligowana powstałą różnicę oddać spadkobiercom. Z zało-
żenia banki mają zarabiać na odsetkach i ewentualnych prowizjach, a nie przejmowaniu 
nieruchomości za ułamek ich wartości rynkowej.

5. Zalety odwróconego kredytu hipotecznego jako 
narzędzia inkluzji finansowej

Niewątpliwą zaletą omawianego produktu finansowego z grupy equity release jest moż-
liwość upłynnienia kapitału ulokowanego w posiadanej przez seniora nieruchomości. 
Pod tym względem omawiany instrument inkluzji finansowej może okazać się skuteczny, 
albowiem w Polsce własność nieruchomości mieszkalnych jest rozpowszechniona wśród 
62% mieszkańców, a ponadto wiele kolejnych gospodarstw domowych zaciąga kredyty 
hipoteczne na ich zakup [Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach trans-
akcyjnych nieruchomości 2014, ss. 10-11].

Skorzystanie z oferty banków w zakresie odwróconego kredytu hipotecznego po-
zwala seniorom uzyskać dodatkowe środki pieniężne, będące uzupełnieniem świadczeń 
otrzymywanych z publicznego systemu emerytalnego. Ankietowani seniorzy, jako kie-
runki swoich potencjalnych wydatków sfinansowanych ze środków uzyskanych z od-
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wróconego kredytu hipotecznego, wskazali w pierwszym rzędzie na poprawę ogólnych 
warunków życia, czyli np. zakup lepszej jakości jedzenia. Drugim pod względem istot-
ności zidentyfikowanym sposobem wydatkowania pozyskanych środków był remont 
zamieszkiwanej przez seniora nieruchomości, rozumiany jako dostosowanie jej do po-
trzeb wynikających z wieku użytkownika domu lub mieszkania. Finansowanie zabiegu 
medycznego, na który w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia trzeba zbyt długo cze-
kać, to trzeci pod względem częstotliwości wskazań cel, na który ankietowani seniorzy 
przeznaczyliby pozyskane środki [Styś, Łyszczak 2013, s. 121]. Zatem przy niskich docho-
dach nawet kilkusetzłotowe zasilenie budżetu domowego może okazać się ważne. Tym 
bardziej, iż w miarę upływu lat jakość życia polskiego emeryta będzie spadać, a tym 
samym nastąpi wzrost popytu na produkty z regularnymi wypłatami, jakimi jest m.in. 
odwrócony kredyt hipoteczny [Reverse mortgage – rozwiązania prawne i instytucjonalne 
na wybranych rynkach 2011, s. 36].

Szansy adaptacji analizowanego instrumentu finansowego można upatrywać rów-
nież w jego konstrukcji, bowiem kilka cech przemawia na jego korzyść w zestawieniu np. 
z rentą dożywotnią, oferowaną osobom starszym przez prywatne fundusze hipotecz-
ne. Po pierwsze odwrócony kredyt hipoteczny może być świadczony tylko przez ban-
ki, a więc instytucje zaufania publicznego, zobligowane do przestrzegania wymogów 
kapitałowych i norm ostrożnościowych, podlegające licencjonowaniu i nadzorowi pań-
stwowemu. Fundusze kapitałowe to podmioty gospodarcze nieobjęte nadzorem finan-
sowym, przez co ich produkt jawi się jako bardziej ryzykowny. Po drugie kredytobiorca 
odwróconego kredytu hipotecznego aż do śmierci zostaje właścicielem nieruchomości, 
co jest dogodniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia zarówno prawa, jak i psycholo-
gii. Posiadanie własnego mieszkania jest traktowane przez wielu seniorów jako dowód 
sukcesu określanego mianem dorobku życia. Poza tym odwracalny charakter umowy 
daje możliwość zmiany decyzji i odzyskania nieruchomości poprzez spłatę kredytu np. 
z wygranej na loterii, niespodziewanego spadku czy wykupienia jej przez spadkobier-
ców. Niestety takich możliwości nie ma w przypadku podpisania umowy renty dożywot-
niej z funduszem hipotecznym.

O skuteczności odwróconego kredytu hipotecznego jako instrumentu inkluzji finan-
sowej zadecyduje zainteresowanie nim wśród potencjalnych klientów. Jak pokazują wy-
niki cytowanych badań, w których zapytano mieszkańców Wielkopolski o opinię na temat 
odwróconej hipoteki, aż 88% respondentów zgodziło się z twierdzeniem, że to jest dobre 
rozwiązanie, ale dla osób samotnych, nieposiadających rodziny, czyli potencjalnych spad-
kobierców [Olejnik 2011, s. 57]. Niemniej jednak odsetek wskazań przychylnych nowemu 
produktowi finansowemu okazał się odwrotnie proporcjonalny do wieku ankietowanych. 
Im dana osoba była młodsza tym jej stosunek do odwróconej hipoteki bardziej otwarty.
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Większa otwartość ludzi młodych może wynikać ze zmieniającego się stylu życia, 
coraz mniej jest wielopokoleniowych rodzin mieszkających wspólnie. Młodzi usamo-
dzielniają się, kupują własne mieszkania, wyprowadzają na swoje, często wyjeżdżają 
za pracą do większych miast czy za granicę, wcale nie są zainteresowani otrzymaniem 
konkretnej nieruchomości po rodzicach czy dziadkach, bardziej interesuje ich spadek. 
Nawet jeśli mieszkanie stanowi jego zasadniczą część, to i tak je najczęściej sprzedają 
i dzielą między spadkobierców pieniądze. Może się więc okazać, że w oczach młodego 
pokolenia rodzic, który skorzystał z odwróconego kredytu hipotecznego, zamiast liczyć 
na wsparcie finansowe od dzieci, działał racjonalnie.

6. Wady odwróconego kredytu hipotecznego jako 
narzędzia inkluzji finansowej

Największym zagrożeniem dla skuteczności odwróconego kredytu hipotecznego jako 
instrumentu inkluzji finansowej jest mała opłacalność tego produktu z punktu widzenia 
klienta. Tej tezie dowodzi symulacja wartości odwróconego kredytu hipotecznego, której 
wyniki przedstawiono w tabeli 1. Z uwagi na długi okres kredytowania oraz wysokie ry-
zyko rynkowe zaprezentowane dane mogą być obarczone błędem i należy potraktować 
je poglądowo. Dla obliczeń przyjęto następujące założenia: umowa kredytu zawierana 
jest na określony czas ustalony przez strony (15 lub 20 lat); lokalizację (Wrocław, Jelenia 
Góra) i rodzaj nieruchomości (mieszkanie o powierzani 50 m2 oraz dom jednorodzinny 
o powierzchni 180 m2 – stanowiące zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego) 
wybrano subiektywnie opierając się na średniej wartości cen transakcyjnych dla danego 
miasta, zaczerpniętych z ofert biur nieruchomości; prognozy wskaźników makroekono-
micznych (wzrost gospodarczy, inflacja, wzrost cen nieruchomości, stopa oprocentowania 
kredytów) oparto o dane pochodzące z wytycznych dotyczących założeń makroekono-
micznych przygotowywanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego, publikowanych przez Ministerstwo Finansów [Wytyczne doty-
czące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego 2014] oraz raportu ZBP pt. „Symulacja możliwości zwiększenia 
budżetów domowych seniorów przy wykorzystaniu raty kapitałowej odwróconego kre-
dytu hipotecznego dla różnych rodzajów nieruchomości” [Raport: Symulacja możliwości 
zwiększenia budżetów domowych seniorów przy wykorzystaniu raty kapitałowej odwrócone-
go kredytu hipotecznego dla różnych rodzajów nieruchomości 2012]; wartość odwróconego 
kredytu hipotecznego i należnych odsetek nie może przekroczyć 50% wartości nierucho-

mości w roku, w którym następuje zaprzestanie kredytowania (wskaźnik LtV).
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Tabela 1. Symulacja wartości odwróconego kredytu hipotecznego
Wyszczególnienie Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4
Typ nieruchomości Mieszkanie Mieszkanie Mieszkanie Dom jedno-

rodzinny
Powierzchnia 50 m2 50 m2 50 m2 180 m2
Lokalizacja Jelenia Góra Wrocław-Krzyki Wrocław-Krzyki Jelenia Góra
Okres kredytowania 15 lat 15 lat 20 lat 15 lat
Wartość nieruchomości 
w dniu zawarcia umowy 
odwróconego kredytu hipo-
tecznego

150 000 zł 310 000 zł 310 000 zł 530 000 zł

Wartość nieruchomości 
w ostatnim roku wypłaty 
odwróconego kredytu hipo-
tecznego

187 534 zł 387 571 zł 417 525 zł 662 623 zł

Zadłużenie z tytułu wypłaco-
nego odwróconego kredytu 
hipotecznego

90 869 zł 187 798 zł 202 312 zł 321 074 zł

Przybliżona wysokość mie-
sięcznego świadczenia

243 zł 503 zł 348 zł 861 zł

Źródło: opracowanie własne.

Wysokość świadczenia miesięcznego otrzymywanego z tytułu zawartej umowy 
odwróconego kredytu hipotecznego kształtuje się od 243 do 861 zł miesięcznie (por. 
tab. 1). Decydujące znaczenie w kwestii wysokości tego świadczenia ma długość okresu 
umowy kredytowej (wariant 2 versus wariant 3), dalej lokalizacja nieruchomości, gdyż 
posiadacz mieszkania w Jeleniej Górze otrzyma prawie o połowę mniejsze świadczenie 
za mieszkanie o takim samym metrażu jak mieszkaniec Wrocławia (wariant 1 versus wa-
riant 2). Rodzaj nieruchomości to kolejny parametr wpływający na opłacalność zawartej 
umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Właściciel domu jednorodzinnego może 
liczyć na świadczenie trzy- czterokrotnie wyższe niż właściciel mieszkania (wariant 1 ver-
sus wariant 4). Otrzymane wyniki pozwalają sądzić, że analizowany instrument inkluzji 
finansowej okaże się mało skuteczny, gdyż będzie wspierał emerytów zamożniejszych, 
a nie ubogich. Zamiast redukować, może tylko pogłębiać wykluczenie finansowe. Oso-
ba, którą stać na zakup mieszkania o większym metrażu czy domu jednorodzinnego, 
najprawdopodobniej będąc czynna zawodowo osiągała wyższe dochody niż ta, którą 
stać było na zakup małego mieszkania w gorszej lokalizacji, a zatem składki emerytalne 
odkładane do ZUS w przypadku tej pierwszej będą znacznie wyższe, a co za tym idzie 
emerytura wypłacana z publicznego systemu emerytalnego ponadprzeciętna.

Warto zwrócić uwagę również na to, iż przyjęty za ZBP do obliczeń symulacyjnych 
wskaźnik wzrostu cen nieruchomości na poziomie 1,5% może okazać się w rzeczywisto-
ści niższy, a to za sprawą zmian demograficznych, tj. starzejącego się społeczeństwa oraz 
emigracji młodych ludzi za granicę. Jeszcze kilka lat temu liczba osób zainteresowanych 
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nabyciem nieruchomości wyraźnie przewyższała ich podaż, obecnie (styczeń 2015 r.) co-
raz trudniej sprzedać mieszkanie na rynku wtórnym uzyskując przy tym satysfakcjonu-
jącą cenę. Zainteresowaniem cieszą się nieruchomości o wyższym standardzie w atrak-
cyjnych lokalizacjach, o dobrych perspektywach rozwoju. Właśnie wśród ich właścicieli 
należy upatrywać powodzenia odwróconego kredytu hipotecznego.

Poważnym zagrożeniem dla skuteczności odwróconego kredytu hipotecznego, jako 
narzędzia inkluzji finansowej, mogą okazać się same banki, które nie chcą oferować tego 
produktu ze względu na ryzyka z nim związane. Wśród nich można wskazać na: ryzyko 
niekorzystnych zmian cen na rynku nieruchomości, ryzyko reputacji banku (występu-
jące w sytuacji konieczności przeprowadzenia eksmisji osoby starszej łamiącej posta-
nowienia umowy), czy ryzyko związane z zarządzaniem przejmowanymi nieruchomoś-
ciami oraz prowadzeniem monitoringu udzielonych kredytów (na przykład weryfikacja 
obowiązku ubezpieczenia nieruchomości) [Kowalak 2012, s. 316].

Porażki analizowanego instrumentu finansowego można upatrywać również w jego 
konstrukcji. Otóż odwrócony kredyt hipoteczny wymaga od klienta odpowiedzialności, 
albowiem może on zażądać od banku wypłacenia mu całej kwoty jednorazowo i wy-
dać te pieniądze np. na luksusową podróż zagraniczną lub stracić w kasynie, a potem 
zwrócić się po pomoc społeczną, gdyż jego świadczenie emerytalne będzie na bardzo 
niskim poziomie. Kolejna cecha, która przemawia na niekorzyść odwróconego kredy-
tu hipotecznego to fakt, iż umowa podpisywana jest na czas określony, a tym samym 
nie rozwiązuje problemu ryzyka długowieczności. Senior, który korzystał z odwrócone-
go kredytu hipotecznego przez okres umowny, po jego upływie zostaje pozbawiony 
wsparcia finansowego, poziom jego życia może drastycznie spaść, zwłaszcza że im oso-
ba starsza, tym większe potrzeby np. związane z leczeniem, rehabilitacją. W przypadku 
renty dożywotniej sytuacja jest bezpieczniejsza (oczywiście o ile fundusz hipoteczny nie 
zbankrutuje przed wywiązaniem się z umowy), bo pieniądze są wypłacane w ustalonej 
wysokości do końca życia klienta.

Kolejną barierę adaptacji odwróconego kredytu hipotecznego stanowią czynniki 
społeczno-kulturowe. Mocno ugruntowane w polskim społeczeństwie zachowania zmie-
rzające do gromadzenia majątku celem przekazania go następnym pokoleniom. Wprowa-
dzony nowy produkt finansowy może osłabić budowanie międzypokoleniowych więzów 
rodzinnych, sprzyjać postawom egoistycznym, budowaniu etosu pracowania tylko na 
siebie, a w konsekwencji dezintegracji i atomizacji rodziny. W systemie społecznym o wie-
lodzietnych gospodarstwach domowych nieruchomość stanowiła bezgotówkową formę 
zadośćuczynienia dorosłym dzieciom za opiekę nad rodzicami w okresie ich starości. Wraz 
z przemianami w strukturze rodzin (pojawienie się rodzin nuklearnych oraz ich późniejsza 
dominacja) w krajach Europy Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych nieruchomości coraz 
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częściej zaczynały stanowić formę opłaty osobom spoza rodziny za świadczenia pielęgna-
cyjne i opiekuńcze w okresie starości [Reverse… 2011, s. 6].

Znaczącą destymulantą rozwoju popytu na analizowany produkt jest brak postrze-
gania nieruchomości jako aktywa o pewnej wartości pieniężnej, które może podlegać 
upłynnieniu poprzez sprzedaż. Dom jest uznawany bardzo często jako miejsce do życia, 
a decyzje w zakresie konsumpcji nie są opierane na jego wartości [Walker 2004, s. 2]. Po-
nadto nieruchomość bywa źródłem emocjonalnego i psychologicznego przywiązania 
dla osób starszych, które w sposób szczególny są z nią związane. Potwierdzają to wyniki 
badań, które przeprowadzili S. Venti i D. Wise. Podkreślili oni, że brak zmian w strukturze 
własności gospodarstw domowych spowodowany jest niechęcią starszego pokolenia 
do zmiany miejsca zamieszkania [Venti, Wise 2001, ss. 254-281]. Dopiero druga i każda 
kolejna nieruchomość, jaka znajduje się w posiadaniu seniora, bywa identyfikowana 
jako istotny rezerwuar środków finansowych, po które można sięgnąć poprzez sprzedaż 
nieruchomości [Styś, Łyszczak 2013, s. 118].

Instrument inkluzji finansowej może spełniać swoją rolę pod warunkiem, że jego po-
tencjalni beneficjenci będą nim zainteresowani, a to skutecznie utrudnia brak zaufania 
do tego rodzaju rozwiązań. Wynika on głównie z niskiej świadomości finansowej i nie-
zrozumienia istoty tego skomplikowanego produktu bankowego. Zatem zanim zacznie 
się oferować odwrócony kredyt hipoteczny należałoby zadbać o edukację społeczeń-
stwa, np. realizowaną przez państwo w osobie Rzecznika Praw Obywatelskich [patrz: 
Czerniawski 2014, ss. 1-44] czy banki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

7. Zakończenie

Wykluczenie finansowe ma dynamiczny charakter i może stać się udziałem przyszłych 
emerytów, według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Bank w kwietniu 
2014 r. odkładanie pieniędzy z myślą o emeryturze deklarowało tylko 13% Polaków [Por-
tret… 2014, s. 5]. Niskie dochody sprawią, że zostaną oni pozbawieni możliwości pełnego 
uczestnictwa w systemie finansowym. Niedostateczna zdolność kredytowa uniemożliwi 
im korzystanie z kredytów czy pożyczek bankowych, a w sytuacji braku oszczędności 
i jednoczesnej potrzeby sfinansowania większego wydatku konsumpcyjnego (np. zaku-
pu sprzętu AGD) zostaną oni skazani na drogą ofertę instytucji parabankowych.

Wobec tego poszukiwanie instrumentów pozwalających ograniczyć problem rze-
czywistego czy uprawdopodobnionego wykluczenia finansowego jest działaniem 
z wszech miar pożądanym. Przeprowadzona w artykule analiza roli, jaką w budowie in-
kluzyjnego systemu finansowego może odegrać wprowadzony pod koniec 2014 r. do 
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polskich regulacji prawnych odwrócony kredyt hipoteczny, pozwoliła negatywnie zwe-
ryfikować hipotezę, że ów produkt bankowy stanowi skuteczny instrument inkluzyjne-
go systemu finansowego. 

Z jednej strony jest to oczekiwana już od kilku lat ustawa, niewątpliwie potrzebna 
zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych. Z drugiej strony wątpliwości 
budzi, czy odwrócony kredyt hipoteczny to produkt bankowy szyty na miarę potrzeb 
osób zagrożonych wykluczeniem finansowym, spowodowanym luką dochodową, która 
pojawi się w chwili przejścia na emeryturę. Z założenia skuteczny instrument inkluzyjny 
powinien wspierać seniorów szczególnie podatnych na wykluczenie finansowe, a zatem 
głównie ubogich, niestety z przeprowadzonych analiz wynika, że spełnia on swoją rolę 
głównie względem osób zamożnych, posiadających nieruchomości o znacznej wartości, 
położone w dużych miastach.

 Budowa inkluzyjnego sprawiedliwego systemu finansowego wymaga podjęcia sko-
ordynowanych działań zarówno przez państwo, jak i instytucje finansowe. Ten pierw-
szy podmiot podjął działania legislacyjne, a tym samym umożliwił oferowanie odwró-
conego kredytu hipotecznego przez banki. Niemniej jednak trudno przypuszczać, aby 
prywatne instytucje finansowe nie poszły śladem rynków zagranicznych i zaoferowały 
korzystniejsze warunki np. dotyczące wskaźnika LtV w roku zaprzestania kredytowania. 
Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie obok komercyjnych również 
preferencyjne odwrócone kredyty hipoteczne, oferowane pośrednio czy bezpośrednio 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
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Wstęp

Wiele współczesnych rodzin w Polsce staje przed dylematami decyzyjnymi, związanymi 
z planowaniem działań rozwojowych i realizacją marzeń o dostatnim i bezpiecznym ży-
ciu w jednoczesnej konfrontacji z ograniczonymi możliwościami finansowanymi, które 
mogłyby te plany szybko urzeczywistnić. Rodziny te w różny sposób pragną te potrzeby 
zaspokoić. Część osób decyduje się na przyspieszenie osiągnięcia stanu realizacji tych 
marzeń, korzystając z propozycji rynku finansowego. Wiele gospodarstw domowych, 
zwłaszcza w początkowych stadiach istnienia rodziny, zaciąga zobowiązania, które mają 
kompensować niższy od przeciętnego dochód z pracy małżonków i w ten sposób umoż-
liwić nabycie dóbr, zwłaszcza dóbr trwałego użytku i nieruchomości. Jak wynika z da-
nych zamieszczonych w jednym z raportów tematycznych badania „Diagnoza społeczna 
2013”, który został opracowany pod kierunkiem Kotowskiej [2014, ss. 145-180], w 2013 
roku w związku z nabyciem dóbr trwałego użytku zadłużonych było 34,3% gospodarstw 
domowych, a 23,1% rodzin posiadało zobowiązania finansowe wynikające z nabycia 
domu, mieszkania lub konieczności uzupełnienia wkładu mieszkaniowego, przy czym 
wartość kredytów i pożyczek zaciągniętych na ten cel stanowiła 65% całości zobowiązań. 
Ponadto 30,6% gospodarstw finansowało z kredytów remont posiadanej nieruchomo-
ści [Kotowska 2014, s. 167]. Dla porównania – zaledwie 1,3% rodzin było zadłużonych 
w związku z kształceniem własnym oraz 3,3% – w związku z potrzebami wynikającymi 
z kształcenia dzieci [Kotowska 2014, s. 167]. Należy dodać, że 8% rodzin w 2013 roku było 
zadłużonych w związku z zaciągnięciem kredytów, których celem była spłata wcześniej 
zaciągniętych długów [Kotowska 2014, ss. 167-168]. Należy podkreślić, że zmienną różni-
cującą profil kredytobiorców w powiązaniu z celem zaciągniętego kredytu, jakim jest za-
kup nieruchomości, stanowi wiek kredytobiorców. Ten rodzaj kredytów i pożyczek obcią-
ża zwłaszcza ludzi młodych, których wiek zamyka się w przedziale od 25 do 34 lat życia, 
co oznacza, że dla osób z tej grupy wiekowej kredyty na zakup nieruchomości (w zdecy-
dowanej większości zaciągane jako kredyty hipoteczne) stanowią aż 77% wszystkich ich 
zobowiązań finansowych. Podobnie wygląda obciążenie tego rodzaju zobowiązaniami 
osób w wieku od 35 do 44 lat, w której to grupie aż 74% zobowiązań przeznaczonych 
jest na spłaty kredyt wziętego na zakup nieruchomości [Kotowska 2014, s. 168]. Należy 
dodać, że jedynie 7% polskich gospodarstw domowych w tym samym czasie oszczędza-
ło pieniądze z przeznaczeniem na zakup domu lub mieszkania [Kotowska 2014, s. 162].

Można więc, na podstawie cytowanych danych, stwierdzić, że więcej niż co piąta 
polska rodzina, zwłaszcza młoda rodzina, jest obciążona długoterminowym kredytem 
na zakup nieruchomości, na którego spłatę musi przeznaczać ponad ¾ środków prze-
znaczonych na posiadane zobowiązania. 
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Umiejscawiając te dane w ogólnie znanym kontekście problemów rynku pracy i za-
grożeń społecznych, które mogą skutkować marginalizacją lub nawet wykluczeniem 
społecznym i finansowym grup osłabionych funkcjonowaniem w niesprzyjających wa-
runkach społecznych i ekonomicznych, ważnym problemem staje się dostrzeżenie nie 
tylko skutków finansowych tego stanu rzeczy. Równie ważnym problemem wydaje się 
być diagnoza, prognoza i leczenie skutków kryzysu psychologicznego jednostek i ro-
dzin, w których wystąpił kryzys finansowy, wynikający z podjętych zobowiązań finanso-
wych, którym rodzina nie jest w stanie sprostać.

Przyczyny powstałego stanu rzeczy są powszechnie znane i dyskutowane. Wy-
nikają zarówno z kryzysu globalnego, zmiennej koniunktury gospodarczej, kryzysu 
obejmującego zwłaszcza kredyty hipoteczne indeksowane na obce waluty, zwłaszcza 
frank szwajcarski, euro i inne. Uwarunkowane są także czynnikami psychologicznymi, 
mającymi wpływ na decyzję o zaciągnięciu kredytu. Niewątpliwie ważne są czynniki 
związane z subiektywną percepcja ryzyka, zdolnością do antycypacji skutków i kosz-
tów podejmowanych decyzji, jak i szereg złożonych, powiązanych interakcjami czynni-
ków budujących reprezentację umysłową struktury zadania decyzyjnego, subiektyw-
nej oceny wartości i użyteczności zakładanych wyników, strategii wyboru działania, 
a także uwarunkowań osobowościowych i kontekstowych, wynikających choćby z po-
datności na naciski i wpływ społeczny. Analiza tych czynników jest interesująca i war-
ta uwagi w kontekście poruszonego tematu, niemniej jednak przekracza ramy tego 
opracowania. Diagnoza przestrzeni zmiennych psychologicznych, mających wpływ 
na proces podejmowania decyzji, w tym także finansowych i konsumenckich, była 
i jest podejmowana przez psychologów, także w Polsce [Falkowski, Tyszka 2001; Ko-
zielecki 1977; Tyszka 2004; Tyszka, Zaleśkiewicz 2001; Witkowski 2005]. Warto zwrócić 
uwagę na efekty badań m.in. z zakresu tzw. ekonomii eksperymentalnej, w ramach 
której prowadzone są badania nad problemem racjonalności i jej braku w procesie po-
dejmowania decyzji przez rzeczywistych decydentów, co pozwala na weryfikację teo-
retycznych modeli ekonomicznych [Kahneman, Tversky 1979, ss. 263-291; Kopczewski, 
Malawski 2007, ss. 79-100; Krawczyk 2012].

W niniejszym opracowaniu przedstawiony zostanie wybrany aspekt procesu decy-
zyjnego, związanego z podjęciem kredytu przez rodzinę. Mianowicie kredytu na tyle 
obciążającego budżet gospodarstwa domowego, że wystąpiły problemy z jego spła-
tą, które to trudności utrzymują się w rodzinie od co najmniej roku. Zwrócono bowiem 
uwagę na zagadnienie kosztów psychologicznych, jakie ponosi rodzina w związku z sy-

tuacja tzw. trudnego kredytu. 
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Cel badań jakościowych

Celem podjętych analiz stała się identyfikacja czynników psychologicznych, które są 
wskazywane przez dorosłych członków rodzin jako koszt psychologiczny kredytu i źród-
ło kryzysu rozgrywającego się w rodzinach kredytobiorców. Do analiz wykorzystano wy-
niki badań jakościowych – trzydziestu indywidualnych wywiadów, spośród ponad stu 
przeprowadzonych przez autorkę rozmów, jakie miały miejsce w latach 2013-2015 w ra-
mach realizowanej pracy konsultingowej i działań projektowych na rzecz osób prywat-
nych i przedstawicieli przedsiębiorców, prowadzących mikro i małe przedsiębiorstwa.

Metoda badań i ich organizacja

Przeprowadzono badanie jakościowe, w którym jako metodę badań wykorzystano indy-
widualny wywiad pogłębiony (ang. Individual-in-Depth Interview – IDI). Każdy z wywia-
dów został przeprowadzony zgodnie z opracowanym autorskim scenariuszem, w którym 
analizowane w niniejszym opracowaniu informacje otrzymano jako fragment o wiele 
bardziej obszernych danych, pozyskiwanych i analizowanych w ramach procesu doradz-
twa. Badania były przeprowadzane na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego 
i małopolskiego w latach 2013-2015. 

Charakterystyka badanej grupy

W badaniu wzięły udział osoby uczestniczące w indywidualnych konsultacjach psycho-
logicznych oraz konsultacjach biznesowych, ukierunkowanych na wsparcie potencjału 
przedsiębiorców z mikro i małych przedsiębiorstw, realizowanych w Lubelskiej Szkole 
Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardziej 
szczegółowe informacje na temat struktury badanej grupy ze względu na kryterium płci, 
wieku, rodzaju kredytu i innych danych przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy
L.p. stanowisko pracy/

zawód
płeć wiek liczba po-

siadanych 
dzieci lub 
innych 
osób na 
utrzymaniu

rodzaj kredytu rok za-
ciągnięcia 
kredytu

administrator 
systemów IT

M 35 2 hipoteczny indeksowa-
ny na CHF

2007

farmaceuta K 43 3 hipoteczny indeksowa-
ny na CHF

2008

fizjoterapeuta K 32 2 konsumencki w PLN 2011
grafik kompute-
rowy 

M 40 4 hipoteczny indeksowa-
ny na CHF

2008

grafik kompute-
rowy 

M 31 2 konsumencki w PLN 2012

menedżer ds. 
jakości

M 32 1 konsumencki w PLN 2011

menedżer działu 
badań i rozwoju

K 39 3 hipoteczny indeksowa-
ny na CHF

2008

kierownik pro-
dukcji

M 47 4 hipoteczny indeksowa-
ny na CHF

2007

laborant K 29 1 konsumencki w PLN 2012
lekarz specjalista K 44 4 hipoteczny indeksowa-

ny na CHF
2008

lekarz specjalista K 41 3 hipoteczny indeksowa-
ny na CHF

2007

lekarz specjalista M 42 2 hipoteczny indeksowa-
ny na CHF

2008

nauczyciel K 37 2 hipoteczny w PLN 2013
nauczyciel K 30 2 konsumencki w PLN 2011
pielęgniarka K 48 3 hipoteczny w PLN 2009
pracownik ochro-
ny osób i mienia

M 26 2 konsumencki w PLN 2012

projektant stron 
internetowych

M 29 1 konsumencki w PLN 2012

przedsiębiorca 
branży IT

M 40 2 hipoteczny w euro 2008

przedsiębiorca 
branży IT

M 39 3 hipoteczny w PLN 2011

przedsiębiorca 
branży IT

M 36 2 hipoteczny w PLN 2010

przedsiębiorca 
branży IT

K 40 2 konsumencki w PLN 2012

przedsiębiorca 
branży IT

M 48 4 hipoteczny indeksowa-
ny na CHF

2008

przedsiębiorca 
branży motoryza-
cyjnej

M 51 4 hipoteczny w euro 2007

przedsiębiorca 
branży motoryza-
cyjnej

M 46 3 hipoteczny indeksowa-
ny na CHF,
konsumencki w PLN

2007
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przedsiębiorca 
branży usług 
logistycznych

M 40 4 hipoteczny indeksowa-
ny na CHF,
konsumencki w PLN

2007

specjalista ds. 
jakości

K 32 2 konsumencki w PLN 2012

specjalista ds. 
jakości

K 28 2 konsumencki w PLN 2013

specjalista ds. 
marketingu

K 31 1 konsumencki w PLN 2012

specjalista ds. 
marketingu

M 33 1 konsumencki w PLN 2011

specjalista robót 
telekomunikacyj-
nych

M 45 3 hipoteczny indeksowa-
ny na CHF

2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych empirycznych.

Tak więc wywiady przeprowadzono z trzynastoma kobietami i siedemnastoma męż-
czyznami w wieku od 26 do 51 lat, którzy maja na utrzymaniu od jednej do czterech 
osób w rodzinie. Każda z tych osób reprezentuje rodzinę, która zaciągnęła kredyt mię-
dzy rokiem 2007 a 2012. Osiemnaście osób posiada kredyt hipoteczny, który został prze-
znaczony na zakup nieruchomości, przy czym dwanaście osób ma tego rodzaju kredyt 
wzięty w złotówkach, ale indeksowany na frank szwajcarski (w latach 2007-2008), dwie 
osoby mają taki kredyt indeksowany na euro (zaciągnięty w tym samym czasie), a czte-
ry osoby zaciągnęły kredyt hipoteczny w złotówkach (w latach 2009-2013). Wszystkie 
wymienione przypadki dotyczą osób, które zaciągnęły kredyt z hipoteką, wystawioną 
na nieruchomość (dom lub mieszkanie), w której aktualnie zamieszkują wraz z rodziną. 
Dwie spośród tych osób, oprócz kredytu hipotecznego, maja obciążenie kredytami kon-
sumenckimi (każdy powyżej 40 tys. złotych). Dwanaście osób ma do spłacenia tylko kre-
dyt konsumencki, który został przeznaczony na zakup dóbr o charakterze trwałym (np. 
auto, garaż), ale wartość każdego z tych kredytów jest wyższa od 25 tys. złotych. 

Kryzys finansowy i kryzys psychologiczny

Wszystkie z badanych osób w trakcie prowadzonych rozmów zwróciły uwagę na fakt, 
iż od co najmniej roku mają olbrzymie problemy z płynnością finansową i nie są w sta-
nie zbilansować dochodów i wydatków w budżecie gospodarstwa domowego. Pięciu 
respondentów przyznaje, że problemy finansowe trwają w rodzinie od co najmniej 
dwóch lat, a dwie kolejne osoby przyznają, iż stan kryzysu finansowego ma charakter 
permanentny i trwa od 2010 roku (w przypadku tych osób było to dwa lata po dacie 
zaciągnięcia kredytu hipotecznego, indeksowanego na CHF). Badani wskazują przy tym, 
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iż zaciągnięty kredyt stał się dla nich i dla ich rodzin bardzo dużym obciążeniem nie tylko 
finansowym, ale także psychicznym. Zdaniem większości badanych, zaciągnięte zobo-
wiązania mogą doprowadzić ich nie tylko do bankructwa, ale w coraz większym stop-
niu nasilają kryzys relacji w rodzinie, powodują spadek kondycji zdrowotnej ich samych 
i małżonków, rozpad więzi między małżonkami oraz innymi członkami rodziny, coraz po-
ważniejsze problemy emocjonalne i zawodowe, wynikające w wielu przypadkach z fak-
tu nadmiernego obciążenia poszukiwaniem dodatkowych źródeł zarobkowania, często 
poza miejscem zamieszkania, niekiedy nawet sezonowego zatrudniania się za granicą.

Analiza danych, uzyskanych podczas wywiadów pozwoliła uporządkować zebrane 
informacje w kilka kategorii jakościowego opisu problemu psychologicznych aspektów 
powstałego kryzysu finansowego w gospodarstwach domowych. Możliwa staje się, 
między innymi, identyfikacja niezaspokajanych potrzeb psychicznych i skutków tej fru-
stracji dla aktualnego funkcjonowania członków rodziny. Staje się możliwe wskazanie 
najważniejszych rodzajów kryzysu w rodzinach obciążonych nadmiernymi zobowiąza-
niami finansowymi.

W wyniku przeprowadzonych analiz wypowiedzi osób badanych można dostrzec, że 
część ze zidentyfikowanych czynników jest prawdopodobnie bezpośrednio uwarunko-
wana faktem wystąpienia kryzysu finansowego i stanowi psychologiczną, behawioral-
ną reakcję na tę trudną sytuację i permanentny stres jej towarzyszący. Część czynników 
natomiast, dotyczących przede wszystkim wartości i postaw, wydaje się mieć jednak 
charakter pierwotny, a zaistniały kryzys finansowy spowodował jedynie ich wydobycie 
i uzewnętrznienie w relacjach rodzinnych i szerszych relacjach społecznych.

Identyfikacja niezaspokajanych potrzeb psychicznych 
i skutków tej frustracji dla aktualnego funkcjonowania 
członków rodziny

Na podstawie analizy wypowiedzi respondentów można w wielu przypadkach wskazać 
na listę potrzeb, które w sytuacji trwającego kryzysu finansowego i permanentnego stre-
su nie są całkowicie lub w znacznym stopniu zaspokajane, co staje się przyczyną dalszych 
napięć i stresu, budując w ten sposób samowzmacniający się łańcuch frustracji. Jak wiado-
mo, permanentna frustracja, czyli utrzymujący się, zwłaszcza długotrwale, stan napięcia, 
związany z niezaspokojeniem ważnych dla jednostki potrzeb, przeradza się w nasilające 
się poirytowanie, doprowadzając do podniesienia ogólnego poziomu gniewu i torowania 
drogi agresji, w efekcie wiodąc, między innymi, do spadku jakości relacji międzyludzkich 
[Berkowitz, Harmon -Jones 2004, ss. 107-113; Mazurek-Kucharska 2014, ss.193-221].
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W wyniku analizy wypowiedzi badanych odtworzono listę ważnych dla badanych 
potrzeb, które podlegają deprywacji w związku z trwającymi długi czas problemami fi-
nansowymi i narastającym napięciem. Listę najważniejszych niezaspokojonych potrzeb 
zestawiono w tabeli 2, ilustrując ten wykaz wybranymi cytatami z wypowiedzi respon-
dentów.

Tabela2. Deprywacja potrzeb w rodzinie w wyniku zaistniałego i przedłużającego się 
kryzysu finansowego

Nazwa niezaspokajanej 
potrzeby

Źródło wy-
powiedzi *

Cytat z przykładowej wypowiedzi

potrzeby fizjologiczne 25 tak dużo pracuję, aby jak najwięcej zarobić, że chwilami 
boję się, że wracając po kilkunastu godzinach pracy, 
zasnę za kierownicą

potrzeby fizjologiczne 22 nie mam czasu nawet zjeść obiadu, cały czas pracuję, po 
kilkanaście godzin, cały tydzień

potrzeby fizjologiczne 15 zdarza mi się, że nieraz ze zmęczenia nie mam siły nawet 
się przebrać i zasypiam w ubraniu

potrzeby fizjologiczne 17 nawet w niedzielę pracuję, nie mam w ogóle dnia na ja-
kikolwiek odpoczynek, nie wiem, jak długo tak pociągnę

potrzeba bezpieczeń-
stwa

24 cały czas boję się o przyszłość moją i rodziny

potrzeba bezpieczeń-
stwa

 8 żyję jak na wulkanie

potrzeba bezpieczeń-
stwa

23 budzę się przerażony w środku nocy, zlany zimnym 
potem

potrzeba bezpieczeń-
stwa 

 4 jestem przerażony, ogarnia mnie paniczny strach  
o jutro

potrzeba bezpieczeń-
stwa

13 utraciłam jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa

potrzeba bezpieczeń-
stwa

 9 cały czas się boję

potrzeba znaczenia  
i szacunku

 22 stałem się nikim, nic nie znaczę 

potrzeba  znaczenia  
i szacunku

18 jestem nikim, bankrutem życiowym, skończę pod mo-
stem

potrzeba przynależności 30 straciłem znajomych, przyjaciół, nigdzie nie chodzimy, 
nikogo nie zapraszamy

potrzeba przynależności 10 czuję się wykluczona, nie mam już przyjaciół
potrzeba miłości i sza-
cunku

2 zostałam sama, mąż wyjechał do Szwecji, nie wie, czy do 
nas wróci, przestał przysyłać jakiekolwiek pieniądze, nie 
wiem, gdzie jest

potrzeba miłości i sza-
cunku

7 cały czas się kłócimy, o wszystko, nie potrafimy już być 
razem 

potrzeba miłości i sza-
cunku

26 o byle co są awantury z teściami, pewnie chcą, abyśmy 
wzięli rozwód, to wtedy synek znajdzie sobie bogatszą

potrzeba rozwoju  1 nie pamiętam, kiedy kupiłem sobie jakąś książkę, czy 
bilet na imprezę, nie stać mnie na nic, co dałoby mi 
poczucie, że nadal jestem człowiekiem kulturalnym 

potrzeba rozwoju  8 nie mogę sobie nic kupić, wszystko idzie na długi  
i przeżycie
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potrzeba rozwoju 27 musiałam rzucić studia, bo były płatne, a teraz mnie nie 
stać, na nic już mnie nie stać

potrzeby estetyczne 15 nie mam nawet już ochoty zadbać ani o wygląd, ani  
o mieszkanie

potrzeby estetyczne 12 teraz to człowiekowi wszystko jedno, jak żyje, jak śpi, 
nawet nie chce się posprzątać 

potrzeba samorealizacji  2 mam wrażenie, że życie mija bez sensu, nic już nie osiąg-
nę, straciłam nadzieję na to, że jeszcze coś mogę zmie-
nić w życiu, ocalić coś z siebie

potrzeba samorealizacji 8 nic już nie osiągnę
potrzeba samorealizacji 10 koniec mojej kariery, tylko gonitwa i spłacanie rat

*nr respondenta, zgodny z danymi w tabeli 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych empirycznych.

Psychologiczne reakcje na stres uwarunkowany kryzysem 
finansowym

Wszystkie badane osoby wielokrotnie w swych wypowiedziach używały określenia 
„stres”, można stwierdzić, że jest to niewątpliwie najczęściej pojawiający się termin 
na określenie sytuacji, w jakiej znajdują się respondenci. Samo pojęcie stresu jest po-
wszechnie używane w codziennej komunikacji, nic więc dziwnego, że jego frekwencja 
jest tak wysoka także w analizowanych wypowiedziach. Zagadnienie stresu ma funda-
mentalne znaczenie nie tylko w kontekście rozważań nad funkcjonowaniem człowieka 
w sytuacjach trudnych, ale w ogóle  – w szeroko rozumianych analizach zachowania się 
człowieka w zmieniającym się dynamicznie warunkach społecznych [Hobfoll 2006, s. 20]. 
Jak pisze Zawadzki: „stres to słowo-klucz, słowo-symbol, słowo-hasło, słowo-wymówka, 
słowo-uniwersalny argument, powszechnie stosowany zamiennik każdego niemal ter-
minu określającego negatywny stan ducha, ciała i umysłu. Może oznaczać przyczynę ja-
kiegoś zła, dyskomfortu, dysfunkcji czy wręcz choroby, może być postrzegany jako jakiś 
skutek – zazwyczaj fatalne następstwo pewnego ciągu zdarzeń” [Zawadzki 2006, s. 5].

Sytuacja, w jakiej znalazły się osoby badane jest niewątpliwie sytuacją stresową, 
a dokładniej mówiąc: sytuacją permanentnego stresu, napięcia, poczucia zagrożenia 
i niepewności, które trwa od co najmniej kilkunastu miesięcy. Powszechnie wiadomo, 
że przeciągający się w czasie stres powoduje zmiany w sposobie funkcjonowania jed-
nostki, a także w samym jej organizmie. Początkowo mobilizowane są wszystkie do-
stępne mechanizmy adaptacyjne, zapewniające utrzymanie równowagi fizjologicznej, 
emocjonalnej i poznawczej. W sytuacji utrzymującego się przez dłuższy czas oddziały-
wania stresorów, zwłaszcza różnorodnych i dochodzących z wielu stron i kontekstów, 
spada zdolność do szybkiej adaptacji i zostaje zachwiany system odporności psychofi-
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zycznej. Zachodzące zmiany nie ograniczają się do zamkniętych reakcji organizmu, ale 
manifestują się w zachowaniu człowieka, oddziałując na sposób jego funkcjonowania 
w sytuacjach zadaniowych i relacjach społecznych. Mechanizm ten został szczegółowo 
opisany w klasycznych pracach Selyego [1978] i innych badaczy [ Bar–On 2000, ss. 363-
388; Terelak 2001]. 

W wypowiedziach badanych pojawiają się określenia stanowiące przykłady reakcji 
na zaistniałą sytuację, opisy subiektywnych odczuć, nastawień i stanów emocjonalnych. 
Przykładowo można podać następujące wypowiedzi: „nie jestem w stanie myśleć o ni-
czym innym, tylko o pieniądzach” (respondent 8.), „dłużej nie dam już rady emocjonal-
nie” (respondent 6.), „ mam wszystkiego dość;” (respondent 9.), „nie jestem w stanie sku-
pić się na niczym, cały czas się martwię, zamartwiam” (respondent (14.), „na początku 
dawałam jeszcze radę, ale z każdym dniem jest trudniej, zwłaszcza od kiedy zostałam 
sama z problemami” (respondent 2.), „ta sytuacja mnie przerasta, nie jestem w stanie 
dłużej tkwić w takim układzie, to jakaś historia z horroru” (respondent 7.), „robię, co 
mogę, ale chwilami przychodzi załamanie, tym bardziej, że zaczynam mieć problemy ze 
zdrowiem” (respondent 17.), „ nie jestem w stanie się zrelaksować, nie mogę odpocząć, 
nie jestem nawet w stanie patrzeć na ludzi, którzy się bawią, śmieją, idą imprezę, ja już 
nie umiem” (respondent 4.), „i co mi zostało z życia? Tylko płaczę, tyram, znowu płaczę, 
i tak na okrągło” (respondent 13.), „kiedyś umiałam myśleć racjonalnie, jakoś znajdować 
rozwiązanie, a teraz to nawet myśleć sensownie nie potrafię, nie mogę nieraz prostej 
rzeczy załatwić” (respondent 26.), „wszystko mnie denerwuje, nawet jak dzieci hałasu-
ją w domu” (respondent 4.), „cały czas się boję, nawet we śnie” (respondent 9.), „mam 
wszystkiego dość, nic ze mnie nie zostało, zero marzeń, nawet jak wracam do domu, to 
nie mogę wytrzymać, bo nawet nie mogę patrzeć na te ściany, te graty, bo to wszystko 
zabrało mi życie” (respondent 4.0), „nieraz nie chce mi się żyć” (respondent 2.).

Opis sytuacji, przywoływany przez badanych przypomina fragment z bajki Collodie-
go pt. „Pinokio”, kiedy to główny bohater wyrusza w towarzystwie Kota i Lisa na Pole 
Cudów, gdzie sprytni towarzysze podróży zaproponowali mu zakopać jego oszczędno-
ści – cztery cekiny. W drodze do celu mijają miasto Chwytajcymbałów, gdzie na ulicach 
spotkać można jego mieszkańców: „…całe gromady odartych z sierści psów, które zie-
wały z głodu (…), stada ostrzyżonych owiec, które drżały z zimna, kury bez grzebienia 
i bez podgardla (…), wielkie motyle, które nie mogły już latać, ponieważ sprzedały swoje 
śliczne, barwne skrzydełka (…), pawie bez ogonów, wstydzące się pokazać i bażanty 
szepczące cichuteńko i opłakujące swoje błyszczące złoto-srebrne piórka, stracone raz 
na zawsze” [Collodi 1964, s. 51]. Metaforyczne obrazy z bajki są bliskie opisom emocji 
przeżywanych przez respondentów, którzy popadli w kłopoty finansowe. Jak wynika 
z przeprowadzonych analiz wypowiedzi, z których został zacytowany zaledwie niewielki 
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ich fragment, wszystkie badane osoby są w stanie silnego stresu, część z nich jest jeszcze 
w stanie mobilizować swe siły i aktywnie działać, ale część osób znalazła się w fazie spa-
dającej odporności lub w stadium wyczerpania zarówno psychicznego, jak i fizycznego. 
Przeżywane przez te osoby silne negatywne emocje i utrata poczucia sprawczości, a nie-
kiedy nawet sensu życia, prowadzić mogą do bardzo poważnych konsekwencji dla nich 
samych i ich rodzin, do tragedii osobistych i poważnych skutków społecznych.

Kryzys postaw i wartości w rodzinie odkryty przez kryzys 
finansowy

Wypowiedzi osób badanych w wielu przypadkach świadczą o skali problemów, nie tyl-
ko finansowych, ale także emocjonalnych i społecznych, w jakich znajdują się te osoby. 
Sytuacja, w jakiej funkcjonują one same i ich rodziny, często jest przez te osoby spostrze-
gana jako sytuacja uwikłania, bez możliwości znalezienia jakiegokolwiek rozwiązania. 
W warunkach tak silnego stresu osoby te maja bowiem ograniczoną zdolność do poszu-
kiwania kreatywnych, czy choćby racjonalnych rozwiązań, czują się osaczone, uwięzione, 
zamknięte w przestrzeni, której nie mogą opuścić. W zdecydowanie lepszej sytuacji są 
te osoby, które mają wsparcie partnera, rodziny lub przyjaciół. W kilku jednak przypad-
kach sytuacja problemów finansowych wydobyła inne, prawdopodobnie do tej pory 
wypierane ze świadomości lub niedostrzegane problemy, wynikające z trudnych relacji 
w związkach, braku dojrzałości partnerów, odmowy wsparcia ze strony rodziny, braku 
lub odejścia przyjaciół, kłopotów z dziećmi i członkami rodzin pochodzenia (rodzeń-
stwem, rodzicami, teściami). Najczęściej artykułowane wprost lub wynikające z konteks-
tu wypowiedzi badanych są problemy wynikające z postaw osób dla nich znaczących, 
przede wszystkim ich partnerów (będących bardzo często współkredytobiorcami), rodzi-
ny pochodzenia, osób do tej pory uważanych za przyjaciół, a także współpracowników 
i przełożonych. 

Ujawnione w rozmowach najważniejsze źródła problemów związanych z postawa-
mi, wartościami i wsparciem otoczenia dotyczą przede wszystkim, zdaniem badanych: 
niskiego poziomu odpowiedzialności partnera, nielojalności partnera, porzucenia przez 
partnera, odmowy pomocy finansowej i emocjonalnej ze strony członków rodziny po-
chodzenia, zerwaniem relacji z przyjaciółmi i znajomymi, postaw przełożonych i współ-
pracowników, prowadzących do utraty pracy przez kredytobiorcę w wyniku obniżenia 
efektywności, wynikającej ze stresu i przemęczenia. Badani wskazują jednocześnie na 
liczne problemy wynikające z wadliwej komunikacji z instytucjami finansowymi, zwłasz-
cza odmową konsultacji z doradcą kredytowym i odmową negocjacji, brakiem dostępu 
do informacji o aktualnej sytuacji kredytowej, trudnościami z dotarciem do osoby mo-
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nitorującej indywidualny kredyt itp., jednak ten zakres problemów wykracza poza ramy 
niniejszego opracowania i powinien być podjęty w innych analizach.

Wydaje się, że skala trudności i możliwości zlezienia rozwiązania aktualnych proble-
mów w dużym stopniu zależy od poziomu dojrzałości indywidualnych osób, ich dotych-
czasowych doświadczeń życiowych, poziomu dojrzałości i odporności emocjonalnej na 
stres, a także wiedzy „operacyjnej” z zakresu finansów i negocjacji. Dlatego tak ważne wy-
daje się podnoszenie poziomu wiedzy o prowadzeniu finansów w gospodarstwie domo-
wym, zasadach oszczędzania oraz o procedurach pozyskiwania finansów z innych źródeł.
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Współczesny homo consumens jako homo debitor – 
instytucja upadłości konsumenckiej w dobie kryzysu 
finansowego gospodarstw domowych

Contemporary Homo Consumens as Homo Debitor – the 
Institution of Consumer Bankruptcy in the Era of Households 
Financial Crisis

Abstract: This article presents the latest changes in consumer bankruptcy law, which ente-
red into force on December 31, 2014. The main aim of the new regulations was to eliminate 
formal and rigorous requirements of bankruptcy proceedings and to enable more debtors 
to file for bankruptcy. In the era of households financial crisis and growing indebtedness 
of consumers, the bankruptcy of a natural person who does not conduct business activity 
became a necessity. However, the institution of polish consumer bankruptcy still does not 
fulfill its function, mainly due to the privileged position of the financial institutions. 
Keywords: consumer bankruptcy, the Bankruptcy and Reorganisation Act, insolvency, 
debtor, creditor. 

Wstęp

Ewolucja i liberalizacja przepisów prawnych związanych z niewypłacalnością przedsię-
biorców, a późnej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, skore-
lowana była ze zmianami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi, 
obserwowanymi na przełomie XIX i XX wieku. Konsumpcjonizm i rosnące zadłużenie 
obywateli spowodowały konieczność wprowadzenia regulacji prawnych, mających 
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na celu oddłużenie oraz rehabilitację dłużnika i ponowne wdrożenie go do tzw. łańcu-
cha konsumpcji. Polski ustawodawca relatywnie późno wprowadził do obowiązującego 
porządku prawnego instytucję upadłości konsumenckiej, która jednak w swym pier-
wotnym kształcie okazała się nieskuteczna. Nadmierne zadłużenie jest bezsprzecznie 
problemem społecznym, który ze względów makroekonomicznych winien być prawnie 
regulowany. Upadłość konsumencka ma na celu zminimalizowanie negatywnych zja-
wisk społeczno-ekonomicznych, wiążących się z nadmiernym zadłużeniem osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności gospodarczej, w szczególności takich jak ukrywanie 
i wyzbywanie się majątku, nielegalne zatrudnienie, działalność przestępcza, patologie, 
prowadzenie postępowań egzekucyjnych z góry skazanych na bezskuteczne. Upadłość 
konsumencka jest niepodważalnie środkiem zaradczym wobec realnego zagrożenia 
społecznego, jakim jest nadmierne zadłużenie obywateli, stąd instrumentarium prawne 
pozwalające na oddłużenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar-
czej powinno spełniać postulaty przejrzystości, łatwości, jasności, prostości oraz niskich 
kosztów. Zważywszy na doniosłość i aktualność problemu nadmiernego zadłużenia oraz 
konieczność istnienia prawnego remedium zaradczego, przedmiotem niniejszego arty-
kułu jest krytyczna analiza prawnego uregulowania instytucji upadłości konsumenckiej. 
W dobie kryzysu finansowego gospodarstw domowych i rosnącego zadłużenia konsu-
mentów istnienie instytucji upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej stała się wręcz koniecznością. Niemniej jednak kształt nowych przepisów 
należy ocenić krytycznie, gdyż nadal nie będą one spełniać funkcji, do jakiej zostały usta-
nowione, przede wszystkim z uwagi na zbytnie uprzywilejowanie instytucji finansowych 
w procesie upadłościowym.

Kryzys finansowy gospodarstw domowych

Gospodarstwo domowe definiowane jest w literaturze przedmiotu na wielu płasz-
czyznach, m. in. ekonomicznej, socjologicznej czy psychologicznej. W ekonomii 
gospodarstwo domowe określa się jako „podstawową jednostkę gospodarującą, 
której celem jest zaspokojenie wspólnych i osobistych potrzeb jego członków” 
[Świecka 2008, s. 11]. Główny Urząd Statystyczny definiuje gospodarstwo domowe 
jako „zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się” [stat.gov.
pl]. Kondycja finansowa gospodarstw domowych poddawana jest ciągłym anali-
zom. Brane są pod uwagę takie czynniki jak: dochody, wydatki, oszczędności, racjo-
nalność podejmowanych decyzji w sferze konsumpcji, kredytowania i zarządzania. 
Mimo iż w 2013 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny 
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dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na pozio-
mie 1299 zł i był realnie wyższy o 0,7% od dochodu z roku 2012, to obecnie mamy 
do czynienia z masowymi bankructwami poszczególnych członków gospodarstw 
domowych, a to z uwagi na masowy wzrost konsumpcji finansowanej kredytem 
[Główny Urząd Statystyczny 2014].

Rozwój nowoczesnej bankowości po 1989 r. zaowocował rozwojem produktów 
i usług skierowanych do członków gospodarstw domowych – konsumentów. W drugiej 
połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił wzrost zainteresowania kontami osobistymi, 
kredytami konsumpcyjnymi i zakupami ratalnymi. Spowodowało to wzrost zadłużenia 
Polaków na dobra konsumpcyjne. Rok 2014 okazał się rekordowym, jeśli chodzi o liczbę 
i wielkość kredytów konsumpcyjnych – udzielono łącznie 7,79 mln kredytów konsump-
cyjnych i mieszkaniowych, wykazując wzrost o 13% w stosunku do roku poprzedniego 
[www.bik.pl]. Szacuje się, że wielkość zadłużenia Polaków z tytułu kredytów konsump-
cyjnych wynosi obecnie 144 mld zł. Coraz więcej gospodarstw domowych ma problem 
z obsługą swoich bieżących obciążeń dłużnych, co prowadzi do niewypłacalności poje-
dynczych jego członków, a finalnie do bankructwa.

Obecnie większość kredytów konsumenckich jest udzielana na telefon, poprzez 
złożenie odpowiednich oświadczeń ustnych przez kredytobiorców. Wyścig pomiędzy 
bankami trwa i w tym starciu gigantów finansowych wydaje się, że konsumenci są stra-
ceni, wcześniej lub później zostaną wciągnięci w spiralę długu, z której niektórym nigdy 
już nie uda się wyjść. Bardzo interesujące badania prowadzi Biuro Informacji Kredyto-
wej, zgodnie z którymi większość Europejczyków nie kontroluje swoich wydatków i nie 
potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaki rodzaj kredytów posiada. Sympto-
matyczny jest również stały wzrost udziału kredytów na kartach kredytowych w sumie 
całego zobowiązania dłużnego. Badania BIK dostarczają również innych ciekawych in-
formacji, z których wynika, że ponad połowa Europejczyków posiada kredyty na bieżą-
ce wydatki konsumpcyjne, nie licząc kredytów mieszkaniowych. Oznacza to, że kredyt 
zagościł na trwałe do naszego życia i w zasadzie nie potrafimy już bez niego żyć. Po-
nieważ kredyt mieszkaniowy jest podstawowym narzędziem do zaspokajania potrzeb 
pożyczkowych człowieka, to gdyby go wliczyć do powyższych statystyk, to okaże się, 
że ponad 2/3 Europejczyków jest zadłużona w związku z realizacją swoich bieżących 
potrzeb bytowych. Stwarza to wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa obecnego systemu 
społeczno-politycznego. Taki stan rzeczy wymusza coraz bardziej liberalne podejście 
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Instytucja upadłości konsumenckiej 

W świetle powyższego polski ustawodawca na wzór zachodnich sąsiadów zaczął tworzyć 
mechanizmy w celu ograniczania negatywnych skutków niewypłacalności dłużnika po-
przez wprowadzenie do otoczenia społecznego instytucji upadłości konsumenckiej, któ-
rej celem winno być ponowne włączenie upadłego do łańcucha konsumpcji. Instytucja 
upadłości konsumenckiej została wprowadzona do polskiego systemu prawa 31.03.2009 
r. na mocy Ustawy z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [Dz.U. nr 234, poz. 1572]. Zbiegło 
się to w czasie z kryzysem roku 2008 wywołanym upadkiem Lehman Brothers i wiele 
osób poczuło strach przed utratą pracy i obawą przed utrzymaniem dotychczasowego 
standardu życia. Niestety, jak pokazał upływ czasu, przepisy uchwalone w 2008 r. nie 
zrealizowały założenia, do jakiego zostały ustanowione, a z beneficjum, jakie niesie dla 
dłużnika ogłoszenie upadłości mogła skorzystać jedynie niewielka liczba zadłużonych 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ich nieskuteczność upa-
trywano w zbytnim rygoryzmie i formalizmie samego postepowania upadłościowego 
wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pod rządami prze-
pisów z 2008 r. złożono zaledwie 2735 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, 
z czego jedynie 120 postępowań zostało zakończonych [isws.ms.gov.pl]. Doprowadziło 
to do wszczęcia prac nad projektem nowych regulacji, uwzględniających powyższe ba-
riery formalno-prawne. Wynikiem prac legislacyjnych w dniu 29.08.2014 r. sejm uchwalił 
Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, która po podpisaniu przez prezydenta i upływie vacatio legis weszła w życie 
31.12.2014 r [Dz.U. z 2014 r., poz. 1306, tekst. jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 60, poz. 535 z późn. 
zm., dalej zwana jako: PrUpN]. 

Propaganda rządowa i burza medialna zaostrzyły apetyty wielu osobom borykają-
cym się na co dzień z obsługą swoich obciążeń dłużnych. Zgodnie z zapowiedziami mia-
ło być łatwo i przyjemnie – oddłużenie i nienaruszony powrót do łańcucha konsumpcji. 
Obecnie obowiązujące regulacje faktycznie przewidziały wiele korzystnych rozwiązań 
dla niewypłacalnych konsumentów, w szczególności zrezygnowano z rygorystycznych 
przesłanek związanych z ogłoszeniem upadłości, do przedmiotowych przesłanek ogło-
szenia upadłości wprowadzono klauzule generalne pozwalające na większą elastycz-
ność przy ocenie moralności płatniczej dłużnika, wprowadzono możliwość ogłoszenia 
upadłości w przypadku posiadania jednego wierzyciela, zmniejszono koszty postępo-
wania upadłościowego, skrócono plan spłaty wierzycieli, wprowadzono możliwość za-
warcia układu i wiele innych uregulowań mających zachęcić osoby zadłużone do skorzy-
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stania z beneficjum, jakie niesie za sobą upadłość konsumencka. Skutkiem umorzenia 
zobowiązań upadłego będzie ponowne przywrócenie go do społeczeństwa już jako 
osoby pozbawionej zobowiązań w stosunku do wierzycieli objętych postępowaniem 
upadłościowym. Upadły po zakończeniu postępowania upadłościowego w rzeczywi-
stości będzie mógł zacząć tzw. „fresh start” i ponownie będzie mógł nabywać prawa 
majątkowe. W nowym kształcie przepisów zdecydowano się pozostać przy wymogu, 
iż to tylko dłużnik może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości (4912 ust. 3 PrUpN), 
przy czym w przeciwieństwie do postępowania upadłościowego wobec przedsiębior-
ców, zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej nie jest obligatoryjne i ustawodawca nie przewiduje termi-
nu, w którym powinno się ww. wniosek zgłosić. Zgodnie z nowymi regulacjami sprawy 
o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego za-
wodowego (4913 PrUpN). W obecnym stanie prawnym sąd może wszcząć postępowa-
nie również w przypadku posiadania przez dłużnika jednego wierzyciela. Zmniejszono 
również opłatę od wniosku o ogłoszenie upadłości z 200 zł do 30 zł. Wprowadzono, 
wykorzystując klauzule generalne, możliwość przyjęcia przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości mimo zaistnienia przesłanek z art. 4914 ust. 2 PrUpN, w przypadku gdy po-
stępowanie jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Ten 
sam zabieg zastosowano do ust. 4 art. 4914 PrUpN, nakazującego oddalić wniosek o ogło-
szenie upadłości w przypadku podania przez dłużnika danych niezgodnych z prawdą 
bądź niezupełnych, chyba że wszczęcie postępowania jest uzasadnione względami 
słuszności i względami humanitarnymi. Niekwestionowanie za pomocą powyższych 
klauzul generalnych zredukowano nadmierny formalizm i rygoryzm, który był jedną 
z przyczyn niesprawnego funkcjonowania upadłości konsumenckiej w Polsce. Obecnie 
koszty postępowania upadłościowego tymczasowo pokrywać będzie Skarb Państwa. 
Zrezygnowano z zamieszczania obwieszczeń w prasie, co uznano za wymóg archaicz-
ny. Pozostano natomiast przy wymogu publikacji postanowień o ogłoszeniu upadłości 
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz konieczności zamieszczenia ogłoszenia 
w budynku sądowym (art. 4916 PrUpN). Nadal w postępowaniu upadłościowym przed-
miotem likwidacji winna być nieruchomość mieszkalna należąca do upadłego, z tym 
że z uwagi na konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób po-
zostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży przedmiotowej nieru-
chomości wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu 
lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do 
dwudziestu czterech miesięcy (49113 PrUpN). Skrócono okres spłaty wierzycieli z pięciu 
do trzech lat. Przewidziano wyjątek od ustalenia planu spłaty wierzycieli, a mianowicie 
sąd umorzy zobowiązanie upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista 
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sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonywa-
nia jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Na mocy ustawy zmieniającej 
wprowadzono również możliwość zawarcia układu, jeżeli zostanie uprawdopodobnio-
ne, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania.

Uwagi krytyczne

Niemniej jednak, jak to często bywa, zliberalizowane przepisy o upadłości konsumen-
ckiej, które z założenia miały być korzystniejsze dla dłużników, z uwagi na ochronę in-
teresów instytucji finansowych nadal nie będą spełniać podstawowego celu, jakim jest 
oddłużenie osoby fizycznej i realizacja interesów społecznych. Dotychczasowa praktyka 
postępowań upadłościowych zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów poka-
zuje, że najważniejszymi wierzycielami są instytucje finansowe, które z reguły łącznie 
stanowią ponad dziewięćdziesiąt procent wszystkich wierzytelności. Tym samym masa 
wierzytelności z działalności operacyjnej jest bez znaczenia dla samego postępowania, 
choć liczbowo tych wierzycieli jest zawsze więcej od instytucji finansowych. Wprowa-
dzono co prawda zapis umożliwiający ogłoszenie upadłości w przypadku posiadania 
jedynie jednego wierzyciela, niemniej jednak zazwyczaj w obecnym otoczeniu prawno-
-ekonomicznym dłużnik z reguły posiada głównie zobowiązania finansowe u wierzycieli, 
którymi są banki. Za każdym zakupem dóbr powszechnego użytku jak pralka, telewizor, 
samochód stoi instytucja finansowa jako wierzyciel, a nie sprzedawca. Dopuszczalne są 
jeszcze pożyczki w rodzinie bądź od osób niespokrewnionych, trudniących się pożycza-
niem pieniędzy, ale te najczęściej nie będą podnoszone i nie będą zgłaszane do masy 
upadłości.

Znamienne jest, że w dzisiejszym kształcie przepisów nadal pozostawiono zapis 
mówiący, iż ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw wierzyciela wobec po-
ręczyciela upadłego, praw wierzyciela wobec współdłużnika upadłego oraz praw wyni-
kających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego oraz hipoteki morskiej, ustanowio-
nych na mieniu osoby trzeciej (art. 49115 ust. 5 PrUpN). Skutkiem tego, jeżeli osoba trzecia 
odpowiada rzeczowo, to wówczas w relacji do niej nie znajdą zastosowania przepisy 
dotyczące upadłości konsumentów. Co więcej, „przepisy o skutkach planu spłaty nie od-
noszą się do zabezpieczenia na składnikach majątkowych upadłego, gdyż te podlegają 
sprzedaży w ramach likwidacji masy upadłości. Jeżeli wierzyciel upadłego zabezpie-
czony rzeczowo nie uzyska pełnego zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia (zob. 
art. 336 p.u.n.), wówczas uczestniczy na ogólnych zasadach w planie podziału fundu-
szów masy upadłości (art. 340 p.u.n.) i w planie spłaty” [Adamus 2015, s. 137]. Zgodnie 
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z powyższą regulacją bank ma prawo dochodzić niezaspokojonych roszczeń po usta-
leniu i wykonaniu planu spłaty przez dłużnika od poręczyciela upadłego oraz współ-
dłużnika upadłego, jak i dochodzić swoich pretensji z majątku osób trzecich, na którym 
ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe w związku z zadłużeniem upadłego. Uchwale-
nie takiego zapisu przez posłów można chyba tłumaczyć brakiem znajomości praktyki 
udzielania kredytów i pożyczek, chyba że są inne przyczyny. W rzeczywistości każdy, 
kto chociaż raz ubiegał się o kredyt/pożyczkę lub je zaciągał wie, że instytucje te są 
w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do zainteresowanych i wymuszają wszelkiego 
rodzaju zabezpieczenia, nie tylko na przedmiocie finansowanym kredytem/pożyczką, 
ale również na przedmiotach trzecich. Do tego banki zazwyczaj wymuszają poręcze-
nia, co powoduje przystępowanie do długów przez najbliższy krąg potencjalnego kre-
dyto-/pożyczkobiorcy. Obywatel praktycznie nie ma wyboru, może jedynie zaniechać 
zaciągania kredytu/pożyczki, co nie jest proste, gdyż stoi na drodze jego rozwoju oso-
bistego. W sytuacji, kiedy instytucje finansowe posiadają prawie zawsze zabezpieczenia 
rzeczowe na majątku dłużnika, przez co zgodnie z art. 345 PrUpN są zaspakajani z tego 
zabezpieczenia, powoduje to, że wierzyciele z działalności operacyjnej, czyli ci, którzy 
naprawdę uczestniczyli w tworzeniu dóbr i usług pozostają najczęściej bez zaspokojenia 
lub zostają zaspokojeni w niewielkiej części, co rodzi dalsze konsekwencje dla nich, czę-
sto powodując ich niewypłacalność w ramach tak zwanej reakcji łańcuchowej. Poczucie 
krzywdy i niesprawiedliwości tych przedsiębiorców wierzycieli spowoduje w dłuższej 
perspektywie wykrzywienie i zepsucie postaw społecznych i moralnych, co może mieć 
niepowetowane skutki dla rozwoju całego społeczeństwa.

Być może proces zadłużania obywateli zaszedł już tak daleko, że wierzyciel finan-
sowy boi się masowego protestu i chce stworzyć pozory społecznego rozwiązywania 
problemu nadmiernego zadłużenia. Ale niestety są to rzeczywiście pozory, gdyż nowe 
rozwiązania w tym zakresie w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze w całości po-
zostawiają dobrej woli instytucji finansowych w jaki sposób i jak dotkliwie chcą się 
rozprawić z dłużnikiem i jego najbliższym otoczeniem, które może być poręczycielem 
lub dłużnikiem solidarnym. Należy również podnieść, że sama konstrukcja ustawy jest 
skomplikowana i dla przeciętnego obywatela trudna do zrozumienia, nawet posiadają-
cego wyższe wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Reasumując należy podnieść 
następujące aspekty przemawiające za brakiem celowości wszczynania postępo-
wania upadłościowego dla konsumentów: 

1) rynek pracy jest wciąż bardzo niestabilny i oprócz etatów w administracji państwo-
wej wszędzie indziej istnieje ryzyko utraty pracy przez dłużnika, a wraz ze wszczęciem 
postępowania upadłościowego to ryzyko będzie jeszcze większe i nawet krótki 3 letni 
okres spłaty części zobowiązań nie zawsze będzie mógł być realizowany,
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2) poziom wynagrodzeń na rynku pracy jest tak niski, że jest mało prawdopodob-
ne, aby upadli dłużnicy byli w stanie obsługiwać plan spłaty zadłużenia, a jeżeli, to 
na bardzo niskim poziomie, co w relacji do wielkości zadłużenia stawia pod znakiem 
zapytania sensowność uruchamiania procedury upadłościowej, która również sama 
w sobie generuje koszty, być może często większe niż kwoty przewidziane w planie 
spłaty, 
3) brak regulacji prawnych, które przewidywałaby obowiązek wykonania planu 
spłaty za upadłego dłużnika w sytuacji zdarzeń nadzwyczajnych, jak niezawiniona 
trwała utrata pracy, choroba itd., 
4) głównym składnikiem masy upadłości będzie lokal mieszkalny upadłego, który 
wraz z wnioskiem o upadłość deklaruje się dobrowolnie wydać do masy upadłości 
i sam spieniężyć lub zezwolić na spieniężenie przez syndyka, tym samym pozbawia-
jąc się dachu nad głową, co prawda może otrzymać rekompensatę w wysokości od 
12 do 24 średnich czynszów najmu w danej miejscowości, niemniej długoterminowo 
nie rozwiązuje to problemu. Gdyby natomiast dłużnik świadomie bronił się przed eg-
zekucją, to przy dzisiejszych prawnych uregulowaniach jest prawie pewne, że w każ-
dym przypadku może wydłużyć eksmisję na wiele lat, z pewnością dłużej niż na dwa 
lata, co z czysto ekonomicznego punktu widzenia jest korzystniejsze dla dłużnika, 
a dodatkowo przy eksmisji, gmina musi zapewnić lokal zastępczy o czym w przypad-
ku upadłości się nie mówi, 
5) warunkiem przeprowadzenia upadłości jest wyjawienie i wydanie całego mająt-
ku do masy upadłości, a w przypadku, gdy upadły nie wskaże lub nie wyda syndy-
kowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje 
ciążących na nim obowiązków, sąd ma prawo umorzenia postępowania upadłościo-
wego, co nie cofa czynności już dokonanych na majątku dłużnika. Dłużnik w tej sy-
tuacji pozostaje pozbawiony wszystkich jego dóbr uzyskanych własną pracą swoją 
i jego bliskich, zostaje zepchnięty na margines egzystencji i przejściowa opłata czyn-
szu za mieszkanie nic w tym nie pomoże, ponieważ rynek pracy jest bardzo trudny 
i możliwości zarobkowe bardzo ograniczone,
6) dłużnik ryzykuje, że wszczynając postępowanie upadłościowe spowoduje 
uszczerbek w majątku swoich bliskich, którzy poręczali jego długi lub do nich przy-
stępowali, gdyż po spieniężeniu majątku to właśnie do nich będą zwracać się wierzy-
ciele, co może spowodować również ich niewypłacalność, 
7) wszczynając postępowanie upadłościowe dłużnik godzi się na ponoszenie kosz-
tów związanych ze spełnianiem samych wymogów formalnych jak kooperacja z są-
dem, syndykiem, sporządzanie planu spłaty, przedkładanie regularnych sprawozdań 
itd., co z pewnością będzie rzutowało na jego efektywność na rynku pracy, ale i same 
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koszty bezpośrednie, związane z przeprowadzeniem postępowania upadłościowe-
go i likwidacją masy upadłości mogą być znaczne w relacji do wielkości zadłużenia,
8) w przypadku dłużników zamężnych/żonatych cały majątek wspólny istniejący do 
dnia ogłoszenia upadłości wchodzi do masy upadłości, dopiero z dniem ogłoszenia 
upadłości jednego z nich powstaje ustrój rozdzielności majątkowej (art. 124 PrUpN). 
Oznacza to, że tacy dłużnicy będą się przygotowywać do upadłości, aby uratować 
część majątku wspólnego, a od dnia otwarcia postępowania upadłościowego jedno 
z nich będzie na utrzymaniu drugiego.

W świetle powyższego nie ma racjonalnych przesłanek występowania z wnioskiem 
o upadłość przez dłużnika konsumenta (w obecnym kształcie przepisów wierzyciele nie 
mogą występować z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenta), gdyż z jego punk-
tu widzenia upadłość konsumencka nie rozwiąże jego problemów i nie ułatwi mu życia, 
a istnieje wiele innych możliwości jak bronić się przed egzekucją indywidualną i z czasem 
rozpocząć w miarę „normalne” funkcjonowanie. 

Zakończenie

Patrząc na kształt choćby przepisów o upadłości konsumenckiej, zauważa się, że otoczenie 
prawne jest tworzone na zamówienie dla określonych grup interesów. Tą najważniejszą gru-
pą interesów, która steruje całym światem politycznym, jest międzynarodowa finansjera. 
Rządzący stali się bezwolnymi zakładnikami celów realizowanych przez niewielką grupę ste-
rującą światowymi finansami. Po zmianie systemu gospodarczego, zachłyśnięci demokracją, 
a raczej jej iluzją, którą wyidealizowaliśmy przez ponad 50 lat systemu gospodarki planowej, 
nie zauważyliśmy, że spod naszej kontroli wymykają się sfery niezbędne dla naszego bez-
pieczeństwa i dobrobytu. Nie wiedzieliśmy, że walczyliśmy o wolność nie dla siebie, ale dla 
światowej finansjery, dla rozszerzenia jej wpływów i zniewolenia kolejnych milionów obywa-
teli. Nie wiedzieliśmy, że światowa finansjera ma plan wobec naszego kraju i wdroży w życie 
swoje motto „nieważne kto rządzi, ważne kto emituje pieniądz”2. Obywatele polscy wstę-
pujący do nowej demokracji 25 lat temu nie byli zbytnio zamożni, posiadali głównie spół-
dzielcze prawa do lokali mieszkalnych, posługiwali się niezbędnym majątkiem ruchomym, 
który w większości był ich własnością i raczej nie byli zadłużeni. Możliwość zaciągania długu 
była ograniczona, a te pożyczki i kredyty, których udzielano, były tak zabezpieczone, że nie 
stanowiły zagrożenia zarówno dla dłużnika, jak i państwowej organizacji pożyczkowej. Wraz 
z nowym bytem społecznym wszystko uległo zmianie. Dzisiaj nie jest możliwe zrealizowa-
nie żadnej większej potrzeby bytowej bez zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Dotyczy to po-

2 Powiedzenie to przypisuje się Mayer Amschel Rothschild.
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szczególnych obywateli, ale i całego państwa. Cały czas odbywa się proces wywłaszczania 
obywateli i państwa, zasoby wypracowane i przekazane przez poprzednie pokolenia 
są zamieniane na dług, a strażnikiem tego procesu są politycy ze swoim ustawodaw-
stwem zastrzegającym ten proceder dla światowej finansjery.

Instytucja upadłości konsumenckiej winna być prawidłowo unormowana z uwagi na 
postępujące zadłużenie społeczeństwa i idące za nim liczne zagrożenia społeczno-ekono-
miczne, które w dalszej perspektywie czasu mogą mieć niepowetowane konsekwencje 
dla całego społeczeństwa. Demokratyczne prawodawstwo musi odpowiadać duchowi 
czasu i tworzyć normy prawne, regulujące niepokojące zjawiska społeczne, ujawniające 
się w nowoczesnych, globalnych systemach społecznych. Niemniej jednak upadłość kon-
sumencka winna chronić zarówno interesy wierzycieli, jak i dłużników, wszyscy winni być 
równi wobec prawa i nadmierne uprzywilejowanie jednej ze stron narusza równowagę 
naturalną, powodując nieprawidłowości i wyzwalając niewłaściwe postawy. Udzielanie 
kredytów i pożyczek jest działalnością regulowaną, w związku z czym zajmujące się nią 
podmioty dysponują profesjonalnymi narzędziami do wykonywania swoich czynności. 
Tym samym należałoby oczekiwać, że właściwie oceniają możliwości swoich klientów, 
a konsekwencje ich ewentualnej niewypłacalności winny wkalkulowywać w ryzyko pro-
wadzenia działalności gospodarczej (responsible lending). W świetle tego nie ma podstaw, 
aby ustawowo uprzywilejowywać instytucje finansowe jako wierzycieli w stosunku np. do 
krawca, który uszył ubranie dla dłużnika i nie otrzymał za nie wynagrodzenia.
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Wstęp
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wych), oraz w samych gospodarstwach domowych doprowadziły do powstania na prze-
łomie lat 60 i 70 XX w. w USA nowego rodzaju aktywności w obszarze usług finansowych 
dla gospodarstw domowych – doradztwa finansowego i nowego zawodu finansowego 
– osobistego doradcy finansowego (personal financial advisor/planner). Nowością w sto-
sunku do oferowanych gospodarstwom dotychczas usług finansowych było poszukiwa-
nie rozwiązań i produktów optymalnych z punktu widzenia celów i sytuacji konkretnego 
klienta. Doradztwo finansowe oznacza bowiem diametralną zmianę optyki działalności – 
z dotychczasowej koncentracji na celach instytucji finansowych na orientację na kliencie 
indywidualnym, jego celach (krótko i długookresowych) i potrzebach oraz kreowaniu dla 
niego wartości. Narzędzia pracy doradcy finansowego to kalkulator finansowy i osobisty 
plan finansowy. Doświadczenia międzynarodowe w obszarze doradztwa finansowego 
w państwach wysoko rozwiniętych wskazują na wysoki potencjał rozwoju tej branży 
oraz obiecujące perspektywy na przyszłość i są cenne dla Polski, gdzie usługi i zawód 
doradcy są we wstępnej fazie rozwoju. Dopiero bowiem w 2010 r. zawód doradcy został 
wpisany przez MPiPS na listę zawodów w Polsce po numerem 241202, oddzielając go 
od pośrednika finansowego, a w 2013 r. przyjęto Krajowy Standard Kompetencji Zawo-
dowych dla zawodu doradca finansowy. Nadal toczy się dyskusja na temat docelowego 
statusu prawnego, standardów i regulacji zawodu doradcy w Polsce. Hipoteza badawcza 
artykułu brzmi następująco: rozwój zawodu doradcy finansowego w Polsce napotyka 
obecnie na wiele barier i ich usunięcie w przyszłości będzie decydowało o perspekty-
wach rozwoju branży usług doradczych. Celem artykułu jest przedstawienie stanu roz-
woju doradztwa finansowego w Polsce i w skali międzynarodowej oraz próba oceny 
na przyszłość. Metody wykorzystane w artykule to analiza literatury, aktów prawnych 
i statystyk oraz własne badanie przeprowadzone wśród 177 doradców finansowych po-
siadających certyfikat Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Europe w Bad 
Homburg przy udziale i patronacie honorowym Europejskiej Federacji Doradców Finan-
sowych EFFP Polska. Badanie było przeprowadzone w miesiącach czerwiec-lipiec 2014 
r. techniką ankiety e-mailowej, kierowanej do wszystkich doradców w Polsce, posiada-
jących certyfikat EFG (European Financial Guide) lub EFC (European Financial Consultant). 

Identyfikacja doradztwa w obszarze finansów osobistych 
i gospodarstw domowych 

Optymalizacja w zakresie finansów osobistych wymaga podejmowania przez gospodar-
stwo domowe i jego członków racjonalnych decyzji w różnych obszarach – oszczędzania 
i inwestowania, kredytowania i zarządzania długiem, zarządzania ryzykiem i ubezpiecza-
nia się, w sferze rozliczeń i gromadzenia kapitału emerytalnego, a także sukcesji majątko-
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wej (estate planning). W każdym z tych obszarów możliwe jest dokonywanie optymaliza-
cji podatkowej, czyli wykorzystywanie legalnych metod prowadzących do zmniejszenia 
obciążeń podatkowych. Racjonalność działań gospodarstwa domowego jest niezbędna, 
aby mówić o zarządzaniu finansami osobistymi (gospodarstwa domowego). Korelatem 
tej racjonalności jest odpowiednia wiedza ekonomiczno-finansowa oraz świadomość ce-
lów, potrzeb i instrumentów zarządzania. Współcześnie finanse, w tym finanse osobiste 
i gospodarstw domowych jako dyscypliny naukowe, przeżywają renesans, czego wyra-
zem są nanofinanse (finanse codzienności) [por. Solarz] czy neurofinanse.

W krajach wysoko rozwiniętych w proces planowania finansów osobistych lub sze-
rzej zarządzania finansami osobistymi włączane są podmioty zewnętrzne – doradcy fi-
nansowi, którzy dostarczają gospodarstwom domowych unikalnej wiedzy i kompetencji 
w obszarze znajomości dostępnych instrumentów i kontraktów finansowych. Posiadają 
oni również siłę przetargową względem instytucji finansowych. Cele gospodarstwa 
domowego i poszczególnych jego członków koncentrują się na zaspokojeniu potrzeb 
zbiorowych i indywidualnych na jak najwyższym poziomie. Zakres zadań doradcy finan-
sowego określony jest w standardach kompetencji zawodowych zatwierdzonych przez 
MPiPS w 2013 r. i należy do niego m. in: nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z klientem, 
analizowanie sytuacji i potrzeb finansowych klienta, diagnozowanie wiedzy i doświad-
czenia klienta w zakresie planowania finansów osobistych i produktów finansowych, 
przygotowanie porady finansowej – długookresowego planu finansowego dla danego 
klienta, przekazanie klientowi porady finansowej – indywidualnego planu finansowego 
dla danego klienta, dobór i ewentualna sprzedaż produktów finansowych w ramach rea-
lizacji celów finansowych określonych w indywidualnym planie finansowym, monitoro-
wanie i ocena realizacji indywidualnego planu finansowego, sytuacji finansowej klienta 
oraz ewentualne korygowanie planu. 

Przyczyny korzystania z usług doradców finansowych przez 
gospodarstwa domowe

Korzystanie przez gospodarstwa domowe z usług zewnętrznych profesjonalistów, jakimi 
są doradcy finansowi ma wiele przesłanek. Najważniejszą z nich są przemiany na rynkach 
finansowych i w strukturze podmiotowej i przedmiotowej systemu pośrednictwa finanso-
wego, co przejawia się coraz większą ilością oferentów usług dla klientów indywidualnych 
oraz proponowanych przez nich rozwiązań finansowych (instrumentów finansowych). 
Proces dyferencjacji (różnicowania) co do szerokości i długości asortymentowej oferty in-
stytucji finansowych jest wzmagany przez silną konkurencję, innowacje technologiczne 
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i zmieniające się potrzeby klientów detalicznych, a także przenoszenie rozwiązań funkcjo-
nujących na innych rynkach do Polski. Kolejną ważną przyczyną korzystania z usług dorad-
ców finansowych jest brak czasu na samodzielne porównywanie ofert, brak umiejętności 
i wiedzy do prawidłowego porównywania produktów finansowych, niski poziom wiedzy 
ekonomiczno-finansowej w obszarze umów konsumenckich, w szczególności kredyto-
wych, i skutków konkretnych zapisów. Doradca finansowy może być – wobec coraz bardziej 
rozbudowanych obowiązków informacyjnych ze strony instytucji finansowych w stosunku 
do klientów będących konsumentami – osobą wyjaśniającą niezrozumiałe zapisy kontrak-
tów finansowych, uświadamiającą co do praw i obowiązków, jakie mają klienci. Doradca 
finansowy może również poprzez swoją długoterminową działalność i pozycję na rynku 
mieć znacznie większą siłę przetargową wobec instytucji finansowej niż sam konsument. 
Doradca finansowy przygotowuje zatem klienta do kontaktu z instytucją finansową – ban-
kiem, zakładem ubezpieczeń, funduszem emerytalnym czy inwestycyjnym, domem ma-
klerskim, a także pośrednikiem finansowym jako sprzedawcą produktów finansowych. 
Można podnieść argument, że to właśnie te instytucje powinny świadczyć usługi dorad-
cze wobec swoich klientów, jednak istnieje przeświadczenie, że nie leży to w interesie tych 
instytucji. W opinii autora myślenie takie jest krótkowzroczne, ponieważ bezpieczeństwo 
konsumenta w długim okresie przekłada się na bezpieczeństwo finansowe instytucji go 
obsługujących, a trudności ze spłatą kredytów nie są tylko problemami samych klientów, 
ale przede wszystkich banków-kredytodawców.

Odnoszenie korzyści z doradztwa finansowego można zidentyfikować zarówno na po-
ziomie gospodarstw domowych, jak i całej gospodarki [Waliszewski 2014]. Ponadto doradcy 
finansowi działający rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie mogą wzmocnić system ochrony 
konsumenta usług finansowych. Jak wskazuje kontrola NIK, ochrona praw klientów rynku 
finansowego w Polsce była w latach 2011-2013 nieskuteczna. Działalność Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych 
i powiatowych rzeczników konsumentów, choć prowadzona zgodnie z prawem, nie stwa-
rzała klientom rynku finansowego dostatecznej ochrony [Informacja o wynikach kontroli NIK 
2014, Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego].

Doświadczenia międzynarodowe w zakresie rozwoju usług 
doradczych dla gospodarstw domowych 

Na najstarszym i najbardziej rozwiniętym rynku usług doradztwa finansowego w USA 
według danych z badania Survey of Consumer Finances w 2013 r. z usług doradztwa w pla-
nowaniu finansów osobistych korzystało ponad 35,5 mln gospodarstw domowych, co 
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daje wskaźnik na poziomie 29%. W porównaniu z rokiem 1998 nastąpił wzrost o blisko 8 
punktów procentowych, co oznaczało w wartościach bezwzględnych blisko 14 mln go-
spodarstw domowych [Hanna 2011]. Jednocześnie według danych Biura Statystyki Pracy 
(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS) [Occupational Employment Statistics, The U.S. Bureau 
of Labor Statistics] w 2012 r. zawód doradcy finansów osobistych (personal financial plan-
ner) wykonywało 223 400 osób, podczas gdy w 1999 r. było to 79 970 osób. Szczególny 
wzrost zatrudnienia w tym zawodzie nastąpił w okresie boomu przed kryzysem finanso-
wym (2007-2009). W USA nadzorem nad działalnością doradców finansowych zajmuje 
się Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), która prowadzi monitoring ponad 
100 typów doradców finansowych różniących się zakresem specjalizacji, systemem cer-
tyfikacji i przestrzeganym kodeksem etycznym oraz zasadami dostępu do zawodu, zasa-
dami ciągłego doskonalenia zawodowego. 

Wykres 1. Charakterystyka doradców finansowych w USA
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hanna S.D. (2011), The Demand for Financial Planning Servi-
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of Labor Statistics.

Standard certyfikacji doradców finansowych CFP (Certified Financial Planner) jest zna-
ny nie tylko w USA, ale również w skali międzynarodowej – w końcu 2014 r. na całym 
świecie certyfikat CFP posiadało 157 586 doradców, z tego 45% w USA. Z prognoz BLS 
wynika, że w 2022 r. w USA będzie 283 700 doradców finansowych, co oznacza wzrost 
o 27% w stosunku do 2012 r. szybszy niż w przypadku zawodów finansowych (13%) i za-
wodów ogółem (11%). Świadczy to o nadal dużym potencjale rozwojowym usług dorad-
czych dla gospodarstw domowych w USA.

Drugim rynkiem o najdłuższej historii i poziomie rozwoju jest Wielka Brytania, której 
system finansowy jest modelowo zbliżony do systemu amerykańskiego (model anglo-
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saski, angloamerykański, rozwiniętego rynku kapitałowego). Począwszy od 1985 r. roz-
poczyna się ekspansja zawodu doradcy finansowego, która zakończyła się z nastaniem 
współczesnego kryzysu finansowego. Na rynku brytyjskim funkcjonują rozwiązania 
najbardziej dojrzałe w całej Europie – począwszy od poziomu regulacji poprzez nadzór 
ze strony FCA, wcześniej FSA, poprzez wprowadzony od 2012 r. w ramach reformy RDR 
zakaz pobierania wynagrodzenia przez doradcę od instytucji finansowej w formie pro-
wizji (commission). Oznaczało to diametralną zmianę modeli biznesowych działających 
na rynku podmiotów i jednocześnie konieczność ustalenia wynagrodzenia za usługę 
doradczą, która musiała być opłacona przez klienta (fee). Szczególnie wprowadzenie re-
formy RDR związanej ze zmianą sposobu wynagradzania doradców, ale również wpro-
wadzającej konieczność kształcenia doradców finansowych i zdobywania przez nich 
kompetencji zawodowych oraz ciągłego ich doskonalenia potwierdzonego certyfikata-
mi, doprowadziło najpierw do drastycznego zmniejszenia liczby doradców finansowych 
(lata 2011-2012), a następnie jej stabilizacji (wykres 2). 

Wykres 2. Liczba doradców finansowych w Wielkiej Brytanii
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Źródło: dane otrzymane od brytyjskiego organu nadzoru finansowego FCA (Financial Conduct Authority).

Na rynku brytyjskim w segmencie ubezpieczeniowym, kredytów hipotecznych, 
produktów inwestycyjnych i emerytalnych dominują kanały pośrednie – z udziałem 
60%-80% w zależności od segmentu – obejmujące pośredników finansowych, agentów, 
brokerów i doradców finansowych. W strukturze doradztwa finansowego w Wielkiej 
Brytanii dominuje doradztwo inwestycyjne, ubezpieczeniowe i emerytalne, z niewielką 
rolą doradztwa kredytowego. 
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W przypadku Europy kontynentalnej można mówić o 2 modelach doradztwa fi-
nansowego – niemieckim i holenderskim i braku w każdym z nich jednolitych regulacji 
i nadzoru ze strony organu państwowego działalności doradców. Według danych FE-
CIF [White Book 2009] w Niemczech występuje najliczniejsza, bo licząca 300 tys. osób, 
grupa doradców finansowych nadzorowanych przez Zrzeszenie Niemieckich Izb Handlu 
i Przemysłu (Deutscher Industrie und Handelskammertag, DIHK). W ich strukturze domi-
nują agenci wyłączni (tied-agents) i multiagenci (multi-tied agents) z relatywnie niewiel-
kim udziałem brokerów (brokers) i plannerów finansowych (planners). W Bad Homburg 
w Niemczech ma siedzibę Europejska Akademia Doradztwa Finansowego EAFP oraz 
Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP (European Federation of Financial 
Professionals) – organizacje zajmujące się kształceniem, certyfikacją i standaryzacją za-
wodu doradcy finansowego zgodnie ze standardami EFFP. Jest to model doradztwa nie-
zależnego, nie realizowanego przez pracowników konkretnej instytucji finansowej np.: 
banku, ubezpieczyciela czy funduszu inwestycyjnego. W sierpniu 2014 r. wprowadzo-
no w Niemczech nowy typ doradcy finansowego – wynagradzanego honoraryjnie ze 
strony klienta (Finanzanlagenberater Vermittler auf Honorarbasis – fee only). Model holen-
derski doradztwa finansowego jest powiązany w dużej mierze z sektorem bankowym, 
a osoby zdobywające certyfikaty zgodne z holenderskim systemem standaryzacji i cer-
tyfikacji EFPA Europe (European Financial Planning Assosiation) z siedzibą w Barcelonie 
zasilają szeregi personelu działów banków odpowiedzialnych za obsługę najzamożniej-
szych klientów (private banking).

Stan rozwoju doradztwa finansowego w Polsce – diagnoza 
i bariery

Zawód doradcy finansowego w Polsce ma niezbyt długą historię, którą można określić 
na okres bliski jednej dekady. Działalność doradcza jest realizowana przez dwojakiego 
rodzaju podmioty – niezależnych doradców finansowych prowadzących jednoosobo-
wą działalność gospodarczą, którzy nie są etatowymi pracownikami żadnej z instytucji 
finansowych lub spółki doradztwa finansowego, najczęściej działające w skali ogólno-
polskiej poprzez sieci oddziałów (instytucje doradztwa finansowego). Podsegment do-
radztwa niezależnego ma swoje początki w podmiotach okołofinansowych – agentach 
i brokerach ubezpieczeniowych oraz pośrednikach kredytowych, którzy rozszerzyli za-
kres swoich usług o doradztwo finansowe związane z budowaniem długoterminowego 
planu. Jest on zasilany przez osoby odchodzące z dużych instytucji finansowych, uczest-
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niczących w konsolidacji (fuzje, przejęcia) lub przechodzących restrukturyzację – ban-
ków, zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych. 

Ze względu na brak regulacji i oficjalnego rejestru trudna jest identyfikacja dokład-
nej liczby takich doradców. Jedyne dane jakie są dotyczą wydanych w Polsce certyfika-
tów przez europejskie organizacje EFFP i EFPA Europe (wykres 3). Największą liczbę cer-
tyfikatów – ok. 1400 – wydała EFFP, a blisko 400 EFPA. Nie są natomiast znane statystyki 
związane z wartością czy ilością usług finansowych, które udało im się zarekomendować 
lub które ostatecznie klient wybrał. 

Wykres 3. Liczba doradców finansowych w Polsce certyfikowanych wg standardu 
EFPA i EFFP
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dzień 1.03.2015 r. 

Podsegment spółek (instytucji) doradztwa finansowego wywodzi się z pośred-
nictwa w zakresie kredytów hipotecznych dla osób fizycznych (np.: Expander, Open 
Finance, Dom Kredytowy Notus), następnie dywersyfikowanego o produkty inwesty-
cyjne, ubezpieczeniowe, kredyty gotówkowe i dla firm. Największe firmy z tego seg-
mentu są zrzeszone w Związku Firm Doradztwa Finansowego, który gromadzi dane 
o wartości sprzedanych przez zrzeszone spółki kredytów hipotecznych, produktów 
inwestycyjnych i kredytów gotówkowych. Spółki zrzeszone w ZFDF największy udział 
mają w sprzedaży kredytów hipotecznych na rzecz banków, bo wynosi on ok. 40%. 
W przypadku kredytów gotówkowych udział ten jest znacznie niższy, według danych 
za 2013 r. BIK i ZFDF wyniósł on poniżej 2% w kredytach konsumpcyjnych (ratalnych 
i gotówkowych) ogółem (wykres 4). 
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Wykres 4. Sprzedaż produktów finansowych przez spółki doradztwa zrzeszone w ZFDF
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze spółek i ZFDF.

Jak wynika z danych spółki Open Finance, prowizja za produkty kredytowe w latach 
2008-2011 wzrosła z 2,2% do 3,36%, a za produkty inwestycyjne od 3,39% do 6,11% w la-
tach 2008-2009, a następnie w latach 2010-2011 zmniejszyła się z 3,61% do 2,03% [Ba-
rembruch 2012]. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autora zarówno wśród 177 doradców 
posiadających certyfikat wydany zgodnie z europejskimi standardami EFFP, jak i spółek 
doradztwa finansowego zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego za usługi 
doradcze otrzymują oni wynagrodzenie – doradcy działający niezależnie w większości, 
a spółki doradztwa finansowego wyłącznie – ze strony współpracujących z nimi insty-
tucji finansowych w postaci prowizji za sprzedaż produktów finansowych. Wynika to 
z wielu przyczyn, które są jednocześnie barierami rozwoju rynku usług prawdziwego 
doradztwa finansowego – niezależnego, rzetelnego i bezstronnego (obiektywnego), 
nastawionego na realizację celów klienta i jednocześnie przez niego opłacanego:

 · niechęć do płacenia za usługi doradcze, gdy panuje powszechne przekonanie, że są 
one darmowe; 
 · niski poziom wiedzy ekonomiczno-finansowej w społeczeństwie, co przekłada się 

na brak świadomości korzyści płynących z zarządzania finansami osobistymi;
 · brak świadomości korzyści z angażowania w proces planowania finansów osobi-

stych zewnętrzny podmiot – doradcę, który powinien być profesjonalistą i dbać o in-
teres klienta;
 · brak woli ze strony instytucji finansowych do wykształcenia i rozwoju zawodu doradcy fi-

nansowego w Polsce, jako godzącego w ich krótkoterminowe plany sprzedażowe.;

Doradztwo finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju na tle doświadczeń 
międzynarodowych
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 · brak nawyku oszczędzania, głównie celowego i długoterminowego, impulsywne zacho-
wania konsumpcyjne i życie na kredyt; 
 · negatywne społeczne postrzeganie zawodu doradcy finansowego, najczęściej zwią-

zane z posługiwaniem się nazwą zawodu przez pośredników finansowych – kredyto-
wych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych;
 · nagłośnione medialnie przypadki antydoradztwa prowadzącego do złej sprzedaży 

(misselling) np.: walutowe kredyty hipoteczne, długoterminowe polisolokaty, ubez-
pieczeniowe fundusze kapitałowe i obawa klientów przez skorzystaniem z usług nie-
uczciwego doradcy. 

Rynek usług doradczych w Polsce jest ilościowo bardzo rozdrobniony, choć wartoś-
ciowo tj. z punktu widzenia wolumenu sprzedanych produktów finansowych dominują 
spółki zrzeszone w Związku Firm Doradztwa Finansowego. Współczesny kryzys na ryn-
kach finansowych odcisnął swoje piętno również na segmencie doradztwa finansowe-
go – a działaniami dostosowawczymi spółek były grupowe zwolnienia, restrukturyzacja, 
fuzje i przejęcia, obniżanie kosztów stałych, a gdy te działania nie przynosiły rezultatu 
dochodziło do spektakularnych upadłości (np.: A-Z Finanse, Money Expert), które jesz-
cze bardziej potęgują strach przed skorzystaniem z usług takich podmiotów. 

Perspektywy rozwoju doradztwa finansowego w Polsce 
a doświadczenia międzynarodowe 

Pomimo, że w najnowszym ustawodawstwie unijnym dużą rolę przykłada się do zwięk-
szania poziomu ochrony konsumenta usług finansowych poprzez rozbudowane obo-
wiązki informacyjne ze strony instytucji finansowych wobec konsumentów, szczegól-
ne uprawnienia konsumentów np.: w zakresie odstąpienia od umowy i jego skutków, 
wcześniejszej spłaty kredytu, badania odpowiedniości i dopasowania zaproponowa-
nych rozwiązań do sytuacji – obecnej i perspektywicznej konsumenta, a także kładzie 
się nacisk na działalność edukacyjną, to w praktyce wdrożenie tych przepisów w życie 
może oznaczać paradoksalnie mniejszy niż zakładano wpływ na efektywny poziom 
ochrony konsumenta w poszczególnych segmentach rynku finansowego – bankowe-
go, w tym głównie kredytowego, inwestycyjnego i ubezpieczeniowego. Ochrona przez 
informację i szczególne uprawnienia konsumenta, której model jest wdrażany obecnie 
w Unii Europejskiej, zakłada, że konsumenci mają odpowiednią wiedzę i świadomość 
ekonomiczno-finansową, działają racjonalnie i potrafią zrozumieć skomplikowane za-
pisy kontraktów finansowych. W praktyce założenie takie jest dalekie od rzeczywistej 
sytuacji, ponieważ jak wskazują badania, poziom wiedzy ekonomicznej jest daleki od 
doskonałości, a finanse behawioralne wskazują na istnienie odstępstw od racjonalno-
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ści (tzw. inklinacji behawioralnych). Generowanie dziesiątków czy setek stron dodat-
kowych informacji, formularzy, tabel, regulaminów nie przyczynia się paradoksalnie 
do większej ochrony konsumenta. Istnieją poglądy, że przeregulowanie odnosi skutek 
przeciwny do założonego – zamiast sprzyjać rozwojowi poszczególnych segmentów 
rynku finansowego, hamuje ten rozwój. Podkreśla się przy tym, że idealnym stanem 
byłyby odpowiedzialne zachowania finansowe konsumentów w różnych obszarach 
finansów osobistych, w tym w szczególności odpowiedzialne zadłużanie się przez kre-
dytobiorców (responsible borrowing) i odpowiedzialne inwestowanie przez inwestorów 
indywidualnych (responsible investing). 

Aktualne prawodawstwo unijne w obszarze finansowym w fazie wdrożeniowej tj. 
dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFID II, Markets in Finan-
cial Instruments Directive) i dyrektywa hipoteczna (MCD, Mortgage Credit Directive) oraz 
w fazie projektowej tj. dyrektywa w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD2, 
Insurance Mediation Directive) akcentuje potrzebę zdefiniowania pojęcia doradztwa fi-
nansowego w różnych segmentach rynku usług finansowych. W tabeli 1 przedstawiono 
zakres doradztwa finansowego w różnych obszarach zachowań finansowych gospo-
darstw domowych, wynikających z tych dyrektyw. 

Tabela 1. Zakres i istota typów doradztwa dla konsumentów w dyrektywach UE
Typ Dyrek-
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Istota doradztwa
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Doradztwo inwestycyjne oznacza świadczenie na rzecz klienta, na jego wniosek 
albo z inicjatywy firmy inwestycyjnej, osobistej rekomendacji w odniesieniu do 
jednej lub większej liczby transakcji na instrumentach finansowych.
Doradztwo inwestycyjne zależne opiera się na bardziej ograniczonej analizie róż-
nych rodzajów instrumentów finansowych, zakres ogranicza się do instrumentów 
finansowych emitowanych lub dostarczanych przez podmioty mające bliskie po-
wiązania z firmą inwestycyjną lub posiadające jakiekolwiek inne stosunki prawne 
lub gospodarcze, takie jak stosunki umowne, na tyle bliskie, że stwarzają ryzyko 
naruszenia podstaw niezależności świadczonego doradztwa.
Doradztwo inwestycyjne niezależne oznacza usługę, w przypadku której przed 
dokonaniem osobistej rekomendacji należy ocenić wystarczająco szeroką gamę 
produktów różnych dostawców, przy czym nie muszą to być oceniane produkty 
inwestycyjne oferowane na rynku przez wszystkich dostawców lub emitentów, 
lecz gama instrumentów finansowych nie powinna ograniczać się do instrumen-
tów finansowych wyemitowanych lub dostarczanych przez podmioty mające bli-
skie powiązania z firmą inwestycyjną lub inne stosunki prawne lub gospodarcze, 
takie jak stosunek umowny, które są tak bliskie, że mogą zagrażać niezależności 
świadczonego doradztwa. W ramach świadczenia niezależnych usług doradztwa 
inwestycyjnego wynagrodzenie, prowizje lub korzyści niepieniężne wypłacane 
lub przekazywane przez osobę w imieniu klienta powinny być dozwolone jedynie 
wówczas, gdy osobie tej jest wiadome, że takie płatności wykonano w imieniu tej 
osoby oraz że kwota i częstotliwość wszelkich płatności została uzgodniona po-
między klientem a firmą inwestycyjną, nie zaś określona przez osobę trzecią. 
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Usługi doradcze oznaczają osobiste rekomendacje przedstawiane konsumentowi 
w odniesieniu do co najmniej jednej transakcji odnoszącej się do umowy o kre-
dyt, stanowiące usługę odrębną od udzielenia kredytu i od czynności w zakresie 
pośrednictwa kredytowego.
Niezależne doradztwo oznacza świadczenie usług, gdy: 
a) kredytodawcy, pośrednicy kredytowi lub wyznaczeni przedstawiciele świad-
czący usługi doradcze analizują wystarczająco dużą liczbę umów o kredyt dostęp-
nych na rynku; oraz
b) kredytodawcy, pośrednicy kredytowi lub wyznaczeni przedstawiciele nie 
otrzymują wynagrodzenia za takie usługi doradcze od jednego kredytodawcy lub 
większej ich liczby.
Pośrednicy i doradcy kredytów hipotecznych będą musieli posiadać polisę odpo-
wiedzialności OC na wypadek wyrządzenia szkody swoją działalnością.
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Doradztwo oznacza udzielenie klientowi rekomendacji na jego żądanie lub z inicjaty-
wy zakładu ubezpieczeń lub pośrednika ubezpieczeniowego;
„Niezależne doradztwo” – pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń:
a) dokonuje oceny wystarczająco dużej liczby produktów ubezpieczeniowych 
dostępnych na rynku. Produkty ubezpieczeniowe powinny być zróżnicowane pod 
względem rodzaju i emitentów lub dostawców produktów i nie powinny ograniczać 
się do produktów ubezpieczeniowych wyemitowanych lub dostarczonych przez 
podmioty mające bliskie powiązania z danym pośrednikiem ubezpieczeniowym lub 
zakładem ubezpieczeń; oraz
b) nie może, w związku ze świadczeniem usługi na rzecz klientów, akceptować ani 
przyjmować honorarium, prowizji lub innych korzyści pieniężnych uiszczanych lub 
przekazywanych przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę działającą w imieniu 
osoby trzeciej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów 

o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/

UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (MCD),

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instru-

mentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MiFID II)

• Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego 

(wersja przekształcona) /* COM/2012/0360 final – 2012/0175 (COD) (projekt IMD2).

Ujęcia te wskazują na fragmentaryczne podejście do doradztwa finansowego, po-
nieważ dotyczy ono odrębnie doradztwa kredytowego, inwestycyjnego i ubezpiecze-
niowego. Doradztwo to nie jest również oparte o osobisty plan finansowy, który zawiera 
diagnozę sytuacji finansowej klienta, identyfikację jego celów w krótkim, średnim i dłu-
gim horyzoncie czasowym oraz rekomendacje co do sposobów optymalnej realizacji 
tych celów z wykorzystaniem różnych instrumentów finansowych. Jest to jednocześnie 
doradztwo finansowe świadczone przez pracowników instytucji finansowych – ban-
ków, funduszy i firm inwestycyjnych, ubezpieczycieli, a więc jest to doradztwo zależne, 
bo świadczone w ramach oferty danej instytucji finansowej lub jej grupy kapitałowej. 
Prawodawstwo unijne definiując usługę doradczą w różnych obszarach podobnie, jed-
nocześnie wskazując na możliwość świadczenia doradztwa w sposób zależny lub nieza-
leżny. W kontekście niezależności należy rozpatrywać co najmniej 2 kwestie – z jednej 
strony zakres oferowanych klientom usług i objęcie analizą większości usług danego 
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typu, a z drugiej strony sposób wynagradzania za tego typu usługi – wprowadzenie 
zakazu pobierania wynagrodzenia od instytucji finansowej lub jawność poziomu wy-
nagrodzenia pobieranego ze strony doradcy od instytucji finansowej. Pewnym novum 
jest wprowadzenie od marca 2016 r. na mocy dyrektywy hipotecznej obowiązku ubez-
pieczania się pośredników i doradców kredytowych w zakresie kredytów hipotecznych 
od odpowiedzialności cywilnej 

W perspektywie kolejnych dekad doradztwo finansowe powinno rosnąć w siłę, co 
będzie wynikało z następujących czynników: niewydolność systemu emerytalnego, 
wzrost świadomości i potrzeby zarządzania finansami osobistymi z wykorzystaniem 
podmiotów zewnętrznych, określenie prawnego statusu zawodu doradcy finansowego 
jako niezbędnej przesłanki legalnych i instytucjonalnych ram jego działalności. 

Warunkiem koniecznym jednak dla wzrostu branży doradztwa finansowego w Polsce 
jest, jak wynika z przeprowadzonych badań, określenie statusu prawnego zawodu, weryfi-
kacja kompetencji i wiedzy osób chcących świadczyć usługi doradcze, pewna forma regu-
lacji i kontroli ze strony organu nadzoru finansowego (KNF) np. w postaci wpisu do rejestru 
prowadzonego przez organ publiczny i rozdzielenie typowego pośrednictwa finansowe-
go związanego ze sprzedażą produktów finansowych konsumentowi od profesjonalne-
go doradztwa finansowego związanego z kreowaniem wartości dla klienta. W otoczeniu 
branży doradztwa należy wskazać również czynniki zewnętrzne wobec samych doradców 
i spółek doradczych, dotyczące przemian w zachowaniach finansowych gospodarstw do-
mowych. Dla wzrostu branży doradczej w Polsce niezbędna jest praca z klientem, jego 
edukacja i kształtowanie inteligencji finansowej. W obecnych uwarunkowaniach działal-
ności instytucji finansowych – dużych banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych, 
gdzie główną rolę odgrywa realizacja nałożonych odgórnie planów sprzedażowych, trud-
no o fachowe, niezależne doradztwo. Jedynym zawodem, który jest w stanie sprostać tym 
wyzwaniom jest doradca finansów osobistych wynagradzany przez klienta, niezależny, nie 
powiązany kapitałowo i wynagrodzeniem z instytucjami finansowymi, których produk-
ty oferuje w ramach rekomendacji w zakresie realizacji planu finansowego klienta. To co 
obecnie w Polsce obserwujemy w segmencie instytucji (spółek) doradztwa finansowego 
to raczej pośrednictwo finansowe, ponieważ wiodące instytucje w tym segmencie (Open 
Finanse, Expander, Aspiro, Xelion) powiązane są kapitałowo i wynagrodzeniem z bankami 
lub grupami bankowymi. W przypadku segmentu niezależnych kapitałowo doradców fi-
nansowych działających jednoosobowo nadal dominującą rolę pełni wynagrodzenie od 
instytucji, ale pojawiają się już inne formy gratyfikacji za świadczone usługi – wynagrodze-
nie za sporządzenie planu i jego korygowanie, wynagrodzenie od poziomu zarządzanych 
aktywów czy od wyników rekomendacji doradcy finansowego. Jest to relatywnie niski od-
setek całkowitego wynagrodzenia doradców finansowych.

Doradztwo finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju na tle doświadczeń 
międzynarodowych



276

Zakończenie

Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka badawcza jest ważna z praktyczne-
go i teoretycznego (naukowego) punktu widzenia. W polskim piśmiennictwie bowiem 
obserwujemy deficyt artykułów i książek poświęconych doradztwu finansowemu i pla-
nowaniu finansów osobistych – większość pozycji ma charakter poradników, a nie mo-
nografii, podręczników czy prezentacji autorskich badań w tym obszarze. Doświadczenia 
międzynarodowe państw wysoko rozwiniętych – USA, Wielkiej Brytanii, kontynentalnych 
krajów Europy Zachodniej wskazują na rosnącą rolę doradztwa i doradców we wspo-
maganiu gospodarstw domowych i ich członków w zarządzaniu finansami osobistymi. 
Rozwój i obecna rola zawodu w analizowanych krajach nie byłyby możliwe bez regulacji 
jego statusu prawnego, określenia miejsca wśród zawodów finansowych, a na najbar-
dziej rozwiniętych rynkach również poddania go nadzorowi ze strony organu nadzoru 
finansowego. Czerpiąc z tych międzynarodowych doświadczeń, rozwiązania w Polsce 
powinny iść w kierunku tworzenia ram instytucjonalno-prawnych działania i rozwoju 
doradztwa finansowego, oddzielenia go od typowego pośrednictwa poprzez określenie 
zakresu doradztwa zależnego i niezależnego oraz realizację na szeroką skalę działalności 
informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa o istnieniu zawodu i potencjalnych korzyś-
ciach, jakie niesie ze sobą włączenie doradcy w zarządzanie finansami osobistymi. Tak jak 
w każdym zawodzie finansowym, tak w przypadku doradztwa finansowego konieczne 
jest społeczne zaufanie, aby zawód i cała branża mogły się rozwijać. Wszystkie działania 
organizacji rządowych i pozarządowych np. stowarzyszeń doradców na rzecz kreowania 
i podtrzymywania tego zaufania należy uznać za pożądane w tej inicjalnej fazie, w jakiej 
zawód doradcy finansowego i cała branża doradztwa obecnie się w Polsce znajduje. 

Bibliografia

Barembruch A. (2012), Financial Advisory Market in Poland in the years 2008-2011, Regional Ma-
nagement – Theory, Practice and Development, Stefan Hittmar, ed., Faculty of Management 
Science and Informatics, University of Zilina, EDIS.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków in-
strumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MiFID II).

Krzysztof Waliszewski



277

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumen-
ckich umów o kredyt związanyoch z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 
2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (MCD).

FECIF White Book (2009).

Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego (2014), Informa-
cja o wynikach kontroli NIK.

Hanna S.D. (2011), The Demand for Financial Planning Services, “Journal of Personal Finance”, vol. 
10, No. 1, November.

History of Financial Advisory in Poland by the European Federation of Financial Advisers in Poland – 
EFFP POLAND (2012), Annual General Meeting, March. 

Jajuga K. (2008), Inwestycje w osobistym planowaniu finansowym [w:] K. Jajuga, T. Jajuga (red.), 
Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Occupational Employment Statistics, The U.S. Bureau of Labor Statistics.

Solarz J.K. (2012), Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Waliszewski K. (2014), Planowanie finansów osobistych (zarządzanie finansami osobistymi) 
z udziałem doradców finansowych – znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki, „Proble-
my Zarządzania”, t. 1, nr 4/2014.

Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczenio-
wego (wersja przekształcona)/* COM/2012/0360 final - 2012/0175 (COD) (projekt IMD2).

Krzysztof Waliszewski





Marcin Kuna1 
Społeczna Akademia Nauk

E-marketing i marketing w mediach społecznościowych 
a proces podejmowania decyzji zakupu w gospodarstwach 
domowych

E-Marketing and Social Media Marketing in Household Purchase 
Decision-Making Process

Abstract: In the age of digitalization traditional forms of marketing are slowly being repla-
ced by the categories of e-marketing and with it social media marketing. Use of marketing 
tools aims at affecting the consumer’s purchase decision process. In the following article I am 
performing a critical-comparative review of the available literature in the subject of relation 
between e-marketing, social media marketing and household’s purchase decision process. 
The analysis reveals that e-marketing and social media marketing can affect the household’s 
purchase decision making process - directly on the providers (the couple) and indirectly - on 
children. I also suggest the future research directions along with the possible methodology. 
Keywords: Social media marketing, purchase decision making process, E- WOM, house-
hold purchase behaviour

Wstęp

Na przestrzeni ostatniej dekady konsumenci rozpoczęli masową migrację w kierunku 
rynków cyfrowych, zyskując tym samym łatwiejszy dostęp do informacji o produkcie 
oraz możliwość jego natychmiastowego kupna bez potrzeby wychodzenia z domu. 
Zmienia to formę relacji między sprzedawcą a klientem oraz strukturę łańcucha dostaw 
produktu lub usługi. Internet stał się międzynarodowym medium komunikacyjnym, ła-
miącym bariery czasowe (możliwość komunikacji 24 godziny na dobę z praktycznie zero-
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wym opóźnieniem) oraz odległości. Medium internetowe otworzyło też nowe horyzonty 
w dziedzinach marketingu i reklamy [Thomas 1998].

Wyniki badań przeprowadzonych przez Alok Gupta, Bo-chiuan Su oraz Zhiping Wal-
ter dowodzą, że ponad 50% konsumentów ma tendencję do przechodzenia z zakupów 
off-line do on-line niezależnie od rodzaju kategorii produktu użytego w badaniach 
[Gupta et al. 2004]. W miarę wzrostu liczebności konsumentów on-line naturalnie zaczę-
ły rodzić się nowe dziedziny promocji i metody nawiązywania dialogu z klientem. Rezul-
tatem tego jest marketing internetowy jako pochodna marketingu cyfrowego, a zaraz 
po nim marketing w mediach społecznościowych [Kaznowski 2007, s. 163; Modrzewsl-
ki 2008, s. 49]. W dobie globalizacji i wszechobecnego dostępu do internetu kontakt 
z różnego rodzaju formami marketingu cyfrowego staje się dla konsumenta codziennoś-
cią. Dzięki swojej skuteczności marketing cyfrowy stopniowo staje się wiodącą formą 
promocji i rozwoju przedsiębiorstwa [Evans 2009]. Nauka o marketingu, tak jak sama 
dziedzina, bezustannie ewoluuje, dostosowując się tym samym do obecnie panujących 
trendów [Leeflang et al. 2014].

Odpowiednio zaprojektowana i przeprowadzona kampania marketingowa ma na celu 
między innymi wpływ na proces podejmowania decyzji o zakupie u potencjalnego klien-
ta. Istotną grupą docelową są w tym przypadku gospodarstwa domowe. W tym artykule 
uwagę skupiono na analizie wybranych publikacji w zakresie relacji między marketingiem 
internetowym, a dokładniej marketingiem w mediach społecznościowych, a procesem 
podejmowania decyzji o zakupie w gospodarstwach domowych. W końcowej części ar-
tykułu zasugerowane zostaną też kolejne kierunki badań autora w danych dziedzinach. 

Podstawowe pojęcia i opis narzędzi marketingowych 

Marketing w internecie

Jako dziedzina marketingu cyfrowego marketing w internecie skupia się wyłącznie na 
medium internetowym i nawiązuje do interakcji między marką a potencjalnym klientem. 
Marketing internetowy jest też często określany jako reklama w internecie lub reklama 
on-line. Podstawowym jego założeniem jest dostarczenie materiału lub wiadomości 
marketingowej czy reklamowej do potencjalnego klienta. Johan Strydom w swojej pub-
likacji Introduction to Marketing wskazuje trzy podstawowe cele każdej strategii marke-
tingu internetowego [Strydom 2004, s. 257]:

 · spowodowanie wzrostu sprzedaży, 
 · zmniejszenie kosztów biznesowych i promocyjnych, 
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 · poprawa komunikacji z klientem i innymi udziałowcami.
W tej publikacji wspomina on również o marketingu internetowym jako o części 

schematu komunikacji marketingowej (Marketing Communications Mix) [Strydom 2004, 
s. 142]. Poszczególnymi jego elementami są: 

 · advertising – reklama, 
 · sales promotion – promocja sprzedaży, 
 · direct marketing – marketing bezpośredni,
 · public relations (PR),
 · personal selling – sprzedaż bezpośrednia/osobista,
 · internet marketing – marketing internetowy.

Przy analizie dostępnych raportów z dziedziny marketingu internetowego daje się 
dostrzec coraz to nowe kategorie reklamy on-line. Istnieje już wiele form marketingu on-
-line, zaczynając od tradycyjnych banerów, kończąc na pozycjonowaniu stron interneto-
wych (SEO), w których podstawową rolę odgrywa wiedza nie tylko w zakresie teorii czy 
psychologii reklamy, ale informatyczna [Interactive Advertising Bureau 2013]. Do form 
marketingu internetowego zaliczamy między innymi:

 · e-mail marketing, 
 · search engine marketing (SEM) lub też search engine optimization (SEO),
 · pay per click, 
 · social media marketing,
 · display advertising, 
 · mobile advertising (szczególnie w ostatnich latach). 

Marketing on-line ma też na celu optymalizację strony internetowej firmy czy mar-
ki tak, aby stała się ona bardziej przystępna dla potencjalnego klienta lub/i wpływała 
na jego proces decyzyjny w kwestii zakupu produktu – szczególnie w dziedzinie e-com-
merce [Chen et al. 2010; Lee & Kozar 2006].

Warto tutaj wspomnieć o różnicy w efektywności różnych form marketingu interne-
towego w zależności od grupy docelowej. Istnieją tutaj także uwarunkowania etyczne, 
kulturowe itd. [Brettel & Spilker-Attig 2010; Engelen & Brettel 2011].

Marketing w mediach społecznościowych

Media społecznościowe (social media) to w prostej definicji zestaw narzędzi pozwalający użyt-
kownikom w sieci dzielić się i wymieniać informacją w różnorakiej formie [Kaplan & Haenlein 
2010]. Marketing w mediach społecznościowych (social media marketing) skupia się na kiero-
waniu klientów na wybrane strony internetowe, zaangażowaniu uwagi danego klienta (wpływ 
na proces decyzyjny zakupu) lub na budowaniu jego zaufania. Zazwyczaj kampanie marketin-
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gowe w mediach społecznościowych polegają na publikowaniu treści potencjalnie interesującej 
dla użytkownika bądź/i nawiązywaniu dialogu z potencjalnym klientem [Malthouse et al. 2013; 
Constantinides 2014]. Rezultatem i główną mocą napędową social media marketing jest reklama 
szeptana (electronic word of mouth). W ten sposób użytkownicy wchodzący w kontakt z reklamą 
przekazują jej treść dalej we własnej grupie społecznej [Litvin et al. 2008; Duan et al. 2008]. 

Proces podejmowania decyzji zakupu

Przed dokonaniem zakupu produktu bądź usługi konsument rozpoczyna proces decyzyjny doty-
czący zakupu. Oprócz wpływu działań marketingowych firmy, na ten proces składają się również m. 
in. doświadczenie oraz wpływ środowiska samego konsumenta. Karien Gerber w książce Consumer 
Behaviour opisuje następujący model procesu decyzyjnego zakupu [Gerber & Bothma, 2008]. 

Model 1. Proces podejmowania decyzji zakupu przez konsumenta 
(The consumer decision-making process)

 

Źródło: Gerber K. & Bothma, N. (2008), Consumer Behaviour, Textbook FET level 3.
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Przedstawiony na powyższym diagramie proces decyzyjny zakupu dzieli go na 3 
fazy: wkład (input), proces (process) i rezultat (output). On-line marketing może wpłynąć 
na każdą z nich dzięki działaniu reklamy szeptanej, dostępowi do informacji i wymianie 
doświadczeń, które umożliwia sieć. 

Decyzja zakupu w gospodarstwie domowym

Proces decyzyjny w gospodarstwie domowym przyjmuje różne formy w zależności od 
rynku i ekonomii kraju. Największą różnicę można dostrzec pomiędzy krajami wysoko 
i nisko rozwiniętymi. Poza oczywistymi aspektami takimi jak: finanse rodziny czy demo-
grafia, istotną zmienną w tym przypadku jest struktura rodziny. Proces decyzyjny zakupu 
przybierze inną formę w modelu rodziny bezdzietnej, a inny w modelu 2+2. Decydujący 
etap procesu decyzyjnego kupna produktu lub usługi można jednak też powiązać z po-
trzebami potomstwa, gdyż to właśnie ono będzie generować w rodzinie zdecydowaną 
większość kosztów [Chikweche et al. 2012; Ülger & Ülger 2012; Iii 1975]. Przykładowy 
model procesu decyzyjnego zakupu zaprezentowany przez Tendai Chikweche, John 
Stanton oraz Richard Fletcher dla rodziny z przynajmniej jednym potomkiem wygląda 
jak na modelu 2. W pierwszej kolejności to dzieci są odpowiedzialne za identyfikowanie 
problemu lub potrzeby (problem recognizer – working children). Następnie dany prob-
lem przechodzi przez proces decyzyjny, w którym rodzice (budget planner) podejmują 
decyzję o kupnie i ją egzekwują. 

Zbiorowe podejmowanie decyzji w gospodarstwie domowym

Należy zaznaczyć, iż decyzje zakupu w gospodarstwie domowym są podejmowane na pod-
stawie potrzeb konsumenckich wszystkich jej członków, toteż można określić ich charakter 
jako zbiorowy. Tak jak w przypadku przykładowego modelu (model 2) procesu decyzji kupna 
w gospodarstwie domowym, wpływ na decyzję o zakupie mają nie tylko rodzice, ale też dzieci, 
przykładowo kiedy to dzieci są inicjatorem procesu lub identyfikują potrzebę. Często to dzieci 
mogą wystąpić w roli eksperta do spraw produktu, posiadając obszerniejszą wiedzę o danym 
rynku, mogą być też kolektorem informacji [Chikweche et al. 2012]. Warto tutaj zwrócić uwagę 
na dostęp do informacji w przypadku wszystkich członków danej komórki społecznej. Dzięki 
medium internetu dostęp do informacji jest ułatwiony, co ma z kolei wpływ na samą decyzję za-
kupu [Brown & Venkatesh 2005]. Jak nietrudno się domyślić, proces ten łatwiej zachodzi w przy-
padku e-commerce. Tutaj kupujący nabywa informacje o produkcie i ma możliwość dokonania 
natychmiastowego zakupu w krótkim odstępie czasu [Van den Poel & Buckinx 2005]. 
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Model 2. Model procesu decyzyjnego kupna w gospodarstwie domowym

 

Źródło: Jensen (1990) [w:] Chikweche T., Stanton J. & Fletcher R. (2012), Family purchase decision making 

at the bottom of the pyramid.
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Cykl życia gospodarstwa domowego

Wspomniany proces wspólnego podejmowania decyzji o zakupie w gospodarstwie 
domowym może zachodzić w specyficznym miejscu cyklu i formie życia gospodarstwa 
domowego. Istotna tutaj jest też zależność posiadania mocy nabywczej przez wybra-
nych członków rodziny. Biorąc pod uwagę zmodernizowany cykl życia gospodarstwa 
domowego wg Gilly and Enis [1982], przestawiony przez Roberta E. Wilkesa (model 3), 
powyższy proces może mieć miejsce w przypadku modelu rodziny z dwoma lub jednym 
rodzicem plus dzieci (model tradycyjny) [Wilkes 1995]. 

Model 3. Zmodernizowany model życia gospodarstwa domowego

Źródło: Gilly and Enis (1982) [w:] Wilkes R.E. (1995), Household Life-Cycle Stages, Transitions,

and Product Expenditures.
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Rola mediów społecznościowych w marketingu

Narzędzia marketingu w mediach społecznościowych zaczęły dominować nad innymi 
formami marketingowymi. Stały się drogą nawiązania kontaktu z potencjalnym konsu-
mentem. Dzieje się tak, ponieważ platformy networkingowe (Facebook, Linkedin) czy 
mikroblogowe (Twitter) poza gromadzeniem wyjątkowo cennych danych o preferen-
cjach rynkowych klienta, pozwalają też na nawiązanie z nim bezpośredniego dialogu 
oraz stopniowe zdobywanie jego zaufania [Neti 2011; Balakrishnan et al. 2014]. Marke-
ting w mediach społecznościowych jako forma marketingu cyfrowego okazuje się nie-
zwykle skuteczny pod względem możliwości kierunkowania materiału marketingowego 
do odpowiedniej grupy odbiorców, dzięki dostępowi do informacji o zachowaniu użyt-
kowników i interakcji z poszczególnymi platformami [Tiago & Veríssimo 2014; Leeflang 
et al. 2014]. Jak mówi Tia Fisher [2009], z punktu widzenia marketera media społecznoś-
ciowe mogą się okazać bardzo efektywne pod względem kosztów, jednak Liana Evans 
zaprzecza temu stwierdzeniu, wymieniając serię praktyk przygotowawczych oraz cho-
ciażby roboczogodzin potrzebnych do zaprojektowania efektywnej kampanii marketin-
gowej w mediach społecznościowych [Fisher 2009; Evans 2011, s.13]. Media społecznoś-
ciowe szybko stały się platformami łączącymi ze sobą nie tylko znajomych i krewnych, ale 
też klienta i światowe (lub lokalne) marki. Doskonałym przykładem jest wykorzystanie 
w swojej kampanii reklamowej Facebooka przez markę MINI [De Vries et al. 2012; Hutter 
et al. 2013]. 

On-line WOM (E-WOM), czyli reklama szeptana

Jak podają Fernando R. Jiménez i Norma A. Mendoza, powołując się na badanie rynku 
konsumenckiego Freedman’a z roku 2011, aż 92% konsumentów poszukuje informacji 
na temat danego produktu w internecie i czyta opinie innych użytkowników na jego 
temat. Około 82% badanych przyznaje, że informacje, z jakimi mieli kontakt w sieci, miały 
wpływ na ich decyzje o zakupie danego produktu lub usługi. Daje się tu zauważyć dzia-
łanie reklamy szeptanej w internecie, czyli e-WOM (electronic word of mouth) [Jiménez 
& Mendoza 2013; Bansal & Voyer 2000; Park et al. 2009]. 

Wpływ środowisk internetowych na proces podejmowania decyzji zakupu był 
przedmiotem badań już pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Gerald Häubl w swoich ba-
daniach dowiódł, że poszukiwanie informacji o produkcie i gromadzenie wiedzy na jego 
temat przed kupnem jest korzystne dla samego klienta i prowadzi do większej satys-
fakcji po zakupie [Häubl 1999]. Jednak od tego czasu proces poszukiwania informacji 
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o produkcie ewoluował, a marketing cyfrowy wywiera na niego coraz większy wpływ 
[Senecal & Nantel 2004; Kulviwat et al. 2004]. Należy tutaj zaznaczyć, że nadal istnieje 
szeroka grupa konsumentów skłonna do podejmowania decyzji bazując na opinii bli-
skich bądź znajomych bardziej niż na wiedzy zasięgniętej z internetu [Kulviwat et al. 
2004; Bhatnagar & Ghose 2004]. 

Możliwości ukierunkowania procesów decyzyjnych, 
związanych z kupnem, w gospodarstwach domowych 
za pomocą mediów społecznościowych

Z punktu widzenia strategii marketingu możliwa jest długoterminowa manipulacja pre-
ferencjami konsumenta, celem zwiększenia popytu na dany produkt. Za pomocą odpo-
wiednio zbudowanej strategii, zaadresowanej do właściwej grupy odbiorców, proces 
podejmowania decyzji zakupu w gospodarstwach domowych może być ukierunkowany 
na większe spożycie określonego produktu, jak było to w przypadku badań Diansheng 
Donga, Todda M. Schmita i Harrego Kaisera, w zakresie manipulacji promocją produktów 
mlecznych [Chikweche et al. 2012; Dong et al. 2012]. 

Social media marketing dzięki wykorzystaniu reklamy szeptanej staje się bardzo 
obiecującym narzędziem w modyfikowaniu procesów decyzyjnych związanych z kup-
nem w gospodarstwach domowych. Yongzheng Zhang i Marco Pennacchiotti zdołali 
opracować system, który pozwala na przewidzenie kolejnych zakupów klienta, bazując 
na jego profilu na jednym z portali społecznościowych. Posiadając taką wiedzę, grupa 
docelowa dla potencjalnej kampanii marketingowej znacznie się zmniejsza, a efektyw-
ność reklamy rośnie, gdyż zidentyfikowani adresaci reklamy są skłonni do kupna pro-
duktu [Zhang & Pennacchiotti 2013]. 

Wpływ środowisk internetowych na każdego z członków rodziny, materiały marke-
tingowe odpowiadające jego zainteresowaniom i potrzebom, bazujące na jego zacho-
waniach i treściach, jakimi się dzieli, możliwość wymiany doświadczeń lub zasięgnięcia 
informacji z sieci obrazują olbrzymi i niekwestionowany potencjał mediów społecz-
nościowych w dziedzinie marketingu. Wszystkie te elementy pozwalają podmiotom 
na stopniowe, aczkolwiek efektywne budowanie dialogu z klientem i zdobywanie jego 
zaufania, a w końcu na sfinalizowanie tej relacji w postaci sprzedaży on-line bądź off-line 
[Balakrishnan et al. 2014; Powers et al. 2012]. 

Warto tutaj wspomnieć o istotnym aspekcie wpływu, jaki wywiera marketing inter-
netowy na dzieci, które są ważnym filarem procesu decyzyjnego zakupu w gospodar-
stwie domowym, a jednocześnie pozostają bardzo podatne na materiały reklamowe. 
Interesująca jest tutaj kwestia etyki marketingu i reklamy [Kent et al. 2013].
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Podsumowanie i wnioski

Powołując się na zdecydowaną większość źródeł wykorzystanych w tym artykule, można 
potwierdzić, że odpowiednio zaprojektowana kampania marketingu w mediach spo-
łecznościowych może mieć znaczny wpływ na proces decyzji zakupu w gospodarstwie 
domowym. Zależność ta jest bezpośrednia, kiedy adresatem materiału marketingowego 
jest członek rodziny posiadający moc nabywczą (np. partner/małżonek) lub pośrednią, 
gdy wiadomość marketingowa trafia do młodszego odbiorcy (dziecko), generującego 
koszty w gospodarstwie domowym. 

Wiedza o potencjale marketingu w mediach społecznościowych wymaga gruntow-
nego uporządkowania i głębszej analizy empirycznej. Powyższy artykuł jest dowodem 
na to, że media społecznościowe mają znaczący wpływ na kierunki rozwoju współczes-
nego marketingu, a ich dalsza popularyzacja stopniowo będzie ten wpływ potęgować. 

Bazując na rezultatach analizy źródeł, można postawić szereg hipotez, zwracając 
szczególną uwagę na sposób oddziaływania e-marketingu na proces podejmowania 
decyzji o zakupie. By ukonkretnić tę tematykę, zakres hipotez może dotyczyć wciąż 
postępującej popularyzacji mediów społecznościowych i sposobu, w jaki formują one 
czynniki on-line WOM (word of mouth), czyli reklamę szeptaną. Można tu więc posta-
wić hipotezę dotyczącą relacji aktywności użytkownika w mediach społecznościowych 
a procesem decyzyjnym związanym z zakupem.

Inna postawiona hipoteza może dotyczyć skuteczności spersonalizowanej reklamy 
w mediach społecznościowych w porównaniu do innych form e-marketingu – na przy-
kład popularnego PPC (pay per click) i ich przełożenia na sprzedaż. Jest to więc analiza 
zagadnienia z perspektywy przedsiębiorstwa czy managera. 

Dalsze badania oraz ich ograniczenia

Analiza źródeł pozwala też na określenie możliwych kierunków dalszych badań w danej 
dziedzinie. Przedmiotem dalszych badań mogą być efekty (skutki) wykorzystywania tej 
formy marketingu w przypadku zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. 
Niniejszy artykuł jest tylko przeglądem analitycznym omawianych relacji: produkt – mar-
keting – decyzja w gospodarstwie domowym. Niemniej jednak, dzięki poddaniu analizie 
licznych opracowań naukowych w tym zakresie, można wysunąć szereg koncepcji kolej-
nych badań. Niewątpliwie na uwagę zasługuje tutaj efektywność spersonalizowanych re-
klam w mediach społecznościowych. Najlepszą platformą do badań jest tu zdecydowanie 
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Facebook ze względu na nacisk kładziony na bogatość i adekwatność publikowanej tam 
treści (content) oraz rodzaju interakcji między użytkownikiem a platformą. Facebook jest 
przedmiotem wielu badań w zakresie interakcji między marką a użytkownikiem/klientem 
przez oficjalne fanpage, stopniowe wprowadzenie płatnych form reklamy zdecydowanie 
podniosło atrakcyjność platformy dla przedsiębiorstw szukających skutecznej promocji 
[Sabate et al. 2014; Hutter et al. 2013]. Istnieją też badania skupiające się na analizie kupio-
nych „Likes” i dowodzą one nader skromne rezultaty takich praktyk z punktu widzenia ma-
rektingowego [Cristofaro & Jourjon]. Na uwagę zasługuje tutaj różnica pomiędzy tradycyj-
ną formą reklamy PPC (pay per click), taką jak ta oferowana przez Google, a płatną reklamą 
na platformie Facebook. Badania mogłyby się skupić na dogłębnej analizie danych nume-
rycznych z wyników kampanii (korelacja ze wzrostem bądź spadkiem sprzedaży) oraz ich 
ukierunkowania (targeting). Dzięki danym udostępnianym przez użytkowników Facebook 
dysponuje znaczącym potencjałem pod względem reklamy, gdyż ukierunkowanie reklamy 
nie musi tutaj już polegać jedynie na słowach kluczowych, jak w przypadku tradycyjnych 
form PPC. Analizie empirycznej mogłyby zostać poddane nie tylko dane z ukierunkowania 
kampanii oraz ich wyniki, ale także zachowania samych użytkowników. Wykorzystanie na-
rzędzi takich jak ankieta bądź focus group pozwoliłoby na zgromadzenie danych odnośnie 
rezultatów kampanii i jej mechaniki u właściwego ich źródła – od osób, do których dana 
kampania byłaby skierowana. 

Wyżej wymienione przykłady badań mogą spotkać się z szeregiem ograniczeń, np. 
mało reprezentatywnej próbki bądź braku chęci współpracy ze strony przedsiębiorstw. 
Wybrane firmy często mogą nie być chętne do dzielenia się tego typu danymi, co należy 
uwzględnić jeszcze przed rozpoczęciem badania. Pozyskanie oraz analiza takich danych 
w wysokiej jakości oraz odpowiednim zakresie niesie ze sobą naturalnie wysoki poten-
cjał dla postępu nauki w dziedzinie social media marketingu. 
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The Impact of the End of Support Under the Program Family on Its 
Own to Situations of Households with a Mortgage under the RnS

Abstract: The author takes a reflection on the effects of ending subsidies to the interest 
portion of installment loans in PLN in RnS program. The aim of the study is primarily an 
indication of the potential risk of loss of stability of households with obligations under RnS, 
which in the long years of 2015-2021 actually increase the value of finansial liabilities. The 
main objective of the study is to identify risks, as well as an attempt to determine its poten-
tial scale, both in terms of coverage, as well as the increase in liability amounts.

Keywords: mortgage, Family on its own, WIBOR

Wstęp

W świetle ciągłych dyskusji, które mają miejsce od początku 2015 roku, a które dotyczą 
sytuacji finansowej rodzin posiadających zobowiązania finansowe indeksowane w CHF, 
praktycznie nie jest poruszany inny istotny problem na rynku kredytów hipotecznych, 
czyli zbliżające się zakończenie wsparcia dla kredytobiorców posiadających zobowiąza-
nia kredytowe, udzielone w ramach programu Rodzina na swoim.

Rozpoczęcie działania programu nastąpiło formalnie 25 października 2006 r. [Ustawa 
z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania], 
przy czym w rzeczywistości program zaczął funkcjonować dopiero od 2007 roku. Zgodnie 
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z założeniami program miał on za zadanie stymulowanie popytu na mieszkania wśród osób 
z grupy nisko i średniodochodowej poprzez ułatwienie uzyskania przez te grupy finanso-
wania w ramach kredytu hipotecznego. Ułatwienie to związane jest z dopłatą przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 50% kwoty odsetek od udzielonego kredytu przez 
okres 8 lat. „Głównym założeniem funkcjonowania tego rządowego mechanizmu jest kon-
centracja działań w zakresie pomocy w uzyskaniu własnego mieszkania. Umożliwia on reali-
zację nowych inwestycji mieszkaniowych” [Szelągowska A. 2010, s. 69]. 

Celem niniejszego artykułu jest określenie skali zmian sytuacji kredytobiorców posiadają-
cych zobowiązania w ramach programu Rodzina na swoim, a także określenie poziomu tych 
zmian. Badany problem jest istotny zarówno pod względem społecznym, jak i pod względem 
ekonomicznym. Nabiera on szczególnego znaczenia w chwili obecnej, gdy prowadzone są 
prace dążące do ustawowego uregulowania sytuacji kredytobiorców zadłużonych w CHF. 
Zmiany ustrojowe wpłyną nie tylko na sytuację finansową banków, ale także stać się mogą 
podstawą do nacisków grupy kredytobiorców posiadających zadłużenie w ramach RnS. 

Autor w niniejszym artykule zamierza dokonać analizy zmian kosztów kredytów 
przy wygaszeniu programu dla kolejnych kredytobiorców. Analiza opiera się zarówno 
o bieżące wskaźniki, jak i o wskaźniki wyższe (szczególnie zmiany WIBOR), odnoszące 
się do historycznych wartości tegoż wskaźnika. Co istotne celem autora nie jest określe-
nie rozwiązania problemu, ale ukazanie jego skali, co wydaje się istotne w sytuacji, gdy 
badany problem został faktycznie zmarginalizowany przez problem kredytów w CHF. 
Niemniej autor zamierza odnieść się do obecnie funkcjonującego programu wsparcia 
zakupu mieszkania, wskazując wady programu RnS.

Skala zjawiska

Program Rodzina na swoim został uruchomiony w przypadku 192360 kredytów hipo-
tecznych udzielonych w latach 2007-2013. Już sama ta liczba wskazuje, iż skala zjawiska 
jest istotna, gdyż na przestrzeni najbliższych 6 lat oznacza faktyczny wzrost rat dla blisko 
200 tysięcy rodzin. W latach 2015-2016 skala zagrożenia będzie jeszcze mało znacząca. 
Niemniej już w 2017 roku liczba kredytów, dla których zakończone zostanie wsparcie, 
wyniesie ponad 30 tys., a w 2019 roku ma wzrosnąć do ponad 50 tys. kredytów. Dla uka-
zania skali problemu należy wskazać, iż podczas gdy w latach 2007-2008 udział kredytów 
finansowanych w ramach Rodziny na swoim wyniósł odpowiednio 1,3% i 2,3%, to w la-
tach 2009-2012 wyniósł on odpowiednio 16,3%, 18,7%, 22,2% i 23,3% [Informacja o rea-
lizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na swoim” 
2013, s. 17].

Mariusz Wisłowski



297

Wykres 1. Liczba udzielonych kredytów w ramach RnS w latach 2007-2013

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego 2014, Dane liczbowe programu Rodzina na swoim, Warszawa.

Czas uruchomienia programu to okres, w którym znaczna część kredytów hipotecz-
nych udzielana była w walutach obcych, głównie w CHF. Stąd z finansowania w ramach 
RnS w 2007 roku skorzystano przy 4001 kredytach, jednak w kolejnych latach wskaźnik 
ten rósł. Związane jest to bezpośrednio z decyzjami KNF w zakresie eliminacji kredytów 
walutowych [Dane liczbowe programu Rodzina na swoim 2014, s. 2]. Obraz rzeczywistej 
skali skorzystania z dopłat przedstawia wykres 1.

Dane wskazują zatem, że w ramach dopłat finansowanych przez BGK z takiego rodza-
ju finansowania korzystano w latach 2010-2012 średnio przy zakupie co piątego lokalu 
mieszkalnego. Biorąc pod uwagę fakt, iż w założeniu program miał wspierać finansowa-
nie zakupu mieszkań przez osoby gorzej sytuowane, co związane jest choćby z ogra-
niczeniem wielkości lokalu mieszkalnego, który mógł być finansowany w ramach pro-
gramu, a także uwzględniając współczynnik, który określał maksymalną cenę za metr 
kwadratowy nieruchomości [Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym 
wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw], trzeba 
wskazać, że ustawodawca wykluczył faktycznie osoby, które zainteresowane były zaku-
pem lokalu o wyższym standardzie, a więc w cenie przekraczającej wskaźniki publiko-
wane dla potrzeb programu3.

Finansowanie dopłat oparte jest na podstawie stopy referencyjnej publikowanej 
przez BGK raz na kwartał, która to stopa stanowi podstawę dla określenia dopłat. W naj-
prostszym ujęciu wskazać trzeba, iż BGK dopłaca połowę oprocentowania, które wynika 
z podanej stopy referencyjnej, a która zgodnie z definicją określana jest jako „zmienna 
stopa procentowa. Stanowi ona podstawę ustalenia wysokości dopłat do oprocento-

3  Szersza informacja o zasadach finansowania w ramach programu Rodzina na swoim została zamieszczo-
na na stronie internetowej BGK http://www.bgk.com.pl/program-rodzina-na-swoim/informacje-o-progra-
mie-rodzina-na-swoim, dostęp: 01 kwietnia 2014 r.
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wania kredytów preferencyjnych, równa jest przeciętnej stopie WIBOR (trzymiesięcz-
ny), a obliczana jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym dany 
kwartał, powiększona o 2 punkty procentowe oraz publikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego” [Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o fi-
nansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania]. Przekładając wsparcie na 
konkretne dane liczbowe należy wskazać, iż dla przykładowego kredytu zaciągniętego 
na 30 lat, w wysokości 200 tys. zł, na nieruchomość o wartości 250 tys. zł i metrażu 50 m2 
dofinansowanie według kryteriów kredytowania w szczytowym okresie 2011 roku po-
winno wynieść około 39 tys. złotych. Wskazać przy tym należałoby, iż państwo finansuje 
jedynie część odsetkową, zaś część kapitałowa i marża banku w przypadku kredytów 
w ramach RnS spłacana jest już bezpośrednio przez kredytobiorcę. 

Odnosząc się do historycznych ofert kredytowych, nie można pominąć przy tym fak-
tu, iż generalnie kredyt finansowany w ramach RnS był kredytem droższym w stosunku 
do kredytu złotówkowego nie objętego finansowaniem. W okresie 2010-2011 zdarzały 
się sytuację, że prowizja za udzielenie kredytu w całym okresie kredytowania skutkowała 
faktyczną konsumpcją oszczędności, jakie wynikały z uzyskiwania dopłat. Zaznaczyć przy 
tym należy, że wskaźnik dopłat jest niezależny od faktycznego oprocentowania. Odno-
sząc się do danych archiwalnych, można stwierdzić, że w II kwartale 2012 r. wskaźnik stopy 
referencyjnej wynosił 6,97%, zatem do takiego oprocentowania udzielona była dopłata, 
przy czym w okresie tym faktyczne koszty kredytu (odsetki + marża) były niższe i osiągały 
poziom około 6,27% [Informacja o realizacji rządowego programu 2013, ss. 23-26].

Dopłaty do odsetek kredytów w ramach RnS spadały wraz ze spadkiem stóp procen-
towych, niemniej była to widoczna ulga dla kredytobiorców. Posługując się przykładem 
kredytu w wysokości 250 tys. złotych na okres 25 lat przy oprocentowaniu 6,72%, pierw-
sza rata w przypadku kredytu w ramach RnS wyniosła 1.252,59 zł przy dopłacie 669,23 
zł ze strony państwa. Po ośmiu latach wysokość raty rośnie jednak do poziomu 1.583,54 
zł, co oznacza, iż w przypadku utrzymania parametrów kredytu z dnia jego zaciągnię-
cia różnica wynosi 330,95 złotego4. Wydłużając okres kredytowania do 30 lat różnicata 
wzrasta do 376,28 zł, przy racie po zakończeniu programu na poziomie 1.499,97 zł.

Prezentacja powyższego modelu aktualnego w dniu zaciągania zobowiązania wska-
zuje na istotę problemu, jakim jest ryzyko skokowego wzrostu raty kredytu hipoteczne-
go w blisko 200 tys. gospodarstw domowych po zakończeniu finansowania w ramach 
RnS. Co prawda wskutek znacznego obniżenia stóp procentowych przez NBP, a tym sa-
mym spadku wysokości wskaźnika WIBOR 3M, stanowiącego podstawę dla obliczenia 
wysokości oprocentowania kredytów złotówkowych, kwota odsetek płacona każdego 
miesiąca przez kredytobiorców jest znacznie niższa. Powodować to będzie będzie zła-

4  Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu narzędzia http://www.rodzinanaswoim.net.pl/kalkulator-
-kredytowy.html, dostęp: 04 kwietnia 2015 r.
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godzenie skutków zakończenia finansowania w przypadku kredytobiorców, którzy za-
ciągnęli kredyty w 2007 roku. Trzeba jednak wskazać, iż szczególnie w sytuacji niepew-
ności gospodarczej zmiana wskaźnika WIBOR, a także stóp procentowych, jest trudna do 
przewidzenia w średnim i długim okresie. 

Wykres 2. Zmiana stawki WIBOR 3M na przestrzeni lat 2006-2015

Źródło: http://www.bankier.pl/kredyty-hipoteczne/stopy-procentowe/wibor, dostęp: 12 kwietnia 2015 r.

Analizując wskaźnik WIBOR na przestrzeni lat 2006-2015, można zauważyć, że jest on 
obecnie na historycznie niskim poziomie 1,65%. Nie należy jednak zakładać, iż spadki 
tego wskaźnika będą się pogłębiać, a raczej należy oczekiwać w długim okresie wzrostu 
wskaźnika do poziomu pomiędzy 3,5% do 4,5%. 

Przekładając skalę zjawiska na przykładowy kredyt 250 tys. zł na 25 lat trzeba wska-
zać, iż wzrost stawki WIBOR nawet o 2% spowoduje, iż w momencie ustania dopłat kwo-
ta rat kredytu wzrośnie o około 250 złotych w porównaniu do wzrostu, jaki nastąpi w 
przypadku zakończenia dopłat przy pozostawaniu stawki WIBOR na poziomie obecnym.

Ryzyka dla gospodarstw domowych

Analiza wcześniej wskazanych czynników powoduje, iż nastąpi znaczny wzrost ryzyka 
kredytowego, obejmujący znaczną grupę klientów banków, którzy będą musieli stanąć 
przed problemem skokowego wzrostu rat kredytów. W przeciwieństwie jednak do kre-
dytów w walucie CHF, w przypadku których, na skutek uwzględnienia przez banki ujem-
nych stóp procentowych i ujemnego wskaźnika LIBOR, w większości wzrost kursu waluty 
został zamortyzowany. Dotyczy to szczególnie kredytów zaciągniętych na okres ponad 
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30 lat. W przypadku kredytów finansowanych w ramach RnS wzrost raty jest nieunik-
niony i związany jest przede wszystkim z zakończeniem finansowania programu. Można 
zatem stwierdzić, iż o ile w przypadku kredytów indeksowanych w CHF istnieje poważne 
ryzyko wzrostu raty kredytu, o tyle w przypadku kredytów złotówkowych w ramach RnS 
jest to pewne.

Co więcej, należy wskazać, że obecnie nad kredytobiorcami posiadającymi kredyty 
złotówkowe w ramach RnS wisi szereg ryzyk, które skumulowane mogą spowodować 
znaczny wzrost zobowiązań kredytowych. Zjawisko to może spowodować, iż wysokość 
rat znacząco przekroczy możliwości finansowe kredytobiorców. Podstawowym ryzy-
kiem, którego gospodarstwo domowe nie może uniknąć, jest wzrost raty w związku 
z zakończeniem finansowania w ramach programu. W przypadku kredytu wzorcowe-
go będzie to wzrost o około 250 złotych, jednak trzeba zauważyć, że wraz z wydłuże-
niem okresu kredytowania różnica pomiędzy ratą do zapłaty przed i po zakończeniu 
finansowania ulega zwiększeniu. Opierając się na danych historycznych należy przyjąć, 
że wzrost raty może być wyższy i uzależniony jest przede wszystkim od danych makro-
ekonomicznych, które przełożą się na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Obecna deflacja 
stanowi argument dla wstrzymania wzrostu stóp procentowych, niemniej należy taki 
wzrost brać pod uwagę.

Już samo zjawisko wzrostu raty kredytu po zakończeniu kredytowania może sta-
nowić dla rodziny poważne obciążenie. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż średni wzrost 
raty przy obecnym poziomie oprocentowania kredytów hipotecznych indeksowanych 
w PLN wyniesie około 20%. Istotne jest jednak rozważnie ryzyka związanego z zakoń-
czeniem finansowania w sytuacji wzrostu oprocentowania – już choćby wzrost oprocen-
towania do poziomu notowanego na przełomie 2012 i 2013 roku, czyli do poziomu około 
5% WIBOR + marża, spowoduje wzrost obciążeń budżetu domowego związanego z ratą 
kredytu hipotecznego nawet o 40%.

Szczególnym ryzykiem, które należy uwzględnić, jest także sytuacja, w której usta-
nie współfinansowania odsetek następuje w połączeniu ze znacznym wzrostem staw-
ki WIBOR. Skutkiem takiego zjawiska jest oczywiście znaczny wzrost oprocentowania 
kredytu. Jest to szczególnie niebezpieczna sytuacja dla bezpieczeństwa finansowego 
gospodarstw domowych, gdyż w takiej sytuacji może nastąpić skokowy wzrost raty do 
poziomu, którego dane gospodarstwo domowe nie będzie w stanie udźwignąć. Należy 
takie ryzyko uznać za realne w latach 2015-2017. Związane jest to przede wszystkim z pro-
gnozami ekonomistów, które zakładają, iż w okresie tym powinno nastąpić odreagowa-
nie gospodarki i wzrost gospodarczy na poziomie 3,4% do 4,0% PKB [Raport o inflacji 
2015, s. 71] zaś inflacja powinna wzrosnąć do poziomu 1,5% do 2% r/r [Raport o inflacji 
2015, s. 71]. Wskaźniki te mogą być wyraźnym sygnałem dla Rady Polityki Pieniężnej i dla 
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rynku oznaczającym, iż na przestrzeni od IV kwartału 2015 roku do IV kwartału 2016 roku 
można spodziewać się podniesienia stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych, 
prawdopodobny w latach 2015-2016, trzeba uznać za praktycznie pewny w 2017 roku.

Rok 2017 jest okresem, w którym dla ponad 30 tys. kredytów ustanie finansowanie 
w ramach RnS, skąd też korelacja tej sytuacji z ryzykiem wzrostu stóp procentowych 
w tym okresie musi być uznana za zjawisko o wysokim ryzyku społecznym. Ryzyko to 
dotyczy zarówno kredytobiorców, jak i banków, a także jest istotne dla stabilności sek-
tora bankowego. Wysoki wzrost rat może bowiem skutkować nie tylko pogorszeniem 
spłacalności kredytów, ale także pogorszeniem się wyników finansowych banków 
na skutek zmniejszania wartości dopłat. 

Jednocześnie analizując raporty dotyczące sytuacji materialnej Polaków, trudno 
oczekiwać, by znaczna część kredytobiorców zdecydowała się na zbudowanie przez 
8 lat otrzymywania dopłat poduszki finansowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań 
po ustaniu programu. Przyjąć należy ze znacznie większym prawdopodobieństwem, 
iż zaoszczędzone dzięki RnS środki zostały przeznaczone w przeważającej większości 
na konsumpcję bieżącą. 

Wskazać należy także na możliwość, jaką wielu kredytobiorców brało pod uwagę 
w momencie zaciągania zobowiązania kredytowego w ramach programu, to jest refi-
nansowania kredytu w momencie zakończenia wsparcia w ramach RnS i przeniesienia 
go do innego banku. Rozważania takie w świetle zmian przepisów związanych z udziela-
niem kredytu hipotecznego w obecnym kształcie trzeba jednak postrzegać jako rozwią-
zania hipotetyczne. Dotyczy to szczególnie kredytów z ratą stałą zaciąganych na okres 
dłuższy niż 27 lat. Związane jest to z faktem, iż w ciągu 8 lat nie zostało spłacone 20% 
kwoty kapitału zobowiązania, a zgodnie z wytycznymi KNF w 2017 roku banki będą mo-
gły finansować jedynie do 80% LTV, co oznacza, iż w przypadku kredytów wziętych na 
100% LTV w ramach RnS na okres ponad 27 lat w momencie ustania finansowania nie 
będzie możliwe refinansowanie takiego kredytu. 

Należy przy tym zauważyć, że na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpił spadek cen 
nieruchomości. Zjawisko to było szczególnie widoczne w okresie lat 2008-2012, czyli 
w momencie, gdy wiele osób zdecydowało się już na zakup nieruchomości [Polski rynek 
nieruchomości 2014, s. 9]. Ze względu na fakt, iż omawiana problematyka dotyczy kraju 
jako całości, nie można dokonać analizy faktycznej spadku cen, gdyż zjawisko to warunko-
wane jest regionalnie. Niemniej w przypadku przynajmniej części kredytobiorców zmiana 
kredytu i przeniesienie go do innego banku są dodatkowo utrudnione ze względu na fakt, 
iż realna wartość lokalu mieszkalnego jest obecnie niższa niż wartość w momencie zaku-
pu. Wskazać przy tym trzeba, że w momencie podpisywania umów w ramach RnS wielu 
doradców zakładało przeniesienie takiego kredytu (posiadającego marżę na poziomie 
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ponad 2%) do innego banku po zakończeniu finansowania. Analizując bieżącą ofertę kre-
dytową [http://bankowyonline.pl/kredyty-hipoteczne-oprocentowanie/] wskazać należy, 
iż oferta kredytów związana z refinansowaniem zobowiązania w złotówkach stanowić 
może dla wielu rodzin korzystających z RnS wygodną alternatywę.

Niemniej trzeba koniecznie wskazać tutaj na kwestię zdolności kredytowej. Ogra-
niczenia, jakie wprowadzone zostały w związku z wprowadzeniem w życie i rekomen-
dacją T, przy jednoczesnym braku możliwości zwiększenia zdolności kredytowej przez 
uwzględnienie finansowania w ramach RnS powodują, iż nie wszyscy potencjalnie zain-
teresowaniu zmianą oferty uczestnicy programu będą mieli taką faktyczną możliwość. 
Skutkiem takiego rozwiązania będzie dodatkowe obciążenie kredytobiorców, którzy 
będą płacili wyższe raty niż w przypadku refinansowania. W wielu przypadkach wy-
sokość raty znacząco przekroczy wskaźniki dopuszczalne w związku z rekomendacją 
T. Wartości te nie mogą być jednak zmniejszone na skutek zbiegu szeregu czynników 
ekonomicznych i prawnych, które blokują dostęp do refinansowania tańszym kredytem.

Skutkiem zakończenia programu przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości zmia-
ny zobowiązania i refinansowania, jakie dotknie wiele rodzin, może być znaczące pogor-
szenie się sytuacji materialnej wielu rodzin. Wydaje się, że konstrukcja programu RnS już 
w samym swoim założeniu stanowiła dla wielu polskich rodzin zagrożenie stabilności 
finansowej. Należy tutaj szczególnie uwzględnić fakt przyzwyczajenia się kredytobior-
ców do współfinansowania kredytu przez państwo. Należy uznać, że zwiększenie się ob-
ciążeń kredytowych bez względu na ich wysokość stanowi zagrożenie dla gospodarstw 
domowych, szczególnie tych gorzej sytuowanych. Część gospodarstw już w obecnej 
sytuacji przy posiadaniu dopłat przeznacza na spłatę zobowiązań hipotecznych znacz-
ną część dostępnych środków. W sytuacji utraty dofinansowania i skokowego wzrostu 
raty kredytu sytuacja szczególnie takich gospodarstw domowych może być bardzo zła, 
a posiadane zobowiązania mogą przestać być regulowane. Jednocześnie trzeba wska-
zać na aspekt psychologiczny – a więc poczucie krzywdy ze względu na utratę dopłaty, 
nawet pomimo faktu, iż w momencie podpisywania umowy powinien mieć on świado-
mość, iż dopłata ta będzie realizowana tylko przez określony czas.

Wpływ zakończenia programu dla poszczególnych rodzin warunkowany jest przede 
wszystkim danymi makroekonomicznymi – podstawowym wskaźnikiem jest tutaj wy-
sokość stóp procentowych. Stopy te mają bezpośrednie przełożenie na WIBOR, którego 
wysokość dotyczy wszystkich kredytobiorców korzystających z kredytów hipotecznych 
indeksowanych w PLN. Niemniej trzeba przyjąć, że wysokość WIBOR generować będzie 
skokowy wzrost raty, a więc, z punktu widzenia stabilności sytuacji gospodarstw do-
mowych posiadających kredyt w ramach RnS, tym samym konieczności poczynienia 

oszczędności w innych obszarach życia.
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Rodzina na swoim a Mieszkanie dla młodych

Dokonując analizy związanej z funkcjonowaniem programu RnS warto odnieść się do 
programu, którym zastąpiono RnS, czyli programu Mieszkanie dla młodych. Pomijając 
szczegóły związane z tym programem, wskazać należy przede wszystkim na zupełnie 
inną konstrukcję programu, której skutkiem jest uniknięcie generowania problemu. 
Podczas gdy w ramach RnS pomoc polegała na czasowym obniżeniu rat, w przypadku 
MdM w ramach pomocy kredytobiorca otrzymuje środki, które przeznaczane są bezpo-
średnio na zakup danego lokalu. Dopłata w tym przypadku jest jednorazowa, niemniej 
dzięki niej kredytobiorca otrzymuje wsparcie faktycznie w całym okresie kredytowania, 
gdyż środki wsparcia pozwalają na obniżenie wysokości raty. Dzięki temu rozwiązaniu 
kredytobiorca otrzymuje ulgę w wysokości spłacanych rat przy jednoczesnym rozwiąza-
niu problemu zakończenia programu w trakcie spłacania kredytu. Rozwiązanie to trzeba 
uznać za znacznie bezpieczniejsze zarówno dla kredytobiorców, jak i dla banków, gdyż 
nie narażają one kredytobiorcy na zmianę wysokości raty związanej z innym czynnikiem 
niż zmiana stopy WIBOR.

Zakończenie

Charakterystyka działania RnS powoduje, że w dniu dzisiejszym możemy obserwo-
wać narastanie kolejnego istotnego problemu na rynku kredytów hipotecznych, który 
na przestrzeni najbliższych lat będzie dotyczył prawie 200 tys. rodzin. Problem związany 
z zakończeniem dopłat do kredytów w trakcie kredytowania jest problemem, z którym 
będą musieli zmierzyć się politycy, ale także sektor finansowy. Jednocześnie problem po-
kazuje, iż sam RnS nie tylko nie rozwiązywał problemu związanego z dostępem do zaso-
bów mieszkaniowych, ale dodatkowo może stworzyć kolejny istotny problem na rynku 
kredytowym.

W przeciwieństwie do kredytobiorców posiadających kredyt indeksowany w CHF 
problem kredytobiorców korzystających z dofinansowania w ramach RnS nie wybuch-
nie jednorazowo, jednak będzie narastał wraz z końcem finansowania wsparcia dla ko-
lejnych rodzin. Trudno wskazać analogię pomiędzy sytuacją kredytową kredytobiorców 
posiadających zobowiązania indeksowane w CHF, a korzystających z RnS, jednakże 
z pewnością należy wskazać na fakt, iż w obu przypadkach następuje nagłe zwiększe-
nie rat posiadanego zobowiązania. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, 
że pytając osoby posiadające kredyt w ramach RnS, kiedy dokładnie kończy się wspar-
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cie, znaczna część nie będzie posiadała na ten temat wiedzy. Spowoduje to problem 
wzrostu raty praktycznie z dnia na dzień – problem, który będzie nabrzmiewać do po-
czątków 2021 roku, kiedy to definitywnie zakończy się finansowanie ostatnich kredytów 
w ramach RnS. 

Dokonując porównania kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane w CHF 
i kredytobiorców otrzymujących dofinansowanie w ramach RnS, wskazać trzeba na fakt 
braku odpowiedzialności organów nadzoru, a także władz. Nauka płynąca z doświad-
czeń z lat 2007-2008, związana z kredytami w CHF, praktycznie nie przyniosła efektu, 
bowiem rządzący i organy nadzorujące doprowadziły do powstania kolejnego produktu 
obarczonego dużym ryzykiem dla kredytobiorcy, jakim z perspektywy czasu może oka-
zać się program RnS. 

Wydaje się, że obecnie jest jeszcze czas, by zmienić kształt dopłat do RnS na zasadzie 
wydłużenia okresu dopłat, przy jednoczesnym obniżaniu ich poziomu, celem „miękkie-
go” zakończenia programu dla kredytobiorcy. Działanie takie wymaga jednak zmiany 
szeregu aktów prawnych, a także umów – niemniej z punktu widzenia interesu społecz-
nego wydaje się to konieczne. Co prawda w chwili obecnej skutki zakończenia progra-
mu są amortyzowane przez historycznie niskie stopy procentowe, jednakże nie można 
zakładać, iż sytuacja taka będzie trwać przez dłuższy czas, co dodatkowo stanowi zagro-
żenie dla sytuacji finansowej wielu rodzin.
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Finance of Households of Retirees

Abstract: The aim of the study is to analyze the sources of Polish retirees’ income and the 
structure of their expenditure, including the propensity to consume and to save regarding 
the life cycle hypothesis. In the empirical research mainly data from households’ budgets 
survey for the years 2007-2013 and the national accounts by institutional sectors and sub-
-sectors for the years 2000-2013 is used. Retirees’ income (per equivalent unit) and expen-
diture on consumer goods and services are lower than other socio-economic groups’, but 
their propensity to consume is relatively high. Moreover, in the years 2000-2013 (especially 
to 2008) a systematic increase in their propensity to consume is observed. Incomes of reti-
rees grew slower than revenues in the Polish economy. Simultaneously, an increasing part 
of their income were social benefits. This means their increasing dependence on the social 
security system, which poses a real threat to the financial security of retirees, especially in 
the future, when an increasing number of them will receive a retirement payments accrued 
on the new rules. These findings should encourage everyone to increase the propensity to 
voluntarily save for retirement.
Keywords: life cycle hypothesis, national accounts, households, retirement.

Wprowadzenie

Zmiany struktury demograficznej społeczeństwa, polegające głównie na wzroście udzia-
łu osób starszych w populacji, powodują, że coraz większą rolę w gospodarce pełnią 
gospodarstwa domowe seniorów, zarówno jako konsumenci, uczestnicy rynków finan-
sowych, jak i beneficjenci płatności transferowych państwa (świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych w postaci rent i emerytur). Celem opracowania jest analiza źródeł docho-
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dów polskich emerytów oraz struktury ich wydatków, z uwzględnieniem skłonności do 
konsumpcji i oszczędzania. W odniesieniu do teorii cyklu życia według F. Modiglianiego 
[Modigliani, Brumberg 1954] weryfikacji poddano hipotezę o wzroście skłonności do 
konsumpcji po przejściu na emeryturę i finansowaniu wydatków ze zgromadzonego 
majątku.

Zgodnie z zasadniczym celem opracowania badania empiryczne koncentrują się na 
statystycznej analizie struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych emery-
tów lub gospodarstw domowych emerytów i rencistów (w zależności od źródła analizo-
wanych danych). Wykorzystano dane pochodzące z budżetów gospodarstw domowych, 
rachunków narodowych według sektorów i podsektorów instytucjonalnych oraz KNF.

W systemie rachunków narodowych uczestnicy życia gospodarczego grupowani 
są w sektory instytucjonalne: przedsiębiorstwa niefinansowe, gospodarstwa domowe, 
instytucje rządowe i samorządowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, instytucje 
niekomercyjne. Sektor gospodarstw domowych tworzą osoby fizyczne, które zosta-
ły podzielone na 6 podsektorów według kryterium źródła dochodów: pracodawców 
i pracujących na własny rachunek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, 
pracodawców i pracujących na własny rachunek poza gospodarstwami indywidualnymi 
w rolnictwie (z liczbą pracujących do 9 osób i prowadzące uproszczoną ewidencję księ-
gową), osób pracujących najemnie, osób otrzymujących emeryturę i rentę, osób utrzy-
mujących się z niezarobkowych źródeł innych niż emerytura i renta, pozostałych osób 
fizycznych [Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2014, ss. 
354, 359-360]. Podobnie w badaniach budżetów gospodarstw domowych wyróżnione 
są następujące grupy społeczno-ekonomiczne: gospodarstwa pracowników (oddziel-
nie gospodarstwa pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych), go-
spodarstwa rolników, gospodarstwa pracujących na własny rachunek, gospodarstwa 
emerytów i rencistów (oddzielnie gospodarstwa emerytów i gospodarstwa rencistów), 
gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł. Gospodarstwa emerytów to 
gospodarstwa domowe, w których wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem 
utrzymania jest emerytura. Dodatkowym źródłem utrzymania może być: inne źródło 
niezarobkowe poza emeryturą lub rentą (np. dochód z własności, zasiłki rodzinne wraz 
z dodatkami, dary), praca najemna, użytkowanie gospodarstwa indywidualnego w rolni-
ctwie, praca na własny rachunek lub wykonywanie wolnego zawodu. Przy czym dochód 
uzyskiwany ze źródeł dodatkowych jest niższy od dochodów uzyskiwanych z emerytur 
[Budżety gospodarstw domowych… 2014, s. 15]. Należy zwrócić uwagę na to, że ko-
rzystanie z wyników badań budżetów gospodarstw domowych wiąże się z pewnymi 
ograniczeniami. Po pierwsze wyniki badania budżetów gospodarstw domowych nie 
obejmują gospodarstw domowych zamieszkujących obiekty zbiorowego zakwaterowa-
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nia, np. domów opieki społecznej. Po drugie bazują one na oświadczeniach osób bada-
nych, które są obarczone błędami nielosowymi, zwłaszcza w odniesieniu do dochodów 
i niektórych wydatków (np. na alkohol czy inne używki). Ponadto niektóre rozwiązania 
metodologiczne przyjęte w badaniu budżetów gospodarstw domowych różnią się od 
rozwiązań stosowanych w rachunkach narodowych, różnice dotyczą m.in. nieuwzględ-
nienia w badaniu budżetów gospodarstw domowych gospodarstw zbiorowych (w ra-
chunkach narodowych są one zaliczane do sektora gospodarstw domowych), różnic 
w definicji dochodu do dyspozycji, spożycia indywidualnego i wydatków na towary 
i usługi konsumpcyjne [Budżety gospodarstw domowych… 2014, ss. 27-28]. Konsekwen-
cją w/w różnic jest występowanie rozbieżności między wynikami badania budżetów 
gospodarstw domowych a danymi makroekonomicznymi prezentowanymi w rachun-
kach narodowych, szczególnie w odniesieniu do dochodów, konsumpcji i oszczędności. 
Wyniki badania budżetów gospodarstw domowych zostały użyte tylko do analizy struk-
tury dochodów i wydatków konsumpcyjnych emerytów i ich zmian w latach 2007-2013. 
Zaś analiza skłonności do konsumpcji i oszczędzania została przeprowadzona w oparciu 
o dane pochodzące z systemu rachunków narodowych dla Polski w latach 2000-2013 
(ostatnich dostępnych danych w podziale na podsektory instytucjonalne).

Konsumpcja i oszczędności według teorii cyklu życia 

Dochody jednostki (gospodarstwa domowego) przeznaczane są na konsumpcję 
i oszczędności. Według teorii Keynesa [1956, ss. 117-139] wielkość konsumpcji jest okre-
ślona przez bieżący dochód do dyspozycji. Zatem keynesowskie funkcje konsumpcji (C) 
i oszczędności (S) mają następujące postaci:

       (1a)

       (1b)

gdzie: C – konsumpcja, C0 – konsumpcja zaspokajająca niezbędne potrzeby, c – krańcowa 
skłonność do konsumpcji, Y – dochód do dyspozycji (C + S), S – oszczędności, s – krańco-
wa skłonność do oszczędzania.

Krańcowa skłonność do konsumpcji to część przyrostu dochodu, która zostaje prze-
znaczona na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, przy czym 10 << c , 10 << s , 

YCScs ∆=∆+∆⇔=+ 1 . Z tego wynika, że co prawda wzrost dochodu zachęca 
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do zwiększenia konsumpcji, jednak konsumpcja, zwłaszcza w krótkim okresie, wzrasta 
o  mniejszą wielkość niż dochód ( YC ∆<∆ ), gdyż część dochodu zostaje zaoszczę-
dzona. 

Ando i Modigliani [1963] rozszerzają standardową funkcję konsumpcji Keynesa, 
uwzględniając wielookresowy charakter czynników wpływających na konsumpcję i pro-
cesy oszczędzania. W swoim modelu zakładają m.in. że:

 · użyteczność konsumpcji jest funkcją zagregowanej konsumpcji bieżącej i przyszłej, 
zaś konsumpcja jest funkcją dochodów i stopy zwrotu z kapitału z parametrami zależ-
nymi od wieku jednostki,
 · nie występują oczekiwania dotyczące spadku, zarówno jego otrzymania, jak i pozo-

stawienia,
 · konsumenci w każdym wieku zamierzają równomiernie konsumować swoje przy-

chody (stałe w każdym roku okresu zarobkowego) w pozostałym czasie trwania ich 
życia, również po okresie zarobkowym.

Konsumpcja w bieżącym okresie zależy zatem od bieżącego dochodu Y, dochodu 
oczekiwanego Ye (przyszłego) i zgromadzonego w okresach poprzednich majątku A:

1321 −++= t
e

ttt AYYC ααα .    (2)
Parametry tej funkcji są uwarunkowane stopą zwrotu z kapitału (dochodów uzyskiwanych 

z tytułu posiadanego majątku) i stopą wzrostu dochodu bieżącego i oczekiwanego. W bada-
niach empirycznych Ando i Modigliani proponują kilka sposobów pomiaru dochodu ocze-
kiwanego. Najprostszy sposób to przyjęcie dochodu oczekiwanego na takim poziomie jak 
dochód bieżący (wydaje się, że taki sposób byłby adekwatny do analizy finansów emerytów). 

W dalszych rozważaniach Ando i Modigliani modyfikują funkcję konsumpcji po-
przez rozróżnienie między dochodem uzyskiwanym z pracy Y i dochodem z tytułu 
posiadanego majątku (własności) P. Funkcja konsumpcji wygląda wtedy następująco:

PcYcCC 210 ++= ,     (3a)
gdzie: 1c – krańcowa skłonność do konsumpcji dochodu z pracy, 2c – krańcowa skłon-
ność do konsumpcji dochodu z własności, 21 cc > , zaś funkcja oszczędności po prze-
kształceniu wzoru (3a) oraz wiedząc, że SCPY +=+  ma postać:

PsYsCS 210 ++−= ,     (3b)
gdzie: 11 1 cs −=  – krańcowa skłonność do oszczędzania dochodu z pracy, 22 1 cs −=  
– krańcowa skłonność do oszczędzania dochodu z własności, 21 ss < .

Badania empiryczne przeprowadzone przez Ando i Modigliani [1963] wskazują na to, 
że dochody z pracy są w przeważającej części konsumowane, zatem 1c  jest bliskie 1, 
a 1s  nieznacznie większe od 0, podczas gdy dochody z własności są przede wszystkim 
gromadzone w formie oszczędności, czyli 2s  jest bliskie 1. Jak pisano wcześniej, zarów-
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no konsumpcja, jak i dochody z pracy są w przybliżeniu stałe w czasie, jednakże w cyklu 
życia jednostki konsumpcja trwa dłużej niż okres uzyskiwania dochodów z pracy, stąd 
niezbędne są oszczędności, które umożliwiają kontynuację konsumpcji na niezmien-
nym poziomie również w wieku emerytalnym. Zgodnie z funkcją (3b) oszczędności gro-
madzone są głównie z dochodów z tytułu własności, te zaś zależą od wielkości majątku 
oraz od stopy zwrotu z kapitału. Majątek jednostki gromadzony jest stopniowo i rośnie 
wraz z wiekiem jednostki aż do końca okresu zarobkowego. Zatem, zgodnie z teorią cy-
klu życia, oszczędności rosną w ciągu trwania życia jednostki tworząc piramidę, której 
wierzchołek znajduje się w momencie przejścia jednostki na emeryturę. W okresie eme-
rytalnym jednostka konsumuje zgromadzone oszczędności aż do końca trwania jej ży-
cia, zatem w okresie tym strumienie oszczędności powinny być ujemne [Liberda 2000]. 

Liczne badania empiryczne skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych w USA 
i Wielkiej Brytanii [Attanasio 1994, 1993, Attanasio i inni 2004], Kanadzie [Burbidge, Davies 
1994] oraz badania przekrojowe [Poterba 1994] wskazują na to, że zgodnie z teorią cyklu ży-
cia oszczędności rosną w okresie zarobkowym. Oszczędności młodych rodzin są z reguły ni-
skie m. in. z uwagi na to, że są one zmuszone do poważnych zakupów dóbr trwałego użytku, 
co często wymaga zaciągania kredytów (formalnie oznacza to ujemne strumienie oszczęd-
ności), podczas gdy w rodzinach starszych zakupy tych dóbr są sporadyczne. 

Badania gospodarstw domowych w Polsce w szerokim zakresie prowadzone są przez B. Liber-
dę [Liberda 2000, 2005a, 2005b, 2007, 2013; Liberda i inni 2011a; Liberda, Szymczak 2011b]. Wyniki 
analiz budżetów gospodarstw domowych w latach 1994-2000 i 2001 pokazują, że najwyższe stopy 
oszczędności obserwowane były wśród gospodarstw młodych (do 34 lat) i gospodarstw, których 
głowa rodziny jest w wieku 55-58 lat. Wyniki te nie są zgodne z modelem cyklu życia dla młodszych 
grup wiekowych. Ponadto, położenie drugiego wierzchołka funkcji stopy oszczędności względem 
wieku wynika z wcześniejszego efektywnego wieku przechodzenia na emeryturę w Polsce. 

Struktura dochodów i wydatków emerytów na podstawie 
badań budżetów gospodarstw domowych

Wyniki badania budżetów gospodarstw domowych przedstawiają m.in. dane o wyso-
kości dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych oraz dochodu do dyspozycji 
według źródeł ich uzyskania.

Dochód rozporządzalny jest sumą bieżących dochodów gospodarstwa domowego 
z poszczególnych źródeł, pomniejszoną o zaliczki na podatek dochodowy od osób fi-
zycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika, o podatki od dochodów i własno-
ści płacone przez osoby pracujące na własny rachunek oraz o składki na ubezpieczenia 
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społeczne i zdrowotne. Dochód rozporządzalny przeznaczony jest na wydatki oraz przy-
rost oszczędności.

Dochód do dyspozycji jest to dochód rozporządzalny pomniejszony o pozostałe wy-
datki (głównie dary przekazane innym gospodarstwom domowym i instytucjom nie-
komercyjnym, podatki kapitałowe, zaliczki na podatek od dochodów osobistych oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne płaconych samodzielnie przez podatnika). Dochód 
do dyspozycji przeznaczony jest na zakup towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy-
rost oszczędności [Budżety gospodarstw domowych… 2014, ss.19-20].

Zgodnie z przyjętym w badaniach budżetów gospodarstwach domowych kryte-
rium podziału gospodarstw domowych na grupy społeczno-ekonomiczne, dominującą 
formą dochodu gospodarstw domowych emerytów są emerytury. W badanym okresie 
stanowiły one od 76% dochodów do dyspozycji w 2007 roku do 80% w 2013 roku, z wy-
raźnie widoczną tendencją wzrostową. Od roku 2009 wypłacane są okresowe emerytury 
kapitałowe. Świadczenia te przekazywane są za pośrednictwem ZUS łącznie z emerytu-
rą przyznaną z niekapitałowej części systemu emerytalnego. Z roku na rok systematycz-
nie rośnie liczba uprawnionych i kwota wypłaconych emerytur kapitałowych (por. rys. 1). 

Tablica 1. Struktura dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych emerytów*

Wyszczególnienie
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

w %

Dochód z pracy najemnej 10,8 11,1 10,3 10,6 10,2 10,1 9,8

Dochód z pracy na własny ra-
chunek 1,3 1,2 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1

Dochód z gospodarstwa indywi-
dualnego w rolnictwie 0,8 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5

Dochód ze świadczeń społecz-
nych,
w tym emerytury

80,3 81,5 82,7 82,5 83,0 82,8 83,7

76,2 77,5 78,9 78,8 79,3 79,2 80,3

Inne dochody** 6,8 5,9 5,3 5,2 5,0 5,3 4,9
* Na podstawie przeciętnych miesięcznych przychodów na jednostkę ekwiwalentną – Budżety gospodarstw 
domowych w 2013 r. (2014).
** Dochód z tytułu własności, dochód z wynajmu nieruchomości, pozostały dochód (w tym dary).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Budżetów gospodarstw domowych w 2013 r., 2012 r., 2011 r., 

2010 r., 2009 r., 2008 r., 2007 r.
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Rysunek 1. Okresowe emerytury kapitałowe 
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Źródło: dane UKNF.

W strukturze wydatków gospodarstw domowych emerytów około 95% stanowią 
wydatki na towary i usługi konsumpcyjne, w których dominują wydatki na żywność 
i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii. Należy przy tym 
zauważyć istotne różnice w strukturze wydatków emerytów na tle innych typów go-
spodarstw domowych, dotyczą one w szczególności wyższego udziału wydatków na 
zdrowie, wyposażenie mieszkania i nośniki energii oraz pozostałe wydatki. Relatywnie 
duży udział wydatków emerytów na zdrowie jest oczywisty, ze względu na rosnące 
z wiekiem problemy zdrowotne. Z kolei duży udział wydatków mieszkaniowych wynika 
z tego, że gospodarstwa domowe emerytów średnio liczą poniżej 2 osób (w 2013 roku 
1,46 jednostek ekwiwalentnych), zaś gospodarstwa domowe (ogółem) 2,76 (1,79 jedno-
stek ekwiwalentnych), stąd wydatki takie jak czynsz, zależne w znacznym stopniu od 
wielkości mieszkania, w sposób bardziej dotkliwy obciążają budżety domowe emery-
tów. Natomiast duży udział pozostałych wydatków, głównie darów przekazanych innym 
gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym, może być nieco zaskakujący 
wobec faktu niższych dochodów emerytów (na jednostkę ekwiwalentną2). 

2 Porównywanie przeciętnych miesięcznych dochodów w przeliczeniu na osobę może prowadzić do 
mylnych wniosków ze względu na to, że gospodarstwa domowe emerytów są średnio mniej liczne, stąd (ze 
względu na niższy mianownik) ich przeciętne dochody na osobę są wyższe niż w gospodarstwach domo-
wych traktowanych łącznie. 
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Rysunek 2. Struktura wydatków emerytów na tle gospodarstw domowych (ogółem) w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Budżetów gospodarstw domowych w 2013 r.

Dochody, konsumpcja i oszczędności gospodarstw 
domowych emerytów i rencistów w świetle rachunków 
narodowych

W systemie rachunków narodowych wyróżnia się: rachunki bieżące (rachunek produkcji, 
rachunki tworzenia dochodów, podziału pierwotnego i wtórnego dochodów, rachunek 
wykorzystania dochodów do dyspozycji), rachunki akumulacji (rachunek kapitałowy, fi-
nansowy, innych zmian wolumenu aktywów, przeszacowań), rachunki stanów – bilanse 
[Rachunki narodowe… 2009-2012, ss. 321-322]. 

Rachunki bieżące przedstawiają cyrkulację dochodów pomiędzy sektorami instytu-
cjonalnymi. Przychody podsektora gospodarstw domowych emerytów i rencistów reje-
strowane na tych rachunkach obejmują dochody czynnikowe (wynagrodzenia, nadwyżka 
operacyjna brutto), dochody z tytułu własności i transfery bieżące (głównie świadczenia 
społeczne). Z kolei wydatki na rachunku bieżącym to spożycie, transfery bieżące (głównie 
składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez właścicieli firm, osoby wolnych zawodów 
i osoby niepracujące oraz podatki dochodowe) i oszczędności (pozycja bilansująca rachunek 
wykorzystania dochodów, będąca jednocześnie przychodem na rachunku akumulacji). 
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Można zapisać następujące równanie odzwierciedlające zasadę bilansowania się 
przychodów i wydatków na rachunku bieżącym podsektora gospodarstw domowych 
emerytów i rencistów (zastosowano symbolikę przyjętą w Eurostat Database):
B2G + D1 + D4(p) + D62 + D7(p) + D8 = P3 + D4(r) + D5 + D61 + D7(r) + B8G, (4)
gdzie: B2G – nadwyżka operacyjna brutto, D1 – wynagrodzenia i składki na ubezpiecze-
nia społeczne płacone przez pracodawców, D4(p)/(r) – dochody z tytułu własności (przy-
chody/rozchody), D5 – podatki od dochodów i majątku, D62 – świadczenia społeczne 
inne niż transfery socjalne w naturze, D7(p)/(r) – inne transfery bieżące (przychody/roz-
chody), P3 – spożycie, D8 – korekta z tytułu zmian udziałów netto gospodarstw domo-
wych w rezerwach funduszy emerytalnych, D61 – składki na ubezpieczenia społeczne, 
B8G – oszczędności brutto.

Dochody do dyspozycji (B6G) są równe dochodom pierwotnym powiększonym 
o saldo transferów bieżących:
B6G = B2G + D1+ D4(p) – D4(r) – D5 + D62 – D61 + D7(p) – D7(r).  (5)

Na oszczędności gospodarstw domowych składają się oszczędności dobrowolne, 
będące realizacją skłonności do oszczędzania jednostki oraz korekta z tytułu zmian 
udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych (ta część 
składki na fundusz emerytalny, która stanowi odpis na rzecz OFE):
B8G = B6G – P3 + D8.      (6)

Rachunki akumulacji zawierają transakcje oraz inne zmiany o charakterze nietransak-
cyjnym, które powodują różnice między wielkościami występującymi w bilansie otwarcia 
i bilansie zamknięcia. Przychody na rachunku akumulacji pokazują źródła finansowania 
akumulacji, są to oszczędności, transfery kapitałowe (dotacje na inwestycje i inne trans-
fery) oraz zadłużenie netto (gdy zaciągnięcie netto zobowiązań przewyższało nabycie 
netto aktywów finansowych). Z kolei wydatki na tym rachunku to akumulacja niefinan-
sowa (przyrost majątku obejmujący nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczo-
wych środków obrotowych oraz aktywa o wyjątkowej wartości), transfery kapitałowe 
(podatki kapitałowe i inne transfery) i wierzytelności netto (gdy nabycie netto aktywów 
finansowych przewyższa zaciągnięcie netto zobowiązań – obserwowane w podsekto-
rze emerytów i rencistów do roku 2006). Pozycja kończąca całą sekwencję rachunków 
niefinansowych – wierzytelności (dodatnia wartość pozycji bilansującej) lub zadłużenie 
netto (ujemna wartość) – pokazuje różnicę między całkowitymi przychodami (bieżący-
mi i kapitałowymi) a całkowitymi wydatkami (bieżącymi i kapitałowymi). W latach 2007–
2011 wydatki podsektora emerytów i rencistów były wyższe od ich przychodów, stąd 
wyżej opisaną sekwencję rachunków niefinansowych kończy pozycja zadłużenie netto. 
Według danych GUS opublikowanych w sierpniu 2015 roku (zawierających również re-
wizję danych publikowanych wcześniej) w kolejnych latach 2012-2013 przychody tego 
podsektora nieznacznie przewyższały sumę wydatków.
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Analogicznie do równania (4) można zapisać równanie bilansowe dla rachunku ka-
pitałowego:
B8G + D9(p) = P5 + D9(r) + B9 lub B8G + D9(p) + B9 = P5 + D9(r),  (7)
gdzie: D9 – transfery kapitałowe, B9 – wierzytelności (+) /zadłużenie (-) netto, P5 – aku-
mulacja niefinansowa.

Skłonność do konsumpcji (P3/B6G) jednostek zaliczanych do sektora gospodarstw 
domowych jest istotnie wyższa od przeciętnej skłonności do konsumpcji w gospodar-
ce, co wynika z zasadniczego celu ekonomicznego tych jednostek – to jest konsumpcji 
(por. rys. 3). Z kolei poziom skłonności do konsumpcji podsektora gospodarstw domo-
wych emerytów i rencistów, przewyższający przeciętną skłonność do konsumpcji sek-
tora gospodarstw domowych, potwierdza słuszność teorii cyklu życia Modiglianiego. 
Należy przy tym zauważyć, że skłonność do konsumpcji emerytów i rencistów w bada-
nym okresie charakteryzowała się wyraźną tendencją rosnącą, m.in. w związku z tym, 
że dochody do dyspozycji tego podsektora w latach 2000–2013 rosły realnie w średnim 
tempie 1,9%, które było znacznie niższe niż średnie tempo wzrostu dochodów sektora 
gospodarstw domowych (2,4%) i dochodów w gospodarce narodowej (3,2%). Ponadto 
systematycznie zmniejsza się relacja przeciętnej wysokości emerytury do przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego z 0,526 w 2002 do 0,518 w 2012 i prognozowany jest dal-
szy jej spadek. Tendencja ta wynika z niekorzystnie zmieniającej się relacji pomiędzy 
sumą składek na ubezpieczenie społeczne i kwotą wypłacanych świadczeń z ubezpie-
czeń społecznych. Relacja ta będzie malała w przyszłości ze względu na prognozowany 
spadek udziału ludności w wieku produkcyjnym w populacji przy jednoczesnym wzro-
ście udziału ludności w wieku emerytalnym [Prognoza ludności na lata 2014-2050]. 

W latach 2007-2009, 2011 skłonność do konsumpcji gospodarstw domowych 
emerytów i rencistów przekraczała wartość 1, co oznacza, że spożycie przewyż-
szało dochody do dyspozycji w danym okresie, co w rachunkach narodowych 
zarejestrowane zostało jako ujemne strumienie oszczędności (zmniejszenie za-
sobów nagromadzonego majątku) w latach 2007-2008. W latach 2009 i 2011 stru-
mienie oszczędności tego podsektora były dodatnie (pomimo P3/B6G > 1) dzięki 
korektom z tytułu zmiany w uprawnieniach emerytalno-rentowych (por. rys. 4). 
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Rysunek 3. Skłonność do konsumpcji gospodarstw domowych emerytów i rencistów

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunków narodowych… 2010-2013, 2009-2012, 2008-2011, 

2007-2010, 2005-2008, 2000-2006.

Rysunek 4. Dekompozycja oszczędności gospodarstw domowych emerytów i rencistów 
(w cenach bieżących)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunków narodowych… 2010-2013, 2009-2012, 2008-2011, 

2007-2010, 2005-2008, 2000-2006.
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Podsumowanie

Analizowane wyniki badań budżetów gospodarstw domowych w latach 2007-2013 poka-
zują, że dochody gospodarstw domowych emerytów (na jednostkę ekwiwalentną) i wydat-
ki na towary i usługi konsumpcyjne są niższe niż innych grup społeczno-ekonomicznych 
[por. także wyniki badań Lundberga i innych 2003]. Jednakże konsumpcja emerytów maleje 
w mniejszym stopniu niż dochody, czyli rośnie skłonność do konsumpcji i maleje skłonność 
do oszczędzania, gdyż konsumenci dążą do wyrównania poziomu konsumpcji w czasie. Po-
nadto, zgodnie z teorią cyklu życia Modiglianiego, gospodarstwa domowe w okresie eme-
rytalnym, tj. okresie niższych dochodów, zużywają zgromadzone w okresie aktywności za-
wodowej oszczędności, przeznaczając je na konsumpcję. Przy czym konsumpcja nie może 
pozostać na tym samym poziomie po przejściu na emeryturę w sytuacji zbyt niskich zasobów 
oszczędności i/lub zbyt wczesnego, niezgodnego z oczekiwaniami momentu zakończenia 
okresu aktywności zawodowej [por. także Bernheim i inni 1997]. Na słuszność powyższych 
stwierdzeń wskazują również dane z rachunków narodowych o dochodach do dyspozycji, 
spożyciu i oszczędnościach gospodarstw domowych emerytów i rencistów w Polsce. 

W latach 2000-2012 obserwuje się systematyczny wzrost skłonności do konsumpcji 
w podsektorze emerytów i rencistów w relacji do skłonności do oszczędzania innych 
typów gospodarstw domowych. Dochody emerytów i rencistów rosły wolniej niż do-
chody w gospodarce polskiej. Jednocześnie coraz większą część dochodów emerytów 
stanowiły świadczenia społeczne, co oznacza coraz większe ich uzależnienie od systemu 
ubezpieczeń społecznych. 

Reforma systemu emerytalnego w Polsce ma na celu przede wszystkim zmniejszenie 
zagrożeń dla bezpieczeństwa finansów publicznych w związku ze starzeniem się społe-
czeństwa. Nie gwarantuje ona poprawy sytuacji finansowej emerytów, gdyż w pewnym 
sensie finanse publiczne stoją w konflikcie z bezpieczeństwem finansowym emeryta. 
Mierzalne efekty reformy emerytalnej, tj. wyraźnie widoczny spadek stopy zastąpienia 
emerytury oraz znacznie niższe wysokości emerytur naliczanych według tzw. nowych 
zasad [Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń… 2014, s. 27], powinny dostarczać 
bodźców do pobudzenia skłonności do oszczędzania na emeryturę, nie tylko w ramach 
obowiązkowego II filaru. Kluczowa powinna być realizacja indywidualnych decyzji 
o ograniczeniu bieżącej konsumpcji i przeznaczeniu części dochodu na oszczędności 
emerytalne w dobrowolnym III filarze systemu emerytalnego lub jakiejkolwiek innej for-

mie akumulacji kapitału.
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Ryzyko systemowe nauki, gospodarki i społeczeństwa 
obywatelskiego

Systemic Risk of Science, Economy and Civil Society

Abstract: The idea of risk has come to appear indispensable for understanding our time. 
This contribution puts risk inside leaned model of relations between science, economy and 
society. Systemic Risk of Civil Society and Economy and Science need to be managed by 
business. Sources and drives of systemic risk in new science-economic system are analyzed, 
and related governance issues are identified. In this paper I aim to do three things: (1)clarify 
the terms of discussion, (2) speculate about why so many intellectual and business currents 
nowadays converge around the idea of systemic risk, and (3) discuss the influential account 
of the place of “risk” in modern society- Ulrich’s Beck’s “risk society” thesis.
Keywords: risk society, new economy, contingency

Wstęp

Dialog między biznesem a nauką napotyka liczne przeszkody. Jedną z nich jest brak 
wspólnych ram poznawczych do opisu tych złożonych relacji między teorią a praktyką. 
W tej sytuacji chętnie sięga się do alegorii, w której nauka jest ślepą matką, a praktyka jej 
młodym i sprawnym synem. Razem mogą z powodzeniem iść przez życie.

Celem artykułu jest przedstawienie nowych ram poznawczych do opisu relacji mię-
dzy nauką a biznesem. Dotychczasowe koncepcje zamykały się w triadzie: badania pod-
stawowe, badania stosowane, innowacje. Panowało powszechne przekonanie, że jak 
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nakłady na badania podstawowe osiągną dwa procent PKB, to cały mechanizm gospo-
darki opartej o wiedzę ruszy. Krajowy system innowacyjny sprawnie przetworzy badania 
podstawowe w wynalazki i nowe technologie i będzie tłoczyć do gospodarki nową myśl 
naukową. Sceptycy wobec etatystycznych koncepcji dialogu między nauką a biznesem 
wskazywali, że sama podaż innowacji nie wystarczy. Niezbędne jest ssanie innowacji 
przez gospodarkę i społeczeństwo. Aby pojawiło się ssanie na innowacje, niezbędne jest 
przejście od gospodarki niedoborów do gospodarki nadmiaru [Kornai 2014].

Rysunek 1. Tradycyjne postrzeganie relacji między nauką a biznesem

Źródło: opracowanie własne.

Wyjściową hipotezą opracowania jest postulat zastąpienia liniowego modelu relacji 
między nauką, gospodarką i społeczeństwem przez piramidę, w której badania podsta-
wowe od badań stosowanych oraz innowacji odgradza i łączy rynek wiedzy, na którym 
występują interesariusze dysponujący kapitałem wiedzy.

Wprowadzanie rynku do świata nauki jest innowacją społeczną. Tego typu inno-
wacje dokonują się najdłużej i największym kosztem. Nauka do epoki oświecenia była 
fanaberią możnych tego świata lub sprawdzoną drogą do stanowisk urzędniczych w Ce-
sarstwie Chińskim. W Europie zamożni młodzieńcy uprawiali naukę jako hobby. Z cza-
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sem stosunek do nauki się zmienił. Napoleon w bitwie pod piramidami w Egipcie wołał 
”uczeni i osły do środka”. Chciał bowiem chronić najcenniejszą część swojej armii przed 
zniszczeniem.

Stosunek do nauki i jej wyników zmienił się diametralnie po sukcesach rewolucji 
przemysłowej drugiej połowy XIX wieku. Okazało się, że Chiny, które postawiły na tech-
nologie pracochłonne, przegrały swoją dominującą pozycję na rzecz Wielkiej Brytanii, 
która postawiła na kapitałochłonne technologie. Rozpoczął się wyścig o to, kto lepiej 
wykorzysta potencjał rozwojowy nauki.

Budowa nowoczesnego potencjału wytwórczego i militarnego wymagała coraz 
większych nakładów na naukę. Nauka z indywidualnego natchnienia przekształciła 
się w jeden z przemysłów kreatywnych. Komercjalizacja nauki oznacza, że równolegle 
z dążeniem do prawdy trzeba zabiegać o środki na sfinansowanie badań, znalezienie 
odbiorców badań w biznesie. W miejsce jednego paradygmatu tu i teraz pojawiły się 
liczne prawdy naukowe, o których znaczeniu przesądza wielkość indeksu siły cytowań. 
Jednym z niezamierzonych następstw tej sytuacji jest konflikt interesów pomiędzy rolą 
wykładowcy a rolą naukowca.

Wraz z rewolucją informatyczno-komunikacyjną znaczenia nabrały nauki stosowa-
ne. Handel własnością intelektualną przybrał globalne rozmiary i narzucił wszystkim 
swoje reguły postępowania. Każdy produkt działalności naukowej musi być przypisa-
ny do jednostki naukowej, która może nim dysponować i wykazywać jako swój. W ślad 
za tym podąża klasyfikacja placówek naukowych oraz środki z budżetu publicznego. Ta 
„nowa gospodarka” istotnie się różni od gospodarki industrialnej.

Tabela 1. Porównanie wybranych aspektów ”nowej gospodarki” oraz gospodarki industrialnej
Wyszczególnienie Gospodarka industrialna „Nowa gospodarka”
Rynek wyższa stabilność wyższa zmienność
Zakres konkurencji narodowy globalny
Forma organizacji hierarchiczna, liniowa płaska, sieciowa
Czynniki wzrostu praca wiedza
Dominująca technologia mechanizacja digitalizacja
Inwestycje kapitał rzeczowy niewidzialne aktywa
Znaczenie B&R niskie lub umiarkowane wysokie
Relacje rząd-biznes rząd narzuca regulacje wspólne dbanie o wzrost
Regulacje kontrola operacyjna instrumenty rynkowe, elastyczne

Źródło: Balcerzak A.P. (2009), Państwo w realiach ”nowej gospodarki” Podstawy efektywnej polityki gospo-

darczej w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

„Nowa gospodarka” ma się ujawnić jako efekt dodatniego sprzężenia zwrotnego 
pomiędzy poziomem presji konkurencyjnej, poziomem innowacyjności oraz wzrostem 
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produktywności. W tej „wierzy z kości słoniowej” nie ma miejsca na cykle finansowe, cy-
kle koniunktury realnej gospodarki. Sen o „nowej gospodarce” został zatrzymany przez 
pęknięcie bańki spekulacyjnej na akcje internetowych spółek. Okazało się, że wprowa-
dzenie rynku do świata nauki rodzi w nim niepewność, chaos i wysokie koszty zewnętrz-
ne. Nadal więc trzeba poszukiwać ram poznawczych harmonijnego powiązania nauki 
i gospodarki.

Oblany test praktyki „nowej gospodarki” nie zniechęcił jej zwolenników. Nadal uwa-
żają, że receptą na trwały, samopodtrzymujący się wzrost gospodarczy jest innowa-
cyjna gospodarka. ”Każdy człowiek ma w sobie kreatywność potrzebną do tworzenia 
oryginalnych rzeczy. Od osób z doświadczeniem w biznesie można oczekiwać intuicji 
i umiejętności tworzenia strategicznej wizji, pozwalających im ocenić, które produkty 
sprawdzą się na rynku, a które nie mają na to szans. Niemniej błędem byłoby zakładać, 
że działalność gospodarcza w warunkach wolnego rynku zawsze jest tożsama z innowa-
cyjnością. Potrzeba jeszcze „tego czegoś”. Innowatorzy często muszą porzucić konwen-
cjonalny sposób myślenia lub zerwać tradycyjne więzi. Innowacyjność wymaga również 
odpowiedniego klimatu społecznego i politycznego, który będzie ją wspierać pomimo 
zaburzeń, jakie może ona spowodować” [Phelps 2014, s. 18]. „Tak więc w przypadku kraju 
takiego jak Polska, podkreślanie wyłącznie roli czynnika technologicznego w kreowa-
niu nowej gospodarki wiedzy jest niewystarczające, a nawet błędne. Co więcej, sama 
dostępność wysoko zaawansowanych technologii, relatywnie wysokiej jakości kapita-
łu ludzkiego oraz wysokiego poziomu nakładów na B+R nie gwarantuje ani wykorzy-
stania nowych technologii, ani przyspieszenia wzrostu PKB per capita. Innowacyjności, 
w odróżnieniu od innowacji, nie można kupić. Trzeba ją kształtować, hodować” [Płowiec 
2010, s. 274]. Na naszą innowacyjność składa się ład instytucjonalny społecznej gospo-
darki rynkowej oraz obywatelskie społeczeństwo ryzyka. Rysunek 2 przedstawia miejsce 
jakości zarządzania ryzykiem systemowym w cywilizacji wiedzy.

W autorskiej koncepcji ram dialogu biznesu z nauką, nauka jest jednym z przemysłów 
kreatywnych. Reaguje on na efektywny popyt ze strony gospodarki radzącej sobie z cy-
klem finansowym i cyklem gospodarki realnej oraz na potrzeby społeczeństwa ryzyka. 
W tych ramach poznawczych biznes nie jest pasywny. To on kształtuje przyszłość i wyty-
cza strategiczne kierunki rozwoju świata. W trakcie demokratycznego procesu pozyskuje 
polityczne poparcie do swojej wizji przyszłości. Biznes aktywnie zarządza ryzykiem syste-
mowym, które się urzeczywistnia po urynkowieniu nauki, przerostu sektora finansowego 
ponad potrzeby realnego sektora gospodarki oraz globalizacji sieci logistycznych.

Zgodnie z przedstawionym programem badawczym, w punkcie pierwszym omó-
wione zostanie zjawisko zarażania się ryzykiem. Abstrahowanie od możliwości pojawie-
nia się ubocznych kosztów zewnętrznych rozwiązań rynkowych prowadzi do niespraw-
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ności rynku lub państwa. Koszty tej niesprawności ponoszą podatnicy rezydenci. Punkt 
drugi przedstawia wybrane kanały zarażania się zaburzeniami w funkcjonowaniu rynku, 
nauki i państwa. Złożony i dynamiczny kontekst, w którym funkcjonuje biznes, wymaga 
sięgnięcia po koncepcję zarządzania ryzykiem systemowym. W punkcie trzecim szcze-
gółowo omówiono rolę biznesu w przywracaniu harmonii między nauką i społeczeń-
stwem i gospodarką ryzyka. Całość rozważań zamykają rekomendacje pod adresem 
interesariuszy.

Rysunek 2. Ramy konceptualne współpracy nauki i biznesu w gospodarce 
i społeczeństwie ryzyka

Źródło: opracowanie własne.

Koncepcja zarażania się ryzykiem systemowym

Postęp w nauce wymaga precyzji pojęciowej. Punktem wyjścia do analizy złożonej sieci 
powiązań między nauką, gospodarką i społeczeństwem jest zdefiniowanie używanych 
kategorii. I tak:

1) Społeczeństwo ryzyka jest społeczeństwem katastrof. Zagraża mu to, iż stany 
wyjątkowe stają się normalnymi [Beck 2002, s. 33].
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2) Gospodarka ryzyka zakłada, że zabezpieczenie przed ryzykiem stanowi jedynie 
niewielką część procesu zarządzania nim. Ustalenie, które czynniki wymagają zabez-
pieczenia, które nie, a które należy wykorzystać do osiągnięcia korzyści, jest kluczem 
do skutecznego zarządzania ryzykiem [Damodaran 2009, s. 443].
3) Koncepcja nauki jako przemysłu kreatywnego zakłada, że teoria naukowa wy-
przedza praktykę naukową [Flejterski 2015, s. 58]. 
4) Biznes to sieć handlu ryzykiem, którego ogniwami są kupcy.
5) Postrzeganie ryzyka, a więc sposób określania zagrożenia i jednostkowej odpo-
wiedzialności w razie jego wystąpienia są uzależnione od przyjętych w danej kultu-
rze klasyfikacji i norm [Douglas 1992, s. 1].
W tych ramach teoretycznych niezbędne jest wyraźne rozróżnienie między niebez-

pieczeństwem a ryzykiem. Pierwsze pochodzi z natury, a drugie zostaje wywołane dzia-
łaniem człowieka. Niepewność naukowa i niepewność wiedzy wiąże się nieodłącznie 
z zagrożeniem środowiska i zdrowia. Nauka zdaje się wytwarzać tyle samo pewności, co 
niepewności [Arnoldi 2011, s. 108]. Z praktycznego punktu widzenia nauka jest siecią kra-
jowych i międzynarodowych programów badawczych, które ze sobą konkurują. W wyni-
ku presji konkurencji powstaje twarde jądro nauki oraz jego otoczka, zwana pozytywną 
heurystyką. Nauka rozwija się dalej, jeżeli następujące po sobie teorie rozwiązują więcej 
problemów niż ich poprzednicy lub jeśli lepiej wyjaśnia od innych wybrany aspekt rze-
czywistości. Tak czy inaczej są to teorie średniego zasięgu. Koncepcja nauki jako przemy-
słu kreatywnego nawiązuje do centralnej idei konstruktywizmu, w myśl której naukowe 
poznanie rzeczywistości jest konstrukcją społeczną (performacją-instalacją), będącą wy-
nikiem procesów społecznych, w których uczestniczą naukowcy. A więc teoria naukowa 
może być oceniana z punktu widzenia, czy jest użyteczna (performanced). Kluczowa 
kategoria analityczna performance nie ma jednego polskiego odpowiednika. Można się 
doliczyć blisko dwadzieścia jego odpowiedników takich jak: przedstawienie, wydajność, 
spełnienie, dopełnienie, uczynek. Paradygmat performatyki pojawił się w latach pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku. Przez pierwsze dwadzieścia lat istnienia performatyki tworzony 
przez nią paradygmat karmiły dwa dominujące wówczas modele – teatru i rytuału. Kolejne 
dziesięciolecia to zwrot od teatru do teorii i od rytuału do sztuki performansu [Mc Kenzie 
2011]. Z dorobku nurtu performatyki wykorzystamy jedynie dwie tezy. Pierwsza to teza 
mówiąca, że instalacja artystyczna pozwala na nowo zdefiniować sytuację, w której się 
znajdujemy. Dlatego w miejsce znanego i powszechnie powielanego schematu – bada-
nia podstawowe, badania stosowane, innowacje – zaproponowano sieć, w centrum której 
znajduje się rynek idei, własności intelektualnej i handlu ryzykiem. Druga teza to taka, któ-
ra mówi, że teoria tworzy nową praktykę społeczną, a niekoniecznie stanowi jej indukcyj-
ne uogólnienie lub wyjaśnienie [Spencer 2014].
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Jeśli zatem dopuścimy, że celem zarządzania ryzykiem jest jego zwiększanie, to ot-
wieramy przestrzeń rynkową dla krótkiej sprzedaży. Samo dopuszczenie przez teorię 
racjonalności zarządzania ryzykiem przez jego zwiększanie tworzy nową rzeczywistość 
dla praktyki. Dobrym przykładem tego typu sytuacji jest typologia strategii postępowa-
nia z ryzykiem.

Tabela 2. Podstawowe strategie podejścia do ryzyka
Akceptacja Unikanie Redukcja Transfer Zwiększanie 
Świadoma akcep-
tacja możliwych 
negatywnych 
skutków ryzyka, 
bez możliwości ich 
redukcji czy usu-
nięcia

Polega na po-
wstrzymaniu się 
od działań eks-
ponujących DM 
na dany rodzaj 
ryzyka

Polega na zmniej-
szeniu prawdo-
podobieństwa 
wystąpienia 
ryzyka lub wpły-
wu materializacji 
ryzyka

Przekazanie 
kontroli ryzyka 
do innego 
podmiotu

Polega na zwięk-
szeniu poziomu 
już istniejącego 
ryzyka, aby osiąg-
nąć ponadstandar-
dowe korzyści

Źródło: Karkowska R. (2015), Charakter i źródła zróżnicowania ryzyka systemowego, Kluwer, Warszawa.

Strategia zwiększania ryzyka jest jedną z sił zarażania się zaburzeniami funkcjonowa-
nia złożonych sieci społeczno-ekonomicznych. Zarażanie się jest efektem świadomego 
działania, a nie ślepego przypadku. 

Zgodnie z zaproponowanymi ramami poznawczymi, w centrum rozwoju znajduje 
się biznes, kupcy zainteresowani zarządzaniem globalnym, systemowym ryzykiem. Od 
dziesięciu lat publikowane są raporty na temat poglądów liderów światowego biznesu, 
na temat tego jakie ryzyko jest najbardziej prawdopodobne oraz jakie ryzyko może wy-
wołać największe straty dla biznesu, społeczeństwa i gospodarki. Kolejne tabele przed-
stawiają wyniki tych badań.

Tabela 3. Najbardziej prawdopodobne ryzyko globalne w latach 2007-2011
Lata 2007 2008 2009 2010 2011
Najbardziej awaria infrastruk-

tury IT
załamanie cen 
aktywów

załamanie 
cen akty-
wów

załamanie 
cen aktywów

tornada

Bardziej recesja G-7 zaburzenia na 
Bliskim Wscho-
dzie

wzrost 
w Chinach 
<6 %

chiński 
wzrost < 6 %

powodzie

Średnio szok cen nafty upadłe pań-
stwa

chroniczna 
recesja

chroniczna 
recesja

korupcja

Mało załamanie wzro-
stu w Chinach

ceny gazu 
i ropy naftowej

brak rządu 
światowe-
go

kryzys fi-
skalny

utrata 
biogene-
tycznego 
zróżnico-
wania

Bardzo mało załamanie cen 
aktywów 

recesja G-7 odwrót od 
globalizacji

brak rządu 
światowego

zmiany 
klimatu

Źródło: Global Risks Reports (2015).
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Tabela 4. Ryzyko globalne potencjalnie wywołujące największe straty w latach 2007-2011
Lata 2007 2008 2009 2010 2011

Największe załamanie cen 
aktywów

załamanie cen 
aktywów

załamanie cen 
aktywów

załamanie 
cen aktywów

kryzys fiskalny

Duże odwrót od 
globalizacji

odwrót od 
globalizacji

odwrót od 
globalizacji

odwrót od 
globalizacji

zmiany kli-
matu

Średnie wojny domo-
we

chiński 
wzrost< 6%

spadek cen ropy 
i gazu

spadek cen 
ropy i gazu

konflikt geo-
polityczny

Małe pandemia spadek cen 
ropy i gazu

chroniczna 
recesja

chroniczna 
recesja

załamanie cen 
aktywów

Bardzo małe szok cen ropy 
naftowej

pandemia kryzys fiskalny kryzys fiskal-
ny

dramatyczne 
zmiany cen 
energii

Źródło: jw.

Tabela 5. Najbardziej prawdopodobne ryzyko globalne w latach 2012-2015
Prawdopodo-
bieństwo

2012 2013 2014 2015

1. narastanie dys-
proporcji docho-
dowych

narastanie dys-
proporcji docho-
dowych

dochodowa pola-
ryzacja

regionalne kon-
flikty międzypań-
stwowe 

2. chroniczna 
nierównowaga 
fiskalna

chroniczna 
nierównowaga 
fiskalna

katastrofy pogo-
dowe

katastrofy pogo-
dowe

3. wydobycie gazu 
łupkowego

wydobycie gazu 
łupkowego

bezrobocie  
i niepełne zatrud-
nienie

niesprawności rzą-
dów krajowych

4. ataki w cyber-
przestrzeni

kryzys wody 
pitnej

zmiany klima-
tyczne

upadłe państwa

5. kryzys wody 
pitnej

złe zarządzanie 
gospodarką 
senioralną

ataki w internecie wysokie struktu-
ralne bezrobocie

Źródło: jw.

Tabela 6. Dolegliwość urzeczywistnienia się ryzyka globalnego w latach 2012-2015
Dolegliwość 2012 2013 2014 2015

1. upadłość TBTF upadłość TBTF kryzys fiskalny kryzys wody pitnej

2 kryzys wody 
pitnej

kryzys wody pitnej zmiany klima-
tyczne

zarazy medyczne

3. kryzys żywnoś-
ciowy

chroniczna nierów-
nowaga fiskalna

kryzys wody pitnej broń masowej 
destrukcji

4. chroniczna 
nierównowaga 
fiskalna

rozprzestrzenienie 
broni masowego 
rażenia

bezrobocie i częś-
ciowe zatrudnienie

regionalny konflikt 
międzypaństwowy

5. skoki cen energii niepowodzenie 
dostosowań do 
zmian klimatu

załamanie infra-
struktury IT

niepowodzenie 
dostosowań do 
zmian klimatu

Źródło: j.w.
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Przytoczone dane świadczą o krótkoterminowym ujmowaniu ryzyka systemowego, 
w kategorii tego co się może wydarzyć za rok lub dwa, co nie sprzyja dobremu rozpo-
znaniu przez elitę światowego biznesu wyłaniających się ryzyk oraz pełnej oceny ich 
potencjalnego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo. Z ostatniego raportu wyłania 
się wyraźne zaniepokojenie o stan świata, odpowiedni 4,82 w skali dolegliwości oraz 
prawdopodobieństwa 4,74 w 7 stopniowej skali.

Słabością metodologii pomiaru ryzyka systemowego stosowanego przez orga-
nizatorów spotkań w Davos jest abstrahowanie od kontekstu, w którym działa biznes 
międzynarodowy. Funkcjonowanie w warunkach równoczesnego występowania ocze-
kiwań inflacyjnych oraz oczekiwań deflacyjnych rodzi wysoki poziom niepewności, czy 
poziom cen na globalnych rynkach sam nie stanie się autonomicznym źródłem ryzyka 
systemowego [Quantifying 2013].

Społeczna odpowiedzialność biznesu dawno przestała być hasłem kampanii promo-
cyjnej. Wzrost polaryzacji dochodowej może wzmocnić ruch oburzonych na systemowo 
ważne instytucje finansowe. To wyraźnie niepokoi biznes międzynarodowy. Niska skłon-
ność do dzielenia się pracą zwiększa ryzyko niestabilności społecznej na świecie. Innymi 
węzłami gordyjskimi są niepowodzenia w dostosowaniu się do zmian klimatu oraz ataki 
w cyberprzestrzeni. Braki wody pitnej to wyzwanie nadchodzącej dekady. Przy całym 
szacunku należnym globalnym elitom biznesu operują one wyłącznie kategorią ryzyka, 
a więc wiadomymi nam przyszłymi zagrożeniami, których prawdopodobieństwo może 
zostać obliczone statystycznie. Omijają pozostałe trzy sytuacje: niepewność, ignorancja, 
nieokreśloność. Niepewność to znane niewiadome. Niewiedza to nieznane i niewiado-
me. Niepoznawalne niewiadome są jak podwodna część góry lodowej. O jej istnieniu nie 
świadczy żadna znana nam prawidłowość. Zarządzanie ryzykiem zależy dziś od nauko-
wej wiedzy na temat możliwości. Podpowiada ona, że trzeba samemu zarządzać swoim 
życiem, samemu radzić sobie z ryzykiem i niepewnością. Zarządzanie ryzykiem syste-
mowym nie stanowi zabezpieczenia przed wydarzeniami losowymi, pozwala zakreślić 
obszar wiedzy i niewiedzy oraz zdolności do zmiany powstałej sytuacji poprzez prewen-
cję i ograniczanie strat. „Można powiedzieć, że problemem nie jest to, czego nie wiemy. 
Problemem jest przyjęcie za znane czegoś, czego nie wiemy. Przebieg każdego zjawiska 
jest determinowany przez zestaw czynników, które znamy oraz takich, o których wiemy 
bardzo niewiele lub nic. Naturalnym efektem procesu rozwoju jest redukowanie obszaru 
niewiedzy. Towarzyszy mu jednocześnie jej wypychanie ze świadomości” [Barczyk 2014].
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Kanały zarażania się ryzykiem systemowym

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos stanowi jeden z kanałów zarażania się ryzykiem 
systemowym. Gdy schematy poznawcze elity menedżerskiej świata są jednakowe, to ich 
reakcja na zaburzenia globalne jest jednorodna. Neoliberalna doktryna ekonomiczna 
zwiększyła podatność elit rządzących na szukanie w międzynarodowych organizacjach 
finansowych diagnozy ich specyficznej sytuacji oraz stosowania tych samych, uniwersal-
nych recept na pobudzenie wzrostu gospodarczego.

Według reprezentantów neoliberalnej szkoły myślenia do wprowadzenia krajów 
rozwijających się na ścieżkę trwałego rozwoju gospodarczego konieczne było spełnie-
nie warunków:

 · wzrost gospodarczy powinien być ściśle skorelowany z otwarciem gospodarki naro-
dowej na zewnątrz,
 · optymalna alokacja zasobów jest możliwa tylko w warunkach rynku światowego 

poddanego presji konkurencyjnej,
 · rozwój będzie tym szybszy, im bardziej będzie on społecznie akceptowany, czyli ko-

niczne jest przestrzeganie demokratycznych procedur [Ekonomia 2007, s. 25].
 · Z doświadczeń rozwojowych ostatnich lat wyłania się nowy paradygmat rozwoju, 

którego elementy można by scharakteryzować w sposób następujący:
 · podstawowe środowisko gospodarcze powinno sprzyjać w dłuższym okresie 

inwestycjom,
 · strategie rozwojowe muszą uwzględniać specyfikę kraju,
 · gospodarka powinna charakteryzować się dużą wrażliwością na bodźce rynkowe,
 · kapitał ludzki musi uzupełniać kapitał fizyczny,
 · szybki przepływ i absorpcja informacji w szybko zmieniającym się świecie sprawiają, 

że podstawową rolę odgrywają zgodnie reagujące na bodźce instytucje i mechanizmy,
 · wszędzie tam, gdzie występują niedoskonałości rynku, interwencyjne działania pań-

stwa powinny być „przyjazne rynkowi” [Piasecki 207, s. 31].

Zarządzanie ryzykiem systemowym

Kulturowa perspektywa analizy roli biznesu w zarządzaniu ryzykiem systemowym w peł-
ni uzasadnia odwołanie się do mitów kultury greckiej, do ich syntetycznego scharaktery-
zowania. Zasadnicza część uwagi biznesu skupiona jest na wiszącym na końskim włosie 
mieczu. Sytuacje, kiedy Snowden jak Cyklop chce chronić ludzkość przed nią samą, znaj-
dują się poza polem zainteresowania światowej elity biznesu. Gdy dotykają problemu 
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Ukrainy, zaczynają mówić językiem Pytii. Wielu z nich się obawia, że dostawy wysoce 
precyzyjnej broni dla Ukrainy będą swoistym otwarciem puszki Pandory.

W Davos często słychać głos Kasandry w sprawach wody pitnej i nieodnawialnych 
źródeł energii. W sprawach zagrożeń klimatycznych część biznesu uznaje, że jest to ko-
lejna Meduza, a więc wstrząs, a nie lawina lub zaraza.

Tabela 7. Mity charakteryzujące typy ryzyka systemowego
Mit Dolegliwość Prawdopodobieństwo
Damokles
Cyklop
Pytia
Pandora
Kasandra
Meduza

duża
duża
nieznana
nieznana
duża
mała

niskie
nieznane
nieznane
nieznane
wysokie
niskie

Źródło: Emerging systemie risks (2003), OECD, Paryż.

Ryzyko systemowe jest definiowane dla potrzeb niniejszego opracowania jako na-
głe i nieprzewidywalne wydarzenie, które może załamać ład instytucjonalny gospodarki 
i wywołać takie oburzenie społeczne, że funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa 
jest zagrożone do takiego stopnia, że podlega ono destrukcyjnemu rozpadowi. Istotą 
ryzyka systemowego jest kumulowanie się negatywnych efektów funkcjonowania go-
spodarki i społeczeństwa ryzyka w sposób niezauważalny dla rodzimego i międzynaro-
dowego biznesu. Upadłe państwa w większości przypadków nie stanowią urzeczywist-
nienia się ryzyka systemowego. Jest to efekt jawnej korupcji i innych patologii władzy 
i społeczeństwa. Zarządzanie ryzykiem systemowym wymaga zmiany ram poznawczych 
biznesu. Wymusza odejście od ponadczasowego i odbywającego się w pustce instytu-
cjonalnej lokowania środków. Ujawniające się ryzyko systemowe musi być mierzone 
i neutralizowane w konkretnej czasoprzestrzeni instytucjonalnej. Posługiwanie się zbyt 
długą perspektywą przy ocenie kosztów i korzyści urzeczywistnienia się ryzyka syste-
mowego powinno budzić sprzeciw. Należy ponadto zawsze wskazać, kto korzysta i kto 
traci na przyjętej metodzie zarządzania ryzykiem systemowym. Nie ma jednej, jedynie 
słusznej metody zapobiegania i rozpraszania ryzyka systemowego [Solarz 2008, s. 154].

Podsumowanie

Tradycyjnie spoiwem łączącym naukę, gospodarkę i społeczeństwo obywatelskie były 
dobra publiczne: bezpieczeństwo i rozwój. „Nowa gospodarka” postuluje, aby wszystkie 
zainteresowane strony generujące te dobra publiczne komunikowały się z sobą za po-
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średnictwem mechanizmu rynkowego. Po doświadczeniach globalnego kryzysu finan-
sowego lat 2007+ dominuje przekonanie, że w omawianej triadzie najważniejsze jest 
zarządzanie ryzykiem systemowym. Pogląd ten wydaje się, że podzielają liderzy świato-
wego biznesu.

W Polsce nadal panuje przekonanie, że za jakość zarządzania ryzykiem systemo-
wym odpowiadają wyłącznie władze państwowe. Obywatele i biznes sprawiają wra-
żenie, że zakładają, że rządzącym można bezgranicznie ufać. Zawierzając zarządzanie 
ryzykiem systemowym ”im” łatwo jest się postawić w sytuacji recenzenta ich zachowań 
z „naszych” pozycji. Istota problemu jakości zarządzania ryzykiem systemu finansowego 
sprowadza się do tego, że racjonalna kalkulacja decydentów zawsze rodzi niepożądane 
i nieuwzględnione w ich kalkulacjach efekty zewnętrzne. Ich niekontrolowana, a zatem 
nieuświadamiana kumulacja prowadzi do urzeczywistniania się ryzyka systemowego. 
Zdawanie się na to, aby inni zarządzali w naszym imieniu ryzykiem systemowym po-
woduje, że zgodnie z zaleceniami nauki jest ono dzielone, rozpraszane pomiędzy jak 
największą liczbę uczestników rynku. W efekcie, każdy uczestnik rynku jest konfronto-
wany z niekontrolowanym procesem narastania ryzyka systemowego. Nie jest przy tym 
istotne, jaki jest jego własny apetyt na ryzyko, ważne jest, że współczesna kultura ryzyka 
powoduje, że każdy i wszędzie jest wystawiony na ryzyko systemowe. W tej sytuacji, 
nie ma bezpiecznego miejsca wolnego od ryzyka systemowego. Niezbędne jest za-
tem świadome kształtowanie aktywnego stosunku do ryzyka systemowego. Ryzyko to 
może być ignorowane, wówczas zdajemy się na los: dobry lub zły, cofamy się do okresu 
średniowiecza i przeznaczenia w ślepe przeznaczenie. Ryzyko może być amortyzowane 
przez zapasy na lata chude. Ryzyko może być sprzedawane ubezpieczycielom i reaseku-
ratorom. Handel ryzykiem to potężny biznes, angażujący wielkie środki finansowe i naj-
lepsze umysły ludzkości. Nauka zaleca rozpylenie ryzyka tak, by stało się niewidoczne 
i zrozumiałe jedynie dla biegłych w inżynierii finansowej. Pozostałym pozostaje jedynie 
wiara w profesjonalizm i uczciwość pośredników finansowych.

Aby zmienić sytuację na bardziej pomyślną, należy zachęcić biznes do aktywnego 
zarządzania ryzykiem systemowym. Wielki biznes robi to za pośrednictwem Rady Stabil-
ności Finansowej, mały biznes przez kupowanie polis od utraty zdolności do utrzymania 
aktywności na rynku. Najwięcej w tej sprawie może zrobić biznes rodzinny: mały i duży. 
Jego horyzont myślenia strategicznego to trzy pokolenia: od 60 do 100 lat. W tej per-
spektywie z pewnością urzeczywistni się nie jedno ryzyko systemowe. 

Jedną z przyczyn występowania ryzyka systemowego jest brak przeciwwagi wobec 
krótkiego horyzontu podejmowania decyzji przez najemną kadrę kierowniczą. Firmy ro-
dzinne wnoszą swoją wartość dodaną do prewencji ryzyka systemowego. Ich sukcesja 
gwarantuje występowanie w imieniu jeszcze nienarodzonych pokoleń. Aktywna posta-
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wa biznesu wobec ryzyka systemowego to wielka innowacja społeczna. W XXI wieku 
w biznesie musi obowiązywać zasada ograniczonego zaufania wobec:

 · przedstawicieli czystej nauki, którzy w poszukiwaniu utopii są gotowi do ekspery-
mentowania na realnej gospodarce;
 · przedstawicieli stosowanej nauki, którzy lobbują za rozwiązaniami im znanymi, a nie 

tymi, które są dostępne, lecz nieznane im;
 · przedstawicieli przedsiębiorców przerzucających koszty zewnętrzne na pozostałych 

uczestników rynku;
 · przedstawicieli podmiotów gospodarczych, wspierających jedynie te innowacje, 

które pozwolą im odzyskać już poniesione nakłady;
 · przedstawicieli oligopoli tępiących przełomowe innowacje, gdyż im żywotnie zagrażają;
 · przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, niechętnych wobec rzetelnego war-

tościowania innowacji technologicznych i ochrony praw konsumentów;
 · polityków unikających rzetelnych debat publicznych nad przełomowymi innowacja-

mi społecznymi.
Koncepcja włączenia biznesu do aktywnego zarządzania ryzykiem systemowym 

opiera się na:
 · założeniu, że ryzyko systemowe ma endogeniczny charakter, a więc nie jest złem, 

które przychodzi do nas z zewnątrz, ono narasta wewnątrz naszej nauki, gospodarki 
i naszego społeczeństwa;
 · fakcie, iż ryzykiem systemowym można się zarazić w wyniku stadnego myślenia 

o przyszłości;
 · pragnieniu, aby aktywnie obniżyć koszt urzeczywistnienia się ryzyka systemowego, 

są to ogromne straty szacowane na 12-15 % PKB.
Przedmiotem debaty publicznej powinno być partnerstwo prywatno-prywatne, 

między wielkim biznesem i małym biznesem. Zarządzanie ryzykiem systemowym w wa-
runkach swobody przepływu kapitałów wymaga wykorzystania kapitału wiedzy i kapi-
tału finansowego sektora prywatnego. Dotychczasowe umiędzynarodowienie zysków 
i prywatyzacja strat to droga do stagnacji oraz kryzysu finansów publicznych. Konieczne 
jest przejście do prywatyzacji zysków i prywatyzacji strat w otwartych gospodarkach 
rynkowych. W nowych warunkach powstaje pole do upowszechnienia partnerstwa pry-
watno-prywatnego. Wielki biznes powinien tworzyć warunki instytucjonalne dla efek-

tywnego funkcjonowania rodzinnego biznesu. 
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Wstęp

Nie budzi wątpliwości fakt co do konieczności współpracy nauki i biznesu, wymiany wie-
dzy, kwalifikacji i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz wzrostu innowacyjności 
przedsiębiorstw. Celem artykułu jest wskazanie korzyści i barier w ocenie przedsiębior-
ców, jak i pracowników nauki, wynikających z kooperacji poniekąd przeciwstawnych 
mentalnie środowisk. Na potrzeby naukowe postawiono hipotezę badawczą, mianowi-
cie poluzowanie dostępności do zewnętrznego finansowania działalności badawczo-
-rozwojowej w Polsce, ze względu na konkurencyjność gospodarki, a także dostępność 
do nowoczesnych technologii jest skorelowane dodatnio z miejscem Polski, mierzone 
wskaźnikiem innowacji. We wszelkich publikowanych raportach dotyczących poziomu 
innowacji wskazuje się na działania prorozwojowe, wynikające z kooperacji nauki i bi-
znesu. Zdecydowanie rośnie zainteresowanie przeznaczeniem środków finansowych na 
działalność badawczo-rozwojową w perspektywie dwuletniej. Przedsiębiorstwa upatru-
ją w tej inwestycji szanse na postęp technologiczny i innowacyjność, ale także wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw na tle krajów UE, a także wskaźników makroekono-
micznych, będących miernikiem wzrostu gospodarczego. Zgodnie z innowacyjną teorią 
przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo powołuje się do życia wówczas, kiedy dostrzega się 
szanse sukcesu innowacji, która jest „genem” innowacji. Podniesienie poziomu innowa-
cyjności Polski możliwe będzie głównie poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego 
przedsiębiorców oraz pracowników ośrodków naukowo-badawczych oraz akademi-
ckich. Efekty tej współpracy będą odczuwalne nie tylko dla gospodarki kraju, ale również 
dla jej obywateli.

Gospodarka oparta na wiedzy

Zasadniczym elementem gospodarki opartej na wiedzy jest strategiczne zarządzanie 
procesami gospodarczymi przy trafnym wykorzystaniu potencjału i talentu ludzkiego. 
Jest to macierz wspólnych zależności, w której podstawowym problemem jest pozna-
nie i określenie mechanizmów wpływu na przemiany i rozwój gospodarki [Skrzypek,  
s. 270]. We wszystkich bez wyjątku krajach Unii Europejskiej rozwój i absorpcja innowacji 
stanowią jeden z głównych filarów gospodarki opartej na wiedzy oraz wiodący element 
polityki spójności społeczno-gospodarczej. Innowacja pochodzi od łacińskiego słowa 
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„innovatis”, które oznacza odnowienie, a także tworzenie czegoś nowego. W Polsce sło-
wo to definiowane jest jako wprowadzenie czegoś zupełnie nowego, rzecz nowo wpro-
wadzona [Tokarski 1980, s. 307]. Potoczne rozumienie znaczenia innowacji oznacza coś 
nowego i innego od dotychczasowych rozwiązań, jest synonimem i potrzebą udoskona-
lenia technologicznego, postępu i zmian na lepsze [Janasz, Kozioł 2007, s. 11].

P.F. Drucker zwraca szczególnie uwagę na znaczenie innowacji i jej powodzenia 
z punktu widzenia podmiotów występujących na rynku (przedsiębiorstw, jak i klientów) 
[Drucker 1992, ss. 40-45].

Dla skutecznego transferu innowacji istotna jest realna i efektywna współpraca sek-
torów nauki i przedsiębiorczości, co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału instytu-
cji akademickich i biznesu. Wiele czynników składa się na stopień wdrożenia innowacji 
procesowych. Jest to uzależnione zarówno od bardzo dobrego przygotowania meryto-
rycznego, dobrej woli współdziałania zainteresowanych stron, a także stopnia aktyw-
ności zarówno uczelni wyższych oraz instytutów badawczych, jak i przedsiębiorców 
zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i możliwościami ich wdrożenia w po-
staci innowacji. Niestety Polska znajduje się w grupie krajów wieńczących zestawienie 
obrazujące stopień wdrożenia innowacji produktowych i procesowych. Z badań Głów-
nego Urzędu Statystycznego wynika, iż na przestrzeni trzech lat (2009-2011) aktywne 
innowacyjnie przedsiębiorstwa przemysłowe stanowiły jedynie 16,9% ogólnej liczby 
(odpowiednio 12,3% przedsiębiorstw z sektora usług) [GUS 2012, s. 7].

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw2) jest koncepcją, zgodnie 
z którą przedsiębiorstwa już na etapie opracowania konstrukcji strategii w sposób nie-
przymuszony uwzględniają interesy społeczne, działania proekologiczne, jak również 
relacje z różnymi grupami interesariuszy. Zgodnie z tym podejściem odpowiedzialność 
wykracza poza wymogi formalne i prawne, jest równoznaczna ze zwiększeniem inwe-
stycji w zasoby ludzkie, ochronę środowiska czy budowanie pozytywnych relacji z inte-
resariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na stopień innowacyjności i efektyw-
ność prowadzonej działalności gospodarczej. Poniesione wydatki należy postrzegać, 
w perspektywie możliwych do osiągnięcia korzyści, jako źródło innowacji czy inwestycje 
o charakterze długoterminowym.

2 CSR – Corporate Social Responsibility
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Innowacyjne teorie przedsiębiorstw

Innowacyjna teoria przedsiębiorstwa (J. Schumpetera)

Innowacje są głównym elementem tejże teorii. Granice instytucjonalne i innowacyjne 
między rynkiem, przedsiębiorstwem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksyma-
lizacja korzyści wprowadzenia innowacji. Przedsiębiorstwo powołuje się do życia wów-
czas, kiedy dostrzega się szanse sukcesu innowacji, która jest „genem” innowacji. Przed-
siębiorca ponosi ryzyko wdrożenia innowacji i decyduje o przyszłości organizacji. Wedle 
teorii gospodarka musi ponosić koszty nietrafionych innowacji, aby mogły zrodzić się 
innowacje trafione. Nowe przedsiębiorstwa, zrodzone w wyniku wdrożenia innowacji, 
„wybijają” gospodarkę ze stanu równowagi na niskim poziomie aktywności gospodar-
czej [Noga 2009, ss. 147-149]. Wedle założeń teoretycznych J. Schumpetera przez inno-
wację należy rozumieć m.in. [Skonieczny 2011, s. 2]:

 · doskonalenie istniejących produktów lub wprowadzenie do produkcji nowych 
wyrobów, 
 · udoskonalenie istniejącej metody produkcji lub wprowadzenie nowej, 
 · wejście na nowe nieznane dotąd rynki,
 · wprowadzenie do procesu produkcji nowych surowców lub półfabrykatów,
 · nowoczesna organizacja produkcji.

Innowacyjna teoria przedsiębiorstwa (J. Schmooklera)

Teoria ta w swoim zamyśle jest w pewnym sensie przeciwstawna teorii Schumpetera. 
Konstrukcyjnie teoria ta oparta jest na procesach kreowania wynalazków (pomysłów, 
innowacyjnych rozwiązań). Wedle teorii minimalizacja kosztów tworzenia wynalazków 
(innowacji) wpływa na granice instytucjonalne i organizacyjne pomiędzy składowymi 
tworzącymi gospodarkę (przedsiębiorstwo, rynek, gospodarstwa domowe). Wartością 
dodaną wykorzystania przez przedsiębiorstwo środków finansowych na badania i roz-
wój są wynalazki (innowacje), które przekraczają granice produkcji przedsiębiorstwa po-
nad działalność wytwórczą i usługową [Noga 2009, ss. 152-155].
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Wnioski z edycji badanie Deloitte (wydatki polskich firm na 
badania i rozwój)

Zdecydowanie rośnie zainteresowanie przeznaczeniem środków finansowych na dzia-
łalność badawczo-rozwojową w perspektywie do dwóch lat. Przedsiębiorstwa upatrują 
w tej inwestycji szanse na postęp technologiczny i innowacyjność. Wyniki badania an-
kietowego wskazały na progres zainteresowania w 2014 r. o 10,6% w stosunku do roku 
poprzedniego (36,6% w 2013 r.), podobne wyniki uzyskano w perspektywie czasowej 
od trzech do pięciu lat. W sektorze produkcyjnym zwiększenie wydatków na B+R w per-
spektywie krótkoterminowej planuje 70%, a w perspektywie trzech do pięciu lat – 80% 
przedsiębiorstw. Istotną barierą wpływającą na poziom wydatków na badania i rozwój 
w odczuciu przedsiębiorców jest większa dostępność dotacji niż ulg podatkowych. 
Przedsiębiorcy odkładają w czasie niektóre inwestycje badawczo-rozwojowe w oczeki-
waniu na wprowadzenie ulgi podatkowej na B+R od 2016 r. Przedsiębiorstwa wyraźnie 
sygnalizują niejasność co do rozpoznawalności projektów kwalifikowalnych jako działal-
ność badawczo-rozwojowa. Powstaje w ich odczuciu wątpliwość, czy organy podatko-
we potwierdzają uprawnienia przedsiębiorstwa do ulg podatkowych [Badania i rozwój 
w Polsce 2014, s. 5].

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na wzrost poziomu wiedzy wśród przed-
siębiorców na temat dotacji przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
tym samym wzrosła lista beneficjentów. Mniej niż połowa badanych posiada informacje 
co do istnienia grantów rządowych, które przyznawane są za pośrednictwem Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Pomimo posiadanej wiedzy mniej niż 5% 
ankietowanych skorzystało z tych instrumentów wsparcia w formie dotacji na utworzenie 
centrów usług wspólnych lub centrów B+R, a niespełna 2% przedsiębiorców przeznaczyło 
te środki na realizację innowacyjnych inwestycji produkcyjnych. Bardzo niepokojące są ni-
skie wyniki w odniesieniu do skorzystania z możliwych zachęt podatkowych, związanych 
z działalnością badawczo-rozwojową (6,9% respondentów). Co tylko okazuje obszar braku 
informacji, której pozyskanie jest niezbędne w procesie informowania przedsiębiorców 
o możliwościach, po które mogą sięgać. Znacząca część (33,3%) jest zdania, że istnieje wy-
soki stopień niepewności, czy organy podatkowe uznają określoną działalność za kwalifi-
kowalną, co w konsekwencji jest zbyt ryzykowne dla firmy.
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Wykres 1. Dotacje i zachęty podatkowe znane respondentom i wykorzystywane przez nich
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Źródło: Badania i rozwój w Polsce (2014), Raport Deloitte.
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Identyfikacja korzyści i barier współpracy nauki i biznesu 

Nowy model gospodarki, oparty na intensywnym wykorzystaniu wiedzy i do-
świadczenia generuje szybszy postęp technologiczno-organizacyjny oraz pozwala na 
efektywniejsze wykorzystanie środków produkcji. W sytuacji, gdy na rynku dominują 
produkty i usługi, których wartość zależy w przeważającym stopniu od wiedzy, przed-
siębiorstwa zmuszone są do ciągłego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań we 
wszystkich aspektach prowadzonej działalności, co z kolei wymaga kompetentnych pra-
cowników oraz ciągłego dostępu do najnowszych osiągnięć nauki.

Tabela 1. Klasyfikacja korzyści i barier wynikających ze współpracy nauki i biznesu 
według kategorii beneficjentów

Kategorie 
benefi-
cjentów

Korzyści ze współpracy  
uczelni z biznesem

Bariery podejmowania współpracy 
między sferami nauki i biznesu

Uczelnie 
wyższe 

• zwiększenie rozpoznawalności uczelni 
wśród pracodawców i kandydatów;

• poprawa jakości kształcenia i badań;
• korzyści finansowe;
• wypełnienie zobowiązań prawnych.

• konflikt interesów i zobo-
wiązań;

• niekorzystny wpływ na sytu-
ację pracowników i/lub stu-
dentów;

• procedury i biurokracja;
• niechęć pracowników i/lub 

studentów do współpracy;
• prowadzenie identycznych 

kierunków studiów na różnych 
wydziałach;

• słabe przygotowanie kandyda-
tów na studia;

• niekorzystny efekt wizerun-
kowy;

• ryzyko finansowe;
• obciążenie pracowników 

własną działalnością badawczą 
i/lub dydaktyczną;

• brak środków finansowych, 
tradycji oraz zaplecza instytu-
cjonalnego do obsługi niektó-
rych form współpracy;

• obawy przed posądzeniem 
uczelni o faworyzowanie lub 
promowanie rozwiązań tech-
nologicznych danej firmy lub 
czerpanie prywatnych korzyści 
ze współpracy z przedsiębior-
stwem.
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Studenci • zwiększenie potencjalnych szans na 
zatrudnienie po studiach;

• pozyskanie wynagrodzenia od firm za 
wykonane prace;

• zaliczenie praktyk zawodowych;
• budowa sieci kontaktów w środowisku 

biznesu;
• rozwijanie analitycznego i krytycznego 

myślenia oraz umiejętności podejmowa-
nia decyzji;

• nauka technik efektywnej
• prezentacji, współpracy
• i marketingu;
• zdobywanie ważnych
• umiejętności zarządzania projektem [Posze-

wicki, Bizon, Kulaczuk (red.) 2012, s. 20].

nie zidentyfikowano

Absol-
wenci

• satysfakcja osobista;
• korzyści materialne;
• rozwój kariery;
• obserwacja kandydatów do pracy.

nie zidentyfikowano

Przedsię-
biorstwa

• zmniejszenie kosztów i ryzyka działalności;
• podnoszenie jakości kapitału ludzkiego;
• wykorzystanie uczelni jako źródła idei;
• promowanie wizerunku firmy jako atrak-

cyjnego partnera;
• stworzenie sieci kontaktów ze środowi-

skiem akademickim;
• rozwój nowych produktów i usług;
• pomoc praktykantów w rozwiązywaniu 

firmy;
• nowe technologie pozwalają na udo-

skonalenie lub zaprojektowanie nowych 
produktów i usług oraz dywersyfikację 
oferty na rynku, co podnosi dochody 
organizacji i obniża koszty wytwarza-
nych wyrobów; 

• innowacje służą lepszemu dostosowaniu 
się do wymogów i oczekiwań samego 
rynku oraz klientów; 

• decydują o podniesieniu poziomu kon-
kurencyjności firmy; 

• współpraca przedsiębiorstw z sektorem 
nauki pozwala na nawiązanie nowych 
kontaktów, pozyskanie dla firmy nowych 
inwestorów, partnerów

• biznesowych, odbiorców technologii, 
a także zdobycie nowych rynków zbytu; 

• dzięki specjalizacji produkcji
• i oferowanych usług podmioty prywatne 

szybciej i skuteczniej docierają do od-
biorców swych produktów;

• wartość dodaną współpracy nauki 
i biznesu stanowi wreszcie podniesienie 
poziomu przedsiębiorczości i inno-
wacyjności całego regionu, co sprzyja 
budowie gospodarki opartej na wiedzy 
w Polsce [PARP 2013].

• brak integracji współpracy 
z bieżącą działalnością firmy;

• zachowanie poufności;
• trudności w wycenie wartości 

współpracy;
• małe zaawansowanie techno-

logiczne;
• brak możliwości ponoszenia 

dużych nakładów na projekty 
badawczo-rozwojowe;

• niewielka skłonność do podej-
mowania działań innowacyj-
nych;

• słabość instytucji pośredniczą-
cych;

• brak znajomości modeli i wzor-
ców współpracy;

• zniechęcenie w wyniku niesa-
tysfakcjonującej dotychczaso-
wej współpracy;

• niesprzyjająca kultura organiza-
cyjna firmy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bryła P., Jurczyk T., Domański T (2013), Korzyści współpracy uczelni 

wyższych z otoczeniem gospodarczym – próba typologii, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicz-

nych, Uniwersytet Łódzki, „Marketing i Rynek”, nr 4/2013; Bryła P., Jurczyk T., Domański T (2013), Klasyfikacja ba-

rier podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym przez uczelnie wyższe, „Marketing i Rynek”, nr 5/2013.
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Rozwój w warunkach gospodarki opartej na wiedzy wymaga zacieśnienia współpra-
cy między sferami edukacji, nauki i biznesu. Innowacyjność i konkurencyjność współczes-
nych gospodarek coraz bardziej zależy od umiejętności budowania relacji partnerskich 
między uczelniami a przedsiębiorstwami. W nawiązaniu do powyższego zestawienia 
szans i barier, wynikających ze współpracy nauki i biznesu, śmiało można stwierdzić, że 
transfer innowacyjnych technologicznie rozwiązań z sektora nauki do przedsiębiorstw 
w Polsce w praktyce napotyka na wiele barier i ograniczeń. W raporcie opracowanym 
przez PARP dokonano identyfikacji stanu faktycznego. Za podstawowe uznano brak 
w stopniu wystarczającym środków finansowych przeznaczonych na badania i rozwój 
na uczelniach wyższych, przy zbyt niskich nakładach B+R w sektorze prywatnym, brak 
dostatecznej współpracy i wymiany informacji między dostawcami i odbiorcami tech-
nologii. Co najważniejsze wskazano na zbyt niski poziom konsolidacji i synergii systemu 
komercjalizacji wiedzy w Polsce, co decyduje o raczej zamkniętym charakterze funkcjo-
nowania poszczególnych podmiotów tego systemu [PARP, s. 7]. Lokomotywą poziomu 
transferu innowacyjności są w głównej mierze instytucje o charakterze akademickim 
(jako ośrodki badawcze), ale także w równej mierze sektor przedsiębiorstw, który z kolei 
jest odbiorcą nowych technologicznie rozwiązań, oferowanych klientom za pomocą fi-
nalnych i udoskonalonych technologicznie produktów i usług. 

W tabeli nr 2 zaprezentowano ranking innowacyjności (ang. The European Innovation 
Scoreboard) – ranking mierzący i porównujący poziom innowacyjności w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. EIS jest rankingiem zaprojektowanym przez Komisję 
Europejską i Uniwersytet w Maastricht w celu realizacji strategii lizbońskiej. Poza krajami 
UE obejmuje też Chorwację, Turcję, Islandię, Norwegię, Szwajcarię oraz odniesienia do 
Stanów Zjednoczonych i Japonii. EIS analizuje wyniki poszczególnych krajów, używając 
w tym celu 26 wskaźników pogrupowanych w pięciu kategoriach. Wskaźniki te dotyczą 
takich zagadnień jak zasoby ludzkie dla nauki i techniki, edukacja, patenty, nakłady na 
działalność innowacyjną i efekty tej działalności mierzone wartością sprzedaży wyro-
bów nowych i zmodernizowanych, współpracą w zakresie działalności innowacyjnej, 
nakłady inwestycyjne na technologie, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, 
dostęp do internetu itp. Miernikami są osiągnięcia innowacyjne danych krajów, zbierane 
na podstawie różnorodnych źródeł, przede wszystkim międzynarodowego programu 
badań statystycznych innowacji (Community Innovation Survey), Eurostatu oraz OECD. 
Wyniki są prezentowane w raporcie EIS wydawanym każdego roku przez Komisją Euro-
pejską.
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Tabela 2. Indeks Innowacji w latach 2006-2013

Kraj 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Szwecja 0,732 0,729 0,732 0,737 0,739 0,746 0,752 0,750

Dania 0,684 0,693 0,657 0,673 0,705 0,697 0,722 0,728

Niemcy 0,646 0,656 0,671 0,687 0,701 0,694 0,708 0,709

Finlandia 0,630 0,631 0,660 0,670 0,676 0,685 0,685 0,684

Luksemburg 0,570 0,593 0,594 0,616 0,601 0,593 0,627 0,646

Holandia 0,561 0,566 0,583 0,591 0,596 0,600 0,644 0,629

Belgia 0,588 0,601 0,594 0,597 0,605 0,612 0,627 0,627

WB 0,590 0,601 0,575 0,585 0,616 0,617 0,618 0,613

Irlandia 0,567 0,569 0,554 0,574 0,568 0,586 0,594 0,606

Austria 0,516 0,527 0,583 0,597 0,571 0,583 0,599 0,599

Francja 0,517 0,523 0,530 0,541 0,567 0,570 0,579 0,571

UE 0,493 0,506 0,504 0,516 0,531 0,532 0,545 0,554

Słowenia 0,427 0,431 0,458 0,474 0,481 0,508 0,495 0,513

Estonia 0,388 0,382 0,411 0,452 0,453 0,474 0,488 0,502

Cypr 0,414 0,411 0,485 0,461 0,480 0,499 0,498 0,501

Włochy 0,380 0,393 0,394 0,406 0,427 0,427 0,446 0,443

Czechy 0,374 0,390 0,369 0,374 0,411 0,416 0,405 0,422

Hiszpania 0,375 0,381 0,389 0,395 0,391 0,395 0,411 0,414

Portugalia 0,314 0,330 0,374 0,396 0,420 0,415 0,402 0,410

Grecja 0,353 0,349 0,375 0,379 0,370 0,372 0,380 0,384

Węgry 0,298 0,303 0,314 0,315 0,341 0,344 0,335 0,351

Słowacja 0,296 0,302 0,304 0,312 0,299 0,304 0,350 0,328

Malta 0,278 0,312 0,323 0,338 0,349 0,317 0,300 0,319

Chorwacja 0,290 0,274 0,283 0,295 0,315 0,319 0,309 0,306

Litwa 0,241 0,254 0,233 0,239 0,240 0,260 0,271 0,289

Polska 0,263 0,275 0,265 0,276 0,272 0,282 0,268 0,279

Rumunia 0,208 0,219 0,242 0,257 0,240 0,258 0,229 0,237

Łotwa 0,174 0,188 0,195 0,209 0,216 0,228 0,234 0,221

Bułgaria 0,158 0,168 0,189 0,198 0,232 0,234 0,191 0,188

Turcja 0,179 0,184 0,194 0,199 0,203 0,210 0,221 0,224

Islandia 0,594 0,599 0,618 0,635 0,628 0,620 0,604 0,593

Norwegia 0,434 0,443 0,441 0,449 0,466 0,465 0,481 0,480

Szwajcaria 0,752 0,772 0,792 0,805 0,823 0,822 0,842 0,835
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Macedonia 0,191 0,190 0,193 0,218 0,221 0,221 0,239 0,246

Serbia 0,246 0,243 0,247 0,239 0,276 0,267 0,344 0,358

Źródło: Innovation Union Scoreboard (2014), European Commission.

Autorzy raportu Regional Innovation Scoreboard wskazali według przyjętych kryteriów 
na liderów innowacji, do których zaliczono następujące kraje: Szwajcaria, Szwecja, Dania, 
Niemcy i Finlandia. Do grupy doganiających innowatorów należą: Belgia, Estonia, Irlandia, 
Francja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Austria, Słowenia, Wielka Brytania, Islandia. W grupie 
średnich innowatorów uplasowały się takie kraje jak: Czechy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, 
Włochy, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja, Norwegia, Serbia. W ostatniej gru-
pie słabych innowatorów znalazły się kraje: Bułgaria, Łotwa, Rumunia, Jugosławia i Macedo-
nia. Na wykresie nr 2 przedstawiono tempo wzrostu innowacji na przestrzeni 7 lat.

Wykres 2. Tempo wzrostu innowacji w latach 2006-2013
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Źródło: Innovation Union Scoreboard (2014), European Commission.
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W ujęciu ogólnym średnie tempo wzrostu innowacji mierzone w latach 2006-2013 
osiągnęło poziom 1,7%, uwzględniając kraje członkowskie, które są liderami innowacji: 
Portugalia, Estonia i Łotwa. Najniższe tempo wzrostu poziomu innowacji odnotowano 
w Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji. Serbia jest umiarkowanym innowatorem. 
Wskaźnik innowacyjności uplasował się dość wysoko dzięki współpracy małych i śred-
nich przedsiębiorstw w zakresie procesów oraz produktów. Osiągnięty stopień innowa-
cyjności ma charakter marketingowy oraz organizacyjny.

W raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2012-2013 poddano analizie wyniki badania wśród przedsiębiorców w odniesieniu do 
strategii budowania konkurencyjności. W raporcie opracowanym przez PARP spośród 
objętych badaniem przedsiębiorców prawie połowa (49%) deklaruje, że ich firmy dzia-
łają w silnie konkurencyjnym środowisku. Wśród wymienianych najczęściej strategii 
działania, aby sprostać konkurencji, przedsiębiorcy (60%) stawiają na ulepszanie oferty, 
produktów lub usług, jednak zaledwie 15% badanych uznało ją za najskuteczniejszą. Za 
najskuteczniejszą przedsiębiorcy uznają wprowadzanie na rynek nowych produktów/
usług (28%). Drugą najskuteczniejszą preferowaną przez przedsiębiorców strategią było 
obniżanie cen – tę strategię stosuje około 40% firm. Wybieraną strategią była także 
strategia obniżania kosztów pracy [PARP 2014, s. 79]. Za efekt ewentualnej współpracy 
z ośrodkami akademickimi można przyjąć wprowadzenie nowych technologii, co po-
twierdziło 33% badanych przedsiębiorstw, jednak w ich odczuciu skuteczność tej meto-
dy wynosi zaledwie 6%.

Jednakże w 2014 r. zidentyfikowano w Polsce 176 aktywnych ośrodków innowacji 
i inkubatorów przedsiębiorczości (funkcjonują w ramach 137 instytucji prowadzących).

Wykres 3. Ośrodki kreacji innowacji w Polsce w 2014 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów 

przedsiębiorczości) (2014), Raport z badania.
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Do głównych wniosków z przeprowadzonego badania można zaliczyć:
 · wzrost zaangażowania ośrodków w inicjatywy klastrowe;
 · poprawę w stopniu znaczącym laboratoryjnej i badawczej infrastruktury ośrodków;
 · nieustannie rozwijającą się ofertę ośrodków w zakresie usług proinnowacyjnych (po-

jawiają się nowe usługi, a ośrodki wchodzą w nowe obszary aktywności);
 · przyrost o 1/3 firm przypadających na 1 ośrodek.

W niniejszym raporcie zidentyfikowano główne wyzwania stojące przed ośrodkami 
dotyczące m.in:

 · zwiększenia stopnia zaangażowania we współpracę i działalność w sieciach;
 · konieczność wypracowania praktyk (auto)monitorowania bieżących efektów dzia-

łalności IOB;
 · konieczność zwiększenia potencjału kadr poszczególnych IOB, co w perspektywie 

najbliższych lat powinno wpłynąć na rozszerzenie pakietu usług miękkich IOB.
Przedsiębiorcy w zależności od fazy cyklu życia przedsiębiorstwa, stopnia stosowa-

nych technologicznie udoskonalonych rozwiązań nieustannie poszukują możliwości 
rozwoju firmy. Najczęściej praktykowaną formą jest stawianie na potencjał firmy i po-
zyskanie nowych rynków. Kooperacja ze światem nauki jest jedną z wielu możliwych 
ścieżek rozwoju firmy. Uczelnie dysponują największym zasobem wiedzy i dostępu do 
nowoczesnej technologii, co z znajduje się w sferze zainteresowania przedsiębiorstw. 
Umiejętne wykorzystanie potencjału, niezależnie od sekcji prowadzonej działalności 
gospodarczej czy też obrotów, stwarza niepowtarzalne możliwości do rozwoju przed-
siębiorstwa. 

Zagrożenia (w wydanej w 2011 roku przez PARP publikacji pt. Rekomendacje zmian 
w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy) to akademicka szara stre-
fa – jest to nieformalne wykorzystywanie zasobów instytucji naukowej bez jej wiedzy 
lub zgody, co ma swoje reperkusje w zakresie ekonomicznym (utracone przychody) oraz 
społecznym (demoralizacja):

 · brak należytej ochrony własności intelektualnej przez same uczelnie;
 · utrata materialnych korzyści związanych z tworzeniem własności intelektualnej, na-

dającej się do komercjalizacji dla pracowników uczelni.
Zjawisko to ma swoje uzasadnienie, mianowicie uczelnie z powodu braku motywacji 

nie wynagradzają za kreowanie wiedzy twórców, ponieważ nie czerpią korzyści mate-
rialnych, z kolei pracownicy poszukują ekwiwalentu poświęconego casu oraz pracy poza 
uczelnią.

Kooperacja nauki i biznesu nie jest sprawą tak oczywistą i prostą z kilku powodów. 
Towarzyszy temu trudność zorganizowania współpracy biznesowej ze względu na pracę 
w diametralnie różnym środowisku pracy, często o odmiennym klimacie organizacyj-
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nym i towarzyszących różnicach mentalnych. Zetknięcie się tych dwóch różnych świa-
tów akademickiego i biznesu może przy wypracowaniu odpowiednich mechanizmów 
kooperacji przynosić satysfakcjonujące efekty. Praca naukowca polega na poszukiwaniu 
odpowiedzi na dotychczas niewyjaśnione naukowo procesy i zjawiska, prowadzeniu 
badań własnych w oparciu o zainteresowania naukowe i pracę twórczą. Przedsiębiorca 
jest nastawiony na sukces rynkowy, walkę konkurencyjną i maksymalizację zysku. Działa 
w warunkach stresogennych, niejednokrotnie pod presją czasu. Występują także róż-
nice w komunikacji, będące efektem różnic mentalnościowych, dysproporcji dochodo-
wych, różnic wynikających z warunków i charakteru pracy, a także statusu społecznego. 
Dalej partnerzy różnią się także oceną i gotowością do podjęcia ryzyka. Ponadto poszu-
kiwanie dostawcy wiedzy jest procesem ciągłym, nieustającym i niezwykle zmiennym 
[PARP 2013].

Zakończenie

Niezależnie od kryteriów oceny współpracy nauki i biznesu w zakresie szans i zagrożeń, 
jedno należy w tym miejscu podkreślić. Badania i rozwój są dźwignią innowacyjności, 
a także wzrostu gospodarczego kraju. Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 
Polska otrzyma kwotę 82,5 mld euro, z czego około 76,9 mld euro dostępnych w pro-
gramach operacyjnych, w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nie uczą-
cej się młodzieży [MIiR]. Jest to ogromny kapitał, który Polska powinna wykorzystać 
w kierunku zbudowania konkurencyjności przedsiębiorstw w środowisku międzyna-
rodowym. Wydaje się, że w większym stopniu pracownicy uczelni są zainteresowani 
współpracą z przedsiębiorcami. Z kolei druga strona nie do końca wie, jak mogłaby 
ten potencjał wykorzystać. Przy analizie tabeli nr 1 zauważalne jest, że w przypadku 
uczelni wyższych zdecydowanie więcej jest zagrożeń płynących z kooperacji nauki i bi-
znesu, po stronie przedsiębiorstw sytuacja jest analogicznie odwrotna. Przedsiębiorcy 
współpracując z ośrodkami akademickimi są inicjatorami procesów innowacyjnych, 
które służą lepszemu dostosowaniu się do wymogów i oczekiwań samego rynku oraz 
potrzeb klientów. 
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Abstract: In this article the author tackles the problems associated with building links between 
higher education and business. Particular attention is paid to knowledge as a determinant of 
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Wstęp

Wykształcone społeczeństwo stanowi o sile gospodarki i może przyczynić się do wzrostu 
poziomu życia mieszkańców. Aby jednak tak się stało, struktura szkolnictwa musi stale 
dostosowywać programy kształcenia do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. 
Budowanie więzi między nauką a biznesem staje się ważnym i aktualnym zagadnieniem 
w kreowaniu nowych funkcji i sposobów gospodarowania. 

Celem artykułu jest popularyzacja znaczenia: 
 · menedżera i rozumienia ryzyka w rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na 
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 · zasobu wiedzy jako najbardziej wartościowego czynnika zmniejszania ryzyka w po-
dejmowaniu decyzji dotyczących rynkowych sukcesów w przyszłości.

Artykuł składa się z trzech części merytorycznych. W pierwszej części omówiono 
przesłanki budowania więzi między szkolnictwem wyższym a biznesem. Część druga 
poświęcona jest charakterystyce pojęcia „menedżer” i „ryzyka”. Natomiast w części trze-
ciej przedstawiono menedżera jako inicjatora budowania więzi między nauką a bizne-
sem. Artykuł zawiera abstrakt, wstęp, podsumowanie i bibliografię. 

Przesłanki budowania więzi między szkolnictwem wyższym 
a biznesem

W okresie ostatnich 25 lat w Polsce znacznie zmieniło się spojrzenie na szeroko rozu-
mianą gospodarkę i naukę. Przede wszystkim okazało się, iż przewaga konkurencyjna 
stała się głównym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednocześnie wzrasta 
oczekiwanie społeczeństwa związane z aktywnością i sprawnością w weryfikowaniu sta-
rych nawyków oraz umiejętnością i kompetencjami w łączeniu nowej wiedzy z posiada-
nym doświadczeniem. Jest to proces długotrwały, gdyż ludzkie myślenie, dzięki spraw-
dzonym nawykom, zmienia się wolno. W tym miejscu warto wspomnieć, iż tradycyjne 
metody analizy przeszłości niewiele wniosły do rozwoju nowej zmieniającej się rzeczy-
wistości. Jest to stwierdzenie ważne i aktualne, gdyż „nadal miliardy ubogich nie mają 
dostępu do pośrednictwa finansowego” [Solarz 2014, s. 201], przez co ujawnia się luka 
w formowaniu kadr w gospodarce krajowej i globalnej. 

W takiej sytuacji „pytania o przyszłość są istotne tym bardziej…” [Mączyńska 2007, s. 
297], że do zmniejszenia obszarów niepewności potrzebne są badania naukowe i wspól-
ne debaty uczonych z przedstawicielami biznesu i innych grup społecznych na temat 
przyszłości gospodarczej i społecznej w ujęciu regionalnym, krajowym i globalnym. 
Tego typu debaty mogą być źródłem kreatywności w kształtowaniu przyszłości i identy-
fikacji ewentualnych zagrożeń w rozwoju nauki i biznesu. 

Współczesna literatura o zarządzaniu coraz częściej zauważa, iż „wiedza była, jest 
i coraz bardziej staje się podstawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa człowieka i or-
ganizacji” [Domański, Kotarba, Krupa 2014, s. 36]. Zatem wolna wiedza i praca z ludźmi 
istotnie wpływa na efekty funkcjonowania każdej organizacji. Kształcenie tylko w po-
mieszczeniach uczelnianych lub klasowych to mało, bo czasami odbiega od realnej rze-
czywistości. W takiej sytuacji logiczną koniecznością jest organizowanie różnego rodza-
ju debat, zajęć praktycznych lub forum dyskusyjnych. Debaty, zajęcia praktyczne i fora 
dyskusyjne mogą stanowić dobrą przesłankę w budowaniu więzi między szkołą wyższą 
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a biznesem. Przecież wiedza jest tworzona i poza szkołami wyższymi np. w przedsiębior-
stwach produkcyjnych i usługowych, stowarzyszeniach gospodarczych i biznesowych, 
w instytucjach rządowych i pozarządowych oraz może uatrakcyjnić proces pracy opartej 
na wiedzy. A więc praktycy i teoretycy muszą patrzeć obiektywnie na obecną sytuację 
społeczno-gospodarczą i budować nowoczesne mechanizmy więzi między nauką a bi-
znesem. Jest to zagadnienie niezwykle ważne, gdyż w procesie społeczeństwa wiedzy 
szkoły wyższe oprócz przekazywania wiedzy studentom, przygotowują kadrę naukową 
do konstruowania nowoczesnego społeczeństwa, a znajomość tych zagadnień może 
przyczynić się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa. 

W literaturze ekonomicznej niektórzy autorzy wiek XX określają wiekiem aroganckich 
przewidywań, a wiek XXI wiekiem niepewności, nie wiemy że wiemy. W takiej sytuacji 
prognozowanie przyszłości jest bardzo trudne i wymaga wnikliwych badań rzeczywi-
stości oraz kreatywnej innowacji, jako czynnika rozwoju społecznego i gospodarczego. 
Rozwój bez wizji przyszłości jest niemożliwy, a status quo i konflikty nie przyspieszają 
rozwoju. Nowoczesność potrzebuje dostępu do nowej wiedzy oraz informacji. Dlatego 
kraje gospodarczo rozwinięte starają się zapewnić swoim mieszkańcom dostęp do wie-
dzy i internetu po najniższej cenie i w najodleglejszym miejscu. W tym też czasie polskie 
uczelnie inżynierskie nie nadążały za zmianami zachodzącymi w gospodarce światowej, 
co skutkowało tym, iż absolwenci kierunków technicznych nie posiadali kompatybilnej 
wiedzy z potrzebami rozwijającej się gospodarki światowej. W ten sposób pojawiła się 
przesłanka sprzyjająca szkołom wyższym w postaci standardów kształcenia, mających 
wpływ na rozwijającą się gospodarkę rynkową, a tym samym dostosowanie progra-
mów studiów do oczekiwań przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowo-produkcyjnych 
w kraju i zagranicą.

Nowa sytuacja społeczno-gospodarcza w Polsce po roku 1990 potrzebowała i potrze-
buje nowych ludzi do codziennego podejmowania decyzji. Jednak do dnia dzisiejszego 
nie udało się zbudować w kraju unowocześnionych zasad zapewniających małym, śred-
nim i dużym przedsiębiorstwom bezpieczne funkcjonowanie. Za to w tym okresie upadło 
wiele zakładów pracy i ponad dwa miliony osób wyjechało z Polski w poszukiwaniu pracy 
w innych krajach. Jednocześnie rozbudowano administrację państwową i samorządową 
do granic możliwości. Kraj wydał miliony złotych na tak zwane projekty unijne, które nie 
wiele dały gospodarce narodowej. W tym też czasie w kraju brakuje nowoczesnych mene-
dżerów, a Polacy zarabiają cztery razy mniej od obywateli krajów gospodarczo rozwinię-
tych. Zdaniem autora wyżej wymieniona przedłużająca się sytuacja społeczno-gospodar-
cza może oznaczać, iż wejście Polski do Unii Europejskiej niewiele dało, a „karmienie przez 
polskie media polskich obywateli średnią płacą w grupie przedsiębiorstw raczej wywołuje 
zdumienie, gdyż większość Polaków nie może pochwalić się średnią płacą”.
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Za taki stan rzeczy zapewne odpowiedzialne są polskie szkoły wyższe, które nie 
dostosowały w odpowiednim czasie swoich programów nauczania do ówczesnych po-
trzeb rynku pracy, na przykład akademie rolnicze i politechniki oferowały do studiowa-
nia na swoich uczelniach nauki polityczne itp. Zdaniem autora w celu budowania więzi 
między wiedzą a praktyką dobrze byłoby przyjąć zasadę w szkołach wyższych zawodo-
wych, zarówno w publicznych i niepublicznych, iż na pierwszym roku studiów studenci 
doskonaliliby nabytą wiedzę w szkole średniej z języków obcych, filozofii, przedsiębior-
czości i informatyki. Natomiast na kolejnych latach studiów teoretyczną wiedzę zawodo-
wą udoskonalaliby na zajęciach praktycznych w nowoczesnych zakładach pracy. 

Charakterystyka pojęcia menedżer i ryzyko

Zachodzące zmiany we współczesnym świecie spowodowały, iż zaczęto przywiązy-
wać coraz większe znaczenie do nauki i jej wpływu na szeroko rozumianą gospodarkę. 
W strukturze nowoczesnego społeczeństwa określanego mianem „społeczeństwa opar-
tego na wiedzy” pojawiła się nowa grupa ludzi o wysokich kwalifikacjach i ważnej funkcji 
społeczno-gospodarczej, coraz częściej nazywana menedżerowie. 

Na przestrzeni kilkusetleci zmieniło się spojrzenie na problematykę zarządzania 
oraz rolę menedżera w gospodarce i społeczeństwie ryzyka. Pojmowanie menedżera 
w sposób tradycyjny jako dobrego organizatora lub „złotą rączkę”, nieposiadającego 
profesjonalnego przygotowania do nowoczesnej gospodarki rynkowej to mało. Autor 
charakteryzując menedżera widzi w nim osobę „z interdyscyplinarnym wykształceniem” 
[Lisowski 2010, s.94], zdolną do podejmowania ważnych decyzji i odpowiedzialną za re-
zultaty swojej pracy. 

Menedżer jutra to bez wątpienia osoba o dużym zasobie wiedzy, inteligentna, wiary-
godna, etyczna, posiadająca doświadczenie, zdolności organizacyjne i przywódcze oraz 
autorytet. To osoba o szerokim horyzoncie myślowym, otwarta na innowacje, patrząca 
daleko w przód, kreująca pozytywny wizerunek siebie i organizacji w otoczeniu. To tak-
że „porządny menedżer”, który zna się na kierowaniu organizacją usługową, a nie tylko 
prowadzeniu zakładu produkcyjnego. To człowiek procesów odnowy i rozwoju różno-
rodności międzynarodowej, a nie tylko krajowej. To osoba posiadająca umiejętności śle-
dzenia i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. To zawód o wysoko wyspecjalizowanej 
wiedzy w zakresie rozpoznania poziomu ryzyka oraz jego skutków. W nawiązaniu do 
powyższego należy stwierdzić, iż gospodarka oparta na wiedzy jest atutem rozwoju go-
spodarczego i atutem menedżera w wyprzedzaniu prac rozwojowych, prowadzonych 
przez konkurentów. W literaturze przedmiotu utrwaliła się definicja Dariusza Jemielniaka 
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i Andrzeja K. Koźmińskiego pojęcia gospodarki opartej na wiedzy. „Zarządzanie wiedzą, 
to sterowanie procesami generowania wiedzy, jej kodyfikacji, porządkowania, magazy-
nowania, odnajdywania, przetwarzania, transferu i stosowania” [Jemielniak, Koźmiński 
2008, s. 9]. Daje się zauważyć, iż autorzy przy definiowaniu gospodarki opartej na wie-
dzy, wiedzę określają jako zdolność do działania i stymulowania procesów społeczno-
-gospodarczych. W literaturze przedmiotu pojawiają się także takie określenia jak zarzą-
dzanie w warunkach pewności, niepewności i ryzyka. Jednak autorzy najwięcej czasu 
poświęcają szeroko rozumianej działalności gospodarczej w warunkach ryzyka. Zwra-
cają również uwagę na rezultaty ryzyka podejmowanego przez człowieka, które zawsze 
dotyczą przyszłości, są mierzalne i mogą stanowić szanse na zwiększenie zysków lub 
przynosić straty. Wybór optymalnej opcji jest trudny, gdyż przy stosowaniu dotychcza-
sowych rozwiązań ryzyka może być niewystarczający. Problem jest tym bardziej ważny 
i aktualny, gdyż życie społeczno-gospodarcze dotychczas dyktowało nieznane ryzyka, 
a ich eliminowanie potrzebowało nowych pomysłów lub kluczy. Autor zachęca czytelni-
ka do zapamiętania twierdzenia Andrzeja Sołomy, iż „ryzyko dotyka wszystkie podmioty 
gospodarcze i nigdy nie jest możliwe całkowite jego wyeliminowanie” [Blajer 2014, s. 102 
(cyt. za:) Sołoma 2011 ss. 152-153]. W celu komplementarnego poznania pojęcia ryzyka 
niżej przedstawiono dwa cytaty, zamieszczone w zeszycie naukowym „Przedsiębior-
czość i Zarządzanie” tomie XV, zeszycie 5, części II pod nazwą Bezpieczeństwo przedsię-
biorstwa w systemie gospodarczym, wydanym przez Wydawnictwo Społecznej Akademii 
Nauk (SAN) w Łodzi w 2014 r.

1) „Decyzja w podejmowaniu lub unikaniu ryzyka jest wyborem człowieka, a więc 
jest subiektywna” [Blajer 2014, s. 102 (cyt. za:) Jajuga 2007, s. 14].
2) Natomiast według Franka H. Knighta „ryzyko jest skutkiem niepewności” [Blajer 
2014, s. 102 (cyt. za:) Gil 2001, s. 15].
 Zatem nowoczesny menedżer musi posiąść sztukę współżycia z ludźmi i współdzia-

łania z zagranicą, znać obyczaje i kulturę cudzoziemców, z którymi utrzymuje kontakty 
oraz znać przynajmniej jeden język obcy, mający światowy zasięg. Powinien wiedzieć, 
jak się wczuć w istotę nowoczesnych problemów pracy zawodowej i czasu wolnego, 
którego z różnych powodów jest coraz więcej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w cią-
gu minionych dwudziestu pięciu lat znacznie zmieniło się otoczenie, a w przedsiębior-
stwach nadal funkcjonują stare struktury organizacyjne oraz metody zarządzania, za 
to pojawiła się potrzeba zdobywania nowej wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu 
i zarządzania, a więc doceniono, iż wiedza jest najbardziej wartościowym czynnikiem 
zmniejszania ryzyka w podejmowaniu decyzji nie tylko biznesowych. Autor zauważa, iż 
nowocześni menedżerowie to specjaliści z sektora wiedzy, którzy zarabiają myśleniem, 
poznają i przyswajają reguły rządzące nowoczesną gospodarką rynkową. Chociaż w go-
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spodarce rynkowej nie ma stałych i pewnych reguł w zarządzaniu organizacjami i nie 
ma jednego stałego rozwiązania o wysokim stopniu prawdopodobieństwa w osiąganiu 
sukcesu, to jednak społeczeństwa w gospodarce rynkowej żyją lepiej niż w gospodar-
kach industrialnych. 

W takiej sytuacji rozwój społeczno-gospodarczy wymaga od menedżerów nowej 
generacji wielostronnego ujęcia swojego miejsca w strukturach i hierarchii społecznej 
na przykład: menedżer a właściciele majątku, menedżer a pracownicy. Z doświadczeń 
autora wynika, że znaczenie menedżera w nowej rzeczywistości społeczno-gospodar-
czej ciągle będzie wzrastać. Na dany moment trudno jest ocenić, w jakich obszarach 
społecznie akceptowanych, gdyż gospodarka światowa narażona jest na wiele zagrożeń 
przy jednoczesnym wzroście optymizmu wśród menedżerów w zakresie działalności 
innowacyjnej. Reasumując powyższe rozważania, autor stwierdza, iż innowacyjni mene-
dżerowie jednak będą tworzyć innowacyjne produkty, co będzie miało korzystny wpływ 
na rozwój globalnej gospodarki i społeczeństwa.

Menedżer jako inicjator budowania więzi między nauką 
a biznesem

Współczesny system wartości jest wynikiem zmian zachodzących w sferze politycznej, spo-
łecznej i gospodarczej, a w rozwoju społeczeństw najważniejszą rolę zawsze odgrywali wy-
bitni ludzie. Zatem można wnioskować, iż dzięki wartościowej kadrze menedżerskiej nadal 
będą zachodzić zmiany w życiu ludzi i państw. Powyższy wniosek jest tym bardziej zasadny, 
gdyż menedżerowie przy definiowaniu sukcesu przedsiębiorstwa „utożsamiają go z takimi 
celami jak przetrwanie i rozwój rynku, stała współpraca i porozumienie z pracownikami, 
inwestowanie w kluczowe kompetencje, posiadanie dobrego produktu, wolumenu zamó-
wień, zwiększenie udziału w rynku, osiąganie zysków, a także prestiż i kontakty biznesowe” 
[Romanowska 2004, s. 327]. Wyżej wymieniony cytat z książki prof. Marii Romanowskiej jest 
idealnym przykładem określenia początku XXI wieku jako gospodarki opartej na wiedzy, 
innymi słowy gospodarki, w której wartość rynkową towarów i usług w znacznym stopniu 
tworzy wiedza, a nie praca fizyczna. A więc wiedza w gospodarce rynkowej stała się naj-
większym atutem przewagi konkurencyjnej. Jest to zjawisko nie tylko polskie, gdyż w lite-
raturze zagranicznej i krajowej pojawiają się takie określenia jak „kapitał intelektualny” i „ry-
nek wiedzy.” Potwierdzeniem tych faktów są nieustająco rosnące wymagania klientów, co 
upoważnia autora do wysnucia wniosku, iż przedsiębiorcy muszą tworzyć nowe rynki, do-
stosowane do potrzeb odbiorców. W tej sytuacji menedżerowie muszą na bieżąco oceniać 
swoich pracowników, a wartość swojej organizacji porównywać z innymi organizacjami.
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Metodologia takiej współpracy będzie sprzyjać w budowaniu więzi między pracow-
nikami i strategią rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Takie postępowanie wymaga wy-
siłku nie tylko menedżerów i pracowników działów personalnych, ale szeroko pojmo-
wanego kierownictwa. Powszechnie wiadomo, iż problemy w przedsiębiorstwie tworzą 
pracownicy, jednak warto pamiętać, iż w ostatecznym rozrachunku to pracownicy firmy 
decydują o jej sukcesie lub upadłości. A więc należy stwierdzić, iż kształtowanie wartości 
etycznych pracowników i organizacji jest najważniejszym czynnikiem rozwoju biznesu. 
Z przykrością stwierdzam, iż czasami menedżerowie bardziej doceniają wynik finanso-
wy zarządzanej przez siebie firmy, jakby zapominali, kto ma istotny wpływ na dobre wy-
niki finansowe w przedsiębiorstwie. W tym miejscu na potrzeby obecnych i przyszłych 
menedżerów autor podkreśla, iż tworzenie atmosfery pracy jak we „własnym dobrym 
domu” jest dobrym pomysłem do budowania więzi między nauką a biznesem. 

Behawioryści już na początku XX wieku, szukając nowych koncepcji zarządzania or-
ganizacjami, odkryli różnice między kierownikiem, liderem a menedżerem. Na ten te-
mat w literaturze przedmiotu można znaleźć takie określenia jak: „menedżer wykonuje 
rzeczy właściwie, a lider wykonuje właściwe rzeczy” [Bennis, Nanus 1985, s. 21]. Z tych 
określeń wynika, iż menedżer jest profesjonalistą w zakresie planowania i wdrażania pla-
nów w życie. Potrafi dobierać i motywować ludzi do pracy i w ten sposób tworzy liderów 
lub przywódców. Na podstawie ewolucji zarządzania można stwierdzić, iż w gospodarce 
ryzyka nie będzie miejsca dla kierownika-lidera lub też kierownika-biurokraty. 

Na potrzeby niniejszego artykułu i przygotowania studentów do funkcjonowania 
w społeczeństwie i gospodarce ryzyka oraz budowania więzi między nauką a biznesem 
autor przedstawia własne spostrzeżenia ze stażu w roku 1975 we Francji w zakresie za-
rządzania zasobami ludzkimi w firmie CITROËN. Firma CITROËN na 10 pracowników linii 
montażowej zatrudniała jednego brygadzistę. Na tamten czas linię montażową obsługi-
wało trzech brygadzistów. Każdy brygadzista potrafił pracować na każdym stanowisku 
linii montażowej. Miejscem kontaktowym brygadzistów był stolik o wysokości 90 cm 
i wymiarach blatu 0,9 x 0,9 [m], na którym znajdował się pulpit przeznaczony do elek-
tronicznego kontaktu z 30 pracownikami. Na przykład robotnik potrzebował odpocząć 
5 minut lub zjeść kanapkę, przyciskał przycisk na swoim stanowisku pracy. Na stoliku 
brygadzistów wyświetlał się przycisk pracownika. Brygadzista uzgadniał z robotnikiem 
„o co chodzi”, wsiadał na rower składak, jechał na miejsce pracy robotnika i podejmował 
pracę na danym stanowisku przez uzgodniony czas. Zapytałem jednego z robotników, 
kto może zostać brygadzistą na tej linii? Otrzymałem odpowiedź: robotnik, który potrafi 
pracować na każdym stanowisku linii montażowej. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem, 
jak w praktyce wygląda awans w poziomie i w pionie. Te i inne spostrzeżenia ze stażu 
przekazywałem kadrze zarządzającej jako doradca gospodarczy i akredytowany konsul-
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tant w Polskiej Sieci Doradców, a od roku 2003 z powodzeniem przekazuję studentom 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku. 

Na potrzeby niniejszego artykułu i budowania więzi między szkołą wyższą a biznesem 
autor opracował anonimową ankietę skierowaną do naczelnych dyrektorów na Podlasiu.

Ankiety drogą elektroniczną wysłano do wybranych 117 naczelnych dyrektorów firm 
znaczących dla gospodarki i społeczeństwa województwa podlaskiego. Odpowiedzi 
udzieliło 15 naczelnych dyrektorów. Wyniki przestawiono niżej.
Z literatury o zarządzaniu korzystam:

 · systematycznie: 6 dyrektorów,
 · od czasu do czasu: 8 dyrektorów,
 · w ogóle nie korzystam: 1 dyrektor,

Powyższy wynik w ujęciu liczbowym świadczy, iż tylko 40% kadry najwyższego 
szczebla zarządzania w analizowanych firmach było zainteresowanych systematycznym 
czytaniem fachowej literatury na temat zarządzania. W celu wzmocnienia więzi między 
biznesem i nauką autor zachęca przedsiębiorców do czytania literatury o zarządzaniu. 
Zachęcenie jest tym bardziej aktualne i ważne, gdyż w wyniku nieustającego rozwoju 
nauki i techniki nabyta wiedza i unikalne umiejętności szybko się starzeją. 

W nawiązaniu do powyższych wywodów, literatury przedmiotu oraz praktyki mene-
dżerskiej autora daje się zauważyć, iż:

 · kończy się okres, w którym o zwiększeniu wydajności pracy decydowała praca fizyczna;
 · w pierwszej połowie XXI wieku o zwiększeniu wydajności pracy decydować będzie 

praca oparta na wiedzy, a nie na wysiłku fizycznym;
 · w drugiej połowie XXI wieku o konkurencyjności gospodarki decydować będą uczel-

nie w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Podsumowanie

W artykule podkreślono, iż zdolność do zarządzania wiedzą jest podstawowym czyn-
nikiem oceny obecnych i przyszłych pracowników. W takiej rzeczywistości pracodawcy 
muszą szukać lub tworzyć nowe narzędzia oceniające zdolność pracowników do nauki, 
a szkoły kształcące przyszłych kompetentnych pracowników muszą stale oceniać i inte-
grować procesy nauczania z najlepszymi praktykami. Jest to zagadnienie bardzo istot-
ne i aktualne nie tylko z naukowego, ale i biznesowego punktu widzenia, bo uczelnie 
i przedsiębiorcy oczekują pozytywnej opinii o sobie.

Przedstawiony materiał w niniejszym artykule jest impulsem do budowania nowo-
czesnych systemów społeczno-gospodarczych z zachowaniem warunków ryzyka, gdzie 
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o wartości rynkowej decydować będzie wiedza, a nie materiały i surowce oraz praca 
fizyczna. Nowa rzeczywistość jest tym bardziej realna, gdyż w kraju coraz więcej mło-
dych ludzi uzyskuje wyższe wykształcenie, a dobrobyt społeczno-gospodarczy w coraz 
większym stopniu oparty jest na zastosowaniu wiedzy. 

W artykule podjęto tematykę skutecznego współzarządzania relacjami między na-
uką a biznesem, które tworzą więzi społeczno-gospodarcze oraz przyczynią się do bu-
dowania ładu w rozwijającej się gospodarce rynkowej. Oprócz praktycznego wdrożenia 
idei integracji nauki i biznesu autor proponuje upowszechnianie interdyscyplinarnego 
kształcenia kompetentnych menedżerów na potrzeby przyszłych pracodawców. Zda-
niem autora integracja nauki z gospodarką pozwoli na opracowanie innowacyjnych i ko-
rzystnych dla obu stron zasad współpracy oraz wzmocni wizerunek dobrego naukowca 
i pracodawcy. Zatem można stwierdzić, iż rozwój kapitału ludzkiego był i jest jednym 
z głównych czynników rozwoju gospodarek i społeczeństw. Czytając te wyrazy nikt chy-
ba nie będzie mieć wątpliwości, iż przed kadrą kierowniczą będą stawiane nowe wyma-
gania, dotychczas nieznane, ale na pewno dotyczyć będą tworzenia proinnowacyjnej 
atmosfery w zakładzie pracy. 

Reasumując powyższą rzeczywistość autor podkreśla, iż w kraju są potrzebne kon-
kretne działania na rzecz wykształcenia nowych utalentowanych menedżerów na pozio-
mie światowym, nie tylko kreatywnych, lecz proaktywnych. Problem w Polsce jest tym 
bardziej ważny i aktualny, gdyż dużo doskonałych pedagogów i profesorów przeszło na 
emeryturę lub odeszło na zawsze.
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Zarządzanie samym sobą w czasie w świetle reguł  
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Self-Management at the Time According to the Rules of St. 
Benedict, St. Augustine, St. Francis and St. Ignatius of Loyola

Abstract: For centuries, time management based on religious rules was used in monaste-
ries. In the article, the starting point will be the four most significant in the Catholic Church 
religious rules (St. Benedict, St. Augustine, St. Francis and St. Ignatius), which will be used 
to analyze these assumptions with regard to their implementation in practice religious. It is 
therefore interesting, as is the practice and - what is even more interesting - how to be ru-
les and practices to the indications of modern management science, and especially young 
subdiscipline time management (Time management); and what are the values, rules and 
traditions that allow you to attain their objectives monks and use the time in an optimal 
way. It’s about finding answers to the question: how time is used in such elements as: pray-
er, work, rest and sleep.
Keywords: time management, managing oneself, religious rules, managing oneself accor-
ding to religious rules

Wprowadzenie

Człowiek zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym poszukuje szczęścia i spełnienia. 
Chciałby nie tylko założyć rodzinę i posiadać liczne grono przyjaciół czy zrobić karierę za-
wodową, ale przede wszystkim coś dobrego pozostawić po sobie, wiedząc że, aby osiąg-
nąć jakiekolwiek cele, trzeba umiejętnie wykorzystać czas. Natomiast wokół słyszymy jak 
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ktoś mówi, że: „nie ma czasu, że coś zrobi później, że jest teraz zmęczony, że ma zbyt dużo 
spraw na głowie, że już na nic nie ma siły”. Co zrobić, by znaleźć dla siebie więcej czasu? 
Jak zarządzać czasem, aby żyć w zgodzie ze sobą samym i zrealizować postawione cele? 
Czy w ogóle można zarządzać czasem?

W jednym z dokumentów Kościoła katolickiego napisano, że: „Odpowiednie zarzą-
dzanie (…) jest działaniem sprawiedliwym w stosunku do siebie oraz do innych ludzi” 
[Kompendium nauki społecznej Kościoła 2005]. Poszukiwanie właściwego zarządzania 
jest wyzwaniem dotyczącym zarówno organizacji świeckich, jak i duchowych. Zatem 
także w zakonach należy właściwie zarządzać, jak czytamy w jednym z najważniejszych 
dokumentów poświęconych życiu klasztornemu: „Trzeba ufać Bogu tak, jakby wszystko 
zależało tylko od Niego, ale i pracować niestrudzenie, jakby wszystko zależało tylko od 
nas” [Adhortacja Vita consecrata]. Należy zauważyć, że choć w regułach zakonnych nie 
używa się współczesnego terminu zarządzanie czasem, to zagadnienie organizacji czasu 
w klasztorach jest jednym z istotniejszych wyzwań.

Celem artykułu jest pokazanie, że reguły zakonne (św. Benedykta, św. Augustyna, św. 
Franciszka i św. Ignacego Loyoli) nie tylko miały, ale nadal mają decydujący wpływ na 
organizację czasu w zakonach, które dzięki swoim regułom osiągnęły pewną harmonię 
w takich aspektach życia zakonnego jak: praca, modlitwa, sen i odpoczynek. Wydaje 
się, że tym elementom i ich proporcjom warto się przyjrzeć z perspektywy obecnego 
zarządzania czasem czy właściwie zarządzania sobą samym w czasie2. W artykule cho-
dzi o wykazanie wpływu czterech reguł zakonnych na organizację czasu w klasztorach, 
a także poszukiwanie analogii pomiędzy znacznie oddalonymi od siebie dziedzinami 
wiedzy (teologii i zarządzania) w kwestii zarządzania sobą samym w czasie.

Rozdział I: Kwestia zarządzania czasem w perspektywie 
matrycy Eisenhowera i zarządzania samym sobą według 
Petera F. Druckera

Wielu ludzi posiada nawyk odkładania trudnych spraw i zadań na jutro, pomimo że mo-
gliby to zrobić dzisiaj. Jeśli praca zapowiada się jako monotonna, jednocześnie wyma-
gająca dużego zaangażowania, to często staramy się ją przełożyć na późniejszy termin. 
Natomiast jeśli rzeczywiście chcemy kontrolować nasze życie i różne działania, należy 
stworzyć efektywny plan zarządzania swoim czasem. Wiadomo, że nie potrafimy prze-
widzieć wszystkiego, ale w dość znacznym stopniu możemy kontrolować to, co ma się 
wydarzyć. Analiza różnych obszarów naszego życia w perspektywie mijającego czasu po-
2  W zasadzie nie można zarządzać czasem, a jedynie sobą samym w czasie.
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zwala ograniczyć marnotrawstwo czasu i w konsekwencji lepiej go wykorzystać. Należy 
zauważyć, że zarządzanie czasem to nie tylko umiejętność doprowadzania danej czyn-
ności do końca, ale przede wszystkim wykonywania jej w odpowiednim czasie.

W oparciu o klasyczny model zarządzania3 najpierw należy ustalić konkretne cele 
zarówno długo, jak i krótkookresowe i wybrać odpowiednią strategię realizacji. Planując 
zadania, trzeba pamiętać o możliwościach czasowych, gdzie 60% to realny czas do wy-
korzystania, zaś 40% to czas stracony na zadania niezaplanowane i spontaniczne. Z kolei 
w ramach podejmowania decyzji należy ustalić priorytety, hierarchizując ich ważność. 
Następnie, przechodząc do realizacji zadań, trzeba koncentrować się na sprawach istot-
nych, zaś delegować mniej ważne. Na koniec wykonane zadania i wyniki należy poddać 
kontroli, badając rzeczywistą efektywność wykorzystanego czasu.

Jednym z najbardziej znanych modeli pozwalających sprawnie zarządzać ludzkim 
czasem jest matryca Eisenhower’a. Model ten analizuje cztery ćwiartki ludzkiej aktywno-
ści czasowej według następującego wzorca: 1. ważne i pilne, 2. ważne i niepilne, 3. nie-
ważne i pilne, 4. nieważne i niepilne. Przede wszystkim chodzi o rozróżnienie rzeczy pod 
kątem ważności i pilności, które należy umieścić w odpowiednich ćwiartkach. Pierwsza 
ćwiartka (ważne i pilne) zawiera rzeczy do natychmiastowego wykonania. Należy dą-
żyć do tego, aby ta ćwiartka była pusta. Nadmierny rozrost tej ćwiartki, oznacza, że nie-
właściwie zarządza się czasem, że zbyt często są odkładane ważne zadania na ostatnią 
chwilę. Kolejna ćwiartka – druga (ważne i niepilne) wydaje się być najważniejsza, gdyż 
ona przede wszystkim wskazuje na efektywne wykorzystanie czasu. To tutaj są realizo-
wane zadania, które przynoszą najlepsze rezultaty i decydują o rozwoju naszego życia. 
Najczęściej w wykonaniu tych zadań nikt nie jest w stanie nas zastąpić. Wyznaczenie za-
dań, trzymanie się terminów i konsekwentna realizacja prowadzi do osiągnięcia sukcesu. 
Z kolei w trzeciej ćwiartce (nieważne i pilne) znajdują się zadania, które powinno się de-
legować współpracownikom. Są bowiem prace, zabierające czas, które można przeka-
zać innym, a zaoszczędzony czas użyć z korzyścią w ćwiartce drugiej. Ostatnia czwarta 
ćwiartka (nieważne i niepilne) dotyczy działań pochłaniających sporo czasu, a nie przy-
noszących realnych korzyści. Do tego typu działań można zaliczyć przeglądanie stron in-
ternetowych czy czytanie i odpowiadanie na mało istotne maile. Chodzi zatem, aby kon-
trolując czas, eliminować zadania z ćwiartek 3 i 4, a zajmować się zadaniami z ćwiartki 
drugiej, jednocześnie nie dopuszczając, aby zadania przechodziły do ćwiartki pierwszej.

Interesującą koncepcję w odniesieniu do zarządzania czasem, a właściwie zarządza-
nia samym sobą, przedstawił Peter F. Drucker. Twierdził, że aby osiągnąć sukces, trzeba 
najpierw poznać samego siebie i swoje mocne strony, następnie dostosować do sie-

3  Zarządzanie to działanie składające się z: planowania, organizowania, motywowania i kontroli odnośnie 
niematerialnych i materialnych zasobów organizacji z zamiarem osiągnięcia celów organizacji. Por. Oleksyn T. 
(2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Kraków.
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bie odpowiedni styl pracy, jednocześnie zachowując pewien system wartości. Powyż-
sze elementy uznał za niezbędne w prawidłowym zarządzaniu samym sobą w czasie. 
„W gospodarce opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają 
samych siebie, swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy” [Drucker 
2005, s. 167]. Często powtarzał, że „wszyscy wielcy ludzie tego świata potrafili zarządzać 
sobą” [op. cit., s. 167]. W swojej koncepcji Drucker jako punkt wyjścia przyjął założenie, 
że w życiu i w pracy powinniśmy zajmować się tym, co robimy najlepiej. Proponował na 
początku zbadać swoje silne strony, których najczęściej ludzie nie znają, a jedynie wyda-
je im się, że wiedzą w czym są dobrzy. Według Druckera łatwiej określić swoje słabości 
i niedostatki, aniżeli to co jest naszym plusem. Efektywnie można działać jedynie w opar-
ciu o swoje silne strony. Dlatego P. Drucker proponuje na początku postawić pytanie: Co 
jest twoją mocną stroną? Drucker zachęca do postawienia sobie ważkich pytań: co jest 
moim atutem? W jaki sposób najlepiej pracuję? Jaki jest mój system wartości? Gdzie jest 
moje miejsce? Jaki powinien być mój wkład? Ostrzega, żebyśmy nie próbowali siebie 
zmieniać [op. cit., s. 167]. Postulował, aby budować swoje kompetencje na tym, w czym 
jesteśmy dobrzy. Zatem chodzi o to, aby rozwijać zdolności, których zaczątki już posia-
damy. P. Drucker rozpropagował metodę pozwalającą ustalić silne strony, którą nazwał 
analizą informacji zwrotnej. Metoda analizy informacji zwrotnej polega na porównaniu 
rezultatów z oczekiwaniami, czyli po opisaniu podjętego działania i określeniu terminów 
ukończenia sprawdzamy rzeczywiste wyniki [por. Roberts, Spreitzer, Dutton 2005, ss. 76-
77]. Chodzi o kontrolowanie osiągnięć i zestawienie z wcześniejszymi planami w okresie 
kilkudziesięciu miesięcy. Według Druckera „gdy człowiek podejmuje kluczową decyzję, 
gdy podejmuje ważne działanie, konieczne jest, by spisywał własne przypuszczenia, co 
się wydarzy. Dziewięć do dwu nastu miesięcy później sprawdza się, co faktycznie zosta-
ło osiągnięte w odniesieniu do oczekiwań. Ta prosta metoda pozwala w ciągu bardzo 
krótkiego czasu, dwóch do trzech lat odkryć, gdzie tkwią własne atuty i człowiek zyskuje 
świadomość, co przeszkadza, by móc z nich wydobyć mak simum” [Drucker 2005, s. 169].

Metoda analizy zwrotnej powinna być wielokrotnie powtarzana, dzięki czemu otrzy-
mamy informacje, w jakich obszarach jesteśmy naprawdę dobrzy i kompetentni, o czym 
będzie świadczyć dotrzymanie planowanych terminów realizacji działań. Zatem dowie-
my się, co jest naszym głównym atutem, który w przyszłości możemy rozwijać. Okazu-
je się, że twórcą powyższej metody był anonimowy niemiecki teolog. Stosowali ją już 
w XVI w., a następnie rozwinęli: protestant Jan Kalwin i mnich Ignacy Loyola (niezależnie 
od siebie). Stosowanie w praktyce tej metody pozwoliło zarówno Kościołowi ewangeli-
cko-reformowanemu, jak i Jezuitom na sprawną reorganizację struktur kościelnych i za-
konnych w całej Europie [por. Lowney 2012].
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Jednym z aspektów, na który warto zwrócić uwagę przed zastosowaniem powyższej 
metody P. Druckera, jest zdobycie wiedzy na temat preferowanego sposobu przyswaja-
nia informacji. Wiadomo, że ludzie w różny sposób poznają i zapamiętują dane i informa-
cje. W zasadzie mamy cztery sposoby gromadzenia jakiejś wiedzy, a mianowicie robimy 
to: czytając, słuchając, pisząc lub mówiąc. Zatem na początku należy rozeznać, jaki spo-
sób jest dla mnie najkorzystniejszy i kiedy przyswajam daną wiedzę najszybciej. Mając 
świadomość, że przy zastosowaniu danej metody osiągam najlepsze rezultaty, będę 
absorbował informacje głównie w ten sposób. „Jestem czytelnikiem czy słuchaczem? 
– to pierwsza rzecz, jaką powinniśmy wiedzieć. Zbyt wielu ludzi nawet nie ma pojęcia, 
że ludzie dzielą się na tych, którzy wolą czytać, i tych, którzy wolą słuchać, a rzadko się 
zdarza, by i jedno i drugie było dla nich równie dobre. Jeszcze mniej wie, do której z tych 
dwóch grup należy. Jednak niektóre przykłady pokazują, że taka niewiedza może być 
bardzo szkodliwa” [Drucker 2005, s. 172].

Kolejnym elementem składowym skutecznego zarządzania sobą w czasie jest przy-
jęty system wartości [por. Stachowicz-Stanusch 2007]. Powinniśmy często zadawać 
sobie pytanie: „W jaki sposób radzimy sobie z różnicami pomiędzy wyznawanymi war-
tościami a rzeczywistymi działaniami?” [Sull, Houlder 2005, s. 95]. Wiadomo, że wyko-
nywana praca powinna być zgodna z wyznawanymi wartościami, gdyż praca tylko dla 
pieniędzy oznacza, że pracownik będzie szukał realizacji swoich wartości poza pracą. 
Efektywność czasowa pracującego będzie tym wyższa, im bardziej pracownik będzie 
pracował w zgodzie ze swoimi wartościami i danej organizacji, a więc jej misją, służbą 
i wizją rozwoju. Tylko w takiej organizacji będzie pracował z pasją. System wartości orga-
nizacji sprzeczny z wartościami pracownika powoduje jego frustrację, a nawet prowadzi 
do sprzeciwu sumienia. Zatem system wartości firmy winien być harmonizowany z sy-
stemem wartości pracowników. Należy podkreślić, że w każdej pracy niezwykle istot-
ne jest, czy to co się wykonuje, jest wartościowe dla społeczeństwa, a zarazem sprawia 
radość i satysfakcję. „Pojęcie poczucie własnej wartości nie bez podstaw ma w składzie 
słowo wartość. Oznacza ono prawdziwą podmiotowość, przekonanie, że jest się waż-
nym tylko z tego powodu, że jest się człowiekiem. Daje zakorzenienie w sobie, szczerość 
w spojrzeniu, chęć uczenia się. Takie osoby potrafią się angażować, dobrze się komuni-

kować, budować przyjazne relacje” [Drucker 2005, s. 178]. 
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Rozdział II: Wizja czasu według św. Augustyna [Wyznania, 
księga 11]

Na pytanie: Co to jest czas? św. Augustyn odpowiadał: „Kiedy nikt mnie nie pyta, wiem. 
Ale kiedy chcę wytłumaczyć komuś, kto o to pyta, nie wiem”. Św. Augustyn w jednym 
z najbardziej znanych swoich dzieł, w Wyznaniach w księdze 11, poświęcił wiele miejsca 
na wytłumaczenie definicji czasu i jego właściwości. Św. Augustyn zauważa, że co praw-
da istnieją trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły, ale najbardziej uchwytny jest czas 
obecny, natomiast przeszły i przyszły istnieją jedynie w naszych umysłach. „Bo to ludzki 
umysł, a właściwie jego specyficzne funkcje: oczekiwanie, uwaga i pamięć sprawiają, że 
czas przeszły i przyszły istnieją, pomimo że ich nie ma. To dzięki działaniu umysłu, który 
zwraca uwagę na pewne rzeczy, pojawia się oczekiwanie, będące istotą czasu przyszłe-
go. Uwaga poprzez swą ciągłą obecność sprawia, że przez nią przechodzi w przeszłość to, 
co było przyszłością. Pamięć natomiast jest elementem, który sprawia, że w umyśle prze-
chowujemy myśli o przeszłości” [Św. Augustyn 2007, księga 11]. Augustyn zastanawia się 
nad trwaniem czasu (długi, krótki) stwierdzając, że jedynie możemy coś powiedzieć o te-
raźniejszości, gdyż przyszłość jeszcze nie istnieje, a przeszłość już nie istnieje. Zatem jest 
jedynie czas teraźniejszy, gdyż przyszłości jeszcze nie ma, a przeszłości już nie ma. Trzy 
funkcje czasu: oczekiwanie, uwaga i pamięć istnieją w umyśle. Umysł zatem oczekuje i za-
pamiętuje, zaś w teraźniejszości się zatrzymuje i skupia uwagę. Św. Augustyn konstatuje, 
że skoro przeszłość i przyszłość rzeczywiście nie istnieją, należy rozważać trzy rodzaje 
czasu jako: teraźniejszość rzeczy przyszłych, teraźniejszość rzeczy obecnych, teraźniej-
szość rzeczy przyszłych. „Teraźniejszością rzeczy przeszłych jest pamięć, teraźniejszością 
rzeczy obecnych jest dostrzeganie, teraźniejszością rzeczy przyszłych – oczekiwanie” [op. 
cit.]. Św. Augustyn zastanawiał się także nad problemem mierzenia czasu i jego rozcią-
głością. Stwierdza z pokorą, że nie wie czego czas jest rozciągłością, przypuszcza jedynie, 
że może rozciągłością samego umysłu. Św. Augustyn napisał: „Mierzę czas, to jasne. Lecz 
nie mierzę przyszłości, bo jeszcze jej nie ma. Nie mierzę teraźniejszości, ba ona nie trwa. 
Nie mierzę przeszłości, bo już jej nie ma. Cóż więc mierzę?” [op. cit.]. 

Rozdział III: Reguły zakonne a praktyka wykorzystania czasu

Należy zauważyć, że już od wieków zarządzanie samym sobą w czasie, oparte na regu-
łach założycieli, było stosowane w klasztorach. Jest więc rzeczą interesującą, jaka jest 
praktyka i – co jeszcze ciekawsze – jak mają się reguły i praktyki do wskazań współczes-
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nych nauk o zarządzaniu, a zwłaszcza młodej subdyscypliny zarządzanie czasem (time 
management), a także jakie są wartości, reguły i tradycje, które pozwalają osiągać zamie-
rzone cele zakonnikom i wykorzystywać czas w sposób optymalny. Zatem cztery pod-
stawowe reguły zakonne (św. Benedykta, św. Augustyna, św. Franciszka i św. Ignacego 
Loyoli) pozwoliły zakonom przez wiele wieków nie tylko przetrwać, ale także w sposób 
harmonijny organizować i wykorzystywać czas na modlitwę, pracę, sen i odpoczynek. 
Należy podkreślić, że średniowieczne reguły zakonne są swoistymi fenomenami, warty-
mi współczesnej analizy i refleksji. Dla przykładu, dzięki regule św. Benedykta, pośrednio 
wypromowano 5500 świętych i błogosławionych, 24 papieży i ponad 5000 biskupów. 
Jego główne przesłanie brzmi bardzo współcześnie: „Nie pragniemy narzucać niczego, 
co byłoby zbyt ostre i surowe”. Zapamiętano jego szacunek do ludzi, prostotę, szczerość 
i praktyczność.

Z poszczególnych reguł zakonnych możemy odczytać misję, czy przesłanie danego 
zakonu, pozwalające właściwie wykorzystać czas, co pokazuje poniższa tabela. 

Tabela 1. Przesłania zakonów
Z Reguły św. Benedykta Z Reguły św. Augustyna Z Reguły św. Franciszka Z Reguły św. Ignace-

go Loyoli 
Słuchaj, synu, nauk mi-
strza i nakłoń (ku nim) 
ucho swego serca. Na-
pomnienia łaskawego 
ojca przyjmuj chętnie 
i wypełniaj skutecznie, 
abyś przez trud posłu-
szeństwa powrócił do 
Tego, od którego od-
szedłeś przez gnuśność 
nieposłuszeństwa.

Nade wszystko, bracia 
najmilsi, miłujcie Boga, 
a następnie i bliźniego, 
ponieważ są to przy-
kazania w pierwszym 
rzędzie nam dane.

Reguła i życie Braci 
Mniejszych jest takie: 
zachowywać świętą 
Ewangelię Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, żyjąc 
w posłuszeństwie, bez 
własności i w czystości.

Kto posiada Boga 
temu nic nie 
brakuje, chociaż 
wszystkiego byłby 
pozbawiony

Jaki powinien być 
opat? Opat, który zasłu-
guje, aby stać na czele 
klasztoru, powinien 
zawsze pamiętać, jakie 
nosi miano i czynami 
dawać wyraz swojej 
godności.

Zasadniczą przyczyną, 
dla której zgromadzili-
ście się razem, jest to, 
abyście jednomyślnie 
mieszkali w domu 
i mieli jedną duszę 
i jedno serce skiero-
wane ku Bogu. A nie 
nazywajcie czegokol-
wiek swoją własnością, 
lecz niech wszystko 
będzie wam wspólne, 
a przełożony niech 
każdemu z was udziela 
pokarmu i odzienia, nie 
jednakowo wszystkim, 
bo nie wszyscy macie 
jednakowe zdrowie, 
lecz raczej każdemu 
tyle, ile potrzebuje.

Bracia, którym Pan 
dał łaskę pracowania, 
niech pracują gorliwie 
i sumiennie tak, aby 
wyzbywszy się próżno-
wania, nieprzyjaciela 
duszy, nie zgasili du-
cha świętej modlitwy 
i pobożności, któremu 
powinno służyć wszyst-
ko doczesne.

Tak Bogu ufaj, jakby 
całe powodzenie 
spraw zależało tylko 
od Boga, a nie od 
ciebie. Tak jednak 
dokładaj wszelkich 
starań, jakbyś ty 
sam miał to wszyst-
ko zdziałać, a Bóg 
nic.
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Opat powinien zawsze 
pamiętać, kim jest, jak 
go nazywają i wiedzieć, 
że komu dają więcej, 
od tego więcej będą 
wymagać. Niech wie, 
jak trudnego i ciężkie-
go zadania się podjął. 
Jednego musi łagodnie 
zachęcać, drugiego 
ganić, innego jeszcze 
przekonywać. Niechaj 
do wszystkich tak do-
pasuje się i przystosuje, 
zależnie od charakteru 
i inteligencji każdego.

Tak przeto niech nikt 
nie pracuje dla siebie, 
ale wszystko niech 
będzie robione dla 
wspólnego dobra i to 
z jeszcze większą sta-
rannością i pilnością niż 
gdybyście to robili dla 
siebie samych. Miłość 
bowiem, o której na-
pisano, że „nie szuka 
swego”, tak trzeba 
rozumieć, że ta miłość 
przedkłada dobro 
wspólne nad własne, 
a nie odwrotnie: własne 
nad wspólne. I dlatego 
wiedzcie, że im bardziej 
będziecie się starali 
o sprawy wspólne niż 
o własne, tym więcej 
postąpicie w dosko-
nałości tak, aby we 
wszystkich sprawach, 
które wprawdzie są 
konieczne, ale przemi-
jające, górowała zawsze 
miłość, która przetrwa 
wszystko.

Wszyscy bracia obo-
wiązani są mieć zawsze 
jednego brata tego 
Zakonu za generała 
i sługę całej wspólnoty 
braterskiej i mają mu 
być ściśle posłuszni. 
Na kapitułę mają się 
zawsze zbierać mini-
strowie prowincjalni 
w miejscu wyznaczo-
nym przez ministra 
generalnego raz na 
trzy lata albo w innym 
krótszym lub dłuższym 
terminie, jak to zarzą-
dzi wspomniany mini-
ster generalny. A gdyby 
kiedy ogół ministrów 
prowincjalnych i kusto-
szów uznał, że wspo-
mniany minister nie 
jest zdolny do służby 
i dla wspólnego dobra 
braci, wspomniani 
bracia, którym przysłu-
guje prawo wyboru, 
powinni w imię Pańskie 
wybrać innego gene-
rała. 

Powinniśmy być 
gotowi do uzna-
nia i pochwalania 
zarówno dekre-
tów i poleceń, jak 
i obyczajów naszych 
przełożonych. Cho-
ciaż bowiem czasami 
nie są one godne 
pochwały, to jed-
nak występowanie 
przeciw nim, czy to 
podczas publicznych 
przemówień, czy to 
w rozmowach z ludź-
mi prostymi, zrodzi-
łoby raczej szemranie 
i zgorszenie wśród 
ludzi – i to zarówno 
przeciw przełożonym 
świeckim, jak du-
chownym. Toteż jak 
z jednej strony jest 
rzeczą szkodliwą mó-
wić źle do ludzi pod 
nieobecność przeło-
żonych, tak może być 
rzeczą pożyteczną, 
jeżeli się rozmawia 
o złych obyczajach 
z tymi, którzy mogą 
temu zaradzić.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela pokazuje, że z powyższych reguł o zarządzaniu życiem zakonnym można 
wyprowadzać pewne nauki dla współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, a także, 
że życie mnicha, które powinno być zgodne z jego sumieniem i regułą zakonną, może 
być przykładem i wzorem dla pracownika, który również powinien pracować zgodnie ze 
swoim sumieniem i misją firmy.

Przykłady zarządzania samym sobą w czasie w zakonach4

W praktyce zarządzania samym sobą w czasie, według siostry Jadwigi ze Zgromadzenia 
Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Prowincja Matki Bożej Królowej Polski), modlitwa jest pod-
stawą dobrego zarządzania czasem. Należy zauważyć, że zgromadzenie oparte jest na 
trzeciej regule św. Franciszka z Asyżu. Siostra Jadwiga uważa, że udaje się jej realizować 
swoje plany. Większość zadań notuje w kalendarzu, aby nie zapominać i dobrze zarzą-
dzać czasem, którego jest niewiele. Sprawy pilne zapisuje na karteczkach poprzykleja-

4  Na temat zarządzania czasem w zakonach w oparciu o poszczególne reguły zakonne prowadzili rozmo-
wy z wybranymi zakonnikami lub zakonnicami studenci teologii z UKSW w Warszawie. 
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nych do biurka. Z kolei w zgromadzeniu Braci Mniejszych Kapucynów reguła jest dosko-
nałą wskazówką do dobrego wykorzystania czasu. Jeden z zakonników stwierdził, że im 
wierniej zachowuje regułę tym lepiej wykorzystuje swój czas we wspólnocie. Wiadomo, 
że każdy dzień ofiarowany od Boga jest darem. W związku z tym musi być on również 
odpowiednio zaplanowany i wykorzystany. Dlatego też każdy dzień we wspólnocie musi 
być przestrzegany wedle odpowiedniego planu. „Jest on dla nas ogromną pomocą” – po-
wiedział zakonnik. Bez wyznaczonych godzin i przypisanych do nich obowiązków życie 
we wspólnocie nie miałoby sensu oraz byłoby ogromną trudnością. Według zakonnika 
praca jest bardzo ważna, gdyż jak pisał św. Franciszek – praca pomaga „walczyć z leni-
stwem, które jest nieprzyjacielem duszy”. Ponadto jest ona wyrazem uczciwości wobec 
ludzi i Opatrzności, z której się utrzymujemy. Dziennie na pracę poświęcamy około ośmiu 
godzin. Z kolei S. Bożena ze zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego stwier-
dziła, że na sen poświęca około 7 godzin, modlitwa zajmuje jej około 5 godzin, praca 
około 8 godzin dziennie. Pozostały czas około 4 godzin dziennie to czas wolny. Z kolei 
plan dnia Benedyktynów z Tyńca wygląda następująco:
W dni powszednie:

 · 5.30 – dzwonek, budzenie
 · 6.00 – Jutrznia (modlitwa poranna)
 · 6.30 – msza święta konwentualna, czas na medytację, dziękczynienie
 · 7.30 – śniadanie
 · 8.30 – 12.30 – czas pracy
 · 12.50 – modlitwa południowa
 · 13.00 – obiad
 · 13.30 – czas na odpoczynek (sjesta)
 · 15.00 – godzina czytań
 · 15.40 – czas pracy
 · 18.30 – kolacja
 · 19.00  – Nieszpory po łacinie
 · 19.30 – czas wolny lub wspólna rekreacja (wtorek, czwartek)
 · 20.15 – Kompleta po łacinie
 · 20.40 – cisza nocna

W niedzielę i uroczystości:
 · 5.25 – dzwonek, budzenie
 · 5.55 – Jutrznia (modlitwa poranna)
 · 6.30 – czas na medytację
 · 7.30 – godzina czytań
 · 8.30 – śniadanie

Zarządzanie samym sobą w czasie w świetle reguł zakonnych: św. Benedykta, św. Augustyna, św. Franciszka 
i św. Ignacego Loyoli
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 · 10.10 – modlitwa przedpołudniowa
 · 10.30 – msza święta konwentualna z chorałem gregoriańskim
 · 13.15 – obiad
 · 19.00 – Nieszpory po łacinie 
 · 19.30 – kolacja z rekreacją
 · 20.15 – Kompleta po łacinie
 · 20.40 – cisza nocna

Zakończenie

Wartości (pochodzące z czterech reguł) mają decydujący wpływ na organizację czasu 
w zakonach i skuteczne jego wykorzystanie. Organizacja czasu w zakonach oparta na ba-
zie reguł założycieli wpłynęła na efektywność zakonów w wielu wymiarach ich funkcjo-
nowania. Zarządzanie samym sobą w czasie przez zakonników w świetle reguł założycieli 
wpłynęło na stabilność i trwałość zakonów.

W regułach zakonnych tkwi głęboka mądrość, którą można zastosować w różnych 
organizacjach, o czym obecnie zapomniano. Wobec współczesnych koncepcji o zarzą-
dzaniu czasem kwestia zarządzania samym sobą w zakonach może służyć jako porów-
nanie zarządzania czasem w organizacjach z zarządzaniem czasem opartym na regułach 
zakonnych. W świecie biznesu coraz częściej w perspektywie interdyscyplinarnej poszu-
kuje się innowacji, stąd zastosowanie duchowych zasad w biznesie może być przydatne. 
Zatem reguły św. Benedykta, św. Augustyna, św. Franciszka i św. Ignacego, choć odnoszą 
się przede wszystkim do sfery duchowej, mogą być inspiracją do zastosowania tychże 
w obszarze organizacji. W zasadzie każdy z twórców reguły zakonnej potrafił wskazać 
właściwą metodę pozwalającą skoncentrować się zakonnikom na działaniach i ich rezul-
tatach, a więc efektywnie zarządzać sobą w czasie. Zatem cztery reguły określają ramy 
organizacji życia klasztornego i chociaż zostały napisane dla mnichów, mogą być cenne 
dla obecnych przedsiębiorców.

W koncepcji zarządzania sobą w czasie chodzi o planowanie i realizowanie tego, co 
ma być osiągnięte oraz o dobór odpowiednich środków do urzeczywistnienia tych dą-
żeń. Św. Ignacy w swoim Fundamencie do Ćwiczeń Duchownych napisał: „Człowiek po to 
jest stworzony, aby Boga, Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył i przez to zbawił duszę 
swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomaga-
ły do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony”. Zatem w całości życia człowiek 
powinien wybierać takie środki i podejmować takie działania, które przybliżają go do 

osiągnięcia postawionych celów. 
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Wstęp

Postawy moralne „ludzi biznesu” przyciągają uwagę badaczy z różnych powodów. Żyje-
my w świecie zmian, a w odniesieniu do gospodarki polskiej można mówić o podwójnej 
transformacji tej, której katalizatorem były instytucjonalne przekształcenia po 1989 roku 
i tej, która jest efektem globalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zmieniają się 
moralne standardy postępowania w biznesie. Zmieniają się także doktryny i ideologie, 
tworzące normatywne ramy zarządzania.

Celem artykułu jest interpretacja wybranych elementów typologii moralnych per-
spektyw percepcyjnych (MPP) menedżerów i przedsiębiorców2, w kontekście zmian 
ładu aksjonormatywnego polskiej gospodarki. Prezentowana typologia jest rezultatem 
badania jakościowego, nawiązującego do teorii reprezentacji społecznych S. Moscovi-
ciego i U. Flicka [Moscovici 1981, Flick 1998], opisuje kategorie, które wyznaczają po-
strzeganie moralnych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. Hipoteza badawcza 
artykułu jest następująca: postrzeganie moralnego wymiaru zarządzania i przedsiębior-
czości stanowi trwały element etosu polskich przedsiębiorców i menedżerów, uwarun-
kowany przez różnorodne czynniki kulturowe, instytucjonalne i organizacyjne. Kształt 
moralnej percepcji wyznaczają, między innymi, normy definiowane w instytucjonalnej 
przestrzeni globalnej gospodarki. Nie można jednak określić jednego dominującego 
wzoru moralnego etosu polskich przedsiębiorców i menedżerów. Mamy do czynienia 
z heterogenizacją tego etosu – w jego obrębie współwystępuje kilka głównych typów 
moralnej percepcji.

Problematyka przekonań i postaw moralnych „ludzi biznesu” pojawia się w pol-
skim piśmiennictwie naukowym w różnych kontekstach badawczych. Na przykład A. 
Lewicka-Strzałecka analizuje standardy etyczne z perspektywy firm i pracowników, łą-
cząc problematykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z analizą norm ety-
ki zawodowej [Lewicka-Strzalecka 1999]. D. Walczak-Duraj podejmuje tematykę ładu 
normatywnego polskiej transformacji, kładąc nacisk na postrzeganie etycznych norm 
rynku pracy [Walczak-Duraj 2002]. Postawom polskich przedsiębiorców i menedżerów 
poświęcone są także prace B. Glinki, G. Skąpskiej, J. Gardawskiego i K. Jasieckiego [Glinka 
2008, Skąpska 2002, Gardawski 2001, Jasiecki 2002]. Prezentowana typologia MPP stano-
wi więc element szerszego spektrum analiz, których motywem przewodnim jest pytanie 
o moralną kondycję polskiego biznesu.
Szukając odpowiedzi na to pytanie niektórzy badacze – szczególnie w pracach z latach 
90 ubiegłego wieku – kreślą negatywny wizerunek. Dominuje teza, że słabość państwa, 

2  Szczegółowy opis MPP znaleźć można w: Szczupaczyński J. (2013), Władza a moralny wymiar przywódz-
twa, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa. W artykule wykorzystane zostały fragmenty tej pozycji.
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przejawiająca się w wadliwym prawie, korupcji i niskiej skuteczności aparatu administra-
cyjnego, owocuje rozwojem „dzikiego kapitalizmu”, który nie sprzyja budowaniu etosu 
„ludzi biznesu”, odwołującego się do cnót i moralnych zasad.

Postawy moralne „ludzi biznesu” – hipotezy i kierunki 
interpretacji

Przeobrażenia etosu „ludzi biznesu” dokonują się w określonych warunkach kulturowych 
i instytucjonalnych. Indywidualne perspektywy moralne kształtowane są przez doświad-
czenia zbiorowe, wynikające z historii polskiej przedsiębiorczości i instytucjonalnej spe-
cyfiki polskiej gospodarki. Ważną grupę makroczynników stanowią zmiany, których do-
świadczają przedsiębiorstwa wciągane w coraz szybszy wir postępu technologicznego 
i przekształceń globalnej gospodarki. Jak słusznie przypomina M. Ziółkowski, każda faza 
rozwoju społeczeństw przemysłowych wykształca odmienne wartości i reguły – opie-
ra się na innym porządku kulturowym, politycznym i produkcyjno-technologicznym 
[Ziółkowski 2006, s. 154]. Produktem wczesnej fazy gospodarki kapitalistycznej jest etos 
niezależnego przedsiębiorcy, oparty na samodyscyplinie, purytańskim potępieniu kon-
sumpcji, inwestowaniu i rzetelnej pracy. Społeczeństwu postindustrialne cechuje zmiana 
proporcji między pracą i konsumpcją, dominacja ponadnarodowych korporacji oraz uni-
wersalizacja szeroko rozumianych praw obywatelskich i socjalnych. Wreszcie faza późnej 
nowoczesności – będąca przedmiotem ożywionych dyskusji socjologicznych – charak-
teryzuje się pluralizacją wartości i stylów życia, wzrostem znaczenia wartości postmate-
rialistycznych, relatywizacją moralnych norm oraz spadkiem roli tradycyjnych instytucji 
kontroli społecznej [Jasińska-Kania 2008]. W tym kontekście stawiana jest teza o kryzysie 
więzi moralnej społeczeństw późnej nowoczesności. Destrukcja tradycyjnej moralności 
świata biznesu jest postrzegana jako fragment tego procesu.

Do uniwersalistycznej tezy o kryzysie moralnym społeczeństw późnej nowoczesno-
ści nawiązuje m.in. G. Bokszańska, łącząc relatywizację norm moralnych z „prywatyzacją” 
moralności i tendencjami sekularyzacyjnymi współczesnych społeczeństw [Bokszańska 
2011, ss. 53-66]. „Prywatyzacja” moralności oznacza, że postępowanie jednostki w sy-
tuacjach moralnie nacechowanych w coraz mniejszym zakresie regulowane jest przez 
społeczne normy i procedury, a w coraz większym stopniu podlega arbitralnym roz-
strzygnięciom aktora. Drugą tendencję wyznacza wzrastające podporządkowanie norm 
moralnych kryteriom efektywnościowym. Bokszańska określa tę tendencję mianem 
„moralności wykalkulowanej”. Działania bezwzględne, na granicy prawa lub łamiące 
prawo, stają się powszechnie tolerowane, pod warunkiem, że kalkulowane są na granicy 
dopuszczalnego ryzyka. Podobną tezę proponuje A. Dylus, pisząc o koncepcji „moralno-
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ści krańcowej”, czyli tendencji moralnej, polegającej na ciągłym testowaniu granic tego, 
co dozwolone [Dylus 2005].

Inny model wyjaśniania kładzie nacisk na zjawiska charakterystyczne dla polskiej 
transformacji i związane z nią przekształcenia kulturowe i instytucjonalne. Formułowa-
ne są trzy hipotezy: deficytu kapitału społecznego, instytucjonalnego niedopasowania 
i dziedziczenia wzorów kulturowych.

Badacze wskazują różne źródła deficytu kapitału społecznego w środowiskach pol-
skich menedżerów i przedsiębiorców. Na przykład stan pustki normatywnej, będącej 
efektem załamania autorytetów i struktur aksjonormatywnych, związanych ze starym 
porządkiem społeczno-gospodarczym. Pustka normatywna może być postrzegana jako 
wynik kumulacji negatywnych doświadczeń, które odciskają się w pamięci zbiorowej 
„ludzi biznesu” [Skąpska 2002, s. 125]. W przypadku przedsiębiorców podkreślany jest 
brak ciągłości historii tej klasy, związany z marginalizacją sektora prywatnego w okresie 
PRL-u i ideologiczną stygmatyzacją „prywatnej inicjatywy”. Drugim, równie brzemien-
nym w skutki okresem był „awanturniczo-handlarski” kapitalizm pierwszej fazy transfor-
macji ustrojowej, w którym dominowały wzory sukcesu, oparte na „układach”, nastawie-
niu na natychmiastowy zysk i bezwzględnym dążeniu do celu [Skąpska 2002].

Czynniki wpływające na standardy moralne „ludzi biznesu”, wymieniane w ramach 
hipotezy o instytucjonalnym niedopasowaniu, tworzą dwie kategorie. Pierwsza doty-
czy konsekwencji niedoskonałości rozwiązań regulacyjnych, wprowadzanych w pro-
cesie transformacji. Badacze wskazują na braki w systemie prawnym, które sprzyjają 
upowszechnianiu się nieetycznych praktyk, niwecząc szanse budowy więzi moralnych, 
opartych na pozytywnych wartościach i standardach. W sytuacji defektów regulacyj-
nych ram działalności gospodarczej łamanie i omijanie prawa nie tylko niesie dodatkowe 
korzyści, ale wręcz staje się systemową koniecznością. Jak pisze o tym A. Kojder, „nie-
stabilność i nadmiar prawa wpływają negatywnie na funkcjonowanie wielu dziedzin 
życia społecznego i gospodarczego, wywołują chaos w stosunkach międzyludzkich, 
[…] a ponadto kształtują postawy nihilizmu normatywnego, tj. przekonanie, że jeżeli 
przepisy prawa i normy moralne stanowią barierę w realizacji osobistych, rodzinnych, 
grupowych, korporacyjnych czy środowiskowych interesów, to bez skrupułów można je 
omijać (…)” [Kojder 2012, s. 49].

Druga kategoria czynników odnosi się do dezorganizacji wzorów kultury norma-
tywnej, na przykład braku zgodności między celami uczestników gospodarowania 
a dostępnymi instrumentami ich realizacji. Idącą w tym kierunku interpretację hipotezy 
niedopasowania zaproponował J. Gardawski, wykorzystując Mertonowską koncepcję 
anomii [Gardawski 2001, ss. 176-181; Merton 1982]. Zdaniem Gardawskiego, anomijna 
sytuacja przedsiębiorców polega na zderzeniu „kultury konkurencji”, nakazującej pogoń 
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za sukcesem za wszelką cenę, z brakiem możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa bez 
łamania lub przynajmniej naginania norm prawnych. W tej sytuacji strategie omijania 
prawa stają się powszechnym sposobem adaptacji, który przestaje być dewiacją, a staje 
się normą. Konsekwencją jest zdjęcie moralnego odium z praktyk łamania prawa.

Wyjaśnianie procesów kształtowania się więzi i standardów moralnych biznesu, op-
arte na hipotezie dziedziczenia, zwraca uwagę na trwałość kulturowych tradycji. Przy-
kładem jest koncepcja folwarcznej kultury organizacyjnej J.T. Hryniewicza [Hryniewicz 
2007]. Jej autor poszukuje specyfiki polskiej kultury organizacyjnej w późnym średnio-
wieczu, uznając szesnastowieczny folwark za instytucję gospodarczą, która wywarła 
duży wpływ na wzory relacji międzyludzkich. O historycznym prototypie tych relacji 
Hryniewicz pisze: „Była to autonomiczna wobec państwa i gospodarki całość, cechu-
jąca się domknięciem na poziomie właściciela relacji władzy politycznej, administracyj-
nej i sądowniczej. Jako organizacja gospodarcza folwark był quasi-przedsiębiorstwem 
rolnym, w którym właściciel miał wobec pracowników pełnię władzy administracyjnej 
(stanowienie rozporządzeń dotyczących dowolnych sfer życia) (…). Od strony socjolo-
gicznej była to typowa organizacja całościowa, nastawiona na regulacje zachowań per-
sonelu w pracy i w życiu osobistym” [Hryniewicz 2007, s. 31]. Wzory te przetrwały okres 
przedwojennego „kapitalizmu administracyjnego” i zostały adaptowane w okresie au-
torytarnego socjalizmu.

Dziedziczoną cechą polskiej kultury organizacyjnej jest – zdaniem Hryniewicza – pa-
ternalizm relacji przywódczych, zgodny z pracowniczymi oczekiwaniami opieki ze stro-
ny kierownika/przedsiębiorcy w pracy i poza pracą. Wiążą się one z moralną akceptacją 
arbitralności decyzji przywódczych oraz przyzwoleniem na ingerencję w sfery życia 
podwładnego, niepowiązane z jego rolą organizacyjną. Z paternalizmem spleciony jest 
autorytaryzm, dążenie do podporządkowania pracownika władzy przełożonego, skore-
lowane z moralną akceptacją braku odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Hrynie-
wicz pisze: „Polski autokrata cechuje się neurotycznym zapotrzebowaniem na miłość ze 
strony otoczenia i odtworzeniem w pracy stosunków rodzinnych, z sobą w roli ojca su-
rowego, jednowładczego, ale kochanego przez podwładnych” [Hryniewicz 2007, s. 110].

Moralne perspektywy percepcyjne

Prezentowana w tym artykule typologia MPP może być interpretowana w kontekście 
przypomnianych hipotez i koncepcji interpretacyjnych. MPP to charakterystyczne wzory 
powiązanych znaczeń i założeń, na których opiera się rozpoznawanie przez przedstawi-
cieli określonych grup zawodowych moralnych wyznaczników działania [Flick 2006, s. 
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307; Szczupaczyński 2013, ss. 209-211]. MPP mają status modeli semantycznej wiedzy, 
składających się z kategorii, które wyznaczają postrzeganie ról kierowniczych w katego-
riach moralnych.

Perspektywom percepcyjnym można przypisać trzy cechy, charakteryzujące ich sta-
tus na płaszczyźnie teoretycznej. Po pierwsze są to struktury przetwarzane na poziomie 
poszczególnych aktorów, a więc będące wynikiem indywidualnych doświadczeń, reflek-
sji moralnej i moralnych wyborów. Pełnią funkcje adaptacyjne, dostarczając decydentom 
organizacyjnym mentalnych narzędzi, które pozwalają im radzić sobie w sytuacjach po-
strzeganych jako moralnie nacechowane. Po drugie moralne perspektywy percepcyjne 
mają status reprezentacji kolektywnych, co oznacza, że są efektem interakcji grupowych, 
specyficznych form socjalizacji moralnej i moralnego dyskursu [Trutkowski 2002, s. 333]. 
Stanowią element wiedzy grupowej, tworzonej na bazie wspólnych doświadczeń „ludzi 
biznesu”. Po trzecie podłożem kształtowania się tej wiedzy jest szerszy przekaz kulturowy, 
który zawiera repertuar wzorów odczuwania, wartościowania i reagowania w relacjach 
społecznych, definiowanych jako elementy lub konsekwencje więzi moralnych.

Materiał badawczy zebrano w latach 2009-2010 w ramach projektów finansowanych 
przez MNiSW oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Wykorzystano 
wywiady pogłębione z menedżerami wyższego szczebla i przedsiębiorcami, którzy kie-
rują firmami w różnych rejonach Polski. Do rekonstrukcji MPP wykorzystany został zbiór 
37 pogłębionych wywiadów z menedżerami średniego i wyższego szczebla, kierującymi 
średnimi i dużymi przedsiębiorstwami w różnych rejonach Polski, oraz zbiór 28 pogłę-
bionych wywiadów z przedsiębiorcami, którzy zarządzają lub współzarządzają małymi 
albo średnimi przedsiębiorstwami. Wyróżniono kilka dominujących typów MPP, opar-
tych na odmiennych definicjach etycznego zarządzania (por. tab. 1).

Zastosowana została wieloetapowa procedura badawcza, łącząca podejście ilościo-
we (hierarchiczna analiza skupień) i jakościowe (kodowanie tematyczne, rekonstrukcja 
kluczowych kategorii i ich powiązań).

 · Zdefiniowano osiowe wymiary poglądów badanych na temat moralnych aspektów 
zarządzania i na tej podstawie zbudowany został klucz kodowy (wykorzystano wybra-
ne koncepcje i wyniki badań: m.in. występujące w literaturze przedmiotu klasyfikacje 
przekonań i postaw moralnych).
 · Osiowe wymiary moralnych przekonań przekształcono w zmienne i w odniesieniu 

do zakodowanego materiału zastosowano metody segmentacyjne: analizę hierar-
chiczną w połączeniu z metodą Warda. Na tym etapie przyjęte zostało założenie, że 
jednostką analityczną nie jest respondent, z którym wywiad został przeprowadzony, 
lecz kompleks przekonań moralnych, który badany reprezentuje. Tak więc każdemu 
respondentowi przypisano tyle różnych zestawów poglądów moralnych – opisanych 
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za pomocą utworzonych zmiennych – ile można było zrekonstruować na podstawie 
jego wywiadu.
 · Przedostatnim etapem analizy ilościowej było „cofnięcie się” do poziomu respon-

dentów. Dla każdego respondenta określony został poziom wysycenia danym wzo-
rem. Jednocześnie dokonano triangulacji wyników analizy segmentacyjnej: wywiady 
zaklasyfikowane do poszczególnych skupień przeanalizowano ponownie pod kątem 
ich podobieństwa i wewnętrznej jednorodności, wykorzystując prostą procedurę ko-
dowania, opartą na porównywaniu i klasyfikacji wybranych wątków. Do finalnej ana-
lizy jakościowej zaklasyfikowano 60% wywiadów, reprezentujących najbardziej „czy-
ste” przypadki.
 · Wytypowane wywiady zostały ponownie poddane procedurze kodowania w celu 

rekonstrukcji MPP.

Tabela 1. Typologia moralnych perspektyw percepcyjnych „ludzi biznesu”
Typ MPP (nazwy 
umowne)

Definicja etycznego zarządzania Główne subkategorie

GRUPA MENEDŻERÓW

Korporacyjny 
proceduralizm 

Przestrzeganie i upowszechnianie 
wartości przyjętych przez firmę, 
przede wszystkim poprzez po-
stępowanie zgodne z etycznym 
kodeksem firmy i powiązanymi 
z kodeksem formalnymi regułami.

wartości firmy
dążenie do zapewnienia zgodności po-
stępowania i decyzji z wartościami firmy
dążenie do upowszechnienia wartości 
firmy

Etyczny profe-
sjonalizm

Kierowanie się w wykonywaniu 
zawodu menedżera osobistym 
systemem moralnych wartości, 
przełożonym na język zasad profe-
sjonalnego postępowania.

osobisty system wartości
dążenie do moralnej integralności

Etyczny sytua-
cjonizm

Poszukiwanie możliwości realizacji 
moralnych intencji w zmiennym 
kontekście procesu zarządzania 
firmą, w oparciu o sytuacyjnie 
konstruowane przesłanki moralne-
go działania.

moralne intencje
obiektywne uwarunkowania roli zawodo-
wej menedżera
dążenie do adaptacji przesłanek moralne-
go działania

Technokratycz-
ny legalizm

Zarządzanie zgodne z obowiązują-
cym prawem, w oparciu o zasady 
profesjonalnego, skutecznego 
zarządzania.

stosowanie reguł profesjonalnego zarzą-
dzania
dążenie do przestrzegania prawa, 
w szczególności zobowiązań wobec 
interesariuszy, które wynikają z przepisów 
prawa

Etyka kontraktu Zarządzanie oparte na zasadach 
uczciwych transakcji pomiędzy 
uczestnikami procesu gospoda-
rowania.

stosowanie zasad transakcyjnej uczci-
wości
dążenie do zmniejszenia niepewności wa-
runków działalności przedsiębiorstwa

GRUPA PRZEDSIĘBIORCÓW

Etyczne posłan-
nictwo

Zarządzanie zgodne z osobistymi 
wartościami i opartą na tych war-
tościach misją przedsiębiorcy. 

osobiste wartości moralne
dążenie do realizacji etycznej misji 
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Etyczny instru-
mentalizm

Zarządzanie zgodne z moralnymi 
zasadami przedsiębiorcy, okre-
ślającymi styl kierowania przed-
siębiorstwem w taki sposób, aby 
zapewnić jego konkurencyjność.

osobisty styl kierowania przedsiębior-
stwem, zapewniający konkurencyjność 
firmy, oparty na zasadach moralnych, 
które przedsiębiorca uważa za ważne 
dążenie do wypracowania i stosowania 
własnego stylu kierowania przedsiębior-
stwem.

Etyczny minima-
lizm

Przestrzegania minimalnych etycz-
nych standardów w kierowaniu 
przedsiębiorstwem, w zmiennym 
kontekście ograniczeń, jakie okre-
śla sytuacja firmy i jej otoczenie.

obiektywne uwarunkowania zarządzania 
przedsiębiorstwem
dążenie do przestrzegania minimalnych 
standardów etycznych w kierowaniu 
przedsiębiorstwem

Technokratycz-
ny legalizm

Kierowanie firmą zgodne z obo-
wiązującym prawem, w oparciu 
o profesjonalne reguły zarządza-
nia.

stosowanie standardów profesjonalnego 
zarządzania
dążenie do przestrzegania prawa i sfor-
malizowanych standardów etycznego 
postępowania

Źródło: Szczupaczyński J. (2013), Władza a moralny wymiar przywództwa, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa.

Wśród MPP charakterystycznych dla menedżerów szczególnie interesujący jest „kor-
poracyjny proceduralizm”, który wiązać należy z dominującą w gospodarce globalnej 
tendencją formalizacji standardów etycznych. Indywidualne przekonania moralne zo-
stają zastąpione przez systemy zarządzania społeczną odpowiedzialnością przedsię-
biorstw, które łączą dwie podstawowe funkcje: są narzędziami korporacyjnej kontroli 
oraz elementem global governance. Jak to skonstatował jeden z amerykańskich badaczy, 
z korporacji „wyparowała etyczna tradycja”, która nie tak dawno tworzyła normatywne 
ramy biznesowego przywództwa [Powers, Vogel 1980, s. 311].

„Korporacyjny proceduralizm” opiera się na założeniu, że zgodność zachowań mene-
dżera z kodeksem firmy jest podstawową przesłanka etycznego zarządzania. Konsekwen-
cją jest oddzielanie moralności „prywatnej” od „zawodowej”. Moralność w organizacji 
gospodarczej przestaje być problemem sumienia, a staje się kwestią podporządkowania 
formalnym regułom. Rezultatem jest redukcja moralnych wyborów do kwestii zgodności 
postępowania z kodeksem firmy. Towarzyszy temu tendencja do funkcjonalizacji standar-
dów etycznych, które, oddzielone od sfery indywidualnie przeżywanych wyborów moral-
nych, postrzegane są jako kolejny element systemu zarządzania organizacją.

W poglądach menedżerów reprezentujących perspektywę „korporacyjnego pro-
ceduralizmu” zawarta jest szczególna utopia etyczna, która zakłada algorytmizację 
etycznych wyborów. Własności korporacyjnego systemu wartości postrzegane są na 
podobieństwo przepisów prawa jako struktura sformalizowana, usystematyzowana 
i oddziałująca imperatywnie. Zwraca także uwagę traktowanie korporacyjnych kodek-
sów jako standardów niedyskursywnych, akceptowanych ze względu na korporacyjną 
lojalność i hierarchiczne podporządkowania. Wśród warunków czynnej akceptacji war-
tości firmy dominują odniesienia do instrumentalnych korzyści, nacisków otoczenia, or-
ganizacyjnej dyscypliny oraz siły korporacyjnej socjalizacji.
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Genezy standaryzacji etyki biznesu upatrywać należy w przeobrażeniach kulturo-
wych i politycznych, jakie obserwować można od połowy ubiegłego wieku. Etyka bizne-
su stała się ideą globalną. Jak podaje A. Lewicka-Strzałecka, w USA prowadzonych jest 
ponad 500 kursów etyki biznesu rocznie na wyższych uczelniach [Lewicka-Strzałecka 
1999, s. 55]. Do instrumentarium zarządzania przedsiębiorstwem wprowadzane zostały 
na szeroka skalę narzędzia zarządzania odpowiedzialnością etyczną, a ich wykorzystanie 
jest splecione z realizacją celów ekonomicznych. Istotne znaczenie ma włączenie sfor-
malizowanych standardów różnego typu do systemu globalnej regulacji. Przykładem 
może być Global Compact, ogłoszony z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ kodeks 
dziesięciu fundamentalnych zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy, śro-
dowiska naturalnego i korupcji. Zasady Global Compact są powszechnie inkorporowane 
do kodeksów korporacji.

Jak zaznaczono, wizerunek „ludzi biznesu” jest zróżnicowany. W zrekonstruowanym 
zbiorze MPP pojawiają się dwie perspektywy, które traktować należy jako przeciwstaw-
ne wobec „korporacyjnego proceduralizmu”. „Etyczny profesjonalizm” ufundowany jest 
na „osobistym systemie wartości”, który polega na „(…) przestrzeganiu pewnego syste-
mu wartości, który się na swój sposób definiuje” [wypowiedź respondenta]. Kierowa-
nie się osobistymi wartościami moralnymi w zarządzaniu traktowane jest jako synonim 
profesjonalizmu. Postawa etyczna opisywana jest jako naturalna, niewynikająca z instru-
mentalnej kalkulacji. Etyczny menedżer nie jest etyczny po to, aby lepiej osiągać cele 
biznesowe – jest skuteczny, ponieważ jest etyczny.

Drugą kategorią opisującą perspektywę „etycznego profesjonalizmu” jest „dążenie 
do moralnej integralności”. Obejmuje ono całe życie menedżera, nie tylko sferę aktyw-
ności zawodowej. Integralność oznacza spójność wszystkich pełnionych przez jednost-
kę ról społecznych z osobistym systemem wartości; jest odkrywaniem sposobów reali-
zacji tych wartości w różnych życiowych kontekstach. Opowiadając o tym, co moralna 
integralność oznacza w praktyce, badani odnoszą się do swojej aktywności zawodowej, 
ale także nawiązują do życia rodzinnego lub działalności charytatywnej. Integralność 
oznacza brak podziału na etykę zawodową i etykę „prywatną”, co sytuuje „etyczny pro-
fesjonalizm” w opozycji do „korporacyjnego proceduralizmu”.

Bliźniaczą perspektywą jest „etyczne posłannictwo”. Cechuje ją rygoryzm moralny 
i szczególny charakter motywacji przedsiębiorcy. Sposób prowadzenia biznesu wynika 
z nadrzędnych idei i celów o charakterze moralnym. Rozmówcy kreślą obraz etycznego 
przedsiębiorcy jako osoby, która „chce coś dobrego zrobić”, „którą nie interesuje tylko 
zysk i portfel”, która „stawia etyczne wartości na piedestale” [wypowiedzi badanych].

W wielu przypadkach podkreślane są religijne korzenie przekonań badanych. Obraz 
motywacji przedsiębiorców jest w tym punkcie inny niż rezultaty badań kultury prawnej 
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przedsiębiorców, przeprowadzonych przez G. Skąpską w latach 1999-2001. W podsu-
mowaniu badań autorka pisze: „W społeczeństwie, w którym przeważająca większość 
obywateli deklaruje katolicyzm, zwraca uwagę zupełny brak odwołania się do norm 
motywowanych etyką religijną. (…) Wiązanie działań gospodarczych z religią na ogół 
budziło zdziwienie, zauważalny był brak związku między religią a etyką życia zawodo-
wego” [Skąpska 2002, s. 126].

Uzupełniającym elementem perspektywy „etycznego posłannictwa” jest poczucie 
misji, które uzewnętrznia się w dążeniu do nadania szczególnych cech przedsiębiorczo-
ści. Badani prezentują różne projekty „etycznego biznesu”. Są one odzwierciedleniem 
moralnych wartości, z którymi przedsiębiorca się identyfikuje.

Poczucie misji społecznej jako motyw prowadzenia działalności gospodarczej pojawia 
się także w analizach innych autorów. Na przykład na podstawie badań małych przedsię-
biorstw B. Glinka identyfikuje wątek „wypełniania misji społecznej” jako jeden z siedmiu 
głównych motywów kształtujących wizje prowadzonego biznesu [Glinka 2008].

Dążenie do realizacji etycznej misji pojawia się w kilku kontekstach. Po pierwsze 
jako element autokreacji i budowy osobistej tożsamości poprzez moralne sprawstwo. 
Jak mówi jeden z badanych, chodzi o „zdefiniowanie, kim naprawdę jesteśmy”, dodając 
jednocześnie, że etyczność jest dla niego instrumentem poszerzania osobistej wolności. 
Po drugie jako potrzeba działania na rzecz środowiska społecznego, z którym rozmówcy 
czują się związani. W wypowiedziach badanych pojawia się określenie „społeczna służ-
ba kapitału”. Po trzecie jako potrzeba upowszechniania wyznawanych wartości.

Kolejną perspektywą, stojącą w opozycji do wcześniejszych, jest „etyczny sytuacjo-
nizm”. Badani, którzy reprezentują tę perspektywę, podkreślają nadrzędność sprawnoś-
ciowo-efektywnościowych elementów swojej roli zawodowej. Przejawia się to w wyraź-
nie akcentowanych deklaracjach, że „biznes nie jest dla ludzi miękkich”. Z drugiej strony 
badani demonstrują potrzebę realizacji moralnych intencji. Pojawia się sprzeczność 
pomiędzy wymaganiami roli zawodowej a wrażliwością moralną menedżera, która jest 
centralnym wątkiem w narracjach zaliczonych do kategorii „etycznego sytuacjonizmu”.

„Moralne intencje” stanowią tu jedną z kluczowych kategorii. Moralne intencje me-
nedżera mają silne zabarwienie konsekwencjalistyczne – podejmując proetyczne dzia-
łania, zarządzający chcą osiągnąć stany postrzegane jako korzystne dla interesariuszy, 
przede wszystkim pracowników firmy. Starają się też – na ile to jest możliwe – przestrze-
gać zasad, które są traktowane jako etyczne powszechniki: nie oszukiwać, dotrzymywać 
przyrzeczeń, nie traktować przedmiotowo swoich współpracowników. Natomiast kate-
goriami, które określają ramy moralnego działania, są „obiektywne uwarunkowania roli 
zawodowej menedżera”, czyli wszystkie te czynniki, które określają możliwości realizacji 
moralnych intencji. Są to np. zachowania innych uczestników procesu gospodarowania, 
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nad którymi decydent nie ma kontroli (strategie konkurentów, naciski właścicieli i związ-
ków zawodowych). Jako przykład służyć może wykorzystywanie pracy nierejestrowanej, 
które stwarza konkurencyjną presję, zmuszającą do nieetycznego zaniżania zarobków 
pracownikom. Innym typem czynników są uwarunkowania zasobowe, zależne od ko-
niunktury gospodarczej, reguł dominujących na rynkach, na których firma jest zaan-
gażowana, wielkości firmy i jej stabilności ekonomicznej. Brak odpowiednich zasobów 
zawęża możliwości etycznego działania.

Sprawnościowo-wynikowe wymagania roli zawodowej są postrzegane jako trudne 
do pogodzenia z realizacją moralnych intencji zarządzającego. W przypadku „etycznego 
sytuacjonizmu” rozwiązaniem jest konstruktywistyczne podejście do przesłanek moral-
nego działania. Etyczność zarządzania wymaga, w przekonaniu badanych, dostosowa-
nia ram percepcji moralnej do zmieniających się sytuacji. „Dążenie do adaptacji przesła-
nek moralnego działania” jest kategorią dynamizującą rozumienie etyczności – jej treść 
jest zmienna, konstruowana sytuacyjnie, w zależności od pojawiających się możliwości 
proetycznych działań.

Moralną percepcję, charakterystyczną dla „etycznego sytuacjonizmu”, cechuje rela-
tywizm w postrzeganiu moralnych standardów, który może np. przybrać formę twier-
dzeń o niemożliwości jednoznacznego ustalenia standardów etycznych w biznesie. 
Relatywizm standardów wiąże się z inną cechą „etycznego sytuacjonizmu”. Menedżer 
musi uwzględniać standardy moralne, które dominują w środowisku, jednak konstrukty-
wistyczne rozumienie zasad odpowiedzialności moralnej menedżera zakłada znaczącą 
autonomię indywidualnych ocen i sądów w tym zakresie. Wiąże się z tym sceptyczny 
stosunek do formalnych narzędzi zarządzania etyczną odpowiedzialnością przedsię-
biorstwa (choć dodać należy, że opinie na ich temat nie są tak surowe, jak w grupie re-
prezentującej perspektywę „etycznego profesjonalizmu”).

Zakończenie

Celem artykułu jest próba interpretacji treści wybranych perspektyw moralnych „ludzi 
biznesu” w kategoriach zmian ładu aksjonormatywnego polskiej gospodarki. MPP trak-
towane są jak efekt nakładania się dwóch procesów. Pierwszy to polska transformacja 
ustrojowa, a drugi to oddziaływanie globalnych wzorów odpowiedzialności społecznej 
biznesu, będących wyrazem zmian regulacyjnych na poziomie globalnym.

Zrekonstruowane MPP tworzą zróżnicowany zbiór, będący rezultatem oddziaływa-
nia różnorodnych czynników i procesów, dla których trudno znaleźć wspólny mianow-
nik. Potwierdza to heterogenizację moralnego etosu „ludzi biznesu”. Wyraźne różnice 
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pomiędzy wyróżnionymi MPP nie pozwalają interpretować przemian tego etosu w kate-
goriach jednej tendencji.

W artykule udokumentowany został wpływ kodeksów etycznych i nowych ideologii 
etycznego biznesu – tendencji wypierania tradycyjnych przekonań moralnych na rzecz 
sformalizowanych kodeksów etycznych, które funkcjonują jako soft law. Przekonania 
moralne menedżerów reprezentujących „korporacyjny proceduralizm” pokazują, w ja-
kim kierunku ewoluuje etos środowisk, które ulegają globalnym wzorcom. Na pierwszy 
plan wysuwa się świadoma separacja „moralności prywatnej” i „moralności korporacyj-
nej”, redukcja moralnych wyborów do kwestii zgodności postępowania z procedurami 
firmy, zawieszenie moralnej autonomii i funkcjonalizacja standardów etycznych.

Jako kontrapunkt formułowanych w literaturze przedmiotu twierdzeń na temat 
pragmatyzacji świadomości moralnej „ludzi biznesu” i zaniku etycznych postaw w sferze 
zarządzania i przedsiębiorczości traktować można „etyczny profesjonalizm” i „etyczne 
posłannictwo”. Tu moralne ideały i wartości mają dominujący wpływ na struktury per-
cepcyjne i standardy postępowania.
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