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WSTĘP

Alan Herbert Willett w opublikowanej w 1901 roku rozprawie The 
Economic Theory of Risk and Insurance, poświęconej niepewności związanej 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarzucił żyjącym przed nim 
pokoleniom ekonomistów, że nie doceniały wprowadzonego do dyskursu 
naukowego pojęcia ryzyka oraz jego wpływu na gospodarkę rynkową. Cóż 
napisałby dziś, mając na względzie rozszerzający się kryzys klimatyczny  
i ogólnoświatową pandemię SARS-CoV-2, w efekcie której w 2020 roku 
wielu sektorom gospodarki z dnia na dzień zakazano prowadzania działalności, 
a obywatelom ograniczono wolność swobodnego przemieszczania się? 

Ryzyko jest wpisane w istotę prowadzenia działalności gospodarczej, ale 
nigdy nie było odczuwalne w takim stopniu jak obecnie i nie wywoływało 
poczucia braku pewności na tak ogromną skalę. Przedsiębiorstwa oraz 
społeczności większości krajów, przekonały się, że nie zawsze wszystko, co się 
dzieje, jest pochodną ich decyzji, że zawsze istnieje ryzyko, iż z dnia na dzień 
można zablokować im możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, 
uniemożliwić przemieszczanie się po świecie oraz zabronić opuszczania 
domów i mieszkań. 

Towarzyszący pandemii koronawirusa COVID-19 i jednocześnie będący 
jej implikacją kryzys stał się dla jednych okresem biernego oczekiwania na to, 
co widzialna ręka rynku znowu uczyni, drugim objawił się jako szansa rozwo-
ju i możliwość otwarcia się na nowe obszary działania i formy funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Na skalę masową w wielu sektorach wdrożono pracę zdalną, 
praktykowana przed pandemią głównie przez branżę IT. O ile praca świadczo-
na przez internet spotkała się ze zrozumieniem i akceptacją rynku, a w części 
podmiotów uznano, że dość zaskakująco dobrze się sprawdziła, obniżając jed-
nocześnie bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i zaczęto rozważać 
ten tryb pracy także po zakończeniu pandemii, o tyle wirtualne spędzanie wol-
nego czasu i podróże cyfrowe napotkały na opór nie tylko mocno pokrzyw-
dzonej i pogrążonej w kryzysie branży turystycznej, rekreacyjnej, rozrywkowej, 
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eventowej i kulturalnej, ale także wielu regularnie i często podróżujących tury-
stów, którzy nie wyobrażali sobie dotąd, że ktoś może ograniczyć ich wolność 
związaną z poznawaniem świata i przemieszczaniem się po nim. 

Pandemia ujawniła wiele zagrożeń, które istniały na listach ryzyk na 
długo przed jej wystąpieniem, a z których współczesny świat zawsze zdawał 
sobie sprawę - związanych m.in. z globalnym łańcuchem zależności czy 
bezpieczeństwem gospodarek narodowych nie będących w stanie zaspokoić 
podstawowych potrzeb swoich obywateli bez importu. 

Niniejsza publikacja jest efektem podejmowanego na gruncie ekonomii 
i nauk o zarządzaniu dyskursu naukowego na temat zjawisk zachodzących 
współcześnie w gospodarce. Autorzy rozdziałów prezentują najnowsze 
wyniki badań dotyczące m.in. różnorodnych zależności zachodzących  
w gospodarkach rynkowych Polski i świata, a także omawiają procesy 
zarządcze, jakie im towarzyszą. Nie brak w nich odniesień do sytuacji związanej  
z pandemią COVID-19, która przyczyniła się do przyspieszenia wdrażania  
w wielu organizacjach zmian, o nie zawsze negatywnym charakterze. 

Sylwia Osojca-Kozłowska, MBA

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii i Finansów
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Patrycja Bełtowska1

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE 
PREFERENCJE ZAKUPOWE 

E-KONSUMENTÓW W CZASIE 
PANDEMII COVID-19

Streszczenie: Celem badań jest analiza zmiennych na podstawie których moż-
na przewidywać zakupy elektroniczne dokonywane przez osoby fizyczne od 
sprzedawców zróżnicowanych ze względu na pochodzenie w 2020 roku oraz 
analiza mediacyjnego wpływu codziennego korzystania z Internetu na relację 
między dostępem do Internetu w gospodarstwach domowych a robieniem 
zakupów internetowych przez osoby fizyczne w krajach Unii Europejskiej. 
Podczas analizy przyjęto dwie hipotezy badawcze. Pierwsza hipoteza zakładała, 
iż zakupy dokonywane przez Internet od sprzedawców narodowych, z krajów 
unijnych i spoza Unii Europejskiej w 2020 roku mogą być przewidywane na 
podstawie PKB per capita oraz dostępu do Internetu w gospodarstwach domo-
wych. Według drugiej hipotezy codzienne korzystanie z Internetu pośredniczy 
w relacji pomiędzy dostępem do Internetu w gospodarstwach domowych a ro-
bieniem zakupów z wykorzystaniem Internetu przez osoby fizyczne w krajach 
Unii Europejskiej. Weryfikacji hipotez dokonano na podstawie statystyk Eu-
rostatu, wykorzystano metody badawcze w postaci analizy regresji oraz analizę 
mediacji. Wyniki badania pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionych 
w artykule hipotez badawczych.

Słowa kluczowe: COVID-19, e-commerce, e-konsument, zachowanie 
konsumenta.

ORCID: 0000-0001-5771-6091.

Wstęp

Intensywny postęp w zakresie technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych w XXI wieku przyczynił się do zmiany światowej gospodarki, 

1  Mgr inż., Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ekonomii i Finansów.
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zrewolucjonizował funkcjonowanie społeczeństw w wielu podstawowych 
dziedzinach życia. Rozwój i upowszechnienie Internetu wywołało powstanie 
nowych form nabywania dóbr oraz usług, możliwe stało się przeprowadzanie 
transakcji handlowych w formie elektronicznej. Wykorzystanie Internetu do 
dokonywania kupna i sprzedaży, określane terminem e-commmerce, skutkowa-
ło wykreowaniem kategorii e-konsumenta, czyli osoby fizycznej przejawiającej 
oraz zaspokajającej własne potrzeby konsumpcyjne poprzez produkty nabyte 
drogą elektroniczną, w Internecie (Chaffey 2016, s. 12; Jaciow, Wolny 2011, 
s. 10). Za podstawowe kryterium klasyfikujące jednostkę jako e-konsumenta 
uznaje się użytkowanie przez niego Internetu podczas transakcji handlowej 
(Jaciow, Wolny, Stolecka-Makowska 2013, s. 10). Znaczenie i wykorzystanie 
e-commerce podczas pandemii COVID-19 istotnie wzrosło. Wskutek ograni-
czeń w handlu tradycyjnym, wprowadzanych w związku z epidemią, nabywa-
nie produktów przez Internet stało się w wielu przypadkach jedyną możliwą 
formą zawierania transakcji handlowych. Podczas globalnej pandemii e-com-
merce gwarantował konsumentom stałą możliwość nabywania wszystkich 
dóbr i usług, nie tylko produktów pierwszej potrzeby, w bezpieczny, nie za-
grażający zdrowiu sposób. Dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze 
i zasady codziennego funkcjonowania w społeczeństwach w czasie zarządzania 
kryzysem covidowym realnie wpłynęły na zachowania i preferencje zakupowe 
konsumentów na świecie.

Celem analizy dokonanej w niniejszym artykule jest zbadanie zmiennych 
na podstawie których można przewidywać zakupy elektroniczne dokonywa-
ne przez osoby fizyczne od sprzedawców zróżnicowanych ze względu na po-
chodzenie w 2020 roku, a także analiza mediacyjnego wpływu codziennego 
korzystania z Internetu na relację między dostępem do Internetu w gospodar-
stwach domowych a robieniem zakupów internetowych przez osoby fizyczne 
w krajach Unii Europejskiej.

Przegląd literatury

Dynamiczny rozwój grupy e-konsumentów na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat wywołał silne zróżnicowanie tej grupy nabywców. Współ-
cześnie e-konsumenci nie stanowią już jednolitej, spójnej kategorii uczest-
ników rynku, lecz tworzą zbiór różnorodnych, niekiedy odmiennych typów 
konsumentów. Zachowania e-konsumentów podczas dokonywania zakupów 
elektronicznych determinowane są przez czynniki wewnętrzne i zewnętrz-
ne, kształtujące makrootoczenie. Są to m.in. uwarunkowania społeczne, 
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demograficzne, ekonomiczne, kulturowe, prawne, a także ekonomiczne 
(Tamże, s. 41). Makrootoczenie e-konsumentów pozostaje w ścisłym związku 
z ich mikrootoczeniem, w którym wyróżnia się zwłaszcza stan infrastruktury 
handlowej w postaci sklepów i portali internetowych, ofertę podażową oraz 
domową infrastrukturę konsumpcyjną, czyli miejsce zamieszkania i jego wy-
posażenie w urządzenia do korzystania z Internetu (Wolny 2016, s. 447). Róż-
norodność determinantów podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsu-
mentów przyczynia się do braku jednorodności w potrzebach, preferencjach 
oraz działaniach tego typu nabywców. Ich decyzje o zakupie produktów przez 
Internet będą różne w zależności od np. płci, wieku, liczby osób w gospodar-
stwie domowych, wykształcenia, aktywności zawodowej, dochodów, miejsca 
zamieszkania, obyczajów, cech osobowości, czy też stylu życia. 

E-konsumenci dokonując nabycia produktów w Internecie dysponu-
ją nieograniczonymi źródłami informacji rynkowej, otrzymują także do-
stęp, możliwość wyboru i zakupu spośród wielu typów dóbr i usług (Gregor, 
Gotwald-Feja, Łaszkiewicz 2017, s. 110). Są oni lepiej poinformowani od 
konsumentów tradycyjnych, mają również większy, bogatszy wybór dokona-
nia zakupu, co jednak z ich perspektywy oznacza wybór trudniejszy, bardziej 
pracochłonny wskutek wyszukiwania, analizy i selekcji dostępnych informa-
cji (Skorupska 2017, s. 68). Nieograniczony dostęp do danych oraz szeroka 
możliwość analizy produktów przed ostateczną decyzją o zakupie dodatkowo 
polaryzuje grupę e-konsumentów. Ich zachowania nabywcze cechują się in-
dywidualizmem, preferencje zakupowe są zróżnicowane, coraz trudniejsze do 
przewidywania na rynku.

Metody badawcze

Celem prezentowanego artykułu jest zbadanie zmiennych na podsta-
wie których można przewidywać zakupy dokonywane przez osoby fizyczne 
drogą internetową od sprzedawców narodowych, z krajów Unii Europejskiej  
i spoza Unii Europejskiej w 2020 roku, a także analiza mediacyjnego wpływu 
codziennego korzystania z Internetu na relację między dostępem do Internetu  
w gospodarstwach domowych a robieniem zakupów internetowych przez oso-
by fizyczne w krajach Unii Europejskiej. Na podstawie analizy piśmiennictwa 
oraz danych statystycznych opublikowanych przez Eurostat postawiono na-
stępujące pytania badawcze:
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• Czy zakupy dokonywane z wykorzystaniem Internetu od sprzedawców 
narodowych, pochodzących z państw unijnych oraz spoza Unii Eu-
ropejskiej podczas pandemii COVID-19 mogą być przewidywane na 
podstawie PKB per capita i dostępu do Internetu w gospodarstwach 
domowych?

• Czy codzienne korzystanie z Internetu pośredniczy w relacji pomiędzy 
dostępem do Internetu w gospodarstwach domowych a robieniem za-
kupów z wykorzystaniem Internetu przez osoby fizyczne w krajach Unii 
Europejskiej?

Podczas analizy postawiono hipotezy, iż:

• Zakupy dokonywane przez Internet od sprzedawców narodowych,  
z krajów unijnych i spoza obszaru Unii Europejskiej w 2020 roku mogą 
być przewidywane na podstawie PKB per capita oraz dostępu do Inter-
netu w gospodarstwach domowych,

• Codzienne korzystanie z Internetu pośredniczy w relacji pomiędzy do-
stępem do Internetu w gospodarstwach domowych a robieniem zaku-
pów z wykorzystaniem Internetu przez osoby fizyczne w krajach Unii 
Europejskiej.

Dla weryfikacji postawionych hipotez badawczych przeprowadzono 
analizy statystyczne z wykorzystaniem pakietu IBM SPSS Statistics 26, z po-
mocą którego zrealizowano analizę podstawowych statystyk opisowych oraz 
test Shapiro-Wilka, sprawdzający normalność rozkładu zmiennej losowej. 
Następnie, po dokonaniu interpretacji wyników oraz ustaleniu zasadności 
zrealizowania pomiarów z wykorzystaniem testów parametrycznych, przepro-
wadzono analizę regresji metodą wprowadzania. Metoda ta pozwoliła na bu-
dowę modeli wyjaśniających zakupy dokonywane przez osoby fizyczne drogą 
internetową od sprzedawców narodowych, z krajów unijnych i spoza Unii 
Europejskiej na podstawie dostępu do Internetu w gospodarstwach domo-
wych i PKB per capita w 2020 roku. W kolejnym etapie badania sprawdzo-
no czy wpływ codziennego korzystania z Internetu jest mediatorem w relacji 
między dostępem do Internetu w gospodarstwach domowych a robieniem 
zakupów przez Internet przez osoby fizyczne w krajach Unii Europejskiej.  
W tym celu wykonano analizę mediacji z wykorzystaniem makra PROCESS 
3.5, będącego dodatkiem do pakietu SPSS. Za poziom istotności w przedsta-
wionym artykule uznano α = 0,05.

Dane wykorzystane do weryfikacji postawionych hipotez uzyskano  
na podstawie statystyk opublikowanych przez Eurostat dla lat 2019-2020.  
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W badaniu uwzględniono dane dla 27 krajów Unii Europejskiej, będących 
członkami wspólnoty europejskiej w 2020 roku. Wykorzystano dane roczne 
oraz dane kwartalne, uwzględniające ostatni kwartał badanego roku. Statysty-
ki Eurostatu wykorzystane podczas analizy uzyskano bezpośrednio z zestawień 
dotyczących dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych, udziału 
osób fizycznych dokonujących zakupy przez Internet ogółem, od sprzedaw-
ców narodowych, pochodzących z Unii Europejskiej oraz spoza krajów unij-
nych, udziału osób fizycznych korzystających z Internetu codziennie, a także 
PKB per capita według PPS (Purchasing Power Standards). Wykorzystane sta-
tystyki obejmowały dane uwzględniające wszystkie typy gospodarstw domo-
wych oraz osób fizycznych klasyfikowane przez Eurostat. Dla celów badania 
założono, iż statystyki Eurostatu obejmujące informacje z 2020 roku trakto-
wane są jako dane z okresu trwania pandemii w Unii Europejskiej.

Analiza danych i wyniki

W celu sprawdzenia rozkładów zmiennych ilościowych obliczono pod-
stawowe statystyki opisowe oraz sporządzono test Shapiro-Wilka badający 
normalność rozkładu. Jego wyniki wykorzystano do porównania rozkładu da-
nej zmiennej z rozkładem teoretycznym, jakim jest rozkład normalny. Jeżeli 
wartość p dla tego testu jest mniejsza od progu istotności, przyjętego na pozio-
mie α = 0,05 w niniejszym artykule, to rozkład zmiennej odbiega od rozkładu 
normalnego. Wyniki analizy zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Podstawowe statystyki opisowe badanych zmiennych wraz z testem 
Shapiro-Wilka

 M Me SD Sk. Kurt. Min. Maks. W p

PKB per capita (PPS) 92,32 89,00 22,64 0,32 -1,01 53,00 136,00 0,92 0,004

Dostęp do Internetu  
w gospodarstwach 
domowych

88,74 90,00 5,35 -0,40 -0,40 75,00 98,00 0,96 0,178

Osoby korzystające  
z Internetu codziennie 78,89 79,00 9,18 -0,36 -0,39 57,00 94,00 0,97 0,270

Os. fiz. dok.  
zakupów przez Internet  
(ostatnie 12 miesięcy)

60,04 62,00 16,39 -0,30 -0,45 22,00 89,00 0,98 0,509

Os. fiz. dok. zakupów 
przez Internet w ostat-
nich 3 mies. od sprzedaw-
ców narodowych

43,25 42,00 16,78 0,31 -0,62 14,00 77,00 0,97 0,272
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Os. fiz. dok. zakupów  
przez Internet  
w ostatnich 3 mies. od 
sprzedawców z UE

23,77 21,00 13,17 0,63 -0,13 2,00 57,00 0,96 0,116

Os. fiz. dok. zakupów  
przez Internet w ostat-
nich 3 mies. od sprzedaw-
ców spoza UE

22,66 17,00 15,02 0,80 -0,17 1,00 62,00 0,92 0,004

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych eurostatu.

Wynik testu Shapiro-Wilka w przypadku części zmiennych okazał się 
istotny statystycznie. Oznacza to, iż rozkłady tych zmiennych istotnie odbie-
gają od rozkładu normalnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że skośność roz-
kładu większości zmiennych nie przekracza umownej wartości bezwzględnej 
równej 1 (George, Mallery 2019, s. 115). Na podstawie wskazanych wyników 
stwierdzono, iż ich rozkłady są asymetryczne w nieznacznym stopniu, a tym 
samym za zasadne uznano przeprowadzenie analizy w oparciu o testy parame-
tryczne, jeśli zostały spełnione ich pozostałe założenia.

Modele wyjaśniające zakupy dokonywane przez 
osoby fizyczne drogą internetową  
od sprzedawców narodowych,  
z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej  
w 2020 roku na podstawie dostępu do Internetu  
w gospodarstwach domowych i PKB per capita

W kolejnym etapie badania wykonano analizę regresji metodą wprowa-
dzania. Metoda ta została wykorzystana do weryfikacji postawionej hipotezy, 
iż zakupy dokonywane przez Internet od sprzedawców narodowych, z krajów 
unijnych i spoza Unii Europejskiej w 2020 roku mogą być przewidywane 
na podstawie PKB per capita oraz dostępu do Internetu w gospodarstwach 
domowych. Za zmienne zależne w badaniu przyjęto udział osób fizycznych 
dokonujących zakupów przez Internet w okresie ostatniego kwartału wska-
zanego roku od sprzedawców narodowych, pochodzących z krajów unijnych 
oraz spoza Unii Europejskiej. Za zmienne niezależne uznano dostęp do In-
ternetu w gospodarstwach domowych oraz PKB per capita w wybranych do 
badania krajach Unii Europejskiej.

W trzech analizach sprawdzono czy kolejno – dokonywanie zakupów 
przez Internet od sprzedawców narodowych, z krajów Unii Europejskiej  
i spoza wspólnoty europejskiej jest wyjaśniane poprzez dostęp do Internetu 
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w gospodarstwach domowych i PKB per capita badanych krajów. Szczegó-
łowe wyniki trzech analiz wraz ze standaryzowanymi i niestandaryzowanymi 
współczynnikami regresji przedstawione zostały w tabeli 2.

Tabela 2. Modele regresji dla krajów Unii Europejskiej w 2020 roku przewidujące 
zakupy dokonywane przez osoby fizyczne drogą internetową od sprzedawców na-
rodowych, z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej na podstawie dostępu do 
Internetu w gospodarstwach domowych i PKB per capita

B SE Beta t p R2 F p

Zmienna zależna: 
zakupy przez Inter-
net od sprzedaw-
ców narodowych 
(ost. 3 miesiące)

(Stała) -55,35 51,63 -1,07 0,296

0,57 16,25 <0,001

PKB per 
capita (PPS) 0,42 0,15 0,61 2,86 0,009

Dost. do 
Internetu w 
gosp. dom.

0,67 0,68 0,21 0,97 0,343

Zmienna zależna: 
zakupy przez 
Internet od sprze-
dawców z UE (ost. 
3 miesiące)

(Stała) -2,87 37,45 -0,08 0,940

0,43 9,78 <0,001

PKB per 
capita (PPS) 0,31 0,11 0,72 2,96 0,007

Dost. do 
Internetu w 
gosp. dom.

-0,08 0,50 -0,04 -0,16 0,872

Zmienna zależna: 
zakupy przez 
Internet od sprze-
dawców spoza UE 
(ost. 3 miesiące)

(Stała) -47,60 21,44 -2,22 0,038

0,30 5,99 0,009

PKB per 
capita (PPS) -0,01 0,06 -0,06 -0,21 0,836

Dost. do 
Internetu w 
gosp. dom.

0,68 0,28 0,65 2,38 0,027

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Analiza wykazała, że każdy z testowanych modeli istotnie przewiduje 
zakupy dokonywane z wykorzystaniem Internetu od wszystkich badanych 
typów sprzedawców. Na podstawie dostępu do Internetu w gospodarstwach 
domowych oraz PKB per capita można przewidywać wszystkie analizowane 
zmienne zależne. Model, w którym zmienną zależną były zakupy od sprze-
dawców narodowych przewiduje 57% wariancji tej zmiennej, ten w którym 
zmienną zależną były zakupy przez Internet od sprzedawców z Unii Europej-
skiej przewiduje 43% wariancji tej zmiennej. Natomiast model, w którym 
na podstawie PKB per capita i dostępu do Internetu w gospodarstwach do-
mowych prognozujemy zakupy internetowe od sprzedawców spoza Unii Eu-
ropejskiej wyjaśnia 30% wariancji zmiennej zależnej. Przedstawione wyniki 
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analizy wskazują, iż wspólnie zmienne niezależne najbardziej optymalnie wy-
jaśniają zmienną zależną w postaci zakupów przez Internet od sprzedawców 
narodowych.

W przypadku modelu, w którym przewidywano zakupy internetowe od 
sprzedawców narodowych istotnym predyktorem tej zmiennej okazał się PKB 
per capita. Wartość standaryzowanego współczynnika regresji Beta wskazuje 
na to, że im większy jest produkt krajowy brutto, tym większy jest udział osób 
fizycznych z danego kraju, nabywających przez Internet dobra od sprzedaw-
ców narodowych. Wartość analizowanego współczynnika wskazuje na silny 
związek (Beta = 0,61).

Podobne wnioski uzyskano w wyniku badania zakupów przez Internet 
od sprzedawców z państw Unii Europejskiej - były one istotnie przewidywane 
na podstawie PKB per capita. Wynik ten oznacza, że im większe jest PKB per 
capita w analizowanym kraju, tym więcej osób fizycznych dokonuje zaku-
pów internetowych od sprzedawców z Unii Europejskiej. Wartość badanego 
współczynnika, wynosząca Beta = 0,72, wskazuje na silny związek.

Z kolei w przypadku testowanego modelu dla zakupów dokonywanych 
przez Internet od sprzedawców spoza Unii Europejskiej, istotnym predykto-
rem okazał się dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych. Współ-
czynnik Beta wskazuje, że im większy był udział gospodarstw domowych  
z dostępem do Internetu w krajach unijnych, tym więcej osób fizycznych do-
konywało zakupów internetowych od sprzedawców spoza Unii Europejskiej. 
Również w tym modelu wartość współczynnika Beta wskazuje na istnienie 
silnego związku (Beta = 0,65).

Mediacyjny wpływ codziennego korzystania  
z Internetu przez osoby fizyczne na relację 
między dostępem do Internetu w gospodarstwach 
domowych a dokonywaniem zakupów  
przez Internet w krajach Unii Europejskiej

W ostatnim etapie analizy sprawdzono czy wpływ codziennego ko-
rzystania z Internetu jest mediatorem w relacji między dostępem do 
Internetu w gospodarstwach domowych a dokonywaniem zakupów 
internetowych przez osoby fizyczne w badanych krajach Unii Europej-
skiej. W tym celu wykonano analizę mediacji z wykorzystaniem makra 
PROCESS 3.5. Analiza mediacji została dokonana na podstawie da-
nych statystycznych dla lat 2019-2020. Testowany model zobrazowa-
no na rysunku 1. Wyniki badania przedstawiono w tabeli 3. 
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Rysunek 1. Model mediacji dla związku między dostępem do Internetu, a dokonywa-
niem zakupów przez Internet w okresie 12 miesięcy z korzystaniem z Internetu co-
dziennie jako mediatorem

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3. Mediacyjny wpływ codziennego korzystania z Internetu na relację mię-
dzy dostępem do Internetu a dokonywaniem zakupów przez Internet w krajach Unii 
Europejskiej

CI 95%

Mediator Efekta B SE Beta t p LL UL

Korzystanie  
z Internetu codziennie

a 1,50 0,18 0,87 12,69 <0,001 1,26 1,73
b 1,26 0,25 0,69 1,47 <0,001 -0,23 1,50
c 2,54 0,24 0,83 10,61 <0,001 2,06 3,02
c’ 0,70 0,39 0,23 1,79 0,079 -0,08 1,49

c – c’ 1,83 0,35 0,60 1,10 2,46

Adnotacja. W modelu zmienną niezależną był dostęp do Internetu, a zmienną zależną 
– zakupy przez Internet

a c – c’ to efekt pośredni, testujący efekt mediacji; jeśli przedziały ufności nie zawierają 
wartości „0” wynik testu jest istotny statystycznie na poziome p < 0,05

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
 

 Badany model zakłada, iż nie tylko wskutek dostępu do Inter-
netu w gospodarstwach domowych osoby fizyczne dokonywały zakupów 
przez Internet, ale również dzięki codziennemu korzystaniu z Internetu.  
Wyniki analizy ukazują, iż na podstawie dostępu do Internetu w gospodar-
stwach domowych można przewidywać udział osób fizycznych korzystających 
z Internetu codziennie (ścieżka a), na podstawie którego z kolei można prze-
widywać udział osób fizycznych kupujących przez Internet (ścieżka b). Bada-
nie wykazało, że dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych stanowi 
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podstawę do przewidywania zakupów internetowych w analizowanym okre-
sie, także w warunkach braku w modelu zmiennej dotyczącej udziału osób 
fizycznych korzystających z Internetu codziennie (ścieżka c). Powyższa analiza 
ukazała występowanie efektu mediacji całkowitej. Na podstawie uzyskanych 
wyników można stwierdzić, że istotny statystycznie związek między dostępem 
do Internetu, a dokonywaniem zakupów internetowych przez osoby fizyczne 
(ścieżka c) okazywał się nieistotny statystycznie przy uwzględnieniu mediatora 
(ścieżka c’). Oznacza to, że liczba osób fizycznych codzienne korzystających 
z Internetu pośredniczy między dostępem do Internetu w gospodarstwach 
domowych a zakupami dokonywanymi online w badanym okresie.

Podsumowanie

Na podstawie dokonanych analiz oraz interpretacji wyników należy 
uznać postawione w artykule hipotezy badawcze za pozytywnie zweryfiko-
wane. Hipotezę jakoby zakupy dokonywane przez Internet od sprzedawców 
narodowych, z krajów unijnych i spoza Unii Europejskiej w 2020 roku mogą 
być przewidywane na podstawie PKB per capita oraz dostępu do Internetu  
w gospodarstwach domowych, należy przyjąć w całości. Badanie wykazało, iż 
na podstawie założonych zmiennych niezależnych można wyjaśnić wszystkie 
analizowane zmienne zależne – każdy z testowanych modeli istotnie przewidy-
wał zakupy dokonywane z wykorzystaniem Internetu od wszystkich badanych 
typów sprzedawców. Dla wszystkich badanych modeli poziom istotności nie 
przekroczył przyjętego w artykule (α = 0,05), a tym samym wyniki badania 
można uznać za istotne statystycznie. Postawioną hipotezę, iż codzienne ko-
rzystanie z Internetu pośredniczy w relacji pomiędzy dostępem do Internetu 
w gospodarstwach domowych a robieniem zakupów z wykorzystaniem Inter-
netu przez osoby fizyczne w krajach Unii Europejskiej, także należy przyjąć. 
Uzyskane wyniki wykazały, iż istotny statystycznie związek między dostępem 
do Internetu w gospodarstwach domowych, a dokonywaniem zakupów przez 
Internet okazał się nieistotny statystycznie przy uwzględnieniu mediatora  
w postaci udziału osób fizycznych codziennie korzystających z Internetu.  
Interpretacja wyników pozwoliła stwierdzić, iż w badanym modelu zachodzi 
efekt mediacji całkowitej, a liczba osób fizycznych codzienne korzystających 
z Internetu pośredniczy między dostępem do Internetu w gospodarstwach 
domowych a zakupami dokonywanymi online.

Pośród ograniczeń zastosowanych metod badawczych warto zauważyć, iż 
zakładane w analizie zmienne muszą mieć charakter ilościowy lub muszą być 
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zmiennymi dychotomicznymi jakościowymi. W analizie regresji predyktory 
nie mogą być skorelowane, rozkłady zmiennych normalne, a związek pomię-
dzy nimi powinien być liniowy. Metoda ta nie pozwala stwierdzić związku 
przyczynowo-skutkowego pomiędzy badanymi zmiennymi. Analiza regresji 
umożliwia zweryfikowanie czy zbudowany model pozwala istotnie przewi-
dzieć wartość zmiennej wyjaśnianej, a także wskazanie predyktorów pozwa-
lających istotnie ją przewidywać. W dalszych badaniach pożądane wydaje się 
poszerzenie analizy o modele wyjaśniające inne kategorie zakupów dokony-
wanych przez Internet, wychodzące poza klasyfikację opartą o pochodzenie 
sprzedawców. Szczególnie interesującym rozszerzeniem wydaje się uwzględ-
nienie różnych form dokonywania zakupów online, wybranych typów pro-
duktów kupowanych przez Internet, a także rozpatrzenie wydatków pono-
szonych na określone zakupy internetowe. Zasadna wydaje się także dalsza 
analiza mediacyjnego wpływu innych od badanego w artykule mediatorów, 
obejmujących m.in. odmienne regularności korzystania z Internetu, a także 
poszczególne typy osób fizycznych korzystających z Internetu i rodzaje gospo-
darstw domowych z dostępem do Internetu. 
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FACTORS INFLUENCING SHOPPING PREFERENCES  
OF E-CONSUMERS DURING  

THE COVID-19 PANDEMIC

Summary: The research aims to analyze the variables based on which it  
is possible to predict electronic purchases made by individuals from sellers dif-
ferentiated by origin in 2020 and to analyze the mediating impact of everyday 
Internet use on the relationship between Internet access in households and 
Internet shopping by individuals in European Union countries. During the 
analysis, two research hypotheses were adopted. The first hypothesis assumed 
that purchases made via the Internet from domestic sellers, from EU countries, 
and outside the European Union in 2020 can be predicted based on GDP per 
capita and Internet access in households. According to the second hypothesis, 
everyday use of the Internet mediates the relationship between access to the 
Internet in households and shopping with the use of the Internet by individ-
uals in the European Union. The hypotheses were verified based on Eurostat 
statistics, research methods in the form of regression analysis and mediation 
analysis were used. The results of the study allowed for positive verification of 
the research hypotheses presented in the article.

Keywords: COVID-19, e-commerce, e-consumer, consumer behaviour.





23

Anna Konefał1, Katarzyna Styk2, Paweł Bogacz3

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII 
NFC NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU 

EDUKACYJNEGO AGH LeanLine

Streszczenie: Niniejszy artykuł prezentuje wdrożenie technologii komunika-
cji bliskiego zasięgu (NFC) w projekcie edukacyjnym z zakresu Lean Mana-
gement, w ramach którego prowadzona jest symulacja realnego procesu pro-
dukcyjnego. Rozwiązanie oparte na NFC pozwala usprawnić proces zbierania 
i przetwarzania danych w zakresie ogólnego czasu produkcyjnego, czasów 
produkcyjnych poszczególnych sztuk wyrobu gotowego, a także pozwala na 
kontrolę kolejki logistycznej. W artykule przedstawiono założenia metodo-
logii Lean Manufacturing jako współczesnej metody zarządzania. Następnie 
wskazano na rozwój technologii w związku z kolejnymi rewolucjami przemy-
słowymi, by kolejno wskazać na kolejne etapy rozwoju technologii komuni-
kacji bliskiego zasięgu i przedstawić przebieg wdrożenia technologii NFC do 
symulacyjnej linii produkcyjnej. 

Słowa kluczowe: Lean Manufacturing, NFC, optymalizacja.

ORCID: (PB) 0000-0002-0099-6376.

Wstęp

Rosnący konsumpcjonizm wywołuje wzrost zapotrzebowania na wszel-
kiego rodzaju produkty, dlatego też przedsiębiorstwa przemysłowe muszą wy-
twarzać więcej wyrobów, które będą spełniały wysokie oczekiwania klientów, 
przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny. W tym celu niezbędne jest 
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wie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Ekonomiki i Zarządzania 
w Przemyśle.
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ciągłe usprawnianie i optymalizacja procesów produkcyjnych, stosując róż-
nego rodzaju narzędzia, metody zarządzania oraz nowoczesne technologie.  
Z drugiej strony niezwykle istotne jest posiadanie wykształconej i kompe-
tentnej kadry inżynierskiej i magisterskiej, które owe usprawnienia będzie po-
trafiła implementować i utrzymać. Odpowiedzią na oba powyższe wyzwania 
jest studencki projekt AGH LeanLine realizowany pod okiem naukowców 
z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo- 
Hutniczej w Krakowie. Będąc beneficjenetem projektu można zarówno uczyć 
się metod i narzędzi służących optymalizacji procesów, jak i wdrażać nowo-
czesne technologie. W niniejszym artykule opisano jedną z metod zarządzania 

– Lean Management – której uczą się uczestnicy projektu. Następnie przed-
stawiono rozwój technologii bliskiego zasięgu, jako jednego z rozwiązań tech-
nologicznych implementowanych do projektu AGH LeanLine, który opisano 
krótko w kolejnym podrozdziale. Końcowo przedstawiono sposób oraz efekty 
wdrożenia technologii NFC do w/w projektu studenckiego, wskazując na ko-
rzyści takiego rozwiązania.

Lean Management  
jako współczesna metoda zarządzania

W związku z rozwojem organizacji, a więc pojawieniem się nowych pro-
blemów i wyzwań, takich jak nowe profile działalności, konieczność zwiększe-
nia efektywności produkcji i usług, pod koniec XX wieku znacząco wzrosło 
zainteresowanie teorią i praktyką zarządzania ze względu na fakt, iż dotych-
czas znane i dostępne koncepcje stały się niewystarczające. Z tegoż względu 
rozpoczęto badania nad nowymi podejściami do kwestii zarządzania, które 
bardzo często kiełkowały oddolnie – na poziomie pracowniczym, by później 
zostać rozwijanymi, dopracowywanymi i opracowywanymi jako trafne i war-
tościowe [9,10]. Zestawienie współczesnych metod zarządzania stosowanych 
w teorii i praktyce obrazuje rys. 1. 

Lean Management, czyli tzw. odchudzone zarządzanie jest jedną z me-
tod, która rodziła się oddolnie – z poziomu pracowników. Metoda ta opiera 
się o odchudzoną produkcję i ogólnie szczupłe zarządzanie zasobami organiza-
cji. Po raz pierwszy została wprowadzona w zakładzie produkcyjnym Toyoty 
w Japonii w celu poprawy efektywności i dorównania ilością produkcji kon-
cernom amerykańskim. Nie zbaczając na inne warunki otoczenia i odmien-
ne wymagania klientów opracowano system łączący w sobie zalety produkcji 
masowej i rzemieślniczej. Metoda która powstała, pozwalała na eliminację 
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marnotrawstw oraz zbędnych procesów, zachowując jednocześnie wysoką 
jakość i niskie koszty produktów i usług. Po sukcesie Toyoty, wzrosło zain-
teresowanie nowopowstałą metodą [9,10]. W ten sposób z prostego 4 ele-
mentowego Domu Toyoty (rys. 2), powstała rozbudowana budowla, będąca 
zbiorem technik i metod (rys. 3).

Rysunek 1. Zestawienie współczesnych metod zarządzania

Źródło: [9].

Rysunek 2. Dom Toytoty - TPS (Toyota Production System)

Źródło: [10].
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Podstawą do rozpoczęcia wdrożenia metodologii Lean Management jest 
zrozumienie filozofii, a kolejno zasad poszczególnych elementów Toyota Pro-
duction System (TPS). Dopiero w kolejnych krokach możliwe jest podążanie 
za kolejnymi technikami, wchodzącymi w skład rozbudowanego Domu To-
yoty. Najważniejszym jest jednak to, by poprawnie zbudować fundamenty, 
kolejno budować filary, które napędzane są tzw. sercem, czyli ciągłym do-
skonaleniem na które wpływ mają ludzie i praca zespołowa oraz redukcja 
marnotrawstwa. A wszystko to pozwoli zbudować dach, czyli najlepszą jakość 
produktu, przy zachowaniu niskich kosztów, przy na jak najkrótszym czasie, 
zapewniając największy poziom bezpieczeństwa i wysokie morale [9,10]. 

Rysunek 3. Dom Toytoty - wg. Lean Enterprise Institute Polska

Źródło: [9].

Przedsiębiorstwa lean¸ czyli te, które funkcjonują zgodnie z metodologią 
Lean Management i ciągle pracują nad swoim rozwojem mogą wytworzyć 
dwukrotnie więcej wyrobów posiadających dwukrotnie wyższą jakość, 
jednocześnie oszczędzając 50% kosztów, czasu i przestrzeni produkcyjnych [2]. 
Wynika to z szerokorozumianej optymalizacji, do której możemy zaliczyć 
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redukcję zasobów (nawet o 90%), redukcję braków i poprawek (nawet do 90%), 
większą roczną produktywność (od 25 do nawet 50%), redukcję powierzchni 
produkcyjnej (do 50%) czy redukcję długości cyklu produkcyjnego (nawet  
z miesięcy do dni).

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa 
wspierająca optymalną produkcję 

Lean Management rodziło się w czasach powstawania pierwszych linii 
produkcyjnych, były to więc późne czasy tzw. 2-giej rewolucji przemysłowej, 
wprowadzającej możliwości produkcji masowej. Świat oraz oczekiwania klien-
tów w kolejnych latach rozwijały się i rosły. W związku z powyższym oraz 
rozwojem technologicznym w latach 70 XX wieku nastąpiła kolejna rewo-
lucja przemysłowa, wprowadzająca kwestie cyfryzacji produkcji [4,5]. Kom-
putery oraz wydajne układy przetwarzania danych pozwoliły na sterowanie 
maszynami z wykorzystaniem owego sprzętu. Maszyny stały się więc bardziej 
wydajne, precyzyjne, a z czasem także tańsze. Postępujący proces cyfryzacji  
i automatyzacji pozwolił na powstawanie coraz bardziej zaawansowanych sys-
temów planowania i kontroli, których zadaniem było koordynowanie działań 
na obszarze produkcji [4,5]. 

Nie wszystkie firmy i branże radzą sobie z wdrożeniem systemów cyfro-
wych, a już na 2016 rok datuje się kolejną, czwartą już rewolucję przemysło-
wą, zwaną Przemysłem 4.0, która korzysta z możliwości łączenia obiektów  
w inteligentne sieci oraz ich integracji [4,5]. Mowa o integracji ludzi i maszyn 
oraz Internetu i technologii informacyjnych, które mogą komunikować się ze 
sobą dynamicznie w czasie rzeczywistym, co pozwala na sprawną organizację  
i optymalizację procesów. Wdrożenie inteligentnych systemów produk-
cyjnych pozwala na pełną kompatybilność wszystkich elementów przedsię-
biorstwa, poczynając od zaopatrzenia a kończąc na transporcie do klienta 
czy nawet obsłudze reklamacji. Kolejną zaletą Przemysłu 4.0 jest możliwość 
spełnienia indywidualnych potrzeb klienta w sposób elastyczny, dzięki opty-
malnemu wykorzystaniu zasobów, bowiem dzięki wprowadzeniu takich tech-
nologii możliwe jest na przykład natychmiastowe identyfikowanie produktów  
w toku czy materiałów produkcyjnych [4,5]. 

Dostrzegalne jest więc, iż wykorzystanie możliwości niesionych w związ-
ku z pojawieniem się nowinek technologicznych i dużych usprawnień, po-
maga optymalizować procesy, a więc wspomaga ciągłe doskonalenie przedsię-
biorstw, które obrały ścieżkę Lean Management. 
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Rozwój technologii bliskiego zasięgu

Za protoplastę technologii bliskiego zasięgu uznać można kod kresko-
wy, który pozwala identyfikować wyroby w sposób unikalny i uniwersalny. 
Początek prac nad tym rozwiązaniem datuje się na lata 30, jednak dopiero  
w latach 70 XX wieku nastąpiło oficjalne zatwierdzenie kodu kresowego EAN 
(European Article Numbering) będącego rozwiązaniem uniwersalnym na skalę 
globalną. Kody kreskowe zaczęto stosować w przemyśle w latach 60 XX wieku, 
wówczas miały one usprawnić system dokonywania zakupów. Jednak dopiero 
rok 1981 uznaje się za prawdziwy początek wykorzystania tego rozwiązania 
w przemyśle, wtedy Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zastosował 
ów system do oznaczenia wszystkich produktów sprzedanych armii [3]. 

Kolejnym krokiem rozwoju komunikacji bliskiego zasięgu były kody 
QR (z ang. Quick Response), czyli dwuwymiarowe, matrycowe, kwadrato-
we kody graficzne. Zmianę wywołał szybko rozwijający się japoński przemysł 
wytwórczy i logistyczny. Stosowano wówczas powszechnie kody kreskowe, 
jednak były one zbyt wolne w odczytywaniu przez dostępne skanery oraz 
ilość danych, które można było w nich zakodować była zbyt mała. W roku 
1994 stworzono standard QR Code pozwalające na zapisanie ponad 7000 tys. 
znaków alfanumerycznych, dodatkowo były one szybkie w odczycie nawet  
w obecnej wówczas technologii. Kilka lat później – ze względu na zalety roz-
wiązania dodano kody QR do Wykazu Ujednoliconych Symboli, a od roku 
2000 stały się częścią jednej z norm ISO. Początkowo były powszechnie sto-
sowane w branży motoryzacyjnej, lecz bardzo szybko wdrożone zostały do 
innych branż, a następnie do wielu aspektów życia codziennego [1,8]. 

Bardziej zaawanasowanym systemem, nad którym prace rozpoczęły się 
jeszcze w latach 40 XX wieku była technologia RFID, czyli systemy zdalnej 
identyfikacji radiowej. W celu identyfikacji obiektu poprzez przesyłanie i od-
biór danych wykorzystywane są fale radiowe. W zależności od konstrukcji 
możliwy jest odczyt danych ze specjalnych etykiet (miejsce kodowania da-
nych) w zakresie od kilku centymetrów do kilku metrów od anteny czytnika. 
RFID upowszechniło się w latach 80 XX wieku, kiedy to było stosowane  
w różnorodnych systemach płatności, a niedługo później stało się częścią ży-
cia codziennego i znalazło szerokie zastosowanie w przemyśle, usprawniając 
procesy dzięki szybkości rozwiązania, które pozwala np. na synchronizację 
procesów wytwarzania realizowanych w różnych lokalizacjach. 

W latach 80 XX wieku został zgłoszony patent na technologię NFC  
(z ang. Near-filed communication), czyli komunikację bliskiego zasięgu, 



29

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII NFC ...

będącą krótko zasięgowym, wysokoczęstotliwościowym, radiowym standar-
dem komunikacji, który pozwala na bezprzewodową wymianę danych w za-
sięgu do 20 cm. Technologia ta pozwala na szybką komunikację i przekazy-
wanie danych, co możliwe jest dzięki wytwarzaniu przez jedno z urządzeń 
pola magnetycznego o częstotliwości radiowej przez które przesyłane są dane. 
Urządzenie docelowe odbiera te fale radiowe, a tym samym przekazywane 
dane. Dane mogą być zakodowane w brelokach, kartach, smartfonach czy 
tagach (etykieta NFC). Wytwarzane pole magnetyczne ma zasięg ok. 4 cm, co  
w wielu przypadkach może okazać się użyteczne, bowiem jest bardziej precy-
zyjne – zapobiegając niepożądanemu przechwyceniu danych zarówno w życiu 
codziennym (płatności) czy produkcyjnym (nagromadzenie „danych” na nie-
wielkiej przestrzeni) [6,7] . Cały rozwój komunikacji został przedstawiony na 
rysunku 4. 

Rysunek 4. Rozwój technologii bliskiego zasięgu

Źródło: Opracowanie własne.

AGH LeanLine -  
projekt studencki z zakresu Lean Management 

Projekt AGH LeanLine to projekt realizowany przez Studenckie Koło 
Naukowe Zarządzanie działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospo-
darki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  
w Krakowie od 2018 roku, kiedy to otrzymał on wsparcie w ramach konkursu 
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na Grant Rektora AGH. Od tamtej pory jest nieprzerwalnie kontynuowany  
i rozwijany. Jest bowiem kompleksową odpowiedzią na potrzeby i oczeki-
wania ostatecznych beneficjentów, którymi są studenci – zarówno samego 
AGH jak również innych uczelni. Realizacja projektu zakłada rozwój kom-
petencji personalnych i kwalifikacji zawodowych, a także zdobywanie do-
świadczenia i przygotowywanie studentów do efektywnego wejścia na rynek 
pracy, pozwalając pozyskać wiedzę z zakresu zarządzania produkcją i jakością. 
Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu nauczania 
metod i narzędzi Lean Manufacturing opartego na nowoczesnych technolo-
giach, tj. skaner kodów kreskowych, tablica Vorne 800XL czy też NFC, ale 
także nowoczesnych metodach nauczania, tj. cyklu praktycznych warsztatów, 
w trakcie których możliwe jest usprawnianie realnego procesu produkcyj-
nego poprzez wprowadzanie kolejnych metod, narzędzi i rozwiązań (także 
technologicznych). 

Wdrożenie technologii bliskiego zasięgu 
w projekcie studenckim z zakresu Lean 
Manufacturing 

Technologia NFC, z uwagi na swoje liczne cechy odróżniające ją od in-
nych rozwiązań służących do komunikacji i transferu danych, stanowi idealny 
obiekt zainteresowania dla projektów studenckich takich jak AGH LeanLine. 
Pierwsze 5 symulacji warsztatowych oparte jest wyłącznie o manualne metody 
gromadzenia i przekazywania informacji. Odbywa się to poprzez:

• kontrolę wizualną - śledzenie, przez wyznaczonego “kierownika” grupy, 
aktualnego statusu produkcji wyłącznie własnym aparatem wzroku,

• komunikację werbalną - przekazywanie komunikatów słownych pomię-
dzy uczestnikami grupy,

• ustalone gesty i komunikację niewerbalną - np. pracownik, który zaob-
serwuje brak magazynowy przy swoim stanowisku podnosi rękę i ocze-
kuje na logistyka.

Idąc w ślad za kolejnymi usprawnieniami oraz ideą optymalizacji, a co za 
tym idzie w pewnym momencie i digitalizacji procesów, pojawia się potrzeba 
zastąpienia powyżej wymienionych kwestii, ich wirtualnymi odpowiednika-
mi. Po wstępnym rozpoznaniu dostępnych na rynku technologii oraz możli-
wości wykorzystania ich w projekcie studenckim, postawiono na rozwiązania 
spełniające poniższe wymagania:
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• cena – powinna być jak najniższa,
• łatwość instalacji/montażu - podłączenie podzespołów powinno być 

możliwe bez specjalistycznej wiedzy czy narzędzi,
• dostępność części oraz wsparcie techniczne - możliwość zakupu części 

instalacji i uzyskania pomocy technicznej z wielu źródeł,
• integracja z programem Microsoft Excel – wykorzystywany wcześniej do 

obliczeń arkusz kalkulacyjny był integralną częścią warsztatów, dlatego 
warunkiem pożądanego systemu była kooperacja między nimi,

• małe rozmiary – ze względu na ograniczoną powierzchnię roboczą 
oraz konieczność mobilności instalacji, jej elementy powinny być jak 
najmniejsze,

• minimalizacja ilości elementów instalacji - biorąc pod uwagę kwestie 
prostoty oraz mobilności rozwiązania, istotne jest również możliwie 
maksymalne ograniczenie jego części składowych.

Analizując wszystkie z powyższych kwestii, jednoznacznie, najlepszym  
z dostępnych rozwiązań jest technologia NFC, która dodatkowo stanowi ide-
alny przykład, popularnej obecnie koncepcji Przemysłu 4.0. Elementy insta-
lacji dostępne są aktualnie w wielu sklepach stacjonarnych i internetowych, 
a co za tym idzie, możliwy jest osobisty oraz zdalny kontakt ze specjalistami 
gotowymi rozwiązać większość z potencjalnych problemów. 

Jak już wcześniej wspomniano, technologia NFC miała w projekcie 
AGH LeanLine posłużyć cyfryzacji i automatyzacji procesów. Wyznaczono 
cele szczegółowe dla prac realizowanych na tym etapie projektu:

• automatyzacja odczytu czasu związanego z procesem produkcyjnym,
• automatyzacja liczenia wskaźnika OEE, wraz z bieżącym podglądem na 

wartość wskaźnika, 
• automatyzacja tzw. kolejki logistycznej, w celu zapewnienia efektywnej 

trasy dla logistyka produkcyjnego,
• automatyczne wyliczanie zysku/straty z produkcji.

Początek implementacji technologii NFC do warsztatów AGH LeanLi-
ne, polegał na przetestowaniu możliwości zapisu i odczytu danych ze specjal-
nych nośników informacji, czyli tzw. tagów, występujących w postaci prosto-
kątnych naklejek, której przykład przedstawiono na rys. 5.
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Rysunek 5. Prostokątny tag NFC

Źródło: https://www.nfc24.pl/etykieta-nfc-maly-rozmiar.

Do tego celu, wykorzystano jedną z wielu dostępnych aplikacji dla urzą-
dzeń mobilnych i po wstępnych testach pomyślnie udało się odpowiednio 
zakodować informacje w naklejkach. Następnym krokiem było odczytanie 
tych danych, przy wykorzystaniu smartfonu, bądź podłączonego do laptopa 
czytnika NFC. Po sukcesie tego etapu wdrożenia, pojawiła się potrzeba stwo-
rzenia informatycznego narzędzia odpowiednio programującego i odczytują-
cego dane z poszczególnych tagów. Z pomocą przyszła firma Amister, która 
stworzyła dedykowane dla projektu AGH LeanLine rozwiązanie gromadzące, 
niemalże w czasie rzeczywistym, informacje z aktualnego statusu przebiegu 
symulowanego cyklu produkcyjnego. Dodatkową zaletą przygotowanego 
oprogramowania jest prezentacja pobieranych danych na schemacie, przy-
pominającym rozłożenie rzeczywistych stanowisk produkcyjnych, zapisywa-
nie historii odczytów oraz możliwość dynamicznych kalkulacji różnorakich 
wskaźników i statystyk płynących z przebiegu symulacji.

Początkowym etapem procesu gromadzenia danych jest zbliżenie taga, 
umieszczonego w dolnej części produkowanych przez grupę wyrobów goto-
wych, do czytnika NFC, znajdującego się w konstrukcji przedstawionej na 
rys. 6.

Fakt umieszczenia obu elementów instalacji w tych właśnie miejscach 
powoduje automatyczny odczyt danych z zakodowanych naklejek po przeka-
zaniu produktów pomiędzy stanowiskami produkcyjnymi. Efektem tego jest 
dodanie kolejnego wpisu do bazy danych zawierającego takie informacje jak 
ID wyrobu i czytnika NFC oraz aktualnego czasu.
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Rysunek 6. Czytnik NFC służący do odbioru danych z tagów przypisanych do wyro-
bów gotowych

Źródło: Zasoby projektowe AGH LeanLine.

Dzięki oprogramowaniu systemu w odpowiedni sposób, specjaliści  
z firmy Amister, przygotowali specjalny dashboard, prezentujące informa-
cje zawarte aktualnie w bazie. Taki ekran przedstawiono na rys. 7. Zawarte  
w nim są informacje dotyczące statusu pracy poszczególnych stanowisk pro-
dukcyjnych, a co za tym idzie konkretnym czasie ostatniego odczytu taga 
NFC wraz z informacją pozytywnego dodania wpisu (“OK!”) lub wystąpie-
nia błędu (“NIEPOPRAWNY!”). W lewej części ekranu widoczne są również  
2 tabele zawierające dane na temat najnowszego zarejestrowanego wyrobu 
gotowego oraz produktów błędnych jakościowo - w dolnej tabeli opisanej 
nagłówkiem “NOK”.

W zależności od założeń symulacji pod kątem ilości stanowisk produk-
cyjnych, ekran ten może się różnić i zawierać ich 4 lub 5 co wskazane jest 
na ekranie parametrów, przedstawionym na rys. 8, w pozycji “Ilość stacji”. 
Wszystkie pozostałe liczby mają wpływ na dalsze kalkulacje pod kątem efek-
tywności ekonomicznej oraz wartości wskaźników związanych z m.in. jako-
ścią, produktywnością itd.
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Rysunek 7. Ekran do monitorowania i kontroli przebiegu procesu produkcyjnego

Źródło: Zasoby projektowe AGH LeanLine.

Rysunek 8. Dashboard z parametrami projektu AGHLeanLine

Źródło: Zasoby projektowe AGH LeanLine.

Dane w postaci rejestracji czasu pozwalają na wyznaczenie niezwykle 
istotnych z punktu widzenia produkcji czasów szczegółowych. Dotychczas 
wszystkie czasy zbierane były manualnie z użyciem stopera, występowały więc 
opóźnienia. Niemożliwym było także zebranie np. czasu produkcji danego 
wyrobu na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych. Dzięki zastosowa-
niu technologii NFC możliwym stało się dokładne wyznaczenie całkowitego 
czasu produkcji (od momentu rozpoczęcia produkcji do „wysyłki” ostatniej 
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sztuki zamówionego wyrobu gotowego), czasów produkcji poszczególnych 
wyrobów gotowych (zarówno w ujęciu całościowym dla 1 wyrobu gotowego, 
jak również z rozbiciem na poszczególne stanowiska produkcyjne w ujęciu  
1 wyrobu gotowego) oraz tzw. czasu poprawek związanych z błędną jakością  
(w przypadku kwalifikacji wyrobu gotowego jako niezgodny z jakością może 
on zostać „zareklamowany” do zakładu, wówczas możliwa jest naprawa pro-
duktu, technologia pozwala precyzyjnie określić ten czas). 

Dane zgromadzone dzięki technologii NFC, zostają również poddane 
predefiniowanym kalkulacjom w celu określenia wartości różnych wskaźni-
ków takich jak:

• dostępność (liczony w ujęciu procentowym, jako iloraz czasu dostępne-
go i czasu całkowitego),

• wydajność (liczona jako iloraz idealnego czasu cyklu mnożonego przez 
ilość sztuk zamówionych i czasu dostępnego),

• jakość (liczona jako iloraz wyprodukowanych sztuk spełniających wyma-
gania jakościowe i wszystkich wyprodukowanych sztuk).

Wszystkie z wymienionych parametrów są częściami składowymi wskaź-
nika OEE (z ang. Overall Equipment Efficiency). Wskaźnik ten pozwala na 
ocenę wydajności procesu produkcyjnego odbywającego się w warunkach sy-
mulacji, wskazując możliwości do poprawy dokładnych obszarów: dostępność 

– zmniejszenie liczby przestojów powodowanych przez zatrzymanie produkcji 
związane z wykryciem błędu w toku produkcji, wydajność – zmniejszenie cza-
su cyklu produkcji jednej sztuki wyrobu gotowego, jakość – zmniejszenie wa-
dliwości wyrobów gotowych, które opuściły „zakład”. Zestawienie wyników 
obliczeń, odświeżane każdorazowo po dodaniu do bazy kolejnego rekordu 
umieszczono na rys. 9.

Na powyższym rysunku widoczny jest dashboard prezentujące wyniki 
kolejnych symulacji oraz bieżące wskaźniki. Po zatrzymaniu symulacji, czyli 
wyprodukowaniu ustalonej (w tym przypadku 6 sztuk) ilości wyrobu gotowe-
go OEE stabilizuje się na ostatecznym poziomie. 

Kolejnym celem, zrealizowanym w ramach współpracy z firma Amister 
było również powstanie tzw. kolejki logistyki. W ten sposób zdigitalizowano 
przekazywanie logistykowi, w sposób słowny oraz przez podnoszenie rąk zgło-
szeń dotyczących braków surowcowych na stanowiskach. Aktualnie odbywa 
się to poprzez automatyczne odświeżenie przygotowanej tabeli z alertami upo-
rządkowanymi chronologicznie tak, aby były one realizowane zgodnie z zasadą 
FIFO (z j. ang. First-In, First-Out). Upraszczając tę regułę, logistyk realizuje  
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najpierw te zlecenia, które pierwsze pojawiły się w kolejce, a następnie postę-
puje w kolejności ich dodawania. Kolejkę logistyki zaprezentowano na rys. 10.

Rysunek 9. Ekran prezentujący wyniki kolejnych symulacji oraz wyliczone na ich 
podstawie wskaźniki

Źródło: Zasoby projektowe AGH LeanLine.

Rysunek 10. Kolejka logistyki

Źródło: Zasoby projektowe AGH LeanLine.

Widoczne na powyższym rysunku są również specyficzne oznaczenia, 
przyjęte w projekcie w celu ułatwienia komunikacji. Mowa tutaj o użytych 
w kolumnie nazwanej “Surowce” oznaczeń takich jak “O - 1”, “C - 2”, czy 

“Cz - 1”, które odnoszą się do symboli konkretnych surowców użytych do 
produkcji na danym stanowisku oraz potrzebnej ich ilości.
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Ostatnim celem postawionym przed procesem wdrożenia technologii 
NFC do projektu AGH Lean Line, była automatyzacja liczenia kosztów zwią-
zanych z produkcją, w tym wskazywanie poziomu zysku lub straty generowa-
nej w danej symulacji. Jak prezentuje rys. 8 na początku symulacji ustalane 
są parametry, które w połączeniu z danymi pozyskanymi z odczytów NFC 
pozwalają wyliczyć wspomniany wynik finansowy, którego przykładowy wy-
gląd zaprezentowano na rys. 11. Dzięki temu uczestnicy symulacji mają moż-
liwość sprawdzić swoje postępy finansowe, sprawdzić które pozycje generują 
największe straty i te aspekty poddać dalszym usprawnieniom.

Rysunek 11. Fragment raportu prezentujący wynik finansowy po 1 symulacji 
produkcyjnej

Źródło: Zasoby projektowe AGH LeanLine.

Podsumowanie

W niniejszej pracy przedstawiono proces implementacji nowej techno-
logii do uproszczonego, symulowanego systemu produkcyjnego. Opisano 
proces oraz powody wyboru technologii NFC, przedstawiając uprzednio de-
terminanty wyboru rozwiązania, które ma odpowiedzieć na zapotrzebowa-
nie projektu oraz być dostosowane do warunków laboratoryjnych systemu 
produkcyjnego. Następnie dokładnie omówiony został przebieg wdrożenia 
we współpracy z firmą Amister, dzięki czemu opracowano zestaw 4 ekranów 
pozwalających na bieżącą kontrolę przebiegu symulacji, ale również i ana-
lizę postępu danej grupy roboczej. Dzięki przedstawionemu wykorzystaniu 
technologii NFC w projekcie AGH LeanLine, nie tylko udało się zautoma-
tyzować proces gromadzenia i analizy danych, ale również i wyciągnięcia  
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z nich wartości większej niż zakładano. Jednoznacznie wskazuje to, że tego 
typu rozwiązania sprawdzić się mogą nie tylko w zastosowaniach przemysło-
wych, ale i laboratoryjnych, a nawet życiu codziennym.
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USING NFC TECHNOLOGY  
ON THE EXAMPLE OF THE AGH LEANLINE 

EDUCATIONAL PROJECT

Summary: This paper presents the implementation of Near Field Com-
munication (NFC) technology in a Lean Management educational project 
that simulates a real manufacturing process. The NFC-based solution allows 
streamlining the process of data collection and processing in terms of overall 
production time, production times of individual pieces of the finished prod-
uct, and also allows control of the logistics queue. The article presents the 
assumptions of Lean Manufacturing methodology as a modern management 
method. Then, the development of the technology in connection with the 
successive industrial revolutions was pointed out, in order to successively in-
dicate the next stages of the development of short-range communication tech-
nology and present the course of the implementation of NFC technology to 
the simulation production line.

Keywords: Lean Manufacturing, NFC, optimalization.
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗОНЫ: ОТ ОСТРОВА ДЕЛОС ДО 

EUREGIO MEUSE-RHINE

“Для того чтобы поднять государство с самой низкой ступени 
варварства до высшей ступени благосостояния, нужны лишь 
мир, легкие налоги и терпимость в управлении, все остальное 
сделает естественный ход вещей”.

Адам Смит

Аннотация: Целью данного исследования является выра-
ботка унифицированного подхода к периодизации становления 
института свободных экономических зон. Методология иссле-
дования основана на диалектическом подходе к изучаемым яв-
лениям. Применение метода системного анализа позволило все-
сторонне изучить исторические предпосылки возникновения  
и развития свободных экономических зон (СЭЗ). Авторами про-
веден анализ существующих подходов к выделению историче-
ских этапов процесса становления свободных экономических 
зон. На основании этого предложена авторская периодизация 
развития СЭЗ, имеющая под собой преимущественно эволюци-
онную основу, где разграничительные линии между стадиями 
проводятся по мере возникновения новых видов СЭЗ или на-
деления их отличными от прежних чертами и особенностями. 

1  The Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Law and Social Sciences (Poland).
2  Национальное агентство академических обменов Польши (NAVA).
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Авторы разделяют историю развития свободных экономиче-
ских зон на шесть этапов: «Подготовительный»; «Зарождение»; 
«Новая концепция СЭЗ»; «Восстановление»; «Международный» 
этап.

Ключевые слова: Cпециальные (свободные) экономические 
зоны, история развития, «порто-франко», свободные гавани, 
экспортно-производственные зоны, технополисы.

ВВЕДЕНИЕ

Рассматривая историю возникновения свободных эконо-
мических зон, следует отметить, что они прошли достаточно 
длительный путь развития. Создаваясь для достижения эко-
номических и политических целей СЭЗ постепенно эволюци-
онировали, приобретая новые черты, формы и особенности.  
В настоящее время среди ученых, занимающихся исследова-
нием феномена свободных экономических зон нет, как такового, 
единства ни в отношении времени их возникновения, ни в отно-
шении количества этапов и выделяемых временных периодов 
их становления. 

Е.В. Арская, Л.Н. Кравченко, Л.В. Усатова выделяют че-
тыре основных этапа, определяя в качестве начала 166 году до 
нашей эры (провозглашение острова Делос зоной свободной 
торговли). С.Г. Верещагин, не выделяя четких границ этапов 
развития СЭЗ, также склоняется, что отправной точкой являет-
ся остров Делос3.

Курбонова М.Н., Meng Guangwen склоняются к тому, что 
свободные экономически зону берут свое начало от возникнове-
ния в середине XVI в. свободного порта в итальянском городе 
Ливорно. При этом если первый автор выделяет всего три ос-
новных этапа в развитии СЭЗ, то второй пишет о шести поко-
лениях СЭЗ от торговых до трансграничных, выделяя при этом 
пять этапов4.

3  Е. В. Арская, Этапы возникновения и развития свободных экономических зон, 
Научные ведомости, Серия Экономика, Информатика, 2018, Том 45, № 3, c. 442-449; С. 
Г. Верещагин, Свободные экономические зоны: история и современность, Гражданин 
и право, ООО “Новая правовая культура”, Москва, 2008, с. 9-17; С. Г. Верещагин, 
Управление свободными экономическими зонами: цели создания, виды и налоговые 
преференции: учебное пособие, Изд-во ВГУЭС, Владивосток, 2009, с. 37.
4  М. Н. Курбонова, К вопросу об истории становления свободных экономических зон 
в Республике Таджикистан, Законодательство, 2015 № 4 (20), с. 58-61; M. Guangwen, 
The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case Study of Tianjin, Ruprecht-
Karls University of Heidelberg, Germany 2003, c. 239.
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Существующие разночтения говорят о необходимости 
проведения дальнейших исследований в данной области, с це-
лью выработки более универсальной периодизации развития 
свободных экономических зон.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исторически сложилось так, что исходным признаком специаль-
ных (свободных) экономических зон является особый режим тамо-
женного обложения. Это объясняется тем, что преобладающей фор-
мой международного экономического сотрудничества долгое время 
являлась внешняя торговля.

В рамках данного исследования, для обозначения этого феноме-
на, мы будем использовать общий термин, включающий в себя все 
разнообразие существующих подходов – свободная экономическая 
зона или СЭЗ. И будем понимать под этим создание на определенной 
территории специального экономического и налогового простран-
ства для ведения бизнеса, отличного от остальной территории страны 
или региона.

Основываясь на определении, предложенном выше, можно пред-
положить, что первой, документально подтвержденной СЭЗ еще  
в 166 г. до нашей эры стал остров Делос. В целях содействия развитию 
торговле, греческими властями острову был предан статус свободно-
го порта. Иностранные купцы на его территории освобождались от 
налогов, пошлин и выполнения административных формальностей, 
что способствовало развитию торговых отношений между Западом 
и Востоком5.

В дальнейшем в XII–XIII вв. вдоль реки Западная Двина функци-
онировал прообраз зоны свободной торговли. Эта река в раннем сред-
невековье была одним из важнейших торговых путей, соединивших 
Арабский халифат с восточнославянским миром. Западная Двина  
и сухопутные дороги вдоль нее объявлялись свободными торговыми 
путями6.

Огромное влияние на развитие простейших экономических зон 
оказал Ганзейский союз в Центральной Европе, способствуя тем 

5  Е. В. Арская, Этапы возникновения и развития свободных экономических зон, На-
учные ведомости, Серия Экономика, Информатика, 2018, Том 45, № 3, c. 442-449.
6  С. Г. Верещагин, Свободные экономические зоны: история и современность, Граж-
данин и право, ООО “Новая правовая культура”, Москва 2008, с. 9-17.
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самым развитию торговых отношений между Западной и Восточной 
Европой. Развитие европейского региона в этот период истории при-
вело к появлению уникального в истории примера межнациональ-
ного обмена и экономической кооперации, т.е. появлению «Ганзы 
городов». К числу ганзейских городов относились Льеж, Амстер-
дам, Ганновер, Кельн, Геттинген, Киль, Бремен, Франкфурт, Щецин  
и многие другие7.

Ядром Ганзы стало торговое товарищество северо-немецких го-
родов во главе с Любеком. Здесь действовали собственные законы 
на основе Любекского права и других местных юридических норм. 
Экономическая роль Ганзы заключалась в монопольной посредниче-
ской торговле между производящими районами Северной, Западной, 
Восточной, отчасти Центральной Европы и даже Средиземноморья. 
Ганза обеспечивала относительно безопасное передвижение торго-
вых караванов, содержала представительства за рубежом, предостав-
ляющие привилегии ганзейским купцам, защищала их от нарастаю-
щей конкуренции8.

В Средние века международный товарообмен страдал от жест-
кого таможенного режима, которого придерживалось большинство 
европейских государств. Во многом это и стало причиной возникно-
вение первых районов «порто-франко»9. Именно объявление в XVI в. 
итальянского города Ливорно местом свободной торговли, где купцы 
добились права не платить налоги за ведение торговли, многие уче-
ные считают отправной точной зарождения свободных экономиче-
ских зон. 

“Порто-франко” представляет собой “порт, город или примор-
ский район, в пределах которого ввоз и вывоз иностранных товаров 
производится без оплаты пошлин”10. Иными словами это таможен-
ная экономическая зона, где товары выгружаются, подвергаются пе-
реупаковке, рассортировке, переработке без уплаты пошлины. Такие 

7  С. Г. Верещагин, Свободные экономические зоны: история и современность, Граж-
данин и право, ООО “Новая правовая культура”, Москва 2008, с. 9-17; С. Г. Верещагин, 
Управление свободными экономическими зонами: цели создания, виды и налоговые 
преференции: учебное пособие, Изд-во ВГУЭС, Владивосток 2009, с. 37.
8  В. Дергачев, Ганза, Сверхдержава торговых городов [online], http://dergachev.ru/
geop_events/030713.html#.YL3XCOFR3IU [dostęp: 07.06.2021 r.].
9  С. Г. Верещагин, Свободные экономические зоны: история и современность, Граж-
данин и право, ООО “Новая правовая культура”, Москва 2008, с. 9-17.
10  Порто-франко, Энциклопедия по экономике, https://economy-ru.info/info/37235/ 
[dostęp: 02.06.2021 r.].
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структуры исторически создавались в интересах поощрения развития 
торгово-промышленной деятельности.

Территория «порто-франко» отделялась от остальной территории 
города специальной таможенной границей. Движение товаров между 
«порто-франко» и зарубежными государствами было свободным, т. е. 
без таможенных формальностей и уплаты пошлин. При перемещении 
же товаров на территорию своей страны применялся обычный тамо-
женный режим.

Таким образом, «порто-франко» как организационно-правовая 
форма характеризуется обособленностью от остальной территории 
страны. При этом его режим вводился уже не только для развития 
внешней торговли, но и для подъема экономики того или иного 
района11. 

Такие территориальные образования способствовали более ин-
тенсивному развитию производства, активизации транзитных пере-
возок, обеспечению снабжения населения товарами, которые не про-
изводились в данной стране, созданию новых рабочих мест.

Позже на смену «порто-франко» пришли «свободные гавани», 
или «свободные порты». В отличие от своих предшественников на 
территории «свободного порта» не разрешалось проживать лицам, не 
имевшим отношение к эксплуатации и охране товаров, а также потре-
блять ими товары, не оплаченные пошлиной. При вывозе товаров из 
«свободных портов» во внутрь страны таможенные пошлины взима-
лись в обычном порядке.

В XVI-XVII вв. в крупных портовых городах Генуе, Венеции, 
Марселе Гамбурге, Бремене также возникают подобные зоны. Это во 
многом было вызвано желанием избежать высоких пошлин и злоу-
потреблений таможенных чиновников, которые тормозили развитие 
приморских городов. Кроме того, режим свободной торговли часто 
учреждался при сооружении нового порта для привлечения грузов  
и оживления торгового движения.

“Первая промышленная революция” стала катализатором разви-
тия капиталистического товарного хозяйства. Прогресс свободных 
городов и портов был обусловлен становлением капиталистической 

11 Свободные экономические зоны: от истории к современности, Материал Управления 
инвестиционной и деловой активности Министерства экономического развития 
ПМР, http://mer.gospmr.org/assets/files/zip/svobodnye.ekonomicheskie.zony.pdf [dostęp: 
02.06.2021 r.].
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товарной экономики. В свою очередь они также способствовали  
ее росту, разрушая феодальный сепаратизм и расширяя торговлю. Ве-
ликобритания, Голландия, Испания и Франция начали свою колони-
альную экспансию в поисках новых рынков сбыта и сырья для своей 
промышленности. Многочисленные свободные порты были созданы 
сначала в Европе и на Карибских островах, а затем в Азии и Африке: 
Гибралтар (1705 г.), Сингапур (1819 г.), Гонконг (1841 г.), Джибути 
(1859 г.) и др.12. 

В XIX в. во многих европейских странах система «порто-фран-
ко» и «свободных портов» прекратила свое существование. Это было 
связано с одной стороны со снижением доходов от их деятельности 
по причине возросшего количества контрабанды, а с другой с увели-
чением затрат на борьбу с этой контрабандой. Однако уже к середине 
90-х XIX века их число снова возросло примерно до 15013. 

Следует отметить, что этот вид СЭЗ не утратил актуальность  
и в настоящее время. Мы можем наблюдать активную деятельность 
таких структур практически во всех регионах мира. По некоторым 
данным, сейчас насчитывается более 400 небольших «свободных 
портов», служащих для транзита, складирования товаров и торговли. 

Для следующего этапа развития СЭЗ было характерно револю-
ционизирование процесса производства, углубление международно-
го разделения труда, увеличение объемов вывоза капитала, однако 
при этом наблюдался экономический спад во многих регионах и от-
раслях. Особенность этого этапа состоит в том, что в поисках средств 
вывода из экономического кризиса отдельных территорий и отраслей 
был использован опыт функционирования «свободных портов».

В конце XIX в. – начале XX в. англичане П. Халл и Г. Хаув и аме-
риканец С. Бутлер разработали новую концепцию свободных эконо-
мических зон. Согласно данной концепции, в таких зонах заинтере-
сованным предпринимателям предоставлялись различные налоговые 
льготы, однако государством регламентировались виды их деятель-
ности. При этом разрешалось осуществлять различные банковские  

12  M. Guangwen, The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case Study of Tian-
jin, Ruprecht-Karls University of Heidelberg, Germany, 2003, c. 239.
13  С. Г. Верещагин, Управление свободными экономическими зонами: цели создания, 
виды и налоговые преференции: учебное пособие, Изд-во ВГУЭС, Владивосток, 2009. 
с. 37; М. А. Немчанинова, Свободные порты: история и современность, Основные 
тенденции государственного и общественного развития России: история и современность, 
2016, № 1, с. 140-146.
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и страховые операции, запрещенные действующим законодатель-
ством (например, возможность оперировать любой валютой, иметь 
деловые отношения с контрагентами, находящимися вне зоны, и др.). 
Эти меры способствовали развитию сервисной, производственной  
и торговой деятельности14.

В этот период движущей силой преобразования СЭЗ стала “Вто-
рая промышленная революция”. Ключевую роль в этой трансформа-
ции сыграл Гамбург. Свободный статус Гамбурга столкнулся с вы-
зовом в лице образованного “Германского таможенного союза” под 
лидерством Пруссии. В 1888 году город стал частью этого союза. 
Однако интересы свободной торговли и транзита грузов в пределах 
Гамбурга были настолько сильны, что большая часть порта была от-
горожена от города и объявлена свободным портом за пределами та-
моженного союза Германии. 

В соответствии с соглашением, достигнутым между Гамбургом 
и новой Германией, свободный порт “пользовался практически нео-
граниченной свободой импорта, экспорта, транзита, складирования, 
предоставления судов, сортировки и даже сборки и производства 
(для целей реэкспорта и транзита)”. Гамбург по-прежнему оставался 
транзитным пунктом между Россией и странами Балтии и Западной 
Европы. Однако дополнительно в границах свободного порта было 
разрешено производство вне таможенных правил. Это привело к воз-
никновению нового типа СЭЗ, известного как зоны экспортной пере-
работки (ЗЭП)15.

Третий этап в развитии СЭЗ (после Второй мировой войны до 
1970 гг.) характеризуется: новым витком научно-технического про-
гресса; распадом колониальной системы, в результате чего на путь 
экономического развития вступило множество новых независимых 
государств; усилением конкуренции и либерализацией экономиче-
ских процессов в мире. Можно сказать, что во второй половине XX в. 

14  Е. В. Арская, Этапы возникновения и развития свободных экономических зон, 
Научные ведомости, Серия Экономика. Информатика, 2018, Том 45, № 3, c. 442-
449; О. В. Коробова, Н. В. Наумова, История создания свободных экономических зон  
в России: проблемы и перспективы, Социально-экономические явления и процессы, 
2010, № 6 (022), с. 92–96; Свободные экономические зоны: от истории к современ-
ности, Материал Управления инвестиционной и деловой активности Министерства 
экономического развития ПМР, http://mer.gospmr.org/assets/files/zip/svobodnye.ekono-
micheskie.zony.pdf, [dostęp: 02.06.2021 r.].
15  M. Guangwen, The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case Study of Tianjin, 
Ruprecht-Karls University of Heidelberg, Germany 2003, 239 с.
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происходит “второе рождение” свободных экономических зон. Они 
широко распространились как в развитых, так и в развивающихся 
странах, а вслед за ними, после распада социалистической системы, 
начали создаваться и в странах с переходной экономикой. Развитие 
производственных отношений дало импульс к появлению новых 
видов организации и функционирования свободных экспортно-про-
изводственных зон (СЭПЗ). В 1959 году зона такого типа была со-
здана в Ирландии в районе аэропорта Шеннон (промышленный парк 
«Шеннон»). 

Модель промышленного парка Шеннон (1960-1970 гг.), пред-
ставляла собой функциональную эволюцию традиционных зон сво-
бодной торговли с преимущественной ориентацией на экспортное 
производство. Подобные структуры рассматривались менее развиты-
ми странами как эффективное средство привлечения иностранного 
капитала и технологий и, таким образом, содействия занятости и роту 
экспортно-ориентированной промышленности. Многонациональные 
корпорации развитых стран активно стремились переместить мо-
бильный и избыточный капитал на недорогие производственные пло-
щадки. Это привело к тому, что такой новый тип СЭПЗ стал весьма 
успешным и получил широкое распространение преимущественно  
в развивающихся странах16.

Помимо СЭПЗ создавались и другие виды свободных зон. 
Как пример, Шри-Ланка создала “зоны содействия инвестициям”.  
В Нью-Йорке действует свободная банковская и страховая зоны. Су-
ществуют также свободные туристические зоны в Восточной Европе 
и Азии17.

Исторически четвертый этап в развитии СЭЗ можно ограничить 
периодом с конца 70-х гг. – 80-ми гг. XX в. На данном этапе, в тер-
минах Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур (Киото, 1973) в специальном приложении D, 
впервые было установлено понятие свободной зоны. “свободная зона” 
– часть территории Договаривающейся стороны, в пределах которой 

16  Е. В. Арская, Этапы возникновения и развития свободных экономических зон, 
Научные ведомости, Серия Экономика, Информатика, 2018, Том 45, № 3, c. 442-
449; Свободные экономические зоны: от истории к современности, Материал 
Управления инвестиционной и деловой активности Министерства экономического 
развития ПМР, http://mer.gospmr.org/assets/files/zip/svobodnye.ekonomicheskie.zony.
pdf, [dostęp: 02.06.2021 r.].
17  M. Guangwen, The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case Study of Tianjin, 
Ruprecht-Karls University of Heidelberg, Germany 2003, c. 239.
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помещенные туда товары обычно рассматриваются как находящиеся 
за пределами таможенной территории в отношении ввозных пошлин 
и налогов18.

Следуя за мировым политическим и экономическим тенден-
циями и технологической революцией, СЭЗ из производственных  
и сервисных трансформировались в зоны, основанные на достижени-
ях науки, такие как научно-промышленные парки (Синьчжу на Тай-
ване), технополисы (Цукуба в Японии), высокотехнологичные про-
мышленные зоны (Silicon Valley in the United States)19.

Такие СЭЗ использовалась в качестве стратегической меры для 
реализации нового экономического развития. Промышленные секто-
ры развитых стран постепенно трансформировались из трудоемких  
в капитало- и наукоемкие. Некоторые новые индустриальные страны 
(Сингапур и Южная Корея) трансформировали свою экспортоориен-
тированную политику в политику, ориентированную на технологии. 
Крупные развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, также 
разработали планы развития высоких технологий с целью догнать 
технологии развитых стран.

Следует отметить, что в СССР идея создания СЭЗ впервые за-
родилась в конце 80-х гг., затем по инициативе Правительства была 
разработана «Единая государственная концепция свободных эконо-
мических зон». Согласно данной концепции такие зоны рассматрива-
лись как элемент государственной внешнеэкономической политики, 
способствующий стимулированию межгосударственных отношений 
СССР с зарубежными партнерами20.

Активизация процессов международной экономической инте-
грации на рубеже XX-XXI веков также оказало видимое влияние на 
эволюцию свободных экономических зон. Одним из таких эффектов 
является появление трансграничных свободных экономических зон 
(ТСЭЗ).

ТСЭЗ предполагает, что две или более стран или территорий 

18  International convention on the simplification and harmonization of customs procedures, 
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/kyoto/ky-01-e0.htm [dostęp: 14. 
06.2021 r.].
19  M. Guangwen, The Theory and Practice of Free Economic Zones: A Case Study of Tianjin, 
Ruprecht-Karls University of Heidelberg, Germany 2003, 239 с.
20  International convention on the simplification and harmonization of customs procedures, 
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/kyoto/ky-01-e0.htm [dostęp: 14.06. 
2021 r.].
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выбирают специальную трансграничную зону, в рамках которой 
устанавливаются специальные режимы управления и ведения хозяй-
ственной деятельности. Для таких зон, как правило, доступны финан-
совые субсидии и обеспечение сложной инфраструктуру для реализа-
ции долгосрочных макроэкономических и политических целей.

В качестве примера такой зоны можно привести The EGTC 
Euregio Meuse-Rhine (EMR). Эта зона представляет партнерство  
5 регионов в 3 странах: Регион Ахен-Цвеквербанд в Германии, про-
винция Лимбург в Нидерландах, провинция Льеж и Немецкоязычное 
сообщество в Бельгии. Основная миссия EGTC EMR заключается  
в содействии, облегчении и укреплении трансграничного сотрудни-
чества между учреждениями регионов-партнеров, направленного на 
сбалансированное и устойчивое территориальное развитие без вну-
тренних границ21.

Как видно из проведенного анализа, крайне сложно провести 
четкие границы между стадиями (этапами) развития свободных эко-
номических зон. В особенности это проблематично в условиях совре-
менного быстро меняющегося мира. 

Предлагаемая нами периодизация, представленная на рисунке 1, 
имеет под собой преимущественно эволюционную основу, где раз-
граничительные линии между этапами проводятся по мере возник-
новения новых видов СЭЗ или наделения их отличными от прежних 
чертами и особенностями. Нами было решено не исключать из про-
цесса эволюции СЭЗ временной отрезок до средины XVI в. Данный 
период имеет крайне важное значение, так как фактически является 
подготовительным этапом, предшествовавшим созданию первых зон 
«порто-франко».

На начальной стадии первого этапа “Зарождения”, СЭЗ в боль-
шинстве своем представляли собой торгово-складские и транзитные 
зоны. “Первая промышленная революция стимулировала развитие 
производства в капиталистических странах, их колониальную экс-
пансию и, как следствие международную торговлю между колони-
ями и метрополиями. Свободные порты начали создаваться в Азии, 
Африке, Карибском бассейне.

Рисунок 1. Этапы эволюции свободных экономических зон

21  Euregio Maas-Rhein, https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/egtc-EMR.
aspx [dostęp: 14.06.2021 r.].
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Источник: Pазработано авторами.

Со временем арсенал преимуществ свободных экономических 
зон стал менее привлекательным, наблюдался экономический спад 
во многих регионах и отраслях. Это привело к необходимости раз-
работки новой концепции СЭЗ и стало порогом перехода на второй 
этап эволюции. Основной причиной наделения таких зон новыми ка-
чествами было желание вывести из экономического кризиса ряд реги-
онов. “Вторая промышленная революция” привела к трансформации 
СЭЗ. В свободных портах дополнительно было разрешено производ-
ство вне таможенных правил, что привело к появлению нового типа 
СЭЗ – экспортно-производственных зон (СЭПЗ).

Вторая мировая война внесла существенные коррективы в планы 
развития многих стран. Большинство экономик находились в кризис-
ном или предкризисном состоянии и требовали скорейшего восста-
новления. Послевоенные реалии стали фундаментом для создания 
качественно новой мировой экономической системы основанной на 
сотрудничестве.

Третий этап “Восстановление” характеризуется возникновением 
целого ряда международных организаций, в том числе подписание 
GATT; усилением конкуренции и либерализация экономических про-
цессов в мире; развитием научно-технического прогресса; распадом 
колониальной системы. Все это дает новый импульс в развитии экс-
портно-производственных зон.

На четвертом этапе научно-техническая революция приводит  
к формированию новых видов СЭЗ таких как научно-промышленные 
парки, технополисы, высокотехнологичные промышленные зоны.  
В качестве основных целей создания уже обозначены содействие ин-
дустриализации и коммерциализации высоких технологий, а также 
реализации быстрого научно-технического и экономического разви-
тия стран и регионов.

В основе перехода на пятый эволюционный этап лежит интенси-
фикация интеграционных процессов. Это не могло не сказаться раз-
витии СЭЗ и привело к появлению нового их вида – трансграничных 
свободных экономических зон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Таким образом, на основании проведённого исследования нами 
была предложена авторская периодизация эволюции свободных эко-
номических зон, которая имеет под собой преимущественно эво-
люционную основу, где границы между стадиями развития прово-
дятся по мере возникновения новых видов СЭЗ или наделения их 
отличными от прежних чертами и особенностями. Авторы разделяют 
историю развития свободных экономистских зон на шесть этапов: 
«Подготовительный» (до середины XVI в.); «Зарождение» (средина  
XVI в. – первая половина XIX века); «Новая концепция СЭЗ» (вторая 
половина XIX века – первая половина XX века); «Восстановление» 
(после Второй мировой войны до 1970 гг.); «Научный» (1970-80 гг.); 
«Международный» (1990-е гг. по настоящее время). Такое разделение 
позволяет более четко понять предпосылки возникновения и эволю-
ции различных видов свободных экономических зон.
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FREE ECONOMIC ZONES:  
FROM DELOS ISLAND TO EUREGIO MEUSE-RHINE

Summary: The main goal of the research is to develop a unified approach 
to the periodization of the establishment of the institution of free economic 
zones. The methodology of the research is grounded in the dialectical approach 
to the phenomena studied. Applying the system analysis method allowed to 
comprehensively study the historical prerequisites for the emergence and 
development of free economic zones (FEZ). The authors analyze the existing 
approaches to identifying the historical stages of the process of establishment 
of free economic zones. Based on this, the author's periodization of the 
development of FEZ is proposed. This periodization has a predominantly 
evolutionary basis, where the dividing lines between the stages are drawn  
as new types of FEZs appear or endow them with features and characteristics 
that are different from the previous ones. The authors phase the history of the 
development of free economic zones in six stages: “Preparatory”; “Origin”; 

“New concept of FEZ”; “Recovery”; “Scientific”; “International”. 

Keywords: Special (free) economic zones, history of development, "porto-
franco", free harbors, export-production zones, technopolises.

WOLNE STREFY EKONOMICZNE: OD WYSPY DELOS 
DO EUREGIO MEUSE-REN

Streszczenie: Głównym celem badań jest wypracowanie jednolitego podejścia 
do periodyzacji powstawania instytucji wolnych stref ekonomicznych. 
Metodologia badań opiera się na dialektycznym podejściu do badanych 
zjawisk. Zastosowanie metody analizy systemowej pozwoliło na kompleksowe 
zbadanie historycznych przesłanek powstania i rozwoju wolnych stref 
ekonomicznych (WSE). Autorzy analizują dotychczasowe podejścia 
do identyfikacji historycznych etapów procesu tworzenia wolnych stref 
ekonomicznych. Na tej podstawie proponuje się autorską periodyzację 
rozwoju WSE. Ta periodyzacja ma głównie podłoże ewolucyjne, gdzie linie 
podziału między etapami są wyznaczane w miarę pojawiania się nowych typów 
WSE lub nadawania im charakterystyk i cech odmiennych od poprzednich. 
Autorzy dzielą historię rozwoju wolnych stref ekonomicznych na sześć etapów: 

„Przygotowanie”; "Początek"; „Nowa koncepcja WSE”; "Odbudowa"; 
"Naukowy"; "Międzynarodowy". 

Słowa kluczowe: Specjalne (wolne) strefy ekonomiczne, historia rozwoju, 
„porto-franco”, wolne porty, strefy eksportowo-produkcyjne, technopolie.
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THE REPUBLIC OF BELARUS:  
ROUTE OF FUTURE FUNDAMENTAL 

TRANSFORMATIONS

Summary: The main goal of the research is to develop a basic approach for 
carrying out the transformations necessary to overcome the systemic so-
cio-economic and political crisis that has developed in Belarus, and return 
the country's investment attractiveness. The research methodology is based 
on a dialectical approach to the studied phenomena. Using the methods of 
retrospective and system analysis, the prerequisites for the emergence of the 
crisis, as well as its main components requiring modification, were studied. 
The approach proposed by the authors is based on the identification of fun-
damental factors that have a negative impact on the investment climate. Ac-
cording to the research these factors include: necessity of democratic elections, 
decentralization and autonomy of powers, implementation of the rule of law, 
elimination of state monopoly. The authors came to the conclusion that it 
makes sense to carry out any economic transformations only after reforming 
the fundamentals.

Key words: Systemic crisis, investment attractiveness, fundamental 
transformations.

Introduction

The actions taken by the Belarusian state authorities since the spring 
of 2020 have significantly worsened the assessment of the possibility of full-
fledged business activity, both on the part of business and on the part of the 
international community as a whole. Our research shows a clear deterioration 
of the economic [11], legal [5, 7], political and social situation in Belarus [1, 

1  The Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Law and Social Sciences (Poland).
2  Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), Poland.
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9, 10], and as a consequence, the reluctance of investors to commit capital in 
industries that are in the high-risk zone.

In the context of the Republic of Belarus, we are not talking about the 
development of individual institutions or the implementation of mechanisms 
to stimulate the inflow of foreign investment, but about a fundamental 
reorganization of the existing political, social and economic system. 

In the course of the study, we identified fundamental factors that can 
significantly improve the investment climate of the Republic of Belarus and, 
as a result, increase the investment activity of both national and foreign 
capital owners.

Free democratic elections

The 2020 presidential elections and subsequent developments became  
a landmark event for the development of the Republic of Belarus, in a negative 
sense. Most of the countries of Western Europe, the USA, Canada and others 
did not recognize the results of these elections and categorically condemned 
the harsh suppression of peaceful protests.

The refusal of the government of the Republic of Belarus to comply 
with the requirements of a number of international organizations and 
associations, the incident with the forced landing of a Ryanair passenger 
plane, unprecedented pressure on independent media, the liquidation of 
many non-profit organizations, the creation of an artificial migration crisis 
on the border with the European Union and a number of other factors led 
to the imposition of sanctions in relation, both representatives of the state 
administration apparatus, and many economic entities. This, in turn, entailed 
a systemic crisis that affected all spheres of life of the Belarusian society 
without exception (political, legal, social, economic), and significantly shook 
the position of the Belarusian state in the international arena. 

At the moment, there is a situation in Belarus where the country  
is run, in fact, by an illegitimate regime. All decisions made by the current 
government, from the point of view of most trading partner countries and 
international law, have no legal force and are likely to be canceled or revised 
after the change of power. This situation significantly increases the level of 
uncertainty for potential investors, and consequently negatively affects their 
desire to invest in the country's economy.

In our opinion, under the current leadership, one should not expect 
any real steps towards improving the investment climate in the republic.  
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The reason is that the current crisis is the result of many years and purposeful 
building of a system of highly centralized power, concentrated in the hands 
of the president.

Despite the proclaimed principle of the rule of law, the rights and 
freedoms of citizens enshrined in the Constitution, the political system 
of Belarus in reality does not meet the accepted pan-European principles  
of democracy. The data of the British research center Economist Intelligence 
Unit, reflected in the Democracy Index, testify to the actual lack of Belarusians, 
both civil liberties and political choice [9, 10].

A. Lukashenko's phrase “Sometimes there is no time for laws, tough 
measures must be taken ...” announced on September 10, 2020 in the General 
Prosecutor’s Office, when the new head of the department was introduced, in 
fact best characterizes the situation in modern Belarus [12].

The world community is united in the opinion that the basis for real, 
not formal, transformations in the Republic of Belarus should be the holding 
of free democratic elections under the supervision of representatives of 
international community and organizations. As a confirmation of this thesis, 
one can cite the speeches of a number of leaders of democratic states at the 
76th session of the UN General Assembly.

From our point of view, only after the practical implementation of the 
principle of the alternation of power on the basis of free, democratic elections, 
it is possible to proceed to further transformations aimed at economic recovery, 
the formation of a full-fledged civil society, as well as the rehabilitation of the 
republic in the international arena. These elements are the foundation for 
increasing the investment attractiveness of the country.

Separation of powers

The implementation of the scenario that is being implemented in the 
country, starting from August 2020, is possible only under the condition 
of extreme interdependence and concentration of legislative, executive and 
judicial powers. 

Our research has shown that this is exactly the situation observed in the 
republic. 

Despite the fact that the main principle of the implementation of state 
power in the country, enshrined in law, is the concept of separation of powers 
into legislative, executive and judicial, the essence of which is that power 
should not be concentrated in the hands of any one state body, but divided 
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between the organs of the three branches; these branches are independent 
within the limits of their powers: they interact with each other, restrain and 
balance each other [13]. Such separation and autonomy is present only on 
paper. A vivid confirmation of this was the actions of supposedly independent 
structures after the 2020 presidential elections.

In accordance with current legislation, interacting with the legislative 
branch, the President has the right to initiate laws, is empowered to sign or 
reject them. The President has the right to adopt special acts having the force 
of law – decrees. Decrees, edicts and orders of the President are mandatory 
throughout the territory of Belarus.

The President influences the formation and activity of the executive 
branch. With the consent of the House of Representatives, he appoints the 
Prime Minister. The President determines the structure of the Government 
of the Republic of Belarus, appoints and dismisses Deputy Prime Ministers, 
ministers and other members of the Government, decides on the resignation 
of the Government or its members, has the right to preside at meetings of the 
Government of the Republic of Belarus and cancel acts of the Government. 

Decisions made by the President are binding on the Government
The President participates in the formation of the judicial branch of 

government, appointing, with the consent of the Council of the Republic, 
the judges of the Supreme Court. The President appoints 6 judges of the 
Constitutional Court, as well as other judges [13]. It should be clearly 
understood here that the consent of the House of Representatives or the 
Council of Republics is nothing more than a formality.

According to the experts of The World Justice Project (WJP) regarding 
civil and criminal justice systems in the republic, published as part of the Rule 
of Law Index report, Belarus' position in the world ranking has deteriorated 
significantly recently. At the same time, according to the indicator of 
improper government influence, the country has the lowest rating among all 
the analyzed components [5, 7].

To understand the real power of the president's influence on various 
spheres of the country's life, it is enough to look at personnel decisions that are 
directly coordinated by A. Lukashenko. In addition to high-ranking officials 
and judges, among the agreed positions are chairmen of district executive 
committees, university rectors, editors and directors of publishing houses, 
heads of enterprises in various fields and many others.

Based on the above facts, we believe that the first step towards the 
successful transformation of Belarus into a country with a market economy 
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and functioning democratic institutions, after holding new elections, should 
be the decentralization of power as soon as possible and granting independence 
to its three branches.

In the conditions of the Republic of Belarus, the process of separation of 
powers will be connected primarily with a significant reduction in the powers 
of the president and the subsequent transfer of the legislative, executive and 
judicial powers to the relevant departments, giving them real autonomy in 
decision-making. 

It is necessary to understand that the problem lies not in the absence  
of a legislative basis for the separation of the branches, but in the actual 
observance of the laws that enshrine these principles. At the same time,  
it should be noted that the changes adopted following the results of the 1995, 
1996 and 2004 referendums significantly limited the possibility of applying 
this principle, giving the president expanded powers.

Supremacy of law

In the conditions of such a strong concentration of power and 
interdependence of authorities, the principle of the rule of law, enshrined 
in Article 7 of the Constitution of the Republic of Belarus [6], is greatly 
distorted and actually does not work. While, it is the rule of law, that is an 
indicator of the legitimacy of state power [10].

During the analysis of the nature of state policy in Belarus, it was revealed 
that personalistic autocracy operates in the country (Democracy Index 2019 
= 2,48) [10]. As international practice shows, under such a regime, the rule of 
law rarely prevails. It is interpreted, amended, and bent in ways that benefit 
the incumbent ruler.

Since the World Justice Project (WJP) began measuring the rule of law 
in the country, Belarus has slipped in its global rankings, from 50th place 
out of 102 countries in 2015 to 68th place out of 128 countries in 2020. 
On both global and regional scales, it ranks very low on such elements  
as constraints on government powers (118/128), open government (112/128), 
and fundamental rights (94/128). According to WJP's survey-based data, 
Belarus rates particularly poorly for respect for lawful transition of power, 
civic participation, freedom of expression, and respect for due process [1].  
At the same time, Belarus has ratified most of the key universal human rights 
instruments, including the International Covenant on Civil and Political 
Rights of 1966. 
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The unprecedented level of violations of the rights and civil liberties of 
Belarusians, from 2020 to the present, confirms the fact that the principle of 
the rule of law is not just ignored, but interpreted in favor of the interests of 
the ruling elite.

The reflection of the current situation is a significant deterioration of the 
position of the Republic of Belarus in the international rating of life safety.  
At the end of 2020, the Crime Index increased by 35.28 percentage points 
to the level of 60,27, and the country dropped in the ranking from 16th 
to 114th place, settling itself between the Dominican Republic and Kenya. 
By the way, the Numbeo determines the Crime Index of 60 to 80 as a high 
probability of becoming a victim of a crime [1].

To our opinion, the next stage of transformation, after the separation of 
powers, should be the recognition and implementation of the priority of law 
in all spheres of society at all levels.

Government monopoly

Such a high concentration of power and the level of dependence of all 
sectors of the economy, without exception, on the decisions and desires of 
the president, led to the situation when a kind of unique type of monopoly 
economy has developed in the country, which is significantly different from the 
classical market variants. Monopoly in the conditions of Belarus is similar to 
the planning and directive system. In fact, it is a modification of departmental 
monopolism, the nature of which is not related to the size of enterprises and 
their number. It comes down to the exclusive right of the state to administer, 
represented by the relevant functional departments and line ministries. This 
creates an unprecedentedly wide field for pressure on businesses in order to 
get what they want, as well as for manipulating decisions within companies.

The point is that in the modern realities of the Republic of Belarus, not 
a single business can be insured against outside interference, by state bodies. 
Moreover, the reasons for such interference are often far-fetched and have no 
real basis. The consequences are quite tangible, from huge fines in order to 
replenish the budget, up to the loss of business.

Both cases with history and recent events can be cited as confirmation. 
It should be noted here that further examples and arguments are based on 
the author's observations. It is not possible to obtain any real information 
reflecting reality.
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The TRIPLE Group of Companies

One of the most striking examples is the history of the Limited Liability 
Company (LLC) “TRIPLE”, owned by the once successful businessman Yuri 
Chizh. 

Being close to the top of the government and directly to A. Lukashenko, 
his company enjoyed numerous benefits and gained access to areas of activity 
and the most profitable contracts, including state ones, that were closed to 
other businessmen. The business was very wide-ranging: from the production 
of plastic windows to construction and the sale of oil products for export.

Brief chronology of events

Officially, the problems of the Triple group of companies began in 2015, 
when the head of Triple Yuri Chizh and Russian businessman Yuri Savyak 
applied to the State Security Committee with a statement about prosecution 
for fraud. The co-owners of the company Vladimir Yaprintsev and his son 
Kazbek appeared as defendants.

In March 2016, Yuri Chizh himself was detained under an article for 
tax evasion on an especially large scale (the most frequently used article in the 
field of business). Chizh spent more than six months in a pretrial detention 
centre. On September 11, 2016, Lukashenko said in one of his speeches that 
the case of Yuri Chizh is under his personal control. And on September 14, 
the owner of "Triple" was released under the written pledge not to leave 
country. On September 16, the SSC announced: "Chizh admitted his 
guilt and compensated for the damage (about 12 million USD)" [3, 4].  
The businessman was not tried.

After all these events, Y. Chizh never managed to return the patronage 
and restore the business. In May 2020, the Triple Group of companies 
declared itself economically insolvent. The court filed a bankruptcy case 
against the company on July 14, 2020. 

The recognition of the company as bankrupt did not become the final 
stage in the liquidation of the Y. Chizh's business. On August 30, 2021, the 
Decree of the President of the Republic of Belarus № 326 was adopted on 
amendments to the previously adopted Decree № 337 of June 17, 2008  

"On some issues of housing construction with the involvement of investments."
In accordance with the original decree № 337, Triple LLC had to 

build service housing and military camps for the Belarusian Armed Forces  
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in exchange for plots of land in Minsk and the Minsk region. In addition 
to the land plots, the company received a number of benefits from the state. 
These benefits were as follows:

• the land plots provided for the construction of facilities were not subject 
to land tax;

• the taxable profit of Triple LLC was reduced by the cost of design and 
construction (reconstruction, repair) of facilities;

• the company was exempted from import customs duties and value added 
tax on technological equipment, components and spare parts for it, raw 
materials and materials imported into Belarus as part of the investment 
project [8].

According to the amendments introduced by Decree No. 326, a company 
under bankruptcy procedure will have to reimburse the state for part of the 
previously granted benefits related to:

• provision of land plots without holding auctions;
• transfers to the budget of the city of Minsk compensation for the cost of 

residential premises located on these land plots.

In March 2021, the businessman was arrested again, after which the 
investigation decided to send him for a forensic psychiatric examination. 
According to the legislation, if the examination reveals a mental disorder or 
illness, Chizh can be sent for compulsory treatment only by a court decision.

The chronology of the events and the facts given above, looks like 
revenge on a disgraced businessman, rather than the actions of the state 
authorities that have a legal basis. This suggests that there is a high probability 
of falsification of facts in order to eliminate both the unwanted business and 
the businessman himself.

Recent events include the cases of OAO “Belgazprombank”, the online 
hypermarket “21st century”, the private enterprise “Yurkas” and SOAO 

“Perfumery and cosmetic factory “Modum – our cosmetics”.
Analysis of information available from free sources allows us to conclude 

that the catalyst in the case of OAO “Belgazprombank”, owned by the Russian 
group of companies Gazprombank, was the decision of its former manager 
Viktor Babariko to run for president of the Republic of Belarus.

In May 2020, Babariko left the post of Chairman of the Board of 
Belgazprombank, and as early as on June 11, employees of the Financial 
Investigation Department of the State Control Committee (FID) came to the 
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bank's head office. A criminal case was opened against the bank's management 
under Part 2 of Article 243 “Evasion of taxes and fees on an especially large 
scale” and under Part 2 of Article 335 “Legalization of proceeds from crime, 
on an especially large scale”.

Here it is necessary to pay attention to what characteristics the activity of 
OAO “Belgazprombank” received until June 2020. It is not difficult to trace 
from the information provided on the official website in the "Achievements 
and awards" section:

• May 2020: the bank received an award from the authoritative 
international publication Global Finance magazine in the nomination 

"Innovator of 2020 in the field of banking services for individuals" (2020 
Innovator in Personal Banking) for the development and launch of the 
mobile gaming application Cashalot Catch;

• April 2020: Asset securitization operation, which became the first for the 
financial services market in Belarus, was recognized as the “Deal of the 
Year” and was awarded the first place in the corresponding nomination 
of the fifth industry award “Bank of the Year”;

• November 2019: the bank received a commendation for its contribution 
to the sustainable development of Belarus;

• November 2019: Belgazprombank won the award "New Silk Road 
Finance Awards 2019" in the nomination "Best Bank in the region of 
Central and Eastern Europe within the framework of the "One Belt 
and One Road" initiative (Best local bank in the region for BRI) of the 
authoritative business publication Asiamoney etc. [2].

Another aspect that deserves to be mentioned is the contribution of 
Belgazprombank to the development of national culture and the provision 
of sponsorship. According to the annual report, in 2019 the bank allocated 
12.7 million BYN for charity and sponsorship. For comparison: Belarusbank 
– the largest bank in the country, which surpasses Belgazprombank by 6 times 
in terms of assets and 3.8 times in profit, spent 9.6 million BYN for these 
purposes.

It should also be noted that, according to A. Lukashenko, the illegal 
activities of the bank's top management were known back in 2016. 
Nevertheless, Belgazprombank continued to operate in a normal mode and 
receive both national and international awards.

After the arrival of the FID employees in the company's office, the story 
began to develop rapidly. The National Bank (NBRB) made a decision to 
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appoint from June 15, 2020, a temporary administration to manage the bank, 
headed by Nadezhda Ermakova, former chairman of the NBRB board.

On June 18, the ex-head of Belgazprombank Viktor Babariko  
was detained and placed in the SSC pretrial detention center, where he was 
charged. On July 14, The Central Commission of the Republic of Belarus 
on Elections and Holding Republican Referendum refused to register him  
as a presidential candidate.

Unlike the situation with the Triple Group of companies, this case did 
not lead to the liquidation of the business, but control over the bank, by facts, 
was changed. The actions of the Belarusian authorities here, in their essence, 
resemble a raider seizure. However, in our opinion, the initial goal was not to 
take over the bank, but rather to eliminate a strong political opponent.

The cases of the “21st century”, “Yurkas” and “Modum” companies look 
more trivial. The owners of the firms were detained and charged with tax 
evasion. This article has already been mentioned above as the most common 
in the business environment. It is noteworthy here that successful businesses 
have come under persecution in a situation where the state has a need to cover 
the state budget deficit.

The above facts clearly demonstrate that the risks of doing business 
in the territory of modern Belarus are very high. The state's monopoly on 
management and the absence of any restrictions on interference in the 
affairs of companies significantly reduce the investment attractiveness of the 
Republic. It is also obvious that the basis for the existence of such a monopoly 
is the interdependence of power structures.

In our opinion, it is possible to talk about changes in any sphere of 
the life of the Belarusian society (economy, politics, law, society) only 
after the implementation of the above fundamental transformations aimed  
at reforming the current autocratic system and redirecting it in a democratic 
streambed. Otherwise, the decisions taken to provide guarantees for business, 
restructure the economy, introduce new incentives to attract foreign capital, 
etc., will be temporary and, for the most part, formal. Obviously, empty 
promises in the absence of real guarantees will not convince business to invest 
in an economy with increased risks.

Conclusion

Based on the research results, four fundamental components were 
identified that must form the basis of all future transformations of the socio- 
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economic, legal and political system of the Republic of Belarus. These components 
are of critical importance and include four main issues: 1) conducting free 
democratic presidential elections; 2) decentralization and full autonomy  
of the legislative, executive and judicial authorities; 3) the implementation of 
the rule of law in all spheres of society; 4) elimination of the state monopoly  
on management.

The implementation of proposed changes can significantly improve the 
investment climate of the Republic of Belarus and, consequentially, increase 
the investment activity of both national and foreign owners of capital.  
It is very important to understand that it makes sense to carry out any further 
transformations only after reforming the 4 basics. Otherwise, the changes 
will be no more than a formal one, and will not have any real impact on the 
investment attractiveness of the country.
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REPUBLIKA BIAŁORUSI:  
DROGA KU FUNDAMENTALNEJ TRANSFORMACJI

Streszczenie: Głównym celem badań jest wypracowanie podstawowego po-
dejścia do przeprowadzenia przekształceń niezbędnych do przezwyciężenia 
systemowego kryzysu społeczno-gospodarczego i politycznego na Białoru-
si oraz przywrócenia atrakcyjności inwestycyjnej kraju. Metodologia badań 
opiera się na dialektycznym podejściu do badanych zjawisk. Wykorzystując 
metody analizy retrospektywnej i systemowej zbadano przesłanki powstania 
kryzysu, a także jego główne komponenty wymagające modyfikacji. Propo-
nowane przez autorów podejście opiera się na identyfikacji fundamentalnych 
czynników, które mają negatywny wpływ na klimat inwestycyjny. Według 
badań czynniki te obejmują: konieczność demokratycznych wyborów, decen-
tralizację i autonomię władz, realizację rządów prawa, likwidację monopolu 
państwa. Autorzy doszli do wniosku, że wszelkie przekształcenia gospodarcze 
mają sens dopiero po zreformowaniu fundamentów funkcjonowania danego 
kraju.

Słowa kluczowe: Kryzys systemowy, atrakcyjność inwestycyjna, fundamen-
talne przemiany.
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Introduction

Over the previous few decades, the global population structure has 
undergone significant changes. With the exception of a few "demographic 
outliers," the average longevity increased during that time. Fertility rates 
declined and/or remained extremely low in the meanwhile2. As this trend is 
anticipated to continue, concerns about population ageing, dependency, and 
sustainability are becoming more prevalent. The probable development of 
the economically active population, both in absolute and relative numbers 
to their non-active counterpart, is a critical aspect in evaluating all of these 
difficulties. Future active populations are determined not only by population 
structure, but also by individual willingness to work, which has undergone 
similar drastic shifts in the past. The labor shortage in Poland has worsened 
in recent years, owing to historically low unemployment rates. As a result,  
it has become necessary to reactivate those who are currently unemployed for 
a variety of reasons. According to a ManpowerGroup survey3, more than half 
of businesses are experiencing a scarcity of competent employees. According 
to specialists from the Polish Confederation Lewiatan4, a shortage of qualified 
and non-qualified applicants for work is a significant impediment to their 
activities/investments for 83% of the entrepreneurs polled. Furthermore, 
according to the KPMG consulting center5, the whole industrial sector  
is experiencing a shortage of both manual and production workers, as well 
as specialized professionals. According to Statistics Poland, there were over 
139 thousand openings at the end of fourth quarter of 2018, an increase  
of 18.2% over 2017. Trade, motor vehicle maintenance, construction, as well 
as transportation and storage, all had a considerable number of job openings. 
In the third quarter of 2019, there were 148.6 thousand vacancies in national 
economy entities or their local divisions employing at least one person. 
According to the figures above, businesses will face even more difficulty in 

2  S. Bermudez, R. Blanquero, J. A. Hernandez, J. Planelles, A new parametric model for fitting 
fertility curves, Population Studies, 66 (3), Spain 2012, pp. 297-310; S. Bermúdez, J. Hernán-
dez, J. Planelles, El futuro de la población en España. Distintos escenarios, Estadística Española, 
Vol. 52, 174, Spain 2010, pp. 237-276; Eurostat, European Commission (2010), Eurostat 
yearbook 2010.
3  Over half of businesses are experiencing a scarcity of qualified employees, according to gaze-
taprawna.pl.
4  R. Lisicki, The Polish Confederation Lewiatan, and M. Stawska, KPMG, talking to the Polish 
Press Agency: Huge employee recruitment and retention difficulties, https://tvn24bis.pl/z-kra-
ju,74/firmy-maja-problemy-z-utrzymaniem-pracownikow,860719.html [access: 02.09.2021].
5  Labour demand in 2018, What candidates were on demand?, see pulshr.pl https://www.pulshr.pl/
rekrutacja/popyt-na-prace-w-2018-rkogo-szukali-pracodawcy,65325.html, 2019 [access: 04.09.2021].
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hiring new employees in the future years. Given that Poland's net migration 
remains negative and that the demographic crisis is worsening (including 
society's ageing and a shrinking population of working age), more intensive 
activation efforts, aimed not just at the unemployed but also at economically 
inactive people, should be seen as a key goal for the coming years. 

The aim of the paper is the identification of the diversification level of the 
economic activity and inactivity of population in the Podlaskie voivodeship 
in Poland. The following research problems were put forward: What is the 
diversification of the level of the economic activity and inactivity in the 
Podlaskie voivodeship within the chosen aspects?, Which of the researched 
groups of the economic activity and inactivity in the Podlaskie voivodeship 
have the highest, middle and the lowest level. In the theoretical part of the 
paper was depicted the following aspects: various forms of the employment 
and measures of the economically active population; the most common cause 
for the Polish people's economic inactivity is reaching retirement age; the 
issue of the unable ones to work because of a disability. In the empirical part 
was presented the analysis of the economically inactive persons by reasons in 
Podlaskie Voivodeship in 2017-2019 (in thous. persons); dynamic change 
of the economically inactive persons by reasons in Podlaskie Voivodeship in 
2017-2019 (in %); economically active population in Podlaskie Voivodeship 
in 2017-2019 (in thous. persons); dynamic change of the economically active 
population in Podlaskie Voivodeship in 2017-2019 (in %). In the studies was 
carried out the analysis of the documentation, statistical analysis, comparative 
analysis, analysis of the dynamics.

Various forms of employment  
and measures of economically active population

The international standards identify two measures of the economically 
active population without excluding other possibilities," according to 
Hussmanns et al., "the usual active population measured in relation to  
a long reference period such as a year; and the currently active population 
measured in relation to a short reference period such as one week or one 
day"6. The most often used EAP metric is the currently active population, 
which is also referred to as the labor force. The words EAP and labour force 

6  R. Hussmanns, F. Mehran, V. Varmā, Surveys of economically active population, employment, 
unemployment, and underemployment, An ILO manual on concepts and methods, International 
Labour Organization, Geneva 1990, pp. 47. 
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are used interchangeably in this document to refer to the currently employed 
population. The labor force is made up of both employed and jobless people. 
Employment is a dichotomous concept that encompasses persons who work 
a few hours per week as well as others who work a big number of hours per 
week and have multiple jobs. People who are employed can also be those who 
are solely producing items for their personal needs (subsistence work). In this 
regard, the worldwide definition of subsistence workers does not yet allow 
for exact assessment, and there are significant disparities in country practices 
regarding the handling of this category in the labor force7. In underdeveloped 
rural areas, subsistence work might be critical. The economically inactive 
category includes people who are unwilling to work while being able to do 
so, as well as individuals who are of working age but have obtained disability 
pension benefits and are not seeking to return to the labor market. Economic 
inactivity also affects disabled people and young people who have not yet 
started working or who have temporarily left the workforce to pursue their 
studies. The necessity to care for a kid, a family (including the elderly),  
or a disabled person is becoming more often recognized as a factor for 
occupational inactivity.

The most common cause for the Polish people's 
economic inactivity is reaching retirement age

The most common cause for economic inactivity in the Polish population 
is reaching retirement age. Obtaining retirement benefits has been identified 
as the most common motivation for economic inactivity among Poles.  
In 2018, 417.0 thousand retirement benefits were awarded and paid as a result 
of these adjustments (by 187.6 thousand more than in 2017). In 2018, there 
were 354.6 thousand people who were awarded and paid retirement benefits. 
Despite the fact that retiring results in a lower income8, the number of retired 
people who continue to work is quite small. According to the LFS done by 
Statistics Poland, there were 545 thousand retired persons who continued to 
work at the end of 2010, 521 thousand a year later, 519 thousand in December 
2012, 465 thousand in 2013, and 405 thousand at the end of 2014. The labor 
market's unfavorable conditions probably contributed to the smaller number 

7  J. M. Pasteels, ILO Projections of the Economically Active Population – Revised Methodology 
of the 2011 Edition.
8  In 2018, the average gross retirement pay amounted to PLN 2185.87, When compared to 
an average salary, a retired man received nearly 74% less, and a retired woman nearly 50% less.
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of retirees who stayed to work. According to data from the Social Insurance 
Institution, 2017 was a record year for the number of economically active 
retirees. The magnitude of this phenomena can be seen in the fact that in 
2016, 20.5 thousand retired people who had previously been economically 
inactive returned to work. In 2016, an additional 93.5 thousand people were 
added to the population. The number of economically active retired people 
has increased by 30% in the last four years. There were 742 thousand of 
them by the end of 2018, accounting for 13% of the 5.5 million pensioners 
receiving monthly retirement payments from the Social Insurance Institution. 
The number of economically inactive people receiving retirement benefits 
grew by 215 thousand from Q3 2018 to Q3 2019 according to quarterly LFS 
data. It's worth noting that Poland has one of the lowest rates of older people 
working in Europe. Both occupational activity and employment diminish 
substantially sooner than the statutory retirement age would suggest9.  
In Poland, the average age of retirement is slightly higher than 60. Retired 
people who continue to work may be the last alternative for a labor market 
that is failing to meet rising demand.

Those who are unable  
to work because of a disability

The disabled themselves, as well as their caregivers, are affected by 
economic inactivity (in 2017 holdings without economically active persons 
accounted for 50.4% of all holdings whose member was a disabled person). 
The underlying reason why disabled people do not pursue job is illness or 
impairment. This is stated by 53% of disabled people aged 16 and above, as 
well as 88% of all disabled people of working age who do not seek work10. 
The second most common cause for not looking for work is retirement, which 
affects 42% of those aged 16 and above, as well as 4% of disabled people of 
working age. Furthermore, the fact that most disabled people are cared for by 
their closest family members is the underlying cause for caregivers quitting 
their jobs or not looking for work. Legally disabled people (with proper 
medical documents) and physiologically disabled people are both included 
in this category (without certificates but with a wholly or severely limited 
ability to perform basic activities appropriate for their age). According to the 

9  Statistics Poland, Occupational activity of the Polish population in Q2 2019, Warsaw 2019.
10  Office of the Government Plenipotentiary for Disabled People, Disabled persons on the la-
bour market, Ministry of Family, Labour and Social Policy, Warsaw 2018.
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2011 National Census, these people numbered 3131.9 thousand and 1565.6 
thousand, respectively. The number of legally impaired people has declined by 
1318.2 thousand during the 2002 Census, whereas the number of biologically 
disabled people has increased by 559.0 thousand. These groups accounted 
for 4.3% of the population in 200211. The term "legally disabled" refers to 
people who have varying degrees of disability. In 2018, disabled people with 
a considerable degree of disability made up 26.7% of the entire population 
of legally disabled people, while those with a moderate degree of disability 
made up 47.8% and those with a slight degree of disability made up 25.5%. 
In turn, that structure was as follows in the group of legally disabled persons 
of working age (i.e. 18-59 for women and 18-64 for men): 24.1%- persons 
with a significant degree of disability, 48.9%- persons with a moderate degree 
of disability, and 27.0%- persons with a minor degree of disability12. 

Analysis and results of the research

In the research was carried out the analysis of the documentation, 
statistical analysis, comparative analysis, analysis of the dynamics. There were 
researched the following sectors of the employment: Firstly was analyzed the 
level Economically inactive persons by reasons in Podlaskie Voivodeship  
in 2017-2019 (in thous. persons). Secondly was depicted the dynamic change 
of the economically inactive persons by reasons in Podlaskie Voivodeship  
in 2017-2019 (in %). Thirdly was presented Economically active population 
in Podlaskie Voivodeship in 2017-2019 (in thous. persons). Fourthly was 
depicted the dynamic change of Economically active population in Podlaskie 
Voivodeship in 2017-2019 (in %). Below was depicted the data regarding 
economically inactive persons by reasons in Podlaskie Voivodeship in 2017-
2019 (in thous. persons) (Fig. 1.). 

Figure 1. depicts economically inactive persons by reasons in Podlaskie 
Voivodeship in 2017-2019 (in thous. persons). It should be mentioned that, 
the highest level of the economically inactive persons was observed by the 
reason of retirement. The lowest level occured in the group of economically 
inactive persons by the reason of illness and disability respectively 48; 46 and 
44 thous. persons in 2017; 2018; 2019. The middle values were noticed in 
the group of education, training and family and household responsibilities. 

11  European Commission, Disability and labour market integration-Analytical paper, Publica-
tions Office of the European Union, Luxembourg 2020, pp. 9-15.
12  Eurostat, Disability statistics- labour market access 2021, https://ec.europa.eu/eurostat/statis 
tics-explained/index.php?oldid=411116 [access: 08.07.2021].
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It is very interesting that the values of the researched economically inactive 
persons were comparable in the two groups: illness, disbility and family 
and household responsibilities. Below was presented the data regarding the 
dynamic change of the economically inactive persons by reasons in Podlaskie 
Voivodeship in 2017-2019 (in %) (Fig.2).

Figure 1. Economically inactive persons by reasons in Podlaskie Voivodeship in 
2017-2019 (in thous. persons)

Source: Statistics Poland, Economically inactive persons by reasons, https://bdl.stat.
gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [access: 12.08.2020].

Figure 2. Dynamic change of the economically inactive persons by reasons in Podla-
skie Voivodeship in 2017-2019 (in %)

Source: Own studies on the base of Statistics Poland, Economically inactive persons 
by reasons, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [access: 12.08.2020].
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Figure 2. regards dynamic change of the economically inactive persons 
by reasons in Podlaskie Voivodeship in 2017-2019 (in %). It was recorded 
that the biggest decrease of the values occured in the group of economically 
inactive persons by the reason of education and training in 2018,  
in comparison with 2017 in Podlaskie Voivodeship (-7,89%). The declines 
were also observed in the case of illness and disability. The unchanging situation 
within the researched values was noticed in the education, training in 2019, 
in comparison with 2018 and also family and household responsibilities 
through the all researched period. The increase of values was only observed in 
the case of group of retirement in 2018, in comparison with 2017 (3,23%) 
and in 2019, in comparison with 2018 (0,45%). Below was depicted the 
data regarding the economically active population in Podlaskie Voivodeship  
in 2017-2019 (in thous. persons) (Fig. 3).

Figure 3. Economically active population in Podlaskie Voivodeship in 2017-2019 (in 
thous. persons)

Source: Statistics Poland, Economic Activity of the Population, https://bdl.stat.gov.
pl/BDL/dane/podgrup/tablica [access: 17.08.2020].

Figure 3. presents economically active population in Podlaskie 
Voivodeship in 2017-2019 (in thous. persons). It is worth to pay attention 
on the fact that the total level of the economically active population was 
respectively 506 thous. persons in 2017; 503 thous. persons in 2018 and 
498 thous. persons in 2019. It was recorded within that issue the decreasing 
tendence. Moreover it is interesting that the level of the economically active 
persons at working age reached the lower level, in comparison with the total 
values of the researched variable. It should be mentioned that level of the 
economically active population, unemployed persons was at the same level 
looking from the total values and at working age values. The values reached 
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respectively 24 thous. persons in 2017; 16 thous. persons in 2018 and 15 
thous. persons in 2019. It is worth to underline that the economically active 
population, employed persons totally reached the values respectively 482 thous. 
persons in 2017, 487 thous. persons in 2018 and 483 thous. persons in 2019. 
Below was presented the data regarding the dynamic change of Economically 
active population in Podlaskie Voivodeship in 2017-2019 (in %) (Fig. 4).

Figure 4. Dynamic change of Economically active population in Podlaskie 
Voivodeship in 2017-2019 (in %)

Source: Own studies on the base of Statistics Poland, Economic Activity of the 
Population, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [access: 17.08.2020].

Figure 4. regards dynamic change of the economically active population 
in Podlaskie Voivodeship in 2017-2019 (in %). It is important to mention 
that biggest increase of the economically active population, employed persons 
at working age was observed in 2018, in comparison with 2017 (1,28%). 
Total increase of the economically active population, employed persons was 
observed in 2018, in comparison with 2017 (1,04%). The rest of the variables 
characterised with decreases through the all researched period. The biggest 
declines within economically active population, unemployed persons was 
noticed for total and working age values in 2018, in comparison with 2017 
(-33,33%). The meaningful decline within the unemployed persons was also 
noticed in 2019, in comparison with 2018 looking from total values and 
working age values (-6,25%).
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Conclusions

Despite a decrease in unemployment and an increase in employment, the 
supply of labor on the Polish labor market is still insufficient to meet demand. 
Poland has been dealing with a major problem with occupational activation 
for several years. While historically low unemployment, the number of people 
who do not work despite having the ability to do so has remained quite high. 
The economically inactive population includes both individuals who are 
looking for work and those who are not. For many years, the latter have made 
up more than 99% of the people who are not working. According to the most 
recent available data, the total number of economically inactive people was 
13 million and 124 thousand in third quarter of 2019. Retired people make 
up the largest group, followed by those in education or training, people with 
family responsibilities and running the house, and disabled or ill people. The 
issues behind not taking up employment are complicated, and they include 
discouragement from looking for work as well as the lack of better-quality 
or better-paying positions. In the last few years, the number of economically 
inactive retirees has climbed, while the number of those claiming any of the 
other reasons for inactivity has decreased. In the face of demographic changes 
(society ageing) and rising labor market demands, reactivating economically 
inactive people and fostering long-term occupational involvement will be 
critical in the future years. It should be remembered that the high percentage 
of economic inactivity places a significant financial strain on the state budget 
and on families caring for unemployed people. Reduced PIT revenues, and 
hence lower contributions to the National Health Fund and the Social 
Insurance Institution, are also involved.
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Abstract: The aim of the paper is the recognition of the tendencies within 
the phenomenon of unemployment in the researched Western European 
Countries in 2017-2019. The following research problems were put forward: 
What is the diversification of the level of the unemployment in some 
of the researched Western European Countries?; Which of the researched 
Western European Countries have the highest, middle and the lowest level 
of the unemployment. In the theoretical part of the paper was depicted the 
following issue: unemployment in the light of education. In the empirical 
part were presented the analysis of the unemployment rate in the selected 
Western European Countries by people aged 15-24 in 2017-2019 (in %); 
dynamic change of the unemployment rate in the selected Western European 
Countries by people aged 15-24 in 2017-2019 (in %); unemployment rate in 
the selected Western European Countries by people aged 25-74 in 2017-2019 
(in %); dynamic change of the unemployment rate in the selected Western 
European Countries by people aged 25-74 in 2017-2019 (in %). In the studies 
were carried out: documentation, statistical, comparative, dynamics analysis. 
The results showed that the researched chosen Western European Countries 
have different tendences within the unemployment rate of the particular age 
group in 2017-2019. The inference process took place in the deductive way.
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Introduction

There is no doubt that the persistence of mass unemployment in much of 
Western Europe (and some nations outside of Europe) since the mid-1970s 
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has been the most visible and costly failure of macroeconomic management 
in the postwar era. The failure was rooted in a failure of economic theory,  
in that the problem was not foreseen and could not be remedied by the then-
prevailing (neo-Keynesian) orthodoxy's policies. Following that, the amount 
of economic examination of this topic has been enormous, in part because 
of the related necessity to re-orient macroeconomic policy, such that policies 
were presented in something of a theoretical vacuum for much of the period. 
More recently, however, there has been a growing understanding that long-
term low unemployment can only be attained through a well-functioning 
labor market, but this allows room for dispute over the appropriate policies to 
implement. The aim of the paper is the recognition of the tendencies within 
the phenomenon of unemployment in the researched Western European 
Countries in 2017-2019. The following research problems were put forward: 
What is the diversification of the level of the unemployment in some 
of the researched Western European Countries?; Which of the researched 
Western European Countries have the highest, middle and the lowest level 
of the unemployment. In the theoretical part of the paper was depicted the 
following issue: unemployment in the light of education. In the empirical 
part was presented the analysis of the unemployment rate in the selected 
Western European Countries by people aged 15-24 in 2017-2019 (in %); 
dynamic change of the unemployment rate in the selected Western European 
Countries by people aged 15-24 in 2017-2019 (in %); unemployment rate in 
the selected Western European Countries by people aged 25-74 in 2017-2019 
(in %); dynamic change of the unemployment rate in the selected Western 
European Countries by people aged 25-74 in 2017-2019 (in %). In the 
studies were carried out: documentation, statistical, comparative, dynamics 
analysis.

Unemployment in the light of education

Nowadays, employment opportunities are scarce to the point where 
those with one or more sufficient and sought-after skills can easily find 
suitable jobs. On the contrary, many people continue to be unemployed 
due to a shortage of required skills or the impact of a competencies 
parallel problem, both of which contribute to unemployment in many 
countries2. Depending on the country, the population figure varies. 

2  Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate), Data, https://data.
worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZSM [access: 06.06.2021].



85

UNEMPLOYMENT IN WESTERN EUROPEAN COUNTRIES

The unemployment phenomena is shown in the literature as a potential 
caused by a variety of causes. The dimensions of the unemployment 
problem are depicted in Figure 1.

Figure 1. Dimensions of unemployment issue

Source: Own study.

In terms of the education, one of the factors contributing to the 
unemployment problem is the lack of research opportunities3. The student 
should be aware of the careers available in their field of study as well as 
market demands in relation to their research. Aside from that, this will lead 
to market suffusion in some places and a labor shortage in those areas. For 
example, a study in South Africa found that different majors of graduated 
students affected the time it took to find work, which could contribute to job 
insecurity. As a result, it appears that graduates in human resources, industrial 
psychology, labor relations management, public administration, public 
management, and politics will have to wait a long time to find work after 
graduation. Graduate students in the fields of public management, public 
administration, and politics, for example, have a wait period of roughly 
19 months, compared to only 10.5 months in human resources, industrial 
psychology, and labor links. Graduate students in accounting, math, 

3  J. Amani, Prevalence of, and Factors Associated with, Unemployment among Graduates: Evi-
dence from Tanzania, “Afr. Educ. Rev.”, vol. 14, no. 3-4, 2017, pp. 230-244.
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education, and health, on the other hand, have the shortest average wait time. 
Aside from the field of study, job competency disparity is also strongly linked 
to unemployment, which is rooted in the educational element. Although 
the number of institutions has increased in recent decades, less attention  
is devoted to the quality of their outputs in terms of balancing obtained and 
needed competencies. As a result, the unemployment rate among graduates 
has risen, especially since the recession, as only a small percentage of graduates 
earn market-demanded skills4. Furthermore, in the Netherlands, one-ninth of 
the causes for unemployment were due to differences in competences, despite 
the fact that unemployment was at an all-time low5. Other studies cited the 
capacity level of recently graduated students as one of the reasons for the labor 
shortage6. As a result, students may assume they possess the necessary abilities 
to meet market demands, while businesses do not. In regard to individual 
aspects, some of the researches showed that age was not positively connected 
to unemployment. Therefore, young population between 21 and 25 years 
have the biggest unemployment rate. Thus, for the particular individuals 
growth in age, unemployment is awaited to be reduced, for example, by 0.2% 
in Pakistan. Thus, the unemployment rate for adults is less than for the young. 
The cause behind this is the shortage of attained competences and practice  
in young people. Furthermore, gender is one more reason of unemployment7. 
As to the market aspect, supply and demand are mentioned as other significant 

   M. Hedayat, S. M. Kahn, J. Hanafi, Factors affecting the unemployment (rate) of female art 
graduates in Iran, “Educ. Res. Rev.”, vol. 8, no. 9, 2013, pp. 546-552; A. Şahin, J. Song,  
G. Topa, G. L. Violante, Mismatch unemployment, “Am. Econ. Rev.”, vol. 104, no. 11, 2014, 
pp. 3529; P. Restrepo, Skill Mismatch and Structural Unemployment, “Mass. Inst. Technol”. 
Job Mark. Pap., 2015; K. Liu, K.G. Salvanes, E.Ø. Sørensen, Good skills in bad times: Cyclical 
skill mismatch and the long-term effects of graduating in a recession, “Eur. Econ. Rev.”, vol. 84, 
2016, pp. 3-17; S. Joshua, D. E. Azuh, F. O. Olanrewaju, University-Industry Collaboration: 
A Panacea to Graduate Unemployment in Nigeria, “Joumal Manag. Res.”, vol. 7, no. 1, pp. 17-
25, 2015; M. I. M. Razak, I. Ahmad, G. De Mello, Factors Influencing Unemployment among 
Graduates in Malaysia, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014; B. Herz, T. Van Rens, 
Accounting for mismatch unemployment, 2018; H. Erken, E. van Loon, W. Verbeek, Mismatch 
on the Dutch labour market in the Great Recession, Econ., vol. 163, no. 4, 2015, pp. 435-459; 
S. Flisi, V. Goglio, E. C. Meroni, M. Rodrigues, E. Vera-Toscano, Measuring occupation-
al mismatch: overeducation and overskill in Europe-Evidence from PIAAC, “Soc. Indic. Res.”,  
vol. 131, no. 3, 2017, pp. 1211-1249.
5  H. Erken, E. van Loon, W. Verbeek, Mismatch on the Dutch labour…, pp. 435-459.
6  H. F. Ho, Matching university graduates’ competences with employers’ needs in Taiwan, ”Int. 
Educ. Stud.”, vol. 8, no. 4, 2015, p. 122; R. W. McQuaid, C. Lindsay, The ‘employability gap’: 
long-term unemployment and barriers to work in buoyant labour markets, “Environ. Plan. C. Gov. 
Policy”, vol. 20, no. 4, 2002, pp. 613-628; M. I. M., Razak, I. Ahmad, G. De Mello, Factors 
Influencing Unemployment…, pp. 234.
7  M. Hedayat, S. M. Kahn, J. Hanafi, Factors affecting the…, pp. 546-552; W. Baah-Boateng, 
The youth unemployment challenge in Africa: What are the drivers?, “Econ. Labour Relat. Rev.”, 
vol. 27, no. 4, 2016, pp. 413-431.
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components that influence lack of employment8. In result of that an rising 
amount of universities graduates do not correspond the workplaces that are 
vacant. Furthermore, the decline in required competences resulted in a growth 
in the shortage of the employment rate, particularly when this decrease is more 
than the rise in qualified employment9. Additionally, the population who own 
particular not current qualifications and competences are also not employed 
as there is no requirement for their knowledge and they have not obtained 
new competences. This caused an incompetence to forsee perspective market 
request and a quick feedback to modification10. Eventually, being eliminated 
from the labor market for a long period of time was mentioned as the highest 
obstacles to employment that is faced by long-standing the shortage of 
employment, as indicated in research11. In relation to the economic aspect, 
there are a few studies that mentioned that bad economic increase is one of 
the reasons of the lack of employment, and the gross domestic product (GDP) 
is connected with the unemployment rate, that causes a growth in poverty and 
low foreign investment12. In terms of the services and the quality of systems 
aspect, there are two acceptable components that drive to non-effective career 
guidance and advising services, then driving to lack of the employment issue13. 
Those components were the shortage of career guidance and advising policy 
and the missing of career counsellors14. Therefore, the authorities should pay 
more consideration towards career guidance and advising services, as they help 
students choosing the careers that correspond the demand of the market, and 
thus decreasing the possibility of the shortage of employment. Also, a non-
effective labor market communication system drives to having no expertise 
concerning the works available, that then cause unemployment phenomenon. 
Thus, the authorities should firm this system and spread information about 
employers and the working status. Additionally, a few researches indicated on 
that gaps in the employment policy may be driving to unemployment15. One 
of the challenges of employment was an disequilibrium between the policies 

8  M. Hedayat, S. M., Kahn, J. Hanafi, Factors affecting the unemployment…, pp. 546-552.
9  R. Dias, D. Posel, Unemployment, education and skills constraints in post-apartheid South 
Africa, 2007.
10  J. A. Birchenall, A competitive theory of mismatch, mimeo, UCSB, 2010.
11  R. W. McQuaid, C. Lindsay, The ‘employability gap’: long-term…, pp. 613-628.
12  K. Asif, Factors effecting unemployment: A cross country analysis, “Int. J. Acad. Res. Bus. Soc. 
Sci.”, vol. 3, no. 1, 2013, p. 219.
13  J. Amani, Prevalence of, and Factors Associated with, Unemployment…, pp. 230-244.
14  J. Amani, R. Sima, The Status of Career Counselling Services in Higher Learning Institutions  
in Tanzania, “Int. J. Educ. Soc. Sci.”, vol. 2, no. 8, 2015, pp. 18-28.
15  J. Amani, Prevalence of, and Factors Associated with, Unemployment…, pp. 230-244.
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and reality such as the disequilibrium between the supply and demand, new 
participants in the labor market, blocking employment in the public sector, 
and a shortage of the demands analysis.

Analysis and results of the research

In the research was carried out the documentation, statistical, 
comparative, dynamics analysis. The time scope of the research was 2017-
2019. The territorial scope of the study were 9 countries of the selected 
Western European Countries (Belgium, Czechia, Germany, Ireland, France, 
Luxembourg, Netherlands, Austria, United Kingdom). Firstly was analyzed 
the level of the unemployment rate in the selected Western European 
Countries by people aged 15-24 in 2017-2019 (in %). Secondly was depicted 
the dynamic change of the unemployment rate in the selected Western 
European Countries by people aged 15-24 in 2017-2019 (in %). Thirdly 
was presented the level of the unemployment rate in the selected Western 
European Countries by people aged 25-74 in 2017-2019 (in %). Fourthly, 
was analyzed the dynamic change of the unemployment rate in the selected 
Western European Countries by people aged 25-74 in 2017-2019 (in %). 
Below was depicted the data regarding the level of the unemployment rate 
in the selected Western European Countries by people aged 15-24 in 2017-
2019 (in %) (Fig. 2). 

Figure 2. Unemployment rate in the selected Western European Countries by people 
aged 15-24 in 2017-2019 (in %)

Source: Eurostat, Labour market, Unemployment [access: 20.04.2021].
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Figure 2. presents the unemployment rate in the selected Western 
European Countries by people aged 15-24 in 2017-2019 (in %). The data 
shows that the biggest unemployment rate occurred in 2017 in France (22,1%) 
and in Belgium (19,3%). In 2018 the biggest unemployment rate existed in 
France (20,8%) and in Belgium (15,8%). In 2019 the highest unemployment 
rate was recorded in France (19,6%) and Luxemburg (17,0%). The lowest 
unemployment rate was noticed in Czechia and Germany. In Czechia the 
lowest value of unemployment rate was observed in 2019 (5,6%) and it was 
the lowest unemployment rate recorded through the all researched time for 
all the researched countries. The United Kingdom, Austria, Netherlands 
characterised themselves with the middle unemployment rate values in the 
researched age group. Since 2015, the unemployment rate for young French 
males has been slowly declining, however the rate for young French women, 
while still low in comparison to 2013, climbed between 2019 and 2020. While 
the 2008 economic crisis generated financial difficulties in all EU member 
states, affecting businesses and banks, studies have revealed that a lack of 
follow-up and a lack of possibilities for young people without degrees are two 
of the primary reasons of youth unemployment in France. Unemployment 
has a greater impact on younger generations. 

According to the source, the jobless rate among young French generations 
reached 29,6% in 2019, up from more than 24% three years previously.  
The figure looks to be high since the unemployment rate is the number of 
jobless persons who are looking for work expressed as a proportion of the labor 
force. Even if the country's worldwide unemployment rate climbed from 2011 
to 2016, it not exceeded 8,62% in 2020. In recent years, younger generations 
appear to have been disproportionately afflicted by unemployment in France, 
despite the fact that the country's working-age population is declining. 
France has one of the highest rates of unemployment in the European Union. 
Workers appear to be more impacted by unemployment than employees  
or supervisors, and long-term unemployment is more common among older 
generations. As a result, the French government has spent years attempting to 
find answers to the surge in unemployment. Since 2011, the average monthly 
gross benefit amount has climbed marginally, although the country spent 
more than 12 million euros on labor and employment, which was only the 
government's ninth expenditure sector that year. Below was presented the 
dynamic change of the unemployment rate in the selected Western European 
Countries by people aged 15-24 in 2017-2019 (in %) (Fig. 3).
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Figure 3. Dynamic change of the unemployment rate in the selected Western  
European Countries by people aged 15-24 in 2017-2019 (in %)

Source: Own analysis on the base of the data of Eurostat, Labour market, Unemploy-
ment [dostęp: 20.04.2021].

Figure 3. presents the dynamic change of the unemployment rate in 
the selected Western European Countries by people aged 15-24 in 2017-
2019 (in %). The data shows that the only one country with the increase 
of the unemployment rate was observed in Luxembourg in 2019 (19,72%), 
in comparison with 2018. This is very interesting that the rest of countries 
showed the decreases within the dynamic change of the values of the 
unemployment rate. The biggest decrease of the unemployment rate was 
recorded in the Netherlands in 2018 (-19,10%), in comparison with 2017. 
In terms of the Netherlands, The Employee Insurance Agency (UWV) gave 
314 thousand current unemployment (WW) benefits at the end of April  
in 2018. This reflects a decrease of about 13 thousand benefits compared to 
March in 2018 (-3,9%) and a decrease of more than 87 thousand year on year 
(-21,7%). The year-on-year drop was greatest in technical and transportation 
jobs (-30%). UWV issued 123 thousand new unemployment benefits  
in the first four months of 2018, a 17,0% decline from the previous year. 
The number of employment benefits decreased in all occupational 
classifications compared to the first four months of 2017.

The most stable situation within the dynamic change of the unemployment 
rate was noticed in France. In 2018 the lowest decreases of values existed 
in Austria and Ireland, in comparison with 2017. Below was depicted the 
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data regarding the unemployment rate in the selected Western European 
Countries by people aged 25-74 in 2017-2019 (in %) (Fig. 4).

Figure 4. Unemployment rate in the selected Western European Countries by people 
aged 25-74 in 2017-2019 (in %)

Source: Eurostat, Labour market, Unemployment [access: 20.04.2021].

Figure 4. presents the unemployment rate in the selected Western 
European Countries by people aged 25-74 in 2017-2019 (in %). The data 
shows that the biggest unemployment rate occurred in 2017 in France (9,4%) 
and in Belgium (7,1%). In 2018 the biggest unemployment rate existed in 
France (9,0%) and in Belgium (6,0%). Belgium's unemployment rate was 5,6 
% in 2020. This is a modest gain over the previous year, and it is the second 
lowest unemployment rate in the recent ten years. Unemployment reached 
an all-time high of 8.6% in 2014 and 2015. In Belgium in 2020, there was 
around 281,000 jobless people.

The level of unemployment in Belgium varied by area. The Flemish 
Region, the country's Dutch-speaking region, has the lowest unemployment 
rate. In 2020, the country's unemployment rate was 3,5%. In comparison, 
the proportion of unemployed persons in the Brussels-Capital Region was 
nearly four times higher, at 12,4%. In 2019 the highest unemployment 
rate was recorded in France (8,5%) and Luxemburg (5,6%). The lowest 
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unemployment rate was noticed in Czechia and Germany. In Czechia 
the lowest value of unemployment rate was observed in 2019 (2,0%) and 
it was the lowest unemployment rate recorded through the all time for 
all the researched countries. The United Kingdom, Austria, Netherlands 
characterised themselves with the middle unemployment rate values. Below 
was presented the data regarding the dynamic change of the unemployment 
rate in the selected Western European Countries by people aged 25-74  
in 2017-2019 (in %) (Fig. 5).

Figure 5. Dynamic change of the unemployment rate in the selected Western  
European Countries by people aged 25-74 in 2017-2019 (in %)

Source: Own analysis on the base of the data of Eurostat, Labour market, Unemploy-
ment [dostęp: 20.04.2021].

Figure 5. presents the dynamic change of the unemployment rate in 
the selected Western European Countries by people aged 25-74 in 2017-
2019 (in %). The data shows that the increase of the unemployment rate 
was observed in Luxembourg in 2018 (1,82%), in comparison with 2017. 
This is very interesting that the rest of countries showed the decreases within 
the change of the values of the unemployment rate. The biggest decrease 
of the unemployment rate was recorded in Czechia in 2018 (-24,14%),  
in comparison with 2017. The most stable situation within dynamic change 
of the unemployment rate was noticed in Luxembourg. The lowest decreases 
of values existed in France and United Kingdom. 
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It should the mentioned that labor market professionals are well aware 
that the youth unemployment rate is inadequate for describing the labor 
market status of the young. Labor-force participation rates for 15-24-year-
olds- the age group most popularly referred to as youth- are generally low and 
vary greatly with age and between nations. It is also highly diverse. The 15-19 
year old age group is largely made up of students, with relatively low labor-
force participation rates even before the crisis- especially in the nations worst 
impacted by the economic downturn. This is largely a positive thing because 
the majority of people continue their education at the secondary or university 
levels. Activity rates are greater in the 20-24 age group, while many in this 
age group are still in university or post-secondary non-tertiary education. 
Unemployment is a problem for people who have completed their school and 
are seeking for work, but in many countries, students typically begin working 
during and alongside their studies, enhancing labor market involvement. 
Youth unemployment is highest in peripheral eurozone nations such as Greece, 
Spain, Italy, and Portugal, where jobless rates are in the double digits (even in 
France). There are, however, several other countries with substantially lower 
rates. Germany has the lowest rate of young unemployment rate. It is not 
surprising that the unemployment rates of the young cohort of 15-24 year 
olds are higher than those of prime age workers; even if hiring and firing rates 
were equal across cohorts, the cohort of 15-24 year olds has a steady stream 
of 'unemployed' entering from the education system. Furthermore, a general 
decline in economic activity will have a greater impact on young individuals 
in the labor market than on older generations. Young individuals are more 
likely to have just joined the labor market and, if employed, to be on fixed-
term contracts. The Youth Guarantee, a commitment by member states to 
ensure that all young people under the age of 30 receive a good-quality offer 
of employment, continued education, an apprenticeship, or a traineeship 
within four months of becoming unemployed or leaving formal education, 
is one of the EU's measures to combat youth unemployment. The Youth 
Guarantee is being implemented with the help of EU funds provided under 
the Youth Employment Initiative. The European Solidarity Corps encourages 
young people to volunteer and work on solidarity initiatives all around Europe.  
The Your first EURES job portal assists young individuals between the ages of 
18 and 35 who want to get professional experience abroad by finding a work 
placement, traineeship, or apprenticeship.
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Conclusions

The passing of youth and adulthood to economic autonomy are getting 
progressively more complex and more prolonged. It is discussed that the 
differentiating description of the modern youth job markets correspond 
with the modifications that exist within the structure of the employment 
and rose requirements for job elasticity and modifying competence demands, 
new models and larger policy influence and capital inflow by the European 
Union. The connection of passing between competence obtaining job market 
consolidation, and economic autonomy for young persons over perspective 
decades will be crucial on a number of extent. Firstly, the deficit within 
engagement in the standard paid employment may cause in a cruel declining 
circle when it comes about individual reasons of identification, value, and 
prosperity. What is evident, however, is that low employment in many 
Western European countries is due to a lack of suitable labor market options, 
not to the aspirations of the people involved. This lack of opportunity stems 
from a policy failure, and it reflects a political context in which established 
groups' interests take precedence over the well-being of the community  
as a whole. Resources are spent on preserving existing jobs rather than 
encouraging the creation of new ones. In the United States, little over 74% 
of working-age individuals are employed. Several European countries (the 
Nordics, Switzerland, and the Netherlands) perform similarly, but the 
European average is significantly lower. What separates the European countries 
with high employment rates from the rest is essentially the disparities in their 
labor market institutions, which are the outcome of policy differences. Policy 
actions to enhance employment rates would not only benefit the government 
budget and increase economic wellbeing, but they would also increase 
economic opportunities for persons who are currently unemployed.
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TURYSTYKA A SZTUKA KREACJI. 
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 
FUNKCJI TURYSTYCZNEJ 

W GMINACH O NISKIM 
POTENCJALE TURYSTYCZNYM

Streszczenie: W opracowaniu uwaga skupiona jest na turystyce, jako zjawi-
sku społeczno-ekonomicznym będącym katalizatorem rozwoju państw, regio-
nów i lokalnych społeczności. Główny cel rozważań stanowią gminy, których 
potencjał turystyczny oceniany był jako niski, a które dzięki determinacji 
społeczności lokalnych przeobraziły się w miejsca atrakcyjne dla turystów  
i jednocześnie przyczyniły się do rozwoju lokalnego. Analiza ich przypadków 
pozwoliła wyodrębnić kroki, jakie podjąć mogą inne jednostki, które chcą 
rozwijać się poprzez turystykę, a które nie posiadają wybitnych walorów tu-
rystycznych zapewniających im naturalne zainteresowanie ze strony turystów. 
Tekst ma charakter przeglądowo-systematyzujący, zawiera wnioski i analizy 
oparte o badania przeprowadzone metodami: desk reasarch, sondażu diagno-
stycznego i studium przypadku omawiające sposób kreacji produktów tury-
stycznych w trzech polskich gminach.

Słowa kluczowe: Turystyka, gospodarka turystyczna, rozwój lokalny, poten-
cjał turystyczny, atrakcyjność turystyczna, Grodzisko Owidz, Pławna Dolna, 
Bałtów.
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Wstęp 

Bogactwo form i rodzajów turystyki oraz długi łańcuch współzależności 
będących jej udziałem sprawiają, że jest ona jedną z głównych sił napędowych 

1  Mgr, MBA, manager turystyki, Katedra Gospodarki Regionalnej, Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu. 
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globalnej gospodarki, a także istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego. Biorąc 
pod uwagę poziom lokalny turystyka jako zjawisko społeczno-ekonomiczne 
dynamicznie rozwija się w miejscach cechujących się wysokim potencjałem 
turystycznym, definiowanym w literaturze przedmiotu jako całokształt moż-
liwości, które posiada dany obszar wyrażonych w dychotomicznie podzielo-
nych zasobach: strukturalnych, na które składają się walory turystyczne, zago-
spodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjna oraz funkcjonalnych 
stanowiących różnego rodzaju uwarunkowania (np. polityczne, ekonomiczne, 
technologiczne, kulturowe, społeczne i demograficzne, ekologiczne)2. 

Walory turystyczne rozumiane jako zespół elementów środowiska natu-
ralnego, pozaprzyrodniczych oraz przejawów działalności człowieka, stanowią 
przedmiot bezpośredniego zainteresowania turysty i w większości przypad-
ków decydują o jego wyborach odnośnie miejsca spędzania czasu wolnego.  
To głównie one, będąc podstawowym elementem podaży turystycznej, skła-
dają się na atrakcyjność turystyczną obszaru i w znacznym stopniu decydują  
o wielkości ruchu turystycznego, jaki na nim występuje. Z prowadzonych 
przez autorkę badań wynika, że coraz więcej podmiotów z obszarów niepo-
siadających wybitnych walorów turystycznych poszukuje sposobów na włą-
czenie się w zachodzące na rynku turystycznym relacje podażowo-popytowe 
oraz inne, istotne dla potrzeb społeczno-ekonomicznych procesy. Jest to re-
alizowane drodze inwentaryzacji własnych zasobów endogennych, w szczegól-
ności zasobów dziedzictwa antropogenicznego, które nie zawsze jest czytelne, 
oczywiste i widoczne, w szczególności, gdy pozostaje w sferze niematerialnej3. 
Odkrycia z nim związane stają się często inspiracją do kreacji wyróżniających 
się na rynku produktów turystycznych i rozwoju lokalnego. 

Przedmiotem rozważań są polskie gminy – podstawowe jednostki ad-
ministracji terytorialnej kraju, które jako podmioty samorządne, posiadające 
ustawowy katalog zadań własnych do wykonywania na rzecz lokalnej wspólno-
ty i instrumenty do ich realizacji (uchwały prawa miejscowego, strategie, wła-
sny budżet) w znacznym stopniu odpowiedzialne są za własny rozwój i czyn-
niki go stymulujące, wśród których istotne znaczenie ma turystyka. Materiał 
ma charakter przeglądowo-systematyzujący, zawiera wnioski i analizy oparte  
o badania przeprowadzone metodami: desk reasarch, sondażu diagnostycznego 

2  Zob. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Warszawa 2005, s. 51; 
B. Mayer, Potencjał turystyczny. Zagadnienie przestrzenne [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, nr 590, Szczecin 2010, s. 9.
3  S. Osojca-Kozłowska, Dziedzictwo wybitnych astronomów – potencjał czy niewykorzystana 
szansa dla turystyki kulturowej Polski [w:] Turystyka kulturowa nr 3 (120), 2010, s. 180-181. 
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i studium przypadku kreacji produktów turystycznych w trzech miejscach, 
których potencjał turystyczny był na niskim poziomie, a które obecnie, wsku-
tek wdrożonych pomysłów, uznawane są za wyjątkowo atrakcyjne, generu-
ją ruch turystyczny i przyczyniają się do aktywności lokalnych społeczności  
i poprawy ich sytuacji materialnej. 

Turystyka jako czynnik rozwoju lokalnego 

Rozwój lokalny to proces dywersyfikacji oraz wzbogacania działalności 
gospodarczej i społecznej danego terytorium mający źródło w mobilizacji i ko-
ordynacji zasobów i energii, w którym znaczącą rolę odgrywają zasoby lokalne 
oraz podejmowane przez lokalną społeczność inicjatywy oddolne4, w szcze-
gólności w zakresie w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i utrzymania 
istniejących miejsc pracy bądź wzrostu zatrudnienia5. W opinii francuskiego 
badacza Guigou jest efektem solidarności lokalnej tworzącej nowe stosunki 
społeczne, oznaczającej wolę mieszkańców mikroregionu w zakresie walory-
zacji bogactw lokalnych, co razem kreuje rozwój gospodarczy6. Spoglądający 
na niego z polskiej perspektywy Brol definiuje rozwój lokalny jako regularne  
i zharmonizowane działania społeczności lokalnej, władz samorządowych oraz 
pozostałych podmiotów funkcjonujących na obszarze danej gminy, ukierun-
kowane na kreowanie nowych, a także poprawę istniejących walorów użytko-
wych gminy, tworzenie korzystnych warunków dla lokalnej gospodarki oraz 
zapewnienie ładu przestrzennego i ekologicznego7. 

Kreowanie rozwoju lokalnego dotyczy tworzenia nowych wartości, ta-
kich jak m.in.: nowe rodzaje działalności gospodarczej czy społecznej, nowe 
instytucje i firmy, nowe miejsca pracy, nowe produkty i usługi zaspokajające 
potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, wysoka jakość środowiska życia, atrakcyj-
ne oferty lokalizacyjne8. Jego efektem jest zaś poprawa sytuacji ekonomicznej 
i warunków życia ludności lokalnej społeczności, polepszenie jakości dóbr 

4  J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001, s. 46–49.
5 J. Kot, Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wyd. UŁ., Łódź 
2002, s. 14.
6  J. L. Guigou, Le développement local [w:] Correspondance Municipale, 1994, nr 246, s. 4. 
7  R. Brol, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, Prace Naukowe Akademii Eko-
nomicznej we Wrocławiu nr 785: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wrocław 1998, s. 11.
8  S. Korenik, Innowacja jako podstawa rozwoju lokalnego – próba syntezy doświadczeń z budowy 
strategii innowacji dla wybranych gmin i powiatów województwa dolnośląskiego [w:] Miejsce in-
nowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego – teoria i praktyka. Dolnośląskie 
Centrum Studiów Regionalnych, Prace Naukowe, Seria Konferencje, nr 7, 2007, s. 8.
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dostarczanych społeczeństwu9, zadowolenie mieszkańców i zaspokojenie ich 
aspiracji10.

Jednostki samorządu terytorialnego, zainteresowane wspieraniem lokal-
nego rozwoju szukając nowych, potencjalnych dróg, które mogłyby do nie-
go prowadzić, coraz częściej dostrzegają możliwości, jakie w związku z tym 
stwarza turystyka. Jako dynamicznie rozwijające się zjawisko społeczno-eko-
nomiczne jest ona dziedziną synergiczną w stosunku do wszystkich istotnych 
dla rozwoju lokalnego oraz regionalnego celów i jako jeden z podstawowych 
sektorów gospodarki, generuje wysoki poziom zatrudnienia ze względu na 
duże możliwości „usługotwórcze”11. Samorząd terytorialny oczekuje, że tu-
rystyka przyczyni się do ożywienia gospodarki, pobudzenia lokalnej przedsię-
biorczości i wzrostu dochodów budżetowych, gdyż gmina bezpośrednio uzy-
skuje dochody z rozwoju turystyki na swoim terenie poprzez ustalone podatki  
i opłaty lokalne jakich dokonują przedsiębiorstwa turystyczne oraz turyści12.

Relacje, jakie zachodzą na lokalnym rynku turystyki implikując wzrost 
ruchu turystycznego, przekładają się na zmiany w poziomie i strukturze do-
chodów przedsiębiorstw oraz samorządów gminnych. Ekonomiczna funkcja 
turystyki obejmuje jednak nie tylko dystrybucję zasobów finansowych i zyski 
przedsiębiorców turystycznych, ale także dobrobyt społeczności lokalnych 
oraz możliwości finansowania zachowania i rozwoju walorów turystycznych13.

O postrzeganiu turystyki jako czynnika rozwoju gmin świadczy ujmo-
wanie jej w strategiach rozwoju lokalnego, gdzie coraz częściej wskazywana 
jest jako odrębnego kierunek rozwoju gospodarczego, a także realizacja przez 
samorządy lokalne działań wpływających na rozwój funkcji turystycznej, do 
których zalicza się: inwestowanie w infrastrukturę turystyczną, promocję 
turystyczną, uczestnictwo w różnych gremiach i partnerstwach, edukację 
turystyczną mieszkańców. Konsekwencją tych działań ma być zwiększająca 
się liczba przedsiębiorstw, miejsc pracy, turystów odwiedzających gminę, co 

9  P. Malinowski, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w strategiach rozwoju gmin i jego 
wpływ na gospodarstwa domowe, Prace Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, nr 33, 
Warszawa 2004, s. 587.
10  A. Kożuch, Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego [w:] Instrumenty 
zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, Monografie i Studia Instytutu Spraw Pu-
blicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 9.
11  A. Gotowt-Jeziorska, Związek między rozwojem turystycznym a potencjałem społeczno-gospo-
darczym regionu [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu, J. Wyrzykowski (red.), Wrocław 
2007, s. 81.
12  P. Zmyślony, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wyd. AEP, Poznań, 2008, 
s. 24.
13  M. Kachniewska, E. Nawrocka, Turystyka jako przedmiot badań ekonomicznych [w:] Rynek 
turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna Wolters Kluwer, 2012, s. 15.
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wpłynie na oczekiwany wzrost zamożności gminy i regionu, w którym jest 
ona usytuowana oraz ich konkurencyjność.

Przyczynkiem zaangażowania się samorządu lokalnego w rozwój turysty-
ki na obszarze gminy winna być świadomość szerokiego oddziaływania jej na 
inne sektory gospodarki lokalnej i regionalnej. Obszary, na których rozwija 
się turystyka są postrzegane zarówno przez turystów jak i przedstawicieli biz-
nesu, w tym inwestorów, jako atrakcyjne. Powodowane to jest możliwościa-
mi, jakie stwarza na nich funkcja turystyczna, a więc generowaniem wymiany 
zagranicznej, zwiększaniem zatrudnienia i dobrobytu dla miejscowej ludności, 
przyciąganiem dodatkowego kapitału rozwojowego i promowaniem niezależ-
ności ekonomicznej. 

Rozwój turystyki a funkcja turystyczna gminy 

Funkcja turystyczna to całokształt działalności społeczno-ekonomicz-
nej obszaru skierowanej na obsługę turystów, z której wynika jej zdolność 
do zaspokajania określonych potrzeb turystycznych14 i którą miejscowość 
lub obszar spełnia w systemie gospodarki narodowej. Odnosi się do roli, 
jaką miejscowość, gmina, powiat, czy region odgrywa w większej całości 
przestrzennej - makroregionie, kraju, a nawet w skali świata15. Może ona rów-
nież oznaczać wewnętrzną specjalizację gminy w obsłudze ruchu turystycz-
nego, decydować o jej „tożsamości” gospodarczej, stanowiąc jej wyróżnik 
umożliwiający określenie typu danej jednostki przestrzennej wyrażający się 
w sformułowaniach takich jak np. gmina turystyczna, gmina uzdrowiskowa, 
miejscowość wypoczynkowa czy miejscowość narciarska16. 

Występowanie funkcji turystycznej na terytorium konkretnej wspólnoty 
lokalnej powoduje wzrost jej konkurencyjności, ograniczenie bezrobocia po-
przez tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój inwestycyjny oraz rozbudowę 
infrastruktury. Zważając na znaczenie turystyki w aktywizacji gospodarczej 
regionu, w gminie powinny być podejmowane działania i przedsięwzięcia 
turystyczne mające na celu wzmocnienie jej funkcji turystycznej, promocję 
 
 
 

14 A. Matczak, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski [w:] Turyzm, 5, 1989,  
s. 27–39; W. Kurek, (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,2008, s. 40.
15  J. Fischbach, Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych [w:] Turyzm, 1989, nr 5, s. 7–26.
16  P. Gryszel, Funkcja turystyczna jako inteligentna specjalizacja w kształtowaniu konkurencyjno-
ści regionów [w:] Ekonomiczne Problemy Turystyki 1(33), Szczecin 2016, s. 71.
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produktu turystycznego obszaru, wprowadzenie nowych rozwiązań oraz po-
mysłów związanych z rozwojem turystyki na jej terytorium17. 

Atrakcyjność turystyczna gminy

Rozwój gospodarki turystycznej uzależniony jest od wielu czynników, 
wśród których istotne znaczenie ma poziom atrakcyjności turystycznej, okre-
ślanej jako właściwość obszaru o charakterze uniwersalnym lub względnym, 
wynikająca z agregatu heterogenicznych elementów środowiska przyrodnicze-
go oraz pozaprzyrodniczego (np. krajobrazu naturalnego, klimatu, zabytków, 
atrakcji, historii, obiektów zagospodarowania turystycznego) i wpływająca na 
zainteresowanie ze strony turystów18 poprzez zdolność dostarczania im indy-
widualnych korzyści i zaspokajania ich potrzeb. O uniwersalności lub inte-
gralności charakteru atrakcyjności turystycznej decyduje możliwość wykorzy-
stywania tego obszaru dla różnych rodzajów turystyki oraz jego atrakcyjność 
dla ogółu turystów. 

Atrakcyjność turystyczna może być pojmowana także jako siła, z jaką 
obszar bądź występujący na niej terenie obiekt czy zjawisko, przyciąga od-
wiedzających. Stopień przyciągania przez dany obszar dotyczy określonego 
rodzaju turystyki i wiąże się z występowaniem na nim jakiejś unikalnej cechy 
odnoszącej się do środowiska naturalnego lub kulturowego bądź ilości wystę-
pujących w nim, właściwych mu obiektów i zjawisk, na które istnieje popyt 
danej formy ruchu turystycznego19. 

W naukach społecznych i praktyce turystycznej przyjmuje się, że o stop-
niu atrakcyjności turystycznej gminy, konkretnej miejscowości bądź jakiego-
kolwiek innego obszaru, decydują czynniki obiektywne, takie jak akumulacja 
walorów przyrodniczych i antropogenicznych, dostępność komunikacyjna, 
elementy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej oraz podaż usług zwią-
zanych z zagospodarowaniem, a także czynniki subiektywne, będące wynikiem 
percepcji obszaru ze strony turystów, inwestorów oraz jego mieszkańców. 

Podkreślenia wymaga fakt, że większość polskich gmin dysponuje za-
sobami niezbędnymi do rozwoju gospodarki turystycznej - posiada bowiem 
własne, oryginalne i niepowtarzalne walory, do których należy również 

17  A. Dołowy, Kooperacja podmiotów odpowiedzialnych za rozwój turystyki w regionie [w:] Rola 
turystyki w gospodarce regionu, J. Wyrzykowski (red.), WSH, Wrocław 2007, s. 59.
18  A. Kowalczyk, Fenomenologia przestrzeni turystycznej, Turyzm 2014, 24/1, s. 12.
19  A. Gardzińska, T. Mańkowski, D. Milewski, A. Tokarz, Region jako obszar badań systemu 
informacji turystycznej [w:] Informacja turystyczna, A. Panasiuk (red.), C.H. Beck, Warszawa 
2010, s. 83.
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dziedzictwo, w tym także to o charakterze niematerialnym. Odpowiedni po-
mysł, budżet i działania są w stanie uczynić z niego ważną dla rozwoju tury-
stycznego gminy atrakcję. 

Możliwości rozwoju turystycznego  
w gminach o niskim potencjale turystycznym  
na przykładach wsi Owidz, Bałtów i Pławna Dolna 

Brak walorów przyrodniczych takich jak np. góry, jeziora, akweny wod-
ne, parki narodowe, arboreta, itp. uniemożliwia występowanie na terenie 
gminy funkcji wypoczynkowej, a zbyt mała ilość walorów kulturowych, bez 
wybitnego ich wyróżnika – swoistego magnesu, sprawi, że zainteresowanie 
ze strony turystów kulturowych obszarem będzie niewielkie. Nie oznacza to 
jednak, że gmina cechująca się niskim poziomem potencjału turystycznego 
nie ma szans rozwinięcia na swoim terenie gospodarki turystycznej. Miejsco-
wości takie jak np. Bałtów, Krasiejów, Pławna Dolna, Owidz są przykładem 
na to, że można nadać obszarowi funkcję turystyczną i rozwinąć gospodarkę 
turystyczną, kształtując ją od podstaw, w oparciu o niematerialne dziedzictwo, 
jakie przetrwało tylko w przekazach ustnych, resztki uratowanego dziedzictwa 
materialnego, czy zupełnie nowy, nie zawsze związany z danym obszarem, 
pomysł. Aby tak się jednak stało, potrzebny jest przede wszystkim człowiek, 
gdyż to w jego głowie rodzi się idea i tylko on samodzielnie bądź w grupie jest 
w stanie doprowadzić do tego, by ją wcielić w życie. Dlatego za szczególny 
czynnik modyfikujący funkcje regionu i wpływający na rozwój turystyki uznaje 
się także kapitał społeczny. Umożliwia on tworzenie od podstaw potencjału 
turystycznego nawet w regionach pozbawionych wszelkich turystycznych. 
Podstawą rozwoju gospodarki turystycznej staje się wówczas pomysł  
i współpraca społeczności lokalnej, która może wytworzyć różnorodne atrakcje 
turystyczne – materialne i niematerialne, w tym np. eventy. Przykładem 
dobrych praktyk w zakresie wydarzeń specjalnych na obszarach pozbawionych 
wybitnych walorów turystycznych są festiwale, np. Festiwal Muzyczny Ryśka 
Riedla w Tychach, Festiwal w Jarocinie20.

Gruntowne poznanie dziedzictwa danego obszaru, w tym osób, które  
w przeszłości na jego terenie się urodziły, mieszkały, działały bądź zmarły  
i ich biografii umożliwia wykreowanie pomysłów, które następnie zrealizowane  

20  A. Grabowska, Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów [w:] Studia Ekonomiczne, 
nr 147, Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, UE w Katowicach, 2013, 
s. 80.
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i odpowiednio promowane mogą wpłynąć pozytywnie na rozwój miejscowo-
ści, które nie posiadają wielu interesujących zabytków dla turystów kulturo-
wych czy miejsc dla turystyki wypoczynkowej. W większości przypadków to 
właśnie naturalne, autentyczne, a więc oparte o prawdziwe historie dziedzic-
two, stanowi o genius loci danego miejsca i zapewnia mu wyjątkowość21. Poni-
żej zaprezentowano przypadki atrakcji turystycznych z Polski, które stworzo-
no i rozwinięto w miejscach, gdzie przed ich wykreowaniem ruch turystyczny 
praktycznie nie istniał. 

Studium przypadku:  
Bałtowski Kompleks Turystyczny 

Bałtów to niewielka wieś, w gminie o tej samej nazwie, w powiecie 
ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim. Gminę zamieszkuje około 
4000 osób, które w większości do lat 90. prowadziły gospodarstwa rolne oraz 
uzyskiwały dochód z zatrudnienia w zakładzie przetwórstwa metalurgicznego  
w pobliskim Ostrowcu Świętokrzyskim. Po transformacji gospodarczej, jaka 
dokonała się w Polsce w latach 90., wielu bałtowian straciło pracę i środki 
do życia. W 2003 roku poziom bezrobocia na obszarze gminy wynosił 29%.  
W tym samym roku w dwóch lokalnych organizacjach: Stowarzyszeniu Bałt  
i Stowarzyszeniu Delta, które próbowały zaktywizować obszar i bezrobotnych 
mieszkańców, pojawił się pomysł, by otworzyć pierwszy w Polsce park dino-
zaurów. Inspirację do tego stanowiły odkryte przez naukowców w skale nieopo-
dal Bałtowa odciski śladów górnojurajskich dinozaurów. Pomysł zrealizowano  
w 2004 r. pozyskując na ten cel część środków zewnętrznych. Do 2005 roku 
w parku, w którym zgromadzono naturalnej wielkości rekonstrukcje dino-
zaurów zatrudnienie znalazło 80 mieszkańców, a turyści – rodziny z dziećmi  
z całej Polski - zaczęli masowo wizytować obiekt. Ruch turystyczny był na 
tyle duży, że park zarabiał na siebie oferując pracę coraz większej liczbie osób  
i zaczął też rozwijać swoją infrastrukturę, w efekcie czego stworzono Bałtowski 
Kompleks Turystyczny. Złożyły się na niego atrakcje takie jak: Zwierzyniec 
Bałtowski, Park Rozrywki, Kino Emocji Cinema 5D, Rollercoaster, Prehisto-
ryczne Oceanarium, Ośrodek Jazdy Konnej „Kraina Koni”, Wioska Czarow-
nic „Sabatówka”, Polska w Miniaturze, Stacja Narciarska „Szwajcaria Bałtow-
ska”, Wioska Świętego Mikołaja oraz 5 domków gościnnych. 

21  S. Osojca-Kozłowska, Dziedzictwo wybitnych astronomów – potencjał czy niewykorzystana 
szansa dla turystyki kulturowej Polski [w:] Turystyka kulturowa nr 3 (120), 2010, s. 180-181. 
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Kompleks zajmuje obszar około 100 ha i jest najbardziej zróżnicowanym 
pod względem atrakcji obiektem rozrywkowym w Polsce. Zyski, jakie przy-
nosi, pozwoliły na to, by stowarzyszenie Delta otworzyło 3 podobne parki – 
dwa w Polsce – w Krasiejowie na Opolszczyźnie i w Solcu Kujawskim w woj. 
kujawsko-pomorskim i jeden w USA.

Studium przypadku: Grodzisko Owidz 

Owidz to niewielka wieś na Kociewiu, w okolicach Starogardu Gdań-
skiego, zamieszkała przez niespełna 600 mieszkańców, która przez lata niczym 
specjalnym się nie wyróżniała. Z tego powodu oraz bliskości Bałtyku odda-
lonego o 45 minut drogi, jej mieszkańcy zupełnie nie myśleli o tym, by na 
jej obszarze rozwijać turystykę. Zmieniło to się, gdy odkryto i potwierdzo-
no informację, że na jej obszarze w XI wieku, istniał drewniany gród, jeden 
z większych w tamtych czasach. Wówczas pojawił się pomysł, by wykonać 
jego rekonstrukcję i ożywić Owidz turystycznie. Inwestycję w partnerstwie ze 
środków unijnych zrealizowały: Gmina Miejska Starogard Gdański i Lokalna 
Grupa Działania „Chata Kociewia”. Zakończono ją w 2012 roku i udostęp-
niono turystom. 

W Owidzu na terenie obiektu działają: jedyne w Europie Muzeum Mito-
logii Słowiańskiej, restauracja, tor łuczniczy, amfiteatr z krytą sceną, camping 
wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, przystań kajakowa, mały hotel, par-
king dla turystów indywidualnych i autokarowych. Turystów odwiedzających 
Owidz obsługują jego mieszkańcy, dla których w grodzisku stworzono miej-
sca pracy. Odpowiadają oni także za prace przy eventach, wśród których du-
żym zainteresowaniem cieszy się organizowany od kilku lat Festiwal Mitologii 
Słowiańskiej, na który przyjeżdżają miłośnicy Słowian z Polski i zagranicy. 

Miejscowość, która przez lata była omijana przez turystów, z jednej 
strony ze względu na niefortunne położenie (bliskość Bałtyku i oddalonego  
o 60 km Gdańska), z drugiej na brak atrakcji turystycznych, które mogłoby 
skłonić do wizyty w niej, dzięki wykonanej ze środków unijnych rekonstruk-
cji grodu, zaczyna odżywać i zyskiwać popularność.

Studium przypadku:  
Pławna Dolna Magiczne Miejsce

Pławna Dolna to wieś położona w województwie dolnośląskim, w po-
wiecie lwóweckim, niedaleko Lubomierza, zamieszkała przez około 600 osób. 
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Do jednego z jej starych domów pod koniec lat 90. przeprowadził się Dariusz 
Miliński z Cieplic – artysta, malarz, scenograf, reżyser, który zaczął zmieniać 
oblicze tej miejscowości. Dzięki jego kreatywności wieś Pławna zyskała własny 
charakter, naznaczony przez sztukę. Stała się miejscem regularnych plenerów 
i warsztatów artystycznych. Atrakcją turystyczną została w 2008 roku, gdy 
w jej przestrzeni stanął imponujący, drewniany gród rycerski, pełen charak-
terystycznych dla dłuta Milińskiego, niekiedy zaskakujących, drewnianych 
rzeźb. W niedługim czasie do grodu dołączył kolejny obiekt - zachwycający 
wyposażeniem i innowacyjnym - jak na czas powstania - połączeniem słów, 
dźwięków, światła - Zamek Legend Śląskich, który stał się ważnym dla ro-
dzin z dziećmi i wycieczek szkolnych produktem turystycznym. W zamku, jak  
w całej wsi- wszystko jest magiczne. Rządzą w nim olbrzymie, ruchome, wy-
konane z drewna, sugestywnie wyglądające lalki, które podczas pociągania 
przez wizytujących za sznurki ożywają, by opowiedzieć bądź wyśpiewać im 
historie z krainy Ducha Gór. Każda legenda prezentowana jest w niezwykłej, 
zmieniającej się scenerii, przez inne lalki, co tworzy niesamowity klimat, do-
starcza cennej wiedzy oraz pozwala zrozumieć, jak działa teatr lalkowy, gdyż 
jego odbiorcy mogą samodzielnie tchnąć życie w każdą lalkę i czuć realizato-
rami niezwykłego spektaklu. Dla wielu jest to inspirujące przeżycie. 

W różnych częściach wsi Pławna odwiedzający mogą napotkać rzeźby 
będące dziełem Milińskiego oraz jego przyjaciół. Jednym z kontrowersyjnych 
dzieł, ale powodującym zwiększanie się ruchu turystycznego, było wybudo-
wanie przez artystę Arki Noego, w której wnętrzu powstało muzeum sztuki 
sakralnej. W magicznym kompleksie powiększanym systematycznie o nowe 
elementy mieści się także Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych - jedyne 
takie miejsce w Polsce, które prezentuje bolesny „skutek” drugiej wojny świa-
towej opowiadając historie masowych przesiedleń. Dzięki rozwiniętej przez 
Milińskiego wizji idei turystycznej domostwa wielu mieszkańców zmieniły 
się na agroturystyki, restauracje, sklepy z pamiątkami. Niektórzy mieszkańcy 
znaleźli zatrudnienie u swojego sąsiada. 

Podsumowanie

Mając świadomość, iż turystyka może być czynnikiem wielu pozytyw-
nych przemian wspólnoty lokalne oraz władze samorządowe gmin, które 
nie mają charakteru typowo turystycznego, winny upatrywać w niej także 
możliwości swojego rozwoju i troszczyć się o to, by obszar, który zamiesz-
kują, stał się atrakcyjny dla odwiedzających. Nawet jeśli gmina nie posiada 
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imponujących walorów, może stać się atrakcyjna turystycznie. Wystarczy 
dobry pomysł i inicjatywa oddolna, by przygotować coś, co może stać się  
w oczach odwiedzających atrakcją i sprawić, że gmina dołączy do uczestników 
rynku turystycznego. Z przedstawionych studiów przypadków wynika, że:

- można rozwijać turystykę w miejscowościach, które nie dysponują żad-
nymi materialnymi walorami turystycznymi i angażować w to lokalne 
społeczności, dla których może być to szansa na aktywizację zawodową,

- do rozwoju turystyki na obszarach pozbawionych wyrazistych walorów 
turystycznych przede wszystkim potrzebny jest pomysł, którego – jak 
wskazują przykłady Bałowa i Owidza - warto szukać jednak w naturze  
i kulturze miejsca, które chcemy turystycznie zaktywizować.

Działania związane z kreowaniem produktu turystycznego obszaru o ni-
skim bądź zerowym potencjale turystycznym wymagają jednak zarówno po-
szerzenia edukacji na temat turystyki przez społeczność lokalną, władze samo-
rządowe i urzędników, a także opracowania strategii rozwoju, która umożliwi 
skuteczną realizację, a następnie komercjalizację produktu, z którego korzyści 
powinna czerpać cała lokalna wspólnota. 
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TOURISM AND THE ART OF CREATION. 
OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE TOURISM FUNCTION IN COMMUNES  
WITH LOW TOURISM POTENTIAL

Summary: The study focuses on tourism as a socio-economic phenomenon 
that is a catalyst for the development of countries, regions and local com-
munities. The main focus of the considerations are communes whose tourist 
potential was assessed as low, and which, thanks to the determination of local 
communities, turned into places attractive to tourists and at the same time 
contributed to local development. The analysis of their cases made it possible 
to distinguish steps that can be taken by other entities that want to develop 
through tourism, and which do not have outstanding tourist values   that en-
sure their natural interest on the part of tourists. The text is reviewing and sys-
tematising, it contains conclusions and analyzes based on research carried out 
using the following methods: desk reasarch, diagnostic survey and case study 
discussing the way of creating tourism products in three Polish municipalities.

Keywords: Tourism, tourist economy, local development, tourist potential, 
tourist attractiveness.
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METODOLOGY OF DEVELOPING 
NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

STRATEGIES AND COMPERATIVE 
ANALYSIS OF NATIONAL SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT STRATEGIES  
OF THE EUROPEAN UNION 

MEMBER STATES

Abstract: The purpose of this paper is to create methodology of developing 
and to determine core elements of exemplary, comprehensive, universal 
and reliable National Sustainable Development Strategy (further referred to  
as NSDS) with replication possibilities by any state as well as to explore 
the degree of cohesion of 27 NSDSs prepared by EU member states with 
the1 exemplary one. This study employed triangulation of research methods 
including an in-dept analysis of international literature in the field of 
sustainability and NSDSs and other publications in the field but most 
importantly of NSDSs developed by 27 EU member states; designing an 
exemplary and replicable NSDS for any state and a critical, comparative 
analysis of NSDSs and accompanying documents to determine their level of 
cohesion with the individually tailored strategy on the basis of individually 
designed sixty two dependent binary variables. The findings suggest that 
NSDSs developed by 27 EU member states present an overall very high level 
of cohesion with the exemplary strategy. The research results have practical 
implications for any member states.

Keywords: Sustainability, sustainable development, National Sustainable 
Development Strategies, European Union.

1  Associate profesor, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydział Inżynierii 
i Zarządzania.
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Introduction

This paper provides an overview of the origin of the concept of sustainable 
development (further referred to as SD) by going far back to its roots in 18th 
century. It shows how sustainability evolved through the centuries to finally 
shift in the latter half of the 20th century and to occupy the centre stage in 
development discourses. It also shows how sustainability goals can be reached 
on the state level with a focus on European Union member states. The goal  
of this paper is to determine core elements and framework of developing 
NSDS but also to explore the degree of cohesion between uniquely designed 
NSDS with the NSDSs prepared by all EU member states. Therefore, this 
paper with implications for academics as well as practitioners can serve 
governments and policy makers.

Theoretical background

There are plentiful existing strategy definitions in literature. Alfred D. 
Chandler, Jr., defined strategy as “the determination of the basic long-term 
goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and 
the allocation of resources for carrying out these goals” (Alfred D. Chandler, 
Jr., 1962). While Robert N. Anthony, author of one of the books that laid 
the foundation for strategic planning - Planning and Control Systems (1965), 
didn’t give his own definition of strategy. Instead, he used one of Kenneth 
R. Andrews’s presented in an unpublished paper: “the pattern of objectives, 
purposes or goals and major policies and plans for achieving these goals stated 
in such a way as to define what business the company is or is to be in and 
the kind of company it is or is to be” (Anthony, 1965). In 1980 Kenneth 
Andrews, updated that definition of strategy into: “the pattern of decisions 
in a company that determines and reveals its objectives, purposes or goals, 
produces the principal policies and plans for achieving those goals, and defines 
the range of businesses the company is to pursue, the kind of economic and 
human organization it is or intends to be, and the nature of the economic and 
non-economic contribution it intends to make to its shareholders, employees, 
customers, and communities” (Andrews, 1980). The same year M. Porter 
defined much narrower definition of strategy as “a broad formula for how  
a business is going to compete, what its goals should be, and what policies will 
be needed to carry out those goals” (Porter,1980).
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For the purpose of this paper, the updated in 1980 definition of Kenneth 
Andrews will be binding. 

The negative environmental impact of economic growth was already 
described in the ancient Roman, Greek, Egyptian, and Mesopotamian 
civilizations (Du Pisani, 2007). Nevertheless, the concept of sustainable 
development (as we understand it now) dates back to the 18th century 
when it solely concerned foresting. (Meadows, 1972). The German forestry 
scientist Hans Carl von Carlowitz described in 1713 in his book Sylvicultura 
Oeconomica the phenomenon of the massive consumption of wood for ship-
building, construction, mining and others leading to a risk of shortages of 
wood in Europe (Van Zon H., Kuipers K., 2002). The 19th century shifted to 
coal and 20th century to oil as most important natural resource and source of 
energy and brought the subject of non-renewable resources (Du Pisani, 2007).

For two centuries, the concept of sustainability evolved but it was only 
in the second half of the 20th century that its significance raised drastically.  
At that time, the term sustainability was for the first time defined in the 
Oxford Dictionary as “The ability to be maintained at a certain rate or level” 
(Oxford English Dictionary, 1989).

In 1987, the World Commission on Environment and Development 
defined SD as an ethical concept and provided its definition: “Sustainable 
Development is a development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs“ 
(Ebner, Baumgartner, 2014). The definition contains two key concepts: the 
concepts of “needs” and the concepts of “ability”. The needs are on one hand 
the needs of the world’s poor and on the other hand the needs of unlimited 
development of organisations with the use of technology. At the same time, 
it defines the ability of the environment to meet changes by technology 
over a long time horizon, concerning not only current abilities and needs 
but also those of future generations. Thus, the goals of economic and social 
development must be defined in terms of sustainability in developed countries 
as well as in developing ones (Ebner, Baumgartner, 2014).

The concept of sustainable development formed the basis of the United 
Nations Conference on Environment and Development held in Rio de 
Janeiro in 1992. The summit marked the first international attempt to draw 
up action plans and strategies for moving towards a more sustainable pattern 
of development. (Report of the United Nations conference on environment 
and development (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992) Annex I Rio declaration 
on environment and development).
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In 2015, countries adopted the 2030 Agenda for Sustainable 
Development and its 17 Sustainable Development Goals. For that purpose, 
the United Nations has adopted the same definition of sustainable 
development as the World Commission on Environment and Development 
(The Sustainable Development Goals Report, 2017).

A national sustainable development strategy (NSDS) is defined by United 
Nations as “a coordinated, participatory and iterative process of thoughts and 
actions to achieve economic, environmental and social objectives in a balanced 
and integrative manner.” (Department Of Economic and Social Affairs, UN) 

There are no feasible or desirable ‘blueprints’ for an effective NSDS,  
as institutions, capacities and sustainable development priorities differ across 
countries. Therefore, every country has to determine by itself how to develop 
and implement strategies for achieving its sustainable development goals.  
It is important to stress that is not the name, but the process and principles 
content that qualifies a strategy as an NSDS.

However, five principles that distinguish an NSDS have been derived: 

(1) country ownership and commitment; 
(2) integrated economic, social and environmental policy across sectors, 

territories and generations; 
(3) broad participation and effective partnerships; 
(4) development of the necessary capacity and enabling environment; 
(5) focus on outcomes and means of implementation (United Nations,  

Division for Sustainable Development).

This paper is amongst others to determine core elements and framework 
of developing NSDSs in their most comprehensive, universal, replicable and 
reliable form.

Study. Materials and Methods

This study employed triangulation of research methods. In the first stage, 
an in-dept analysis of international literature in the field of SD and NSDSs 
and other publications and actions of International and Intergovernmental 
Organisations such as the United Nations and European Sustainable 
Development Network (ESDN) in the field but most importantly of NSDSs 
from a period of 1997 – 2020, developed by 27 EU member states were 
reviewed. The total number of sourced documents equals seventy four.  
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The in-dept source analysis was performed in order to obtain in the stage two 
of the study the basis for:

- the selection of issues to be included in the research,
- creating methodology of developing and determining the core elements 

of exemplary comprehensive, universal and reliable NSDSs with 
replication possibilities by any state. 

Correct definition of the study issues was necessary to ensure its credibility.
The main research instrument (in stage three) was a critical comparative 

analysis of in total fifty two NSDSs as well as their updates, strategic challenges 
of NSDS, further elaborations on NSDS and Voluntary National Reviews of 
the documents developed by 27 European Union member states. On the basis 
of the data set available, sixty two dependent binary variables were defined. 
They reflect complexity, versatility and are tools to determine the level of 
cohesion of the 27 surveyed NSDSs with the exemplary strategy tailored in 
stage two of the study.

The dependent binary variables were defined and grouped as follows:

1. Two binary variables in general category reflecting presence of horizontal 
and vertical integration in NSDS: var_gen (var_gen_1, var_gen_2) 
respectively; general binary variable 1 equals to 1 if the horizontal 
integration is foresaw in NSDS and 0 otherwise, general binary 
variable 2 equals to 1 if the vertical integration is foresaw in NSDS and  
0 otherwise.

2. Nineteen binary variables representing economic categories of NSDS:  
var_econ (var_econ_1, var_econ_2_1 - var_econ_2_3, var_econ_3_1 - var_
econ_3_7, var_econ_4_1, var_econ_4_2, var_econ_5_1, var_econ_5_2, 
var_econ_6, var_econ_7_1, var_econ_7_2, var_econ_8), where:

• var_econ_1 represents integrating SD into public policies, 
legislations and regulations;

• var_econ_2_* embodies financial systems incentives for SD reflected 
in taxation system (var_econ_2_1), environmental fees (var_
econ_2_2), public aids (var_econ_2_3) in order to better adapt it, 
to render it more coherent and to integrate environmental criteria;

• var_econ_3_* exemplifies integration of SD into: governmental, 
private sector and civil society (var_econ_3_1), corporate strategy 
by all types of institutions and companies including small and 
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medium-sized companies and very small companies as well as 
all sectors (var_econ_3_2), goods and services (var_econ_3_3), 
production process (var_econ_3_4), encouraging changes in 
consumption pattern (var_econ_3_5), to implement a policy of 
administration eco-responsibility (var_econ_3_6), permit and 
certificate markets (var_econ_3_7);

• var_econ_4_* stands for innovations, especially supporting 
innovations leading to SD (var_econ_4_1) and better mobilising 
research in the service of sustainable development (var_econ_4_2);

• var_econ_5_* denotes investments in the fields of increase socially 
responsible investment (var_econ_5_1) and increase investments 
leading to SD (var_econ_5_2);

• var_econ_6 signifies reducing inequalities between regions;

• var_econ_7_* embodies international collaboration in the fields of 
trade (var_econ_7_1) and development (var_econ_7_2);

• var_econ_8 stands for maintaining macroeconomic stability.

Each of the binary variables equal to 1 if the category is foresaw in NSDS 
and 0 otherwise. 

3. Seventeen binary variables reflecting presence of each of the categories of 
social aspects in NSDS: var_soc (var_soc_1, var_soc_2_1 - var_soc_2_9, 
var_soc_3, var_soc_4, var_soc_5_1 - var_soc_5_3, var_soc_6, var_
soc_7), where:

• var_soc_1 represents combating poverty;

• var_soc_2_* signifies combating social exclusion due to gender 
(var_soc_2_1), age (var_soc_2_2), disabilities (var_soc_2_3), sexual 
preferences (var_soc_2_4), religion (var_soc_2_5), political views 
(var_soc_2_6), material status, (var_soc_2_7), of immigrants (var_
soc_2_8), of refugees (var_soc_2_9);

• var_soc_3 stands for curricular and extracurricular education for 
sustainable development;

• var_soc_4 denotes providing the public with reliable and transparent 
information on sustainable development;

• var_soc_5_* embodies equal access to education (var_soc_5_1), 
justice (var_soc_5_2) and healthcare system (var_soc_5_3);

• var_soc_6 exemplifies environmental health;
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• var_soc_7 signifies transparency of public institutions and 
independent jurisdiction and justice system.

Each of the binary variables equal to 1 if the category is foresaw in NSDS 
and 0 otherwise. 

4. Twenty six binary variables reflecting presence of each of the categories of 
ecological aspects in NSDS: var_ecol (var_ ecol_1, var_ ecol_2_1 - var_ 
ecol_2_4, var_ ecol_3, var_ ecol_4_1 - var_ ecol_4 _3, var_ ecol_5_1 

- var_ ecol_5_6, var_ ecol_6_1 - var_ ecol_6_3, var_ ecol_7_1 - var_ 
ecol_7_6), where:

• var_ ecol_1 embodies proactive policies for fighting climate change;

• var_ ecol_2_* exemplifies conservation of environments: marine 
and coastal ecosystem, not applicable in case of Austria, Czech 
Republic, Hungary, Luxembourg and Slovakia (var_ ecol_2_1), air 
(var_ ecol_2_2), soil (var_ ecol_2_3) and forests (var_ ecol_2_4);

• var_ ecol_3_* signifies preservation of biological diversity;

• var_ ecol_4_* denotes sustainable agriculture and fisheries: 
encourage new methods of agricultural development moving in 
the direction of SD (in particular organic farming and integrated 
farming) without compromising the economic balance of the 
farms (var_ ecol_4_1), integration of the externalities of agriculture,  
by contributing to increasing positive external effects and to 
decreasing negative external effects through the available financial 
tools, the eco conditionality of aids, agri-environmental measures 
and the polluter - payer principle (var_ ecol_4_2) and sustainable 
salt-water fishing (var_ ecol_4_3);

• var_ ecol_5_* represents sustainable energy: energy efficiency  
of buildings, both new and existing (var_ ecol_5_1), energy 
efficiency in industry (var_ ecol_5_2), optimising the conventional 
energy circuits (var_ ecol_5_3), increase investments in renewable 
energy sources (var_ ecol_5_4), increasing research efforts on 
new technologies regarding energy (var_ ecol_5_5) and analysis  
of territorial vulnerability to energy constraints (var_ ecol_5_6);

• var_ ecol_6_* stands for waste policy (var_ ecol_6_1), circular 
economy (var_ ecol_6_2) and raw material policy (var_ ecol_6_3);

• var_ ecol_7_* represents sustainable transportation, especially 
sustainable mobility on national, regional, urban and private level 
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(var_ ecol_7_1), aids for public transportation (var_ ecol_7_2), 
pricing instruments (var_ ecol_7_3), fuel taxes (var_ ecol_7_4), 
infrastructure planning including creation of green areas (var_ 
ecol_7_5), optimisation of road usage and traffic management (var_ 
ecol_7_6);

Each of the binary variables equal to 1 if the category is foresaw in NSDS 
of UE member state and 0 otherwise. 

The total number of points amassed exploiting 62 binary variables allows 
to determine the level of cohesion of the population of the 27 NSDSs with 
the exemplary one and on that basis to categorize each outcome in one out of 
five possible groups representing the level of cohesion:

- 60 points and above – excellent level;
- 50 – 59 points – very good level;
- 40 – 49 points – good level;
- 30 – 39 points – satisfactory level;
- 0 – 29 points – non - satisfactory level.

The main obstacle of this analysis was the incoherence in reporting  
on the matter, different schedules, indicators and categories covered.

Analysis and results

Firstly, on the basis of in-depth study of international literature 
positions in the field of sustainability and NSDS, publications and actions 
of International and Intergovernmental Organisations, European Sustainable 
Development Network (ESDN) and most importantly on NSDSs developed 
by 27 European Union member states, methodology of developing exemplary 
comprehensive, universal and reliable NSDS with replication possibilities by 
any state was tailored. It should contain the following framework and core 
elements: 

I. General
1. horizontal intergartion of the strategy
2. vertical intergartion of the strategy

II. Economic
1. Integrating SD into public policies to extend the integration 

of sustainable development into legislations and regulations 
encouraging economic agents (companies, households, local  
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authorities, etc.) to reduce the environmental impacts for which 
they are responsible and to alter their behavior in favor of SD.

2. Introduction of financial systems incentives:
a. taxation system
b. environmental fees
c. public aids in order to better adapt it, to render it more 

coherent and to integrate environmental criteria.
3. Encouraging the integration of sustainable development in 

governmental, private sector and civil society: 
a. corporate strategy by all types of institutions and companies 

including small and medium-sized companies and very small 
companies as well as in all sectors (trade, craft, rural and 
services sectors)

b. Integrating SD into goods and services
c. Integrating SD into production process
d. Encouraging changes in consumption pattern
e. to implement a policy of administration eco-responsibility
f. permit and certificate markets

4. Innovation
a. Supporting innovations leading to SD
b. Better mobilising research in the service of SD

5. Investments
a. increase socially responsible investment
b. increase investments leading to SD

6. Reducing inequalities between regions - receiving coordinated 
public aid such as major town projects, natural parks, regions 
or conurbations; urban renovation program; rehabilitation of 
uncultivated or abandoned areas; equal access to collective services 
and shall promote local urban management; equal income between 
regions. 

7. International collaboration
a. trade
b. development

8. Maintaining macroeconomic stability 
III. Social

1. Combating poverty
2. Combating social exclusion based on 
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a. Gender 
b. Age 
c. Disabilities
d. Sexual preferences
e. Religion
f. Political views
g. Material status
h. Of immigrants
i. Of refugees

3. Curricular and extracurricular activities, environmental education 
for SD and better integrating this into the professional training 
curriculum in all levels of education.

4. Providing the public with reliable and transparent information on 
SD. 

5. Equal access to
a. Education 
b. Justice system 
c. Healthcare system 

6. Environmental health
7. Transparency of public institutions and independent jurisdiction 

and justice system
IV. Ecological

1. Introduction proactive policies for fighting climate change
2. Conservation of environments: 

a. Marine and coastal ecosystem (not applicable in case of Austria, 
Czech Republic, Hungary, Luxembourg and Slovakia)

b. Air 
c. Soil
d. Forests

3. Preservation of biological diversity of cultivated species in the 
production systems, to characterise this diversity, to assess it and to 
enable its sustainable use

4. Sustainable agriculture and fisheries:
a. encourage new methods of agricultural development moving 

in the direction of SD (in particular organic farming and 
integrated farming) without compromising the economic 
balance of the farms
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b. integration of the externalities of agriculture, by contributing 
to increasing positive external effects and to decreasing 
negative external effects through the available financial tools, 
the eco conditionality of aids, agri-environmental measures 
and the polluter - payer principle

c. sustainable fishing
5. Energy

a. Energy efficiency of buildings both new and existing
b. Energy efficiency in industry 
c. Optimising the conventional energy circuits
d. Renewable energy sources - increase investments 
e. Increasing research efforts on new technologies regarding 

energy 
f. Analyse territorial vulnerability to energy constraints

6. Policies
a. Waste
b. Circular economy
c. Raw materials

7. Transportation 
a. Sustainable mobility on national, regional, urban (in 

collaboration with the local authorities) and private level 
(driving behaviour)

b. Aid for public transportation
c. Pricing instruments
d. Fuel taxes
e. Infrastructure planning including creation of green areas
f. Optimisation of road usage and traffic management

Secondly, on the basis of exemplary strategy tailored in the first part of 
this study, NSDSs developed by 27 European Union member states (research 
population) were analyzed in order to determine the level of their cohesion 
with the exemplary one with the use of 62 binary variables and on that basis 
categorized in one out of five possible outcome groups depending on the level 
of cohesion. 

The results of the analysis indicate that only 2 countries (Denmark 
and Finland) out of 27 surveyed (7,41% research population) qualified to 
the highest cohesion group, while majority of countries 17 of 27 (62,96%)  
was categorised in the very good cohesion level group. It is worth stating 
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that in this group, two countries: France and Germany obtained the level of  
59 points which places them on the boarder of 1st and 2nd highest cohesion 
groups. Third group of cohesion with good level is represented by the 
remaining 8 countries: Bulgaria, Estonia, Greece, Hungary Malta, Poland, 
Slovakia and Slovenia (29,63% of the research population). None of the 
surveyed countries were qualified below the good level of cohesion. 

The detailed results of this part of the survey are presented on Chart 1. 

Chart 1. The overall level of cohesion of NSDSs

Source: Own.

With number of variables observations equal to 62 (N = 62), the average 
cohesion coefficients var_av equals to 52. The same value states for the median 
(var_med) and the mode (var_mode) cohesion coefficients of the population 
while the minimum total value of coherent binary variables of the study var_
min reached the level of 40 with the maximum score represented by var_max 
at the level of 62 (full cohesion). The range cohesion variables (var_range) 
equals to 22. Standard deviation of mean of the entire population (var_stdev) 
obtained the value 5,08 which indicates that the variables are clustered closely 
around the average of the population. The statistical data of the population 
analysis are aggregated in Table 1. Statistical analysis of the data collected 
from the 27 NSDSs prove the very high level of cohesion with the exemplary 
strategy as well as high concentration of the results with low level of standard  
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deviation which demonstrates the low level of alteration in approaching the 
development of NSDS between all EU member states. 

Table 1. Statistical coefficients on binary variables measure of cohesion of NSDSs

Coefficient Value

var_av 52,00

var_med 52,00

var_mode 52,00

var_min 40,00

var_max 62,00

var_range 22,00

var_stdev 5,08

N 62

Source: Own calculations.

Moreover, the analysis shown that in case of all countries of the research 
population, the NSDS takes into account both horizontal integration - 
elaborated through the coordination of all Government ministries and vertical 
integration with regional representatives as equally important advisory and 
implementation parties. Similarly, the whole surveyed population took into 
account the following categories in their NSDSs: supporting innovations 
leading to SD, better mobilising research in the service of SD, increase 
investments leading to SD, combating poverty and social exclusion due to age 
and material status, equal access to education, introducing proactive policies 
for fighting climate change, conservation of soil and increase investments in 
renewable energy sources. That shows that 10 out of 62 survey variables are 
foreseen in NSDSs by all EU member states. 

On the contrary, the least represented categories in NSDSs were: fuel 
taxes which were taken into account only in 25,93% of cases out of the 
entire population, environmental health was taken into account in as little as 
33,33% research cases, analysis of territorial vulnerability to energy constraints 
was present in 44,44% of NSDS, combating social exclusion due to sexual 
preferences was a subject of 48,15% cases of the social pillar of SD, financial 
systems incentives for SD in a form of environmental fees was considered 
in 55,56% surveyed NSDSs and certificate markets covered in 59,26% of 
cases. In the category of Marine and coastal ecosystem, the calculations were 
performed on 22 out of 27 countries as Austria, Czech Republic, Hungary, 
Luxembourg and Slovakia were excluded from this criterium. 
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The detailed representation of each binomial variable coverage is 
presented on Chart 2.

Chart 2. Representation of each binomial variable

Source: Own.

This paper with implications for academics as well as practitioners can 
serve governments, policy makers and others. Nevertheless, the research 
subjects were NSDSs developed in the period of 1997 – 2020 and not all of 
them were further reviewed or updated. Moreover, the research does not take 
into account the real-life implementation but is only a pure subject of NSDS. 
The implementation of NSDS will be a subject of further survey. 

Summary

The survey allowed to create methodology of developing and propose 
core elements of universal, exemplary, comprehensive and replicable NSDS 
and also with the use of critical, comparative analysis and statistical tools 
to draw a conclusion that the overall level of cohesion of NSDSs of 27 
EU member states with the exemplary one can be categorized to very high 
with high concentration of the results and low level of standard deviation 
demonstrating the low level of alteration in approaching the development 
of NSDS between all EU member states. The research results have practical 
implications for any member states.
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BADANIE RÓŻNIC  
 W EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW 

PODCZAS PRACY ZDALNEJ

Streszczenie: W obecnym czasie praca zdalna jest popularnym tematem 
wśród firm ze względu na sytuację epidemiczną SARS-COV2 panującą od 
marca 2020 roku (do chwili obecnej 1,5 roku). Praca zdalna jest stosunko-
wo nowym terminem prawnym określającym formę pracy wykonywanej poza 
jednostką organizacyjną pracodawcy, jednak inne jej odmiany jako home office 
były często stosowaną formą pracy. Rozpoczęcie pracy w formie zdalnej wiąże 
się z wieloma wyzwaniami dla pracowników oraz pracodawców. Pojawia się 
również wiele pytań związanych z poziomem efektywności pracownika, ja-
kości wykonywanej przez niego pracy, ergonomii nowego miejsca pracy czy 
samopoczucia. W celu odpowiedzenia na powyższe pytania oraz dokładne-
go zbadania poziomu satysfakcji firm z szeroko pojętej branży produkcyjnej  
z przejścia na formę zdalną, Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie podjęło 
się przeprowadzenia badania różnic w efektywności pracowników przy stoso-
waniu pracy zdalnej, którego wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule. 

Słowa kluczowe: Praca zdalna, badania ankietowe, pandemia SARS-COV2

Wstęp

Praca zdalna jest obecnie jednym z częściej poruszanych tematów wśród 
pracodawców oraz pracowników różnych branż. Konieczność poruszania 
oraz wdrażania tego pojęcia w realia pracownicze wyniknęła m.in. z pandemii 
SARS-COV2, która wybuchła w marcu 2020 roku. W tym okresie, wiele firm 

1  Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Sta-
nisława Staszica w Krakowie, Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie.
2  Inż., Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Krakowie, Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie.
3  Mgr inż., Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-Hutni-
cza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie.
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zdecydowało się na zmianę trybu pracy ze stacjonarnego, na zdalny.
Nierzadko pracownicy musieli zmierzyć się z wyzwaniami, które poja-

wiały się podczas rozpoczęcia pracy poza biurem – w ich własnym domu. Wy-
zwania te wynikały z nieprzystosowanego stanowiska pracy czy obowiązków 
rodzinnych. Nie rzadko jednak, pracownicy byli gotowi do zmiany i co wię-
cej, ta zmiana im służyła oraz z chęcią na stałe pozostaliby przy formie zdal-
nej. Aby w sposób statystyczny określić wpływ pracy zdalnej na efektywność 
i jakość pracy oraz samopoczucie pracownika, grupa studentów zrzeszonych 
przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie, w zakresie projektu Analiza 
SMART prowadzonego w ramach Grantu Rektora 2021 zdecydowała się na 
przeprowadzenie badania ankietowego, którego wnioski zostały przedstawio-
ne oraz dokładnie omówione w niniejszym rozdziale. Przed rozpoczęciem jed-
nak własnego badania, studenci postanowili dokonać dokładnego przeglądu 
już istniejących badań, czego celem było stworzenie nowatorskiego zestawu 
pytań, które poruszą jeszcze niezbadane aspekty wskazanego tematu. 

Definicja i kwestie prawne związane z pracą zdalną

Praca zdalna jest formą organizacji pracy polegającą na świadczeniu pracy 
poza jednostką organizacyjną pracodawcy. Po raz pierwszy w polskim prawie 
definicja ta została zawarta w marcu 2020 roku w tzw. Specustawie4 i mówi, 
iż pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy określonej  
w umowie, poza miejscem jej stałego wykonywania przez czas oznaczony. Nie 
należy mylić jej z telepracą oraz tzw. home office [1, 12]. Telepraca to forma 
regularnego wykonywania pracy poza zakładem pracy i została zawarta w Ko-
deksie Pracy (art. 675 §1). Z kolei home office to okazjonalne wykonywanie 
pracy poza zakładem pracy. Oba te przypadki wymagają zgody stron, pomię-
dzy którymi istnieje stosunek pracy i winny być zapisane w umowie o pracę. 

Należy zwrócić uwagę na kwestię związaną z kosztami pracy zdalnej. Nie 
ulega wątpliwości, że często zmiana miejsca wykonywania pracy z podstawo-
wego na np. miejsce zamieszkania pracownika wiąże się z kosztami. Wśród 
nich wyróżnić można koszty takie jak komputer, sprzęt elektroniczny (mysz, 
klawiatura, słuchawki itp.) czy stałe łącze internetowe. W projekcie nowe-
lizacji Kodeksu pracy nie doprecyzowano zasad pokrycia kosztów niezbęd-
nych zakupów związanych z efektywnym świadczeniem pracy zdalnej przez 

4  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych.
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pracownika. Dobrą praktyką jest uregulowanie tychże kwestii w przepisach 
zakładowych, jednak luka prawna pozwala zleceniodawcom na unikanie tej 
odpowiedzialności [9]. 

Istotnym aspektem pracy zdalnej są także warunki BHP oraz kwestie 
związane z ergonomią. W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy wskazane jest, 
iż pracownik winien przestrzegać obowiązujących go przepisów BHP, co pra-
codawca ma prawo skontrolować. W przypadku stwierdzenia uchybień moż-
liwe jest zlecenie ich usunięcia lub cofniecie zgody na pracę zdalną. Za kwestię 
ergonomii stanowiska także odpowiada pracownik, który winien odpowied-
nio zorganizować swoje stanowisko pracy. W praktyce będzie to oznaczało 
zachowanie zasad BHP [9]. 

Przegląd badań  
z zakresu pracy zdalnej z okresu 2018 – 2020

W zakresie prac grupy roboczej projektu „Analiza SMART” realizowane-
go przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie w ramach konkursu Grant 
Rektora AGH 2021 we współpracy z firmą consultingową Lean Action Plan 
przeprowadzono badanie na temat różnic w efektywności przy stosowaniu 
przez przedsiębiorstwa formy pracy zdalnej. Niniejsze badanie składało się 
z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała wykonanie przeglądu badań  
z zakresu pracy zdalnej przeprowadzonych i/lub opublikowanych w Interne-
cie między 2018 a 2020. Część druga dotyczyła przygotowania, przeprowa-
dzenia i opracowania badania ankietowego dotyczącego efektywności i sku-
teczności stosowania formy pracy zdalnej przez przedsiębiorstwa, związanej 
z sytuacją pandemii SARS-COV2. Efekt pierwszej części badania prezentuje 
Tabela 1, w której zamieszczono spis 14 badań, które poddano analizie. Ba-
dania te prowadzone były przez portale informacyjne, instytuty badawcze lub 
uczelnie wyższe. 

Temat pracy zdalnej był jednym z najczęściej poruszanych w 2020 roku 
w ramach badań ankietowych, jednak w poniższym zestawieniu uwzględnio-
no też znaczące badania z lat poprzednich. Wiele firm i osób prywatnych 
zainteresowało się nimi ze względu na panującą sytuację – pandemia i wywo-
łany przez nią niejako przymus zmiany trybu pracy na zdalny lub hybrydowy 
dotyczył wielu pracowników. Przeprowadzono w tym kierunku wiele badań 
i ankiet, które poruszyły takie aspekty, jak efektywność pracy zdalnej, pro-
blemy z nią związane (obciążenie psychiczne, przygotowanie firm), wpływ na 
czas pracy, zadowolenie, korzyści, udział pracowników pracujących zdalnie 
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w firmach. Rozpatrzono ten temat z perspektywy pracodawcy i pracownika 
(efektywność pracy zdalnej oraz porównanie do czasów przed pandemią, jak 
powinna wyglądać praca zdalna w przyszłości oraz czy pracownicy są zaintere-
sowani pracą zdalną przyszłości).

Tabela 1. Zestawienie przeglądu badań z zakresu pracy zdalnej z okresu 2018-2020

Lp. Temat Autor  
(raportu lub opracowania) Data publikacji

1. Efektywność pracy zdalnej [10] IMAS International IX 2020

2. Grafton Recruitment oraz CBRE [5, 18] Grafton Recruitment oraz 
CBRE XII 2020

3. Praca Zdalna – Rewolucja, która się przyjęła. 
Teraz czas na zmiany. [7, 8] futurebusiness.institute V 2020

4.

Organizacja pracy w czasie pandemii. Wyzwa-
nia dla HR w 2021. Praca hybrydowa - mierze-
nie efektywności - nowa polityka wynagrodzeń 
i świadczeń pozapłacowych 

XI 2020

5. Zawodowy styl życia [14] Pracuj.pl II kwartał 2019

6. Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowni-
ków - Edycja Polska 2018 [11] Remote how I TNS Polska 2018

7. Sondaż Nexera [15] Nexer IV 2020

8. BAuA-Arbeitszeitbefragung:Telearbeit in 
Deutschland [2] BAuA 2019

9. Badanie dostawcy Asana [17] Digital pioneers V 2020

10. State of Remote Work [4] Buffer 2019

11. Badanie BitKom [3] BitKom XI 2020

12.
What Jobs Are Being Done at Home During 
the COVID-19 Crisis? Evidence from 
Firm-Level Surveys [16]

Harvard Business School 
Working Knowledge VIII 2020

13.
Możliwości zastosowania pracy zdalnej w
przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych 
[13]

Instytut Badawczy IPC sp. 
z o.o. / Openfield sp. z o.o. 
/ EDBAD

2020

14. Raport z badania dotyczącego pracy zdalnej w 
czasie pandemii COVID-19 [6] Anna Dolot IV 2020

Źródło: Opracowanie własne.

Grupa projektowa zdecydowała się na przeprowadzenie kolejnego bada-
nia ankietowanego z tego zakresu, częściowo oczywiście powielając tematy już 
poruszane, ale także rozszerzając zakres tematyczny zbieranych odpowiedzi. 
Należy bowiem zwrócić uwagę, iż badania nr 8 – 12 prowadzone były na 
rynkach zagranicznych, zdecydowano więc o przeprowadzeniu częściowo ana-
logicznego badania na rynku polskim. Badanie prowadzone w ramach Ana-
lizy SMART ma więc za zadanie w jednym badaniu połączyć najważniejsze 
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kwestie dotyczące pracy zdalnej będące często rozproszonymi po różnych ba-
daniach, dodatkowo zostaną uwzględnione kwestie stażu pracy czy też branży, 
a także kwestie związane z partycypacją pracodawcy w kosztach przejścia na 
prace zdalną oraz aspektami związanymi z ergonomią „nowego” stanowiska 
pracy. 

Badanie ankietowe z zakresu pracy zdalnej 
realizowane w ramach projektu Analiza SMART

Jak wspomniano w powyższym podrozdziale, druga część projektu Ana-
liza SMART obejmowała przygotowanie, przeprowadzenie oraz opracowanie 
raportu z badania dotyczącego efektywności, skuteczności i ergonomii pracy 
zdalnej. Badanie to zgodnie z założeniem jest odpowiedzią na sytuację panują-
cą na rynku pracy związaną z pandemią SARS-COV2, tj. koniecznością szyb-
kiego dostosowania zarówno pracowników jak i pracodawców do przejścia 
na zdalną formę pracy. W kolejnych podrozdziałach przedstawione zostaną 
szczegółowe założenia badania oraz wyniki i wnioski z jego przebiegu.

Założenia badania

Głównym celem badania było określenie różnic w efektywności przy sto-
sowaniu formy pracy zdalnej, problemów i wyzwań związanych z podejmo-
waniem pracy w tej formie oraz sprawdzenie kwestii związanych z ergonomią 
stanowisk pracy w nowej sytuacji. Grupą badawczą, do której skierowane 
zostało badanie stali się pracownicy firm z szerokorozumianej branży produk-
cyjnej. Badanie jakościowe przyjęło formę ankiety on-line, która została udo-
stępniona na portalu LinkedIn oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 
Badanym zadano 12 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru, 3 pytanie 
wielokrotnego wyboru oraz 2 pytania otwarte. Badanie podzielono na 3 czę-
ści: charakterystyka grupy badawczej, praca zdalna i ergonomia pracy.

Charakterystyka grupy badawczej

W badaniu ankietowym wzięło udział 212 osób, spośród których 53% 
stanowią kobiety, 46 % mężczyźni, a 1% osoby, które wskazały odpowiedź 

„Inne”. 
Ankietowani pochodzili z różnych branż, co zobrazowano na Rysunku 

1. Ponad połowa ankietowanych wskazała odpowiedź „inne” co wynikało  
z chęci znacznego uszczegółowienia oraz dużej różnorodności wśród badanych. 
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Ze względu na powyższą sytuację kolejne wnioski wysnute w niniejszym bada-
niu nie będą prowadzone w odniesieniu do branż. 

Rysunek 1. Wykres przedstawiający branże w jakich pracują badani

Źródło: Opracowanie własne.

Większość badanych – 55,66% – jako swoje miejsce pracy wskaza-
ła przedsiębiorstwa duże, czyli zatrudniające więcej niż 250 pracowników. 
Szczegółowe informacje przedstawia Rysunek 2.

Rysunek 2. Wykres przedstawiający wielkość firm, w których pracują ankietowani

Źródło: Opracowanie własne.
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Odpowiedzi dotyczące przynależności do działu zostały znacząco rozpro-
szone, co prezentuje Rysunek 3, ze względu na chęć zachowania szczegółowo-
ści przez ankietowanych.

Rysunek 3. Wykres przedstawiający przynależność badanych do poszczególnych dzia-
łów w firmie

Źródło: Opracowanie własne.

Różnice w efektywności przy stosowaniu formy pracy zdalnej

Pierwsze pytanie bezpośrednio dotykające zakresu pracy zdalnej miało 
za zadanie sprawdzić jaka część osób w firmie pracuje zdalnie. W naszym 
badaniu przedział 0-20% pracowników pracujących zdalnie wybrało 33,96% 
uczestników badania. Przedział 20-40% wybrało 15,09%, a przedział 40-60% 
wybrało 12,36% badanych. Przedział 60-80% wskazało 14,15%, a 24,53% 
badanych odpowiedziało, że pracuje w firmie, w której między 80% a 100% 
pracowników pracuje zdalnie. Powyższe dane zostały przedstawione na wy-
kresie na Rysunku 4.
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Rysunek 4. Wykres przedstawiający procent pracowników pracujących w formie 
zdalnej

Źródło: Opracowanie własne.

Widać wyraźny podział między firmy pracujące całkowicie w formie zdal-
nej i te, które nie mają takiej możliwości. Jednak w prawie połowie badanych 
jednostek część pracowników zyskuje możliwość wykonywania obowiązków 
w formie zdalnej.

Następnie zapytano ankietowanych, czy w ich firmie istniała możliwość 
pracy zdalnej przed pandemią. Z odpowiedzi wynika, że ponad połowa osób 
biorących udział w badaniu miała możliwość pracy z domu przed marcem 
2020 r.

Kolejne pytanie zgłębiało temat wymiaru godzin pracy zdalnej w obec-
nym czasie. Najwięcej badanych, czyli 41,51% odpowiedziało, że nie pracuje 
zdalnie bądź pracuje jedynie 1 do 2 dni zdalnie. Niewiele mniej, bo 39,62% 
badanych świadczyło pracę zdalną w pełnym wymiarze godzin. Szczegółowe 
dane przestawia Rysunek 5.

Większość ankietowanych, czyli 56,87%, odpowiedziała, że w wykonu-
jąc swoje obowiązki w siedzibie firmy czują się bardziej wydajni. Dom jako 
środowisko sprzyjające wydajnej pracy wybrało 43,13% badanych, w tym 
wszystkie te osoby chciałyby zachować możliwość pracy zdalnej po pandemii.

Zdecydowana większość (70,14%) uczestników badania opowiedziała 
się za tym, iż jest w stanie oddzielić życie prywatne od zawodowego. Badani 
stanowiący prawie 1/3 spotkają jednak pewne trudności w tym aspekcie. 
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Rysunek 5. Wykres przedstawiający w jakim wymiarze godzin badani pracują zdalnie

Źródło: Opracowanie własne.

84,91% badanych chciałaby zachować możliwość pracy w formie zdalnej, 
w tym 89% pracowników dużych przedsiębiorstw oraz 88% osób, które miały 
możliwość pracować zdalnie przed pandemią, natomiast 8,49% uczestników 
badania nie wyraża chęci kontynuacji pracy zdalnej w przyszłości, pozostałe 
6,60% badanych nie ma zadania. Szczegółowe wyniki prezentuje Rysunek 6. 

Rysunek 6. Wykres przedstawiający procent pracowników za utrzymaniem formy 
pracy zdalnej

Źródło: Opracowanie własne.

Ponad połowa (53,30%) ankietowanych, którzy wyrazili chęć pracy zdal-
nej w przyszłości, wskazała, iż preferowany wymiar tego typu pracy wynosi od 



138

SYLWIA RUSNAK, OLGA ŚWINIARSKA, KATARZYNA STYK

0 do 2 dni w tygodniu. Drugim najczęstszym wyborem ankietowanych była 
odpowiedź „3-4 dni w tygodniu”. Pozostali ankietowani, stanowiący 17,92% 
preferują całkowite pozostanie przy zdalnej formie pracy, w tym 96% osób, 
które opowiedziały się za pozostawieniem możliwości pracy zdalnej po pande-
mii. Zestawiając niniejsze odpowiedzi z poprzednim pytaniem, możliwe jest 
wysnucie wniosku, iż ankietowani potrzebują 1-2 dni w tygodniu roboczym 
na pracę z domu. Prawdopodobnie jest to związane z potrzebą np. załatwienia 
spraw urzędowych. Szczegółowe wyniki prezentuje Rysunek 7. 

Rysunek 7. Wykres przedstawiający preferencje badanych w aspekcie wymiaru godzin 
pracy zdalnej

Źródło: Opracowanie własne.

Następne pytania dotyczyły kwestii zachowania godzin pracy z formy 
stacjonarnej podczas pracy zdalnej oraz kwestii planowania grafiku. Około 
85% ankietowanych twierdziło, że pracuje tyle samo bądź więcej w porów-
naniu do godzin pracy wykonywanych podczas pracy stacjonarnej. Przy czym 
38,21% stanowią osoby, które wskazywały na dłuższe godziny pracy niż pod-
czas pracy stacjonarnej.

Ponad połowa (55%) ankietowanych odpowiedziała, że posiada możli-
wość dopasowania grafiku do osobistych potrzeb. 41% nie ma tej możliwości, 
jednak 21 % badanych chciałoby to zmienić. 

Następne pytanie badało w jaki sposób pracownicy wykorzystują prze-
rwę podczas pracy w domu. Ankietowani mieli możliwość wybrać kilka opcji. 
Zdecydowana większość zajmuje się w czasie przerwy gotowaniem i przygo-
towaniem posiłków, również znaczna część spędza przerwę w pracy na roz-
mowie z domownikami, bądź spacerach. Najmniej osób pozwala sobie na 
oglądanie telewizji i sen. W sekcji "inne" pojawiło się np. sprzątanie/pranie, 
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spacer z psem, odpoczynek, aktywność fizyczna, czy pomoc dzieciom w na-
uce. Rozkład poszczególnych odpowiedzi w podziale na płeć przedstawiono 
na Rysunku 8.

Rysunek 8. Wykres przedstawiający w jaki sposób pracownicy wykorzystują przerwę 
podczas przerwy w czasie pracy zdalnej

Źródło: Opracowanie własne.

W pytaniu jedenastym badani musieli ocenić jaki stopień efektywności 
zachowała firma, w której pracują. Zdecydowana większość (61%) nie wi-
dzi żadnych zmian. 21% badanych ocenia, że jest lepiej niż przed pandemią,  
a jedynie 18 % wskazuje, że spadła efektywność w stosunku do pracy przed 
pandemią.

Kolejne pytanie, posiadające formę otwartą, zbierało odpowiedzi na te-
mat wyzwań z jakimi musieli się zmierzyć badani. Do najczęstszych z nich 
należą:

• większa liczba spotkań,
• wzmożona kontrola ze strony kierownictwa,
• organizacja miejsca pracy w domu,
• brak odpowiednich narzędzi np. platformy czy sprzętu komputerowego,
• słabe łącze internetowe,
• brak kontaktu z innymi pracownikami,
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• brak mobilizacji,
• pogodzenie pracy z opieką nad dziećmi,
• oddzielenie pracy od życia prywatnego,
• wytłumaczenie domownikom, że praca w domu to też praca, 
• głośni sąsiedzi.

Kolejne pytanie również było pytaniem otwartym, dotyczyło wpływu 
na efektywność pracy związanego z ograniczeniem możliwości kooperacji ze 
współpracownikami. Część ankietowanych uważa, że możliwości kooperacyj-
ne ze współpracownikami nie wpływają na pracę - ich zdaniem firmy oferują 
bowiem komunikatory, które ułatwiają kontakt międzyludzki i ta forma jest 
dla nich wystarczająca. W badaniu wzięły udział również osoby, których zda-
niem możliwość kooperacji z innymi pracownikami jest bardzo ważna i wpły-
wa na jakość pracy. Szczególne utrudnienie pracownicy ci widzą w samym 
braku fizycznego kontaktu i braku relacji z innymi, ale także zwracają uwagę 
na bardzo długi czas oczekiwania w uzyskaniu odpowiedzi czy podejmowaniu 
decyzji. Poważne utrudnienie stanowi również przepływ informacji. Zwró-
cono również uwagę na trudności w dzieleniu się wiedzą, samym sposobie 
rozmowy (brak możliwości gestykulacji, narysowania czegoś (szybkiej wizuali-
zacji), brak kontroli, a także znaczne ograniczenie pracy kreatywnej. 

Następne pytanie miało na celu ocenę przystosowania firm do pracy 
zdalnej. Zdecydowana większość (69%) badanych oceniła swoje miejsce pracy 
jako dobrze przygotowane, a 17% ankietowanych wskazało na braki w umie-
jętnościach technicznych wśród zespołu pomimo dobrego przygotowania, je-
śli chodzi o zasoby firmy. 14% firm zostało ocenione jako nieprzygotowane 
do pracy zdalnej.

„Czy firma oferuje szkolenia, kursy w zakresie korzystania z narzędzi wy-
korzystywanych do pracy zdalnej?” tak brzmiało ostatnie pytanie z zakresu 
pracy zdalnej. 39% firm nie oferuje wsparcia w postaci szkoleń i kursów, aby 
poprawić pracę zdalną pracowników. 29% badanych nie widzi potrzeby ofe-
rowania takich kursów i szkoleń, a korzysta z nich około 1/3 ankietowanych.

Ergonomia stanowiska pracy podczas świadczenia pracy zdalnej

Pierwsze pytanie dotyczące zakresu ergonomii pracy sprawdzało czy sta-
nowiska pracy w domu są ergonomiczne. 60% badanych ocenia swoje sta-
nowiska pracy jako ergonomiczne, a 40% jako nie spełniające tego warunku.

Kolejne pytanie wielokrotnego wyboru miało na celu zbadanie goto-
wości pracodawców do pomocy w doposażeniu stanowiska pracy w domu. 
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Większość firm zadbało o zorganizowanie możliwości wypożyczenia sprzętu 
oraz zapewnienie odpowiedniego oprogramowania, jednak ponad 30% bada-
nych nie otrzymało żadnej pomocy od pracodawców. W sekcji "inne" trzech 
ankietowanych odpowiedziało, że otrzymali służbowy laptop oraz telefon. Je-
den ankietowany udzielił odpowiedzi, że nie było potrzeby doposażenia do-
mowego stanowiska pracy. Szczegóły przedstawia Rysunek 9.

Rysunek 9. Wykres przedstawiający stopień pomocy pracodawców w doposażeniu 
stanowiska pracy w domu

Źródło: Opracowanie własne.

Ostanie pytanie ankiety, także wielokrotnego wyboru, postawiło przed 
badanymi następujące rozważanie: „Czy w przeciągu ostatniego roku zauwa-
żyłeś zmiany w swoim organizmie/ogólnym samopoczuciu?”. Z wykresu 
przedstawionego na Rysunku 10 można zauważyć, iż większość ankietowa-
nych przypisało pandemii koronawirusa negatywne skutki dla ich zdrowia tj. 
pogorszenie kondycji fizycznej, czy pogorszenie samopoczucia. Około 25% 
ankietowanych nie zauważyło żadnych zmian, a żadna z 212 osób nie zauwa-
żyła poprawy samopoczucia. W sekcji "inne" znalazły się takie odpowiedzi 
jak: ból pleców spowodowany ciągłym siedzeniem przy biurku, przybranie na 
wadze, czy agresja. Badania pokazały, że dla dwóch osób praca zdalna niesie 
pozytywy – mają możliwość wyspania się. Jeden ankietowany zwrócił również 
uwagę na to, że praca zdalna umożliwiła mu zdrowe odżywianie oraz codzien-
ne treningi w domu.
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Rysunek 10. Wykres przedstawiający ocenę zmian stanu zdrowia oraz samopoczucia 
w ciągu ostatniego roku

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono wyniki badania skupionego wokół jednego z naj-
popularniejszych tematów związanych z pandemią SARS-COV2, czyli pracą 
zdalną. Zespół projektowy opracował 14 istniejących już badań z tego zakresu 
z ostatnich 3 lat, tak aby kompleksowo przeprowadzić własne badanie. 

Po przebadaniu 212 osób pracujących w branży produkcyjnej pierw-
szym nasuwającym się wnioskiem jest pewna polaryzacja firm produkcyjnych.  
Po jednej stronie stoją firmy, które w zależności od swoich możliwości bardzo 
chętnie przeszły na tryb pracy zdalnej w pełnym lub większościowym wymia-
rze godzin. Po drugiej stronie możemy obserwować firmy, w których pra-
cownicy pracujący zdalnie stanowią mniejszość (do około 20%), dodatkowo 
pracując do maksymalnie 2 dni w tygodniu zdalnie. 

Ankietowani zadowoleni z pracy w formie zdalnej, nie wyrażają chęci 
powrotu do formy stacjonarnej. Wpływ na tę postawę w dużej mierze miała 
możliwość pracy w tej formie przed pandemią, odpowiednie przygotowanie 
ergonomicznego stanowiska pracy w domu oraz gotowość firmy do zaofero-
wania narzędzi ułatwiających pracę zdalną. 

Aż 70% badanych, pracujących od 2 do 4 dni w formie zdalnej, skarży 
się na pogorszenie swojego stanu zdrowia. Podobnie, 58,4% badanych pra-
cujących w pełnym wymiarze w formie zdalnej stwierdziło pogorszenie sta-
nu zdrowia, niemniej jednak, zauważyli oni poprawę swojego samopoczucia.  
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W grupie pracującej zdalnie w wymiarze od 0 do 2 dni w tygodniu widać naj-
większy na tle innych grup brak zmian dotyczących stanu zdrowia, kondycji 
czy samopoczucia. Powyższe wyniki wskazują na to, że osoby pracujące jedy-
nie kilka dni w tygodniu zdalnie najmniej odczuły zmiany wynikające z nowej 
rzeczywistości, ponieważ ich forma pracy nie uległa zmianie. Dość dużym 
zaskoczeniem są gorsze deklaracje dotyczące stanu zdrowia grup pracujących 
między 2 a 4 dniami w tygodniu w porównaniu do pracujących całkowicie 
zdalnie. Może to wynikać z mniejszej ilości stresu związanego z przywiąza-
niem do jednego środowiska pracy jakim w tym przypadku jest dom. Do-
datkowo praca zdalna pozwala zaoszczędzić czas dotychczas przeznaczany na 
dojazdy na rozwijanie innych aktywności przez pracowników. 
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EXPLORING DIFFERENCES IN EFFECTIVENESS  
WHEN USING REMOTE WORKING

Summary: Remote working is a popular topic with companies at the moment 
due to the SARS-COV2 outbreak situation prevailing from March 2020  
(1.5 years to date). Remote working is a relatively new legal term for a form of 
work performed outside of an employer's business unit, but other variations of 
it as home office have been a frequently used form of work. Starting to work 
remotely comes with many challenges for employees and employers. There 
are also many questions related to the level of efficiency of the employee, the 
quality of his work, the ergonomics of the new workplace or his well-being.  
To answer these questions and to accurately examine the level of satisfaction of 
companies in the broadly defined manufacturing industry with the transition 
to a remote form of work, the Student Association of Management Science 
studied differences in employee effectiveness in the use of remote working, the 
results of which are presented in this article.

Keywords: Remote work, surveys, SARS-COV2 pandemic.
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Streszczenie pracy: Celem pracy jest analiza lokalowego rynku nieruchomości miesz-
kaniowych w Kielcach. Zasięgiem objęto nieruchomości na rynku pierwotnym i 
wtórnym. W celu przeprowadzenia szczegółowych analiz, utworzono dwie bazy da-
nych z wybranymi nieruchomościami, które oceniono na podstawie atrybutów uzna-
nych za ważne na danym rynku w ustalonej skali. Oceny atrybutów nadawano na 
podstawie zebranych materiałów oraz subiektywnych ocen. Ponadto na podstawie 
wspomnianych baz, obliczono współczynniki korelacji atrybutów z ceną oraz między 
atrybutami. Standaryzowane współczynniki korelacji posłużyły do wyliczenia wag 
atrybutów, stanowiących podstawę do wyceny nieruchomości. Obliczono również 
modele regresji dla poszczególnych rynków. Modele te mogą stanowić podstawę do 
wyceny nieruchomości reprezentowanej przez podobne atrybuty jak i nieruchomości 
w bazie. Dodatkowo analiza korelacji czasu z ceną posłużyła do badania trendu zmian 
cen transakcyjnych w czasie. 

Słowa kluczowe: Rynek nieruchomości, wycena nieruchomości, analiza rynku, rynek 
pierwotny, rynek wtórny.

ORCID: 0000-0002-7239-9976, 0000-0001-8083-0538.

Wstęp

Celem pracy była analiza lokalowego rynku nieruchomości mieszkanio-
wych w Kielcach w latach 2018-2021. Zasięgiem objęto rynki pierwotny oraz 
wtórny, na których przedmiotem obrotu były prawo własności przysługują-
ce do nieruchomości lokalowych oraz spółdzielcze własnościowe prawo do 

1  Mgr – Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2  Mgr inż. – Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Politechnika Świętokrzyska.
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lokalu. Charakterystykę rynku zestawiono na tle sytuacji ekonomicznej, go-
spodarczej i demograficznej w analizowanych latach. W ramach pracy podjęto 
także próbę zbadania wzajemnych relacji, pomiędzy zmiennymi zależnymi 

- cenami nieruchomości, a zmiennymi niezależnymi wpływającymi bezpośred-
nio na wartość nieruchomości - atrybutami cechującymi. Przeprowadzone 
analizy oraz badania służą zbudowaniu pełnego obrazu rynku na przykładzie 
miasta wojewódzkiego Kielce. 

Zakres pracy obejmował:

• analizę zebranych materiałów pod kątem przydatności do pracy; 
• stworzenie baz nieruchomości transakcyjnych na poszczególnych ryn-

kach nieruchomości;
• ocenienie wybranych nieruchomości według wybranych atrybutów  

w przyjętej skali;
• analizę współczynników korelacji w parach cena - atrybut oraz atrybut 

- atrybut;
• analizę trendu zmiany cen transakcyjnych dla wybranych rynków wraz  

z oceną zasadności aktualizacji cen w bazie na datę wyceny; 
• ustalenie wag atrybutów wpływających na zmienność jednostkowych cen 

transakcyjnych na danym rynku wraz z oceną niedokładności tych wag;
• analizę wpływu pandemii COVID-19 na badany rynek;
• podsumowanie pracy.

Analiza czynników społeczno-ekonomicznych

Liczba ludności Kielc systematycznie spada. Jeszcze w latach 90-tych 
ubiegłego wieku miasto zamieszkiwało blisko 220 000 ludzi. Z każdym ro-
kiem Kielce tracą mieszkańców, aż w 2011 roku opuściły grono dużych miast 
liczących ponad 200 000 ludzi. Prognozy Urzędu Statystycznego (kolor fio-
letowy wykresu nr 1) są pesymistyczne, zakładają dalszy spadek liczebności 
miasta. Głównych przyczyn upatruje się w starzejącym się społeczeństwie, 
emigracji kielczan do sąsiednich miejscowości oraz ucieczką ludzi młodych  
w celu poszukiwania pracy w większych miastach. 

W Kielcach obserwuje się starzenie społeczeństwa. W mieście przybywa 
ludzi w wieku poprodukcyjnym, ubywa ludzi młodych. 
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Wykres 1. Ludność

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach.

Wykres 2. Obciążenie demograficzne

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach.

Ruch naturalny ludności wyraźnie obrazuje sytuację związaną z pande-
mią COVID-19. W latach 2017-2019 statystyka ruchu naturalnego ludności 
prezentuje podobny poziom w analizowanych atrybutach. Rok 2020 to wy-
raźny spadek współczynnika przyrostu naturalnego zarówno w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców jak i w wartościach bezwzględnych, odzwierciedlający 
widoczną tendencję wyludniania się miasta Kielce. Wyhamowanie spadku 
wskaźnika salda migracji to także wpływ pandemii, wprowadzonych ograni-
czeń oraz rozpowszechnienia pracy zdalnej.
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Tabela 1. Ruch naturalny ludności

Rok Małżeństwa Przyrost 
naturalny

Saldo mi-
gracji Małżeństwa Przyrost 

naturalny
Saldo  

migracji

Na 1000 ludności Liczby bezwzględne

2017 4,5 -0,8 -2,9 880 -166 -570

2018 4,6 -1,7 -3,0 903 -326 -582

2019 4,3 -2,5 -2,4 839 -497 -474

2020 3,1 -5,7 -1,8 599 -1104 -351

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach.

W latach 2017-2020 obserwowany jest systematyczny wzrost zasobu 
mieszkaniowego ogółem, w tym w ostatnich dwóch latach wzrost ten był nie-
mal dwukrotnie większy niż w roku 2018. Koresponduje to bezpośrednio 
z ilością wydanych w latach poprzednich pozwoleń na budowę oraz liczbą 
mieszkań oddanych do użytkowania3.

Tabela 2. Zasób mieszkaniowy

2017 2018 2019 2020

Zasób mieszkaniowy ogółem 84 233 85 085 86 491 88 036

Zasób mieszkaniowy na 1000 ludności 428 435 444 455

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2 58,7 58,7 58,9 58,9

Przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 osobę w m2 25,1 25,5 26,1 26,8

Przeciętna ilość izb w mieszkaniu 3,3 3,3 3,3 3,3

Przeciętna ilość osób w mieszkaniu 2,3 2,3 2,3 2,2

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach.

Po spadkach bezrobocia w Kielcach w latach 2015-2019 przybyło re-
jestracji w PUP w okresie pandemicznym. Jednakże bezrobocie nadal utrzy-
muje się na niskim poziomie i jest zdecydowanie najniższe w województwie 
świętokrzyskim. Tym samym pominięto wpływ bezrobocia na poziom cen 
transakcyjnych na mieszkaniowym rynku nieruchomości.

Średnie płace w Kielcach wciąż rosną. Jednak daleko im jeszcze do śred-
niej krajowej (linia pomarańczowa). Wśród miast wojewódzkich Kielce zaj-
mują jedno z ostatnich miejsc. 

3  Urząd Statystyczny w Kielcach. 
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Wykres 3. Bezrobocie

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach.

Wykres 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Kiel-
cach (zł/m-c)

Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Kielcach.

Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie od 2017r., po de-
kadzie wzrostów, sukcesywnie spada, osiągając na początku pandemii poziom 
ok. 0,95 m2 na rynku pierwotnym, oraz około 0,77 m2 na rynku wtórym. 
Obniżka stóp procentowych w okresie pandemii spowodowała, iż ceny miesz-
kań, zamiast spadać, zaczęły wzrastać w tempie wyższym niż przed pandemią.

Początki pandemii, blokada państwa, zaostrzenie polityki kredytowej 
wstrzymało akcję kredytową banków i przełożyło się bezpośrednio na spadek 
liczby kredytobiorców w kraju. Po okresie spadków w pierwszym kwartale 
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2020 r. zaobserwowano rekordowy wzrost liczby kredytobiorców. Śred-
nia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w marcu br. wyniosła 
315,5 tys. zł i była o 5,9% wyższa niż w marcu 2020 r.4 Przyczyn upatruje się  
w rosnących cenach nieruchomości, w tym mieszkaniowych oraz rosnącym 
popycie na nie, napędzanym obawami przed kolejnymi podwyżkami, a także 
wzrastającym popytem inwestycyjnym na nieruchomości wynikającym z ni-
skiego poziomu stóp procentowych. 

Wykres 5. Dostępność mieszkania za przeciętne wynagrodzenie w Kielcach (mkw.)

Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Kielcach.

Wykres 6. Liczba kredytobiorców wnioskujących o kredyt (w tys.) – dane ogólnopolskie

Źródło: Opracowanie HRE Investments na podstawie danych BIK.

4  BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe, https://media.bik.pl/informacje-prasowe/658 
421/bik-indeks-popytu-na-kredyty-mieszkaniowe-wyniosl-w-marcu-2021-r-36-8 [dostęp: 26.10.2021 r.].
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Określenie rodzaju nieruchomości 
wykorzystanych do utworzenia baz

Zakres analizy obejmuje prawo własności przysługujące do nieruchomo-
ści lokalowych mieszkalnych oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego, których różnica w cenie jest na poziomie zaniedbywalnym, bę-
dące przedmiotem obrotu zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym. 

Wykres 7. Ceny wg formy własności na rynku wtórnym w Kielcach (zł/mkw.)

Źródło: NBP, Urząd Statystyczny w Kielcach.

Na podstawie danych zebranych w Urzędzie Miasta Kielce oraz w biu-
rach pośrednictwa nieruchomościami utworzono bazę nieruchomości sprze-
danych. Do rozważań przyjęto nieruchomości sprzedane w okresie zaczyna-
jącym się od I kwartału 2018 roku do końca kwietnia 2021 roku. Na rynku 
pierwotnym analizą objęto 1365 transakcji sprzedaży nieruchomości, a na 
rynku wtórnym 2728 nieruchomości sprzedanych.

Atrybuty w bazie nieruchomości sprzedanych  
na rynkach: wtórnym i pierwotnym

Każdej nieruchomości nadano wartości atrybutów, które wcześniej uzna-
no za istotne na kieleckim rynku nieruchomości. Przyjęta skala atrybutów 
przedstawia się następująco:
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• Czas liczono od stycznia 2018 roku do maja 2021 roku, przy czym sty-
czeń 2018 przyjęto jako atrybut o wartości 0.

• Przyjęto trzystopniową skalę atrybutu „powierzchnia użytkowa lokalu”, 
zwanego dalej „powierzchnia”, gdzie:

1- powyżej 60 m2

2- 40 - 60 m2

3- poniżej 40m2

• Przyjęto dwustopniową skalę atrybutu „kondygnacja”, gdzie:
0 - przyjęto kondygnacje powyżej 3 piętra oraz parter
1 - przyjęto dla 1 oraz 2 piętra

• Przyjęto czterostopniową skalę atrybutu „budownictwo”, gdzie im wyż-
sza wartość atrybutu tym nowsze budownictwo:

1 - to budynki wzniesione przed 1980 rokiem
2 - budynki wybudowane w latach 80-tych oraz 90-tych XX wieku
3 - budynki wzniesione w latach 2000 XX wieku
4 - budynki wybudowane po 2011 roku 

• Przyjęto trzystopniową skalę atrybutu „otoczenie”, ocenionego według 
bliskości terenów zielonych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, handlo-
wo-usługowych, oświatowych, jednorodności zabudowy, gdzie:

1 - to otoczenie niekorzystne 
2 - średnio korzystne
3 - korzystne

• Przyjęto trzystopniową skalę atrybutu „strefa”5, gdzie:
1 - oznacza strefę peryferyjną miasta Kielce
2 - strefę pośrednią miasta Kielce
3 - strefę śródmiejską i centralną miasta Kielce

• Przyjęto trzystopniową skalę atrybutu „standard lokalu”, zwanego dalej 
„standard”, ocenionego według stopnia jego zużycia technicznego i funk-
cjonalnego oraz jakości wykończenia, gdzie:

1 - oznacza mieszkanie do remontu
2 - oznacza mieszkanie w „średnim” standardzie
3 - oznacza mieszkanie w „wysokim” standardzie

• Rozważano również atrybut „komunikacja” jednak stwierdzono, że ze 
względu na łatwość komunikacyjną w mieście Kielce nie będzie miał on 
żadnego wpływu na cenę.

5  Strefę miasta określono zgodnie z załącznikiem graficznym do Zarządzenia Nr 518/2012 
Prezydenta Miasta Kielce z dnia 21.12.2012 r.
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Atrybuty i ich skale na rynku pierwotnym przyjęto takie same jak na 
rynku wtórnym, z pominięciem atrybutów „budownictwo” oraz „standard”.

Analiza trendu  
zmiany cen transakcyjnych w czasie

Model liniowej regresji oraz model iloczynowy

Aby linia regresji reprezentowała w sposób faktyczny stan rynku, na-
leży dokonać analizy wpływu czasu na zmienność cen transakcyjnych, przy 
uwzględnieniu innych atrybutów mogących wpływać na cenę danej nierucho-
mości. Analiza związku ceny z czasem prowadzi do następujących wniosków:

• Jeśli wartość |rt|> 0.8, oznacza to bardzo silną korelację ceny i czasu, 
wówczas współczynnik B może być estymowany na podstawie całej bazy 
według wzoru ,

• Gdy wartość 0.8 > |rt| > 0.3, korelacja jest na poziomie silnym lub śred-
nim, a w obliczeniach współczynnika B należy wziąć pod uwagę relacje 
między atrybutami i ich wpływ na zmienność ceny,

• Gdy |rt| < 0.3, wówczas korelacja ceny z czasem jest słaba, a czas ma za-
niedbywalny wpływ na zmienność cen transakcyjnych w bazie. W takim 
przypadku nie ma potrzeby aktualizacji cen na datę wyceny, zaś czas 
może zostać potraktowany jako jeden z atrybutów.

Korelację ceny z czasem obliczono wzorem:

          ,

Na rynku pierwotnym otrzymano wynik na poziomie rt= 0,3902. Zgodnie  
z przedstawionymi we wstępie rozdziału wnioskami, taki współczynnik kore-
lacji ceny z czasem prezentuje istotny poziom i w związku z tym konieczna jest 
korekta cen na datę wyceny. 

Do obliczeń trendu zmiany cen transakcyjnych zastosowano model li-
niowej regresji oraz model postaci iloczynowej. 

• Przedstawiony model regresji liniowej dla trendu zmiany cen można 
stosować dla wycen nieruchomości reprezentowanych przez podobne 
atrybuty.
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Wzorem          obliczono współczynnik zmiany cen w czasie i uzyskano war-
tość B = 25,14 zł/m2. Obliczono również niedokładność współczynnika  
B wzorem:  , otrzymano wynik σ(B)= 8,70

• Model iloczynowy może być stosowany alternatywnie do modelu regre-
sji liniowej. Dzięki temu modelowi zostanie określony współczynnik  
b wyrażający zmienność ceny na jeden miesiąc. Współczynnik b oszaco-
wano wzorem:

Po zrealizowaniu wzoru otrzymano wartość b = 1,004990452. Wiel-
kość ta dowodzi, że ceny na rynku pierwotnym zmieniają się miesięcznie  
o 0,4990%.

Na rynku wtórnym korelację czasu z ceną oszacowano na poziomie 
0,46390. Podobnie jak na rynku pierwotnym, można dojść do wniosku, że 
potrzebna jest aktualizacja cen na datę wyceny. Analizę trendu zmiany cen 
wykonano podobnymi modelami oraz użyto tych samych wzorów jak dla ryn-
ku pierwotnego.

• W modelu liniowej regresji otrzymano następujące wartości:

B= 43,47 zł/m2  z niedokładnością współczynnika na poziomie σ(B) = 4,83.

• Po zrealizowaniu wzorów w modelu iloczynowym otrzymano współ-
czynnik zmienności cen na poziomie b = 1,009295. Wielkość ta sugeru-
je miesięczną zmianę ceny na poziomie 0,9295%. 

Na podstawie cen transakcyjnych w zebranej bazie nieruchomości prze-
analizowano kwartalnie zmianę ceny transakcyjnej, zamieszczono również po-
mocniczą linię trendu:
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Wykres 8. Zmienność średniej ceny transakcyjnej na rynku pierwotnym (zł/m2 )
Źródło: Opracowanie własne.

Analizując średnie kwartalne ceny nieruchomości można zauważyć ten-
dencję wzrostową cen na kieleckim rynku pierwotnym nieruchomości sprze-
danych. W analizowanym okresie ceny rosną systematycznie ze średniego 
poziomu 4400 zł/m2 w I kwartale 2018 roku do 5535 zł/m2 w I kwartale 
2021r. W momencie pojawienia się pierwszych zakażeń wirusem COVID 19 
ceny transakcyjne wyhamowały, by następnie odnotować wzrost o ok. 500 zł/
m2 na kwartał. Średnia jednostkowa cena transakcyjna na rynku pierwotnym  
w badanym okresie wyniosła 5035 zł, z odchyleniem standardowym na pozio-
mie 714 zł. Warto zauważyć, iż w ostatnich dwóch analizowanych kwartałach 
średnia cena transakcyjna przekroczyła 5500 zł/m2.

Na wykresie nr 9 przedstawiono rozproszenie cen w analizowanym okre-
sie. Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym wahają się od około 3200 zł/m2 

do 7900 zł/m2. Dla bazy obliczono współczynnik rozproszenia wokół średniej 
ceny na podstawie wzoru:

Otrzymano wynik λ= 0,15.
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Wykres 9. Rozproszenie cen transakcyjnych na rynku pierwotnym (zł/m2)

Źródło: Opracowanie własne.

Przeanalizowano również liczbę samych transakcji na danym rynku nieru-
chomości. W okresie przedpandemicznym ilość aktów notarialnych oscylowała 
na podobnym poziomie kilkudziesięciu pozycji na kwartał. Pomijając II kwar-
tał roku 2020 (początek pandemii – ograniczenia w funkcjonowaniu państwa), 
liczba zawieranych transakcji stale rośnie osiągając poziom ok. 400% w porów-
naniu do roku 2018 i ponad 200% w porównaniu do roku 2019.

Wykres 10. Liczba aktów notarialnych - rynek pierwotny

Źródło: Opracowanie własne.
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Podobnie zilustrowano ceny zaobserwowane na rynku wtórnym 
nieruchomości.

Wykres 11. Zmienność średniej ceny transakcyjnej - rynek wtórny (zł/m2)

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza średnich kwartalnych cen na rynku wtórnym nieruchomości 
sprzedanych prowadzi do wniosku, że średnia cena systematycznie rośnie. 
Różnica cen między początkiem, a końcem analizowanego okresu wynosi  
ok. 1500zł/m2. Średnia jednostkowa cena transakcyjna na analizowanym ryn-
ku wyniosła 4379zł/m2, z odchyleniem standardowym równym 990zł/m2.

Wykres 12. Rozproszenie cen na rynku wtórnym

Źródło: Opracowanie własne.
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Ceny w analizowanej bazie wahają się od około 2000 do 10000 zł za 
metr kwadratowy. Dla bazy obliczono współczynnik rozproszenia wokół śred-
niej ceny na podstawie wzoru:

Otrzymano wynik  λ= 0,23

Liczba transakcji na rynku wtórnym spada. W I kwartale 2020 zaobser-
wowano po raz pierwszy mniej transakcji na rynku wtórnym niż pierwotnym. 

Wykres 13. Liczba aktów notarialnych - rynek wtórny

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 14. Struktura cen transakcyjnych na rynku wtórnym przed i w okresie pande-
mii COVID-19

Źródło: Opracowanie własne.
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W czasie pandemii zmienił się także model zawieranych transakcji.  
W okresie I kwartał 2018-I kwartał 2020, 50% transakcji nie przekracza-
ło 4000 zł/m2. Wzrost cen oraz zmiana profilu nabywcy na inwestycyjnego 
odwróciły tendencję o 180 stopni - 50% zawartych transakcji w okresie od  
II kwartału 2020 prezentuje wartość ponad 5000 zł/m2.

Analiza korelacji i regresji  
dla informacji rynkowych

Analiza korelacji i regresji dwuwymiarowej – rynek pierwotny

W tabeli poniżej przedstawiono macierz korelacji dla rynku pierwotnego.

Tabela 3. Macierz korelacyjna - rynek pierwotny
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powierzchnia 1 0,29515 -0,00385 0,11878 -0,13333 0,31430

czas  1 -0,00385 0,59644 0,00432 0,37290

strefa   1 0,58730 0,38307 0,70482

sąsiedztwo i otoczenie    1 0,26726 0,67893

kondygnacja     1 0,26326

cena      1

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza macierzy korelacyjnej prowadzi do następujących wniosków:

• Atrybuty „strefa” oraz „sąsiedztwo i otoczenie” wykazują wysoki poziom 
korelacji z ceną. Pozostałe atrybuty posiadają niską, aczkolwiek istotną 
korelację z ceną na poziomie ok. 0,3. 

• Wysoka wartość współczynnika korelacji w parze „strefa” - „sąsiedztwo  
i otoczenie” świadczy o tym, że wspomniane atrybuty w pewnym zakre-
sie wyjaśniają tę samą część zmienności ceny. 

• Zaobserwowano również korelację na istotnym poziomie w parze „czas”- 
„sąsiedztwo i otoczenie”. Może to świadczyć o zabiegach deweloperów 
pragnących zwiększyć atrakcyjność oferowanych produktów – co będzie 
miało bezpośredni wpływ na cenę mieszkań, wobec niskiej korelacji  
w parze „czas” - „strefa” – sugerującej spadający potencjał zabudowy 
stref ocenionych najwyżej. 
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• Współczynnik determinacji R2 uzyskano na poziomie 0,72. Wielkość ta su-
geruje, że model regresji wielorakiej wyjaśnia 72% zmienności cen w bazie.

W celu określenia liniowego modelu regresji dla par atrybut - cena, obliczo-
no wartości przeciętne dla zmiennych wraz z ich odchyleniami standardowymi.

Tabela 4. Wartości przeciętne z odchyleniami standardowymi

powierzchnia czas strefa
sąsiedztwo 
i otoczenie

kondygnacja cena

Wartość przeciętna 1,69 26,62 2,15 2,15 1,85 5034,49

Odchylenie standardowe 0,48 10,68 0,88 0,88 0,66 714,66

Źródło: Opracowanie własne.

Następnie oszacowano model regresji i zestawiono dla każdego atrybutu 
i ceny. Obliczenia wykazano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Model regresji dla rynku pierwotnego

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 6. Zestawienie standaryzowanych udziałów atrybutów w wyjaśnianiu ceny 
nieruchomości

ri ri
2 ki ki%

powierzchnia 0,3143 0,0988 0,0877 8,8

strefa 0,7048 0,4968 0,4413 44,1

kondygnacja 0,2633 0,0693 0,0616 6,2

sąsiedztwo i otoczenie 0,6789 0,4610 0,4094 40,9

suma 1,1259 1,000 100,0

Źródło: Opracowanie własne.



163

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W KIELCACH ...

Na podstawie wartości r2
i zawartych w tabeli 6 można wyciągnąć nastę-

pujące wnioski:

• atrybut „powierzchnia” wyjaśnia samodzielnie 9,9% zmienności cen w bazie;
• atrybut „strefa” wyjaśnia samodzielnie 49,7% zmienności cen w bazie;
• atrybut „kondygnacja” wyjaśnia samodzielnie 6,9% zmienności cen w bazie;
• atrybut „sąsiedztwo i otoczenie” wyjaśnia samodzielnie 46,1% zmienno-

ści cen w bazie.

Analizując kwadraty współczynników korelacji dla cen nieruchomości 
można stwierdzić, że atrybutami, które w największym stopniu wyjaśniają 
zmienność cen w bazie są: „strefa” oraz „sąsiedztwo i otoczenie”. Do oblicze-
nia udziałów wagowych przyjęto ceny zaktualizowane w oparciu o przeprowa-
dzoną analizę trendu czasowego. 

Udziały standaryzowane poszczególnych atrybutów w wyjaśnianiu 
zmienności cen nieruchomości w analizowanej bazie powinny przyjmować 
wartości:

• powierzchnia – 8,8%
• strefa – 44,1%
• kondygnacja – 6,2%
• sąsiedztwo i otoczenie – 40,9%

Wartości te stanowią podstawę do określenia poprawek korygujących 
do cen transakcyjnych w procesie wyceny oraz stanowią odbicie preferencji 
nabywców w cenach transakcyjnych nieruchomości. Niska wartość udziału 
wagowego dotyczącego atrybutu kondygnacja może wynikać ze strategii de-
weloperów zwiększających atrakcyjność mieszkań na parterze poprzez dodat-
kowe przestrzenie typu - przylegające rozległe tarasy czy indywidualne ogród-
ki. Analogicznie ostatnie piętra coraz częściej wyposażone są w większe tarasy, 
w tym tzw. „tarasy widokowe”.
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Analiza korelacji i regresji dwuwymiarowej – 
rynek wtórny

Macierz korelacyjna na rynku wtórym przedstawia się następująco:

Tabela 7. Macierz korelacyjna - rynek wtórny
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powierzchnia 1 -0,48644 0,26088 0,33889 0,51549 0,37862 0,27087 0,21463

czas 1 0,05306 0,27111 -0,00587 -0,08244 0,35136 0,46390

kondygnacja 1 0,18764 0,29508 0,19920 0,10768 0,01548

budownictwo 1 0,73471 0,25877 0,90919 0,75034

sąsiedztwo  
i otoczenie 1 0,34167 0,27087 0,67917

strefa 1 0,25740 0,63685

standard 1 0,79038

cena 1

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza macierzy korelacyjnej prowadzi do następujących wniosków:

• Atrybuty „budownictwo”, „sąsiedztwo i otoczenie”, „strefa” oraz „stan-
dard” wykazują silną korelację z ceną. Pozostałe atrybuty posiadają niż-
szą korelację z ceną.

• Wysoka wartość współczynnika korelacji w parze „sąsiedztwo i otocze-
nie”- „budownictwo” oraz „standard” - „budownictwo” świadczy o tym, 
że wspomniane atrybuty wyjaśniają tę podobną część zmienności ceny  
w bazie – są wzajemnie zależne. 

• Ogólne obserwacje prowadzą do wniosku, iż rynek wtórny charaktery-
zuje się dużym zróżnicowaniem atrybutowym, mającym wpływ na war-
tość danej nieruchomości. Cena nieruchomości w dużym stopniu zależy 
od predyspozycji potencjalnego nabywcy.

• Współczynnik determinacji R2 uzyskano na poziomie 0,89. Wielkość ta su-
geruje, że model regresji wielorakiej wyjaśnia 89% zmienności cen w bazie.
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W celu określenia liniowego modelu regresji dla par atrybut - cena, 
obliczono wartości przeciętne dla zmiennych wraz z ich odchyleniami 
standardowymi.

Tabela 8. Wartości przeciętne z odchyleniami standardowymi
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Wartość  
przeciętna 1,73 16,01 1,54 2,64 2,09 2,18 2,27 4 379,92

Odchylenie  
standardowe 0,47 11,84 0,52 1,21 0,94 0,87 0,65 990,05

Źródło: Opracowanie własne.

Następnie oszacowano model regresji i zestawiono dla każdego atrybutu 
i ceny. Obliczenia wykazano w tabeli nr 9.

Tabela 9. Model regresji dla rynku wtórnego

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 10. Zestawienie standaryzowanych udziałów atrybutów w wyjaśnianiu ceny 
nieruchomości

ri ri
2 ki ki%

powierzchnia 0,2146 0,0461 0,0219 2,2

kondygnacja 0,0155 0,0002 0,0001 0,0

budownictwo 0,7503 0,5630 0,2680 26,8

sąsiedztwo i otoczenie 0,6792 0,4613 0,2145 22,0

strefa 0,6369 0,4056 0,1886 19,3

standard 0,7904 0,6247 0,2974 29,7

suma 0,8468 1,000 100,0

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie wartości r2
i zawartych w tabeli 10 można wyciągnąć nastę-

pujące wnioski:

• atrybut „powierzchnia” wyjaśnia samodzielnie 4,6% zmienności cen w bazie;
• atrybut „kondygnacja” wyjaśnia samodzielnie 0,0% zmienności cen w bazie;
• atrybut „budownictwo” wyjaśnia samodzielnie 56,3% zmienności cen w bazie;
• atrybut „sąsiedztwo i otoczenie” wyjaśnia samodzielnie 46,1% zmienno-

ści cen w bazie;
• atrybut „strefa” wyjaśnia samodzielnie 40,6% zmienności cen w bazie;
• atrybut „standard” wyjaśnia samodzielnie 62,5% zmienności cen w bazie.

Analizując kwadraty współczynników korelacji dla cen nieruchomości 
można stwierdzić, że atrybutami, które w największym stopniu wyjaśniają 
zmienność cen w bazie są: „strefa”, „sąsiedztwo i otoczenie”, „standard” oraz 

„budownictwo”. Do obliczenia udziałów wagowych przyjęto ceny zaktualizo-
wane w oparciu o przeprowadzoną analizę trendu czasowego.

Udziały standaryzowane poszczególnych atrybutów w wyjaśnianiu 
zmienności cen nieruchomości w analizowanej bazie powinny przyjmować 
wartości:

• powierzchnia – 2,2%
• kondygnacja – 0,0%
• budownictwo – 26,8%
• sąsiedztwo i otoczenie – 22,0%
• strefa – 19,3%
• standard – 29,7%
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Wartości te stanowią podstawę do określenia poprawek korygujących do 
cen transakcyjnych w procesie wyceny oraz stanowią odbicie preferencji na-
bywców w cenach transakcyjnych nieruchomości.

Wyniki pracy oraz wnioski

Tematem pracy była analiza mieszkaniowego rynku nieruchomości loka-
lowych w Kielcach. Podczas badań starano się uwzględnić panujące w mieście 
warunki. Skalując poszczególne atrybuty, sugerowano się subiektywnymi oce-
nami, jak również danymi zebranymi podczas analiz. Celem pracy było stwo-
rzenie pełnego obrazu przedstawiającego sytuację na rynku mieszkaniowym  
w Kielcach w latach 2018-2021.

Na podstawie analiz rynków pierwotnego i wtórnego lokali mieszkal-
nych w Kielcach: 

• Zauważono wzrost wartości nieruchomości na rynku pierwotnym oraz 
wtórnym. Dynamika wzrostu ceny w analizowanym okresie wyniosła 
0,5% na miesiąc na rynku pierwotnym oraz 0,93% na miesiąc na rynku 
wtórnym. Wyższe ceny nieruchomości mają związek ze zwiększonym 
popytem na droższe, lepiej wyposażone i położone mieszkania, a także 
problemami na rynku materiałów budowlanych w okresie pandemii.

• Liczba kwartalnych transakcji na rynku pierwotnym wzrosła o ok. 400% 
w porównaniu do lat sprzed pandemii. Może to mieć związek z sytuacją 
na rynku kredytowym - niskimi stopami procentowymi, a tym samym 
łatwiejszą dostępnością kredytową, ale i niepewnością inwestycyjną 
związaną z pandemią COVID-19 - wzrasta zainteresowanie nierucho-
mościami jako bezpieczną lokatą kapitału.

• Liczba transakcji na rynku wtórnym spada - na atrakcyjności zyskują 
mieszkania w dobrych lokalizacjach, standardzie i nowym budownic-
twie co powoduje skok średniej wartości 1m2 sprzedanych mieszkań na 
badanym rynku. Analiza zachowań nabywców prowadzi do podobnych 
wniosków jak na rynku pierwotnym - łatwiejsza dostępność kredytowa 
oraz niepewność inwestycyjna - wrasta zainteresowanie nieruchomościa-
mi jako bezpieczną lokatą kapitału.

• Wykazano, że atrybuty „strefa” oraz „sąsiedztwo i otoczenie” na ryn-
ku pierwotnym w badaniu korelacji na linii cena - atrybut są najbar-
dziej istotne i najmocniej wpływają na wartość nieruchomości. Zgod-
nie z oczekiwaniami najdroższe mieszkania sprzedawane są w okolicach 
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centrum miasta na nowopowstałych osiedlach, dobrze zaopatrzonych  
w niezbędne udogodnienia. Na rynku wtórnym cechy wpływające na 
wartość są mocniej rozproszone - istotny wpływ wykazały atrybuty „stan-
dard”, „budownictwo”, „sąsiedztwo i otoczenie” oraz „strefa”. Dowodzi 
to teorii, że mieszkańcy Kielc preferują zakup mieszkania w nowszych 
lokalach, w atrakcyjnie położonych dzielnicach miasta, niekoniecznie  
w centrum. Może mieć to związek z geografią i polityką miasta. Kie-
leckich dzielnic nie dzielą wielkie odległości, a śródmieście z każdym 
rokiem traci swój mieszkalny charakter (coraz mniej szkół, sklepów).

• Stworzono modele regresji na podstawie, których można wycenić do-
wolną nieruchomość reprezentowaną przez podobne atrybuty jak użyte 
w bazach. Uzyskano stosunkowo wysokie wartości współczynników R2 
zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. 
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET  

IN KIELCE

Summary: Aim of this work is to analyze the premises, residential real estate market 
in Kielce. The scope of the property included in the primary and secondary markets. 
In order to conduct detailed analyzes, fixed base with selected properties, which have 
been assessed on the basis of the attributes considered important in a given market 
at a fixed scale. Evaluation of attributes assigned on the basis of collected data and 
subjective evaluations. Moreover, based on these bases, we calculated attributes of 
the correlation coefficients between price and attributes. Standardized correlation 
coefficients were used to calculate the weights of attributes, which are the basis for 
the valuation of the property. Also calculated the regression models. These models 
may provide a basis for valuation of the property represented by similar attributes as 
properties in the database. In addition, correlation analysis of time the price was used 
to study the trend of changes in transaction prices over time. 

Keywords: Real estate market, real estate appraisal, market analysis, primary market, 
secondary market.
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POWODY CERTYFIKOWANIA 
ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ 

I REGIONALNEJ

Streszczenie: Żywność tradycyjna i regionalna to produkty, które wytwarzane 
są ze specjalnych składników z wykorzystaniem tradycyjnych metod wytwa-
rzania. Produkty te charakteryzuje naturalność, niski stopień przetworzenia, 
brak substancji dodatkowych oraz innych substancji chemicznych. Wszystkie 
wymienione cechy sprawiają, że żywność tradycyjna cieszy się coraz szerszym 
zainteresowaniem. Jest ona bez wątpienia bardziej pożądaną przez konsu-
menta alternatywą, w szczególności dla produktów wytwarzanych w sposób 
przemysłowy, a co za tym idzie, odnotowuje się wzrost popytu na żywność 
tradycyjną w formie przetworzonych i nieprzetworzonych produktów, pocho-
dzących ze sprawdzonego źródła. Zainteresowanie produktami tradycyjnymi 
i regionalnymi wykazuje tendencję wzrostową w sposób ciągły. Trend ten 
obserwowany jest nie tylko na rynku krajowym, ale również poza granicami 
kraju. Wobec powyższego zaobserwować można, iż coraz więcej producentów 
żywności jest zainteresowanych wytwarzaniem produktów właśnie metodą 
tradycyjną. Producenci są gotowi starać się o nadawanie swoim produktom 
odpowiednich oznaczeń i poddawać je certyfikacji. Celem niniejszych badań 
była analiza czynników wpływających na decyzję przedsiębiorców o poddaniu 
wytwarzanych przez nich produktów certyfikacji oraz nadawaniu oznaczeń,  
a także analiza sposobów dystrybucji tych produktów. Wykazano, iż badana 
grupa producentów chętnie podała swoje produkty certyfikacji i nadała im 
oznaczenia. Głównym motywem tych działań była chęć zachowania tradycji 
oraz tożsamości regionalnej.

Słowa kluczowe: Żywność, żywność tradycyjna, produkt tradycyjny, 
producent żywności.

1  mgr inż., Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni.
2  dr hab., inż., Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni.
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Wstęp 

Rynek produktów tradycyjnych i regionalnych stale się rozwija, zarówno 
pod wpływem rosnącego zainteresowania tymi produktami, jak i przez po-
szerzające się grono konsumentów, jest też coraz bardziej dywersyfikowany. 
Współcześni konsumenci są coraz bardziej otwarci na poznawanie nowych 
produktów pochodzących z różnych regionów, nie tylko na poziomie krajo-
wym, ale także europejskim3.

Asortyment i ilość tego typu produktów stale powiększa się, w wielu re-
gionach kraju coraz więcej sklepów posiada je w swojej ofercie. Coraz więcej 
konsumentów zainteresowanych jest zakupem artykułów spożywczych wy-
produkowanych w oparciu o receptury stosowane w przeszłości. Tego typu 
produkcja stała się na tyle znacząca, że wprowadzono różne systemy jej ochro-
ny. Polski system ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych opiera się 
przede wszystkim na systemie, który obowiązuje na terenie Unii Europej-
skiej. Dodatkową regulacją jest Ustawa z 17 grudnia 2004 roku o rejestracji  
i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz  
o produktach tradycyjnych. Do najważniejszych certyfikatów, chroniących 
produkty tradycyjne i regionalne, należą: Chroniona Nazwa Pochodzenia, 
Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjal-
ność. Na mocy wymienionej wyżej ustawy została również utworzona Lista 
Produktów Tradycyjnych, prowadzona przez ministra właściwego do spraw 
rolnictwa. Producenci, którzy chcieliby nadać swoim wyrobom wymienione 
oznaczenia, są zobligowani do tego, by spełnić szereg wymagań, m.in. produkt, 
przez nich wytwarzany musi: 

• posiadać wyjątkowe cechy oraz właściwości, 
• posiadać tradycyjną metodę wytwarzania (co najmniej 25 letnią), 
• stanowić element dziedzictwa kulturalnego.

Rosnące zainteresowanie produktami tradycyjnymi wśród konsumen-
tów oraz ciągłe poszerzanie katalogu tego rodzaju produktów, stwarza moż-
liwości rozwojowe przede wszystkim dla rolników4. Rolnicy są zaś zaintere-
sowani podejmowaniem działalności związanej z wytwarzaniem produktów 
tradycyjnych, regionalnych, w celu dywersyfikacji swoich źródeł dochodu.  

3  Domański T. Bryła P., Marketing produktów regionalnych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 
2013, s. 8.
4  J. Szlachciuk, A. Bobola, I. Ozimek, E. Czyż, Znajomość polskich produktów regionalnych  
i tradycyjnych wśród młodych konsumentów, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2017, s. 78.
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Z analizy, którą w swojej pracy przytacza Kupracz wynika, że działalność zwią-
zana z wytwarzaniem produktu tradycyjnego jest głównym źródłem utrzy-
mania blisko połowy respondentów z Poznania biorących udział w badaniu5. 
Związek producentów rolnych z regionem, tradycją, podtrzymywanie tożsa-
mości kulturowej na danym obszarze są kluczowymi czynnikami warunkują-
cymi skategoryzowanie produktów jako tradycyjne, czy regionalne. 

Producenci rolni działający w ramach rolniczego handlu detaliczne-
go, czy sprzedaży lokalnej, mogą liczyć na liczne udogodnienia w związku  
z prowadzoną działalnością. Sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, 
zazwyczaj odbywa się w gospodarstwach, w miejscach, gdzie produkowana 
jest tego rodzaju żywność. Producenci decydują się coraz częściej na udział  
w różnego rodzaju festiwalach, czy targach w celu promowania swoich wyro-
bów. Jeśli produkty tradycyjne są pochodzenia zwierzęcego wówczas muszą 
również podlegać przepisom o sprzedaży bezpośredniej. 

Celem niniejszego opracowania była analiza czynników wpływających 
na decyzję przedsiębiorców o poddaniu wytwarzanych przez nich produktów 
certyfikacji oraz nadawaniu oznaczeń, a także analiza sposobów dystrybucji 

tych produktów 

Powody certyfikowania żywności  
tradycyjnej i regionalnej

Badanie przeprowadzono wśród producentów, którzy byli skatalogowa-
ni na liście producentów produktów tradycyjnych udostępnionej na stronie 
internetowej: http://www.produkty-tradycyjne.pl/producent/show/145/ga-
wor-produkcja-wedlin-jakosc-i-tradycja/97. Ankietę rozesłano do 73 produ-
centów, natomiast wypełniło ją 15 producentów produktów tradycyjnych  
i regionalnych.

Kwestionariusz zawierał 9 pytań oraz metryczkę. Metryczka zawierała 
pytania o wytwarzany produkt tradycyjny regionalny oraz z jakiego regionu/ 
województwa pochodzi. Kwestionariusz zawierał nie tylko pytania zaintere-
sowanie nadawaniem wyrobom oznaczeń, ale także dotyczył sposobów dys-
trybucji tych produktów oraz ocenę produktów tradycyjnych i regionalnych.

Producenci zostali poproszeni o zaznaczenie odpowiedzi, która ich zda-
niem najlepiej definiuje produkt tradycyjny i produkt regionalny. Zostali 

5  M. Kupracz, Z problematyki żywności tradycyjnej, Studia Regionalne i Lokalne nr 4(30), 2007, 
s. 112.
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również zapytani, czy ich produkty posiadają odpowiednie oznaczenie pro-
duktu tradycyjnego oraz kiedy certyfikat został uzyskany, a także o formalno-
ści związane z ubieganiem się o znak. Respondenci zostali również poproszeni 
o wskazanie sposobów dystrybucji swoich wyrobów. Ostanie pytanie dotyczy-
ło wyrażenia, w jakim stopniu producenci zgadzają się z różnymi stwierdze-
niami na temat żywności tradycyjnej i regionalnej. 

Omówienie wyników badań

Ankietowani producenci pochodzili z ośmiu. województw: kujawsko-
-pomorskiego, śląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, ma-
łopolskiego, podlaskiego i opolskiego, przy czym z trzech pierwszych wymie-
nionych pochodziła największa ilość produktów (rys. 2).

Rys. 1. Kategorie produktów tradycyjnych i regionalnych.
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 2. Pochodzenie produktów tradycyjnych wg województw.

Źródło: Opracowanie własne.
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Największą liczbę produktów wytwarzanych przez respondentów sta-
nowiły, wg ich wskazań, wyroby cukiernicze oraz nabiał. Następną kate-
gorią produktów były: mięso i jego przetwory, przyprawy, a także warzywa  
i ich przetwory.

Poniżej (tabela 1) przedstawiono definicje produktów tradycyjnych. Re-
spondenci zostali poproszeni o wskazanie tej, która najlepiej opisuje według 
nich produkt tradycyjny.

Tabela 1. Definicja produktów tradycyjnych

Definicja
liczba wskazań

N %

wytwarzane na dowolnym obszarze, ale według udowodnionej wieloletniej tradycji 2 13,3

wytwarzane na oznaczonym obszarze, charakteryzujące się wyjątkową, tradycyjną 
metodą produkcji

12 80,0

Produkty wyprodukowane bez chemii i dodatków do żywności 1 6,7

Źródło: Opracowanie własne.

Według 80% ankietowanych producentów produkt tradycyjny to taki, 
który został wytworzony na oznaczonym obszarze i charakteryzuje się wyjąt-
kową metodą produkcji. Niespełna 7% uważa, że to produkt bez dodatków 
do żywności, wytworzony bez dodatku chemii. W ten sposób prawie 60% 
konsumentów zdefiniowało żywność dobrej jakości, w badaniu przeprowa-
dzonym przez autorkę, dotyczącym zainteresowania oraz odczuć konsumen-
tów na temat jakości żywności regionalnej. Pozostali producenci uważają, że 
oprócz związku z obszarem, tradycyjna receptura musi być udowodniona.

Następnie respondenci zostali poproszeni o wskazanie odpowiedzi, która 
według nich najlepiej definiuje produkt regionalny.

Tabela 2. Definicja produktu regionalnego

Definicja
liczba wskazań

n %

wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu,  
produkowana z surowców lokalnie dostępnych

8 53,3

produkt spożywczy wytwarzanyz wysokiej jakości wyrobów  
rolno-spożywczych, pochodzących z konkretnych regionów

3 20,0

produkt spożywczy znanego pochodzenia, którego jakość i renoma  
jest ściśle związana z regionem, w którym jest wytwarzany

4 26,7

Źródło: Opracowanie własne.
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Produkt regionalny według producentów to wyrób lub usługa, z któ-
rą utożsamiają się mieszkańcy regionu, który jest produkowany z lokalnie 
dostępnych surowców. Respondenci wskazali odpowiedź zgodną z definicją 
produktu regionalnego zamieszczoną w publikacji ministerialnej dotyczącej 
produktów regionalnych6. Zdaniem Duczkowskiej-Małysz produkt regional-
ny powstał w odpowiedzi na zaspokojenie potrzeb konsumenta i z dbałości  
o niego, a także z potrzeby wykorzystywania surowców od lokalnych wytwór-
ców, by podreperować ich budżet7.

W tabeli 3 zamieszczono zestawienie certyfikatów przyznawanych pro-
duktom tradycyjnym oraz produktom regionalnym. Respondenci wskazali na 
te, które otrzymały ich wyroby.

Tabela 3. Certyfikaty wytwarzanych produktów

Wyszczególnienie
liczba wskazań

n %

Wpis na listę produktów tradycyjnych i regionalnych MRiRW 4 26,7

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) 3 20,0

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) 4 26,7

Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ) 1 6,7

Jakość Tradycja 6 40,0

Produkt ekologiczny 1 6,7

Źródło: Opracowanie własne.

Sześciu na piętnastu producentów wystąpiło o nadanie znaku Jakość 
Tradycja, cztery produkty uzyskały certyfikat Chronione Oznaczenie Geo-
graficzne, kolejne cztery zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych  
i regionalnych, trzy produkty uzyskały Chronioną Nazwę Pochodzenia, jeden 
został zarejestrowany jako produkt ekologiczny i jeden uzyskał oznaczenie 
Poznaj Dobrą Żywność. W Polsce pod znakiem CHNP zarejestrowanych jest 
10 produktów, CHOG oznaczone są 24 produkty.

Producenci zostali zapytani o występowanie trudności związane z cer-
tyfikacją swoich wyrobów. Większość z nich (73,3%) nie miało problemów  
z zarejestrowaniem i certyfikacją produktów. Problemy z uzyskaniem certy-
fikatu zadeklarowali producenci pochodzący ze śląska (26,7%).Problemy, na 
które wskazywali ci producenci, to trudności proceduralne. Śląscy producenci 

6 Lubas R., Produkty tradycyjne i Regionalne, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Europej-
ski Fundusz Społeczny, 2018, s. 4.
7   K. Duczkowska-Małysz, Budowa rynku produktów regionalnych, Agro-Smak nr 4, 2007, s. 4-6.
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również w badaniach przeprowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu wskazywali na trudności z uzyskaniem certyfikacji przez ich pro-
dukty. Problemy, na które wskazywali producenci z Dolnego Śląska, zostały 
podzielone na administracyjne i pozostałe. Problemy administracyjno-praw-
ne to złe przepisy prawne oraz nadmierna biurokracja, wskazało tak 50% an-
kietowanych. Zbyt wysokie wymagania prawne, które są stawiane wytwór-
com produktów regionalnych to kolejna trudność do pokonania dla 35% 
wytwórców8.

Kolejno producenci zostali poproszeni o podanie motywów nadawania 
wyrobom oznaczeń. Poniżej wskazania producentów (tabela 4). 

Tabela 4. Powody ubiegania się o certyfikat

Powód
Liczba wskazań

n %

zwiększenie popytu na wytwarzane produkty 2 13,3

Umożliwienie promocji produktu poza regionem 5 33,3

zachowanie tradycji i tożsamości regionalnej 8 53,3

Źródło: Opracowanie własne.

Większość producentów wskazuje na zachowanie tradycji oraz 
tożsamości regionalnej jako główną przesłankę ubiegania się o nadanie 
oznaczenia swoim wyrobom (53,3%). Na drugim miejscu responden-
ci wskazali umożliwienie promocji produktu poza regionem. Nikt nie 
wskazał stabilizacji na rynku ani złagodzenia wymogów sanitarnych i 
weterynaryjnych. Zdaniem Grębowca i Przygodzińskiej produkty tra-
dycyjne i regionalne z jednej strony są wizytówką regionu, przyciągają 
turystów, a z drugiej strony utrwalają lokalną tożsamość9. Również z 
analizy badań przeprowadzonych przez autorkę wynika, że głównymi 
motywami nadawania oznaczeń produktom tradycyjnym jest zarówno 
zachowanie tożsamości regionalnej, jak i rozpowszechnienie, reklama 
produktu poza granicami regionu.

Tabela 5 przedstawia wyniki spełnienie oczekiwanych przez pro-
ducentów efektów wprowadzenia oznaczeń wytwarzanym produktom. 

8  S. Minta, Bariery rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych na przykładzie Dolnego 
śląska, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XV, z. 4, 
Warszawa 2013.
9 M. Grębowiec, A. Przygodzińska, Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w budowaniu 
konkurencyjnej oferty regionów, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa  
i Agrobiznesu, t. XXV, Warszawa 2013.
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Zdecydowana większość respondentów osiągnęła założone efekty 
związane z rejestracją swoich produktów (93,3%). Założonymi, speł-
nionymi efektami były: zwiększenie sprzedaży produktów tradycyjnych 
i regionalnych oraz umożliwienie promocji produktu poza regionem.

Poniżej przedstawione zostały wskazane przez producentów osiągnięte 
założenia związane z nadaniem certyfikatów produktom tradycyjnym i regio-
nalnym wytwarzanych przez respondentów.

Tabela 5. Osiągnięte efekty

Efekt
Liczba wskazań

N %

zwiększenie sprzedaży 9 60,0

uzyskanie stabilnościna rynku 1 6,7

Umożliwieniepromocji produktu poza regionem 6 40,0

złagodzenie wymogów sanitarnych i weterynaryjnych 2 13,3

zachowanie tradycji i tożsamości regionalnej 1 6,7

Źródło: Opracowanie własne.

Efekty, które nie zostały osiągnięte to zachowanie tradycji i tożsamo-
ści regionalnej, które były głównym motywem ubiegania się o rejestrację 
produktów.

Producenci zostali poproszeni o wskazanie miejsc zbywania swoich pro-
duktów. Zostali poproszeni o zaznaczenie częstotliwości sprzedawania pro-
duktów tradycyjnych w danym miejscu.

Tabela 6. Miejsce i częstość sprzedaży produktów

C
zę

sto
ść a b C d e f g h I

N % n % N % n % n % N % N % n % n %

N
ig

dy 4 26,7 0 0 0 0 5 33,3 1 6,7 3 20,0 6 40,0 6 40,0 8 53,3

Rz
ad

ko

2 13,3 1 6,7 3 20,0 3 20,0 4 26,7 5 33,3 2 13,3 0 0 3 20,0

C
za

sa
m

i

2 13,3 4 26,7 7 46,7 3 20,0 6 40,0 5 33,3 4 26,7 0 0 2 13,3

C
zę

sto 5 33,3 7 46,7 3 20,0 3 20,0 1 6,7 1 6,7 2 13,3 2 13,3 1 6,7
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Z
aw

sz
e

2 13,3 3 20,0 2 13,3 1 6,7 3 20,0 1 6,7 1 6,7 7 46,7 1 6,7

Legenda: a – hipermarket; b – sklep spożywczy; c – restauracje; d – agroturystyka; 
e – znajomi; f – jarmark; g – sklep ze zdrową żywnością; h – u producenta; i - inne

Źródło: Opracowanie własne.

Producenci zbywają swoje produkty w hipermarketach, sklepach spo-
żywczych, restauracjach, agroturystyce, znajomym, na jarmarkach, w sklepach 
ze zdrową żywnością lub w miejscu wytworzenia.

Z badań przeprowadzonych wśród producentów z Podkarpacia wyni-
ka, iż produkty tradycyjne, zwłaszcza te świeże, nieprzetworzone zbywane są  
w sklepach firmowych, na targowiskach. Producenci produktów, które zostały 
przetworzone, korzystają z większej ilości kanałów dystrybucji, co pozwala na 
zwiększenie dostępności ich produktów. Około 1/3 producentów żywności 
wskazywała, że zbywa ją za pośrednictwem supermarketów, wychodząc tym 
samym poza obszar swojego regionu10. Podobnie ankietowani producenci 
(33,3%) wskazali, że często sprzedają swoje wyroby w hipermarketach. Więk-
szość jednak sprzedaje własne produkty w miejscu ich wytworzenia, bądź wy-
stawia je w sklepach spożywczych.

Producenci zostali również poproszeni o wyrażenie swojej opinii na te-
mat żywności tradycyjnej i regionalnej, przez wskazanie, z którym stwierdze-
niem i w jakim stopniu się zgadzają. 

Pytanie skonstruowane było na skali Likerta, dla każdego respondenta 
obliczono sumy wskazań dla dziewięciu stwierdzeń (całkowicie się nie zga-
dzam = 1,……,całkowicie się zgadzam = 7). Powstała w ten sposób zmienna 
ciągła o rozpiętości 9 – 63 pkt. „pozytywna opinia o żywności tradycyjnej  
i regionalnej”. Punktacja opinii została zmieniona na przeciwną dla stwierdze-
nia „jest droga”, gdyż jest to stwierdzenie „odwrotne”.

10  K. Krajewski, M. Kuboń, M. Świątkowska, E. Świstak, Wybrane determinanty procesów 
dystrybucji produktów lokalnych w warunkach rynku żywnościowego Podkarpacia, Roczniki Na-
ukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XX (3), 2018, s. 99.
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Tabela 7. Opinia o żywności tradycyjnej i regionalnej
O

dp
ow

ied
ź a b c d e f g h i

n % n % n % n % n % n % n % n % n %

C
ał

ko
w

ic
ie

 si
ę 

ni
e 

zg
ad

za
m

0 1 6,7 0 0 0 0 0 0 0

N
ie

 zg
ad

za
m

 si
ę 

0 0 1 6,7 1 6,7 0 1 6,7 1 6,7 2 13,3 0

R
ac

ze
j s

ię
 n

ie
 zg

ad
za

m

0 0 0 0 1 6,7 0 2 13,3 0 0

T
ru

dn
o 

po
w

ie
dz

ie
ć

5 33,3 1 6,7 0 1 6,7 3 20,0 0 7 46,7 7 46,7 7 46,7

R
ac

ze
j s

ię
 zg

ad
za

m

4 26,7 3 20,0 2 13,3 4 26,7 5 33,3 3 20,0 3 20,0 4 26,7 2 13,3

Z
ga

dz
am

 si
ę

5 33,3 6 40,0 7 46,7 7 46,7 4 26,7 4 26,6 1 6,7 2 13,3 4 26,7

C
ał

ko
w

ic
ie

 si
ę 

zg
ad

za
m

1 6,7 4 26,7 5 33,3 2 13,3 2 13,3 7 46,6 1 6,7 0 2 13,3

Legenda: a – jest łatwo dostępna, b- jest wysokiej jakości, c – jest smaczna, d – jest 
zdrowa, e – jest bez konserwantów, f – jest oparta na tradycyjnych recepturach,  
g – jest nowoczesna, h – jest droga, i – jest lepsza od żywności konwencjonalnej

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 8. Charakterystyka rozkładu zmiennej pozytywna opinia o żywności tradycyj-
nej i regionalnej

Nważnych Średnia Minimum Maksimum Odch.std

9 – suma 15 46,5 26,0 58,0 7,73

Źródło: Opracowanie własne.

W oparciu o te wyniki została utworzona zmienna jakościowa z trzema 
kategoriami o równych rozstępach (Tabela 9). 

Tabela 9. Opinia o żywności tradycyjnej i regionalnej - kategorie

Opinia N %

Negatywna (9-26) 1 6,4

Umiarkowanie pozytywna (27-44) 4 26,7

Zdecydowanie pozytywna (45-63) 10 66,7

Źródło: Opracowanie własne.

Zdecydowana większość badanych producentów ma pozytywną opinię 
o produktach tradycyjnych i regionalnych (6,7%). Producenci zgadzają się 
ze stwierdzeniami, że żywność tradycyjna i regionalna to produkty wysokiej 
jakości, smaczne i zdrowe. A zdecydowanie zgadzają się ze zdaniem, że to 
produkty wytwarzane w oparciu o tradycyjną recepturę.

Zakończenie 

Świadomość konsumentów jest coraz wyższa, zwłaszcza w kontekście do-
konywania decyzji nabywczych. Zwracają oni coraz częściej uwagę nie tylko 
na markę i cenę, ale przede wszystkim na jakość wyrobu. Produkty tradycyjne 
zarówno w opinii konsumentów11 jak i badanych producentów charaktery-
zuje wysoka jakość. Jak wykazały niniejsze badania, producenci uważają nad-
to, że żywność tradycyjna jest smaczna i zdrowa. Jednakże główną przyczyną 
poddawania tych produktów certyfikacji była chęć zachowania tradycji oraz 
tożsamości regionalnej.

Przeprowadzane badania wykazały także, iż przedsiębiorcy zajmujący się 
produkcją żywności tradycyjnej i regionalnej są zainteresowani nadawaniem 
oznaczeń wytwarzanym produktom. Dzięki stale rosnącemu zainteresowa-
niu konsumentów, a pomimo pewnych trudności (skomplikowana proce-
dura oraz wysokie wymagania) w uzyskiwaniu stosownych oznaczeń przez 

11  M. Śniegocka-Dworak, A. Wilczyńska, Quality of traditional and regional food in consumers’ 
opinion, Towaroznawcze Problemy Jakości, 2019, s. 32
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producentów, na rynku obserwowany jest ciągły wzrost asortymentu odpo-
wiednio wyróżnionych produktów tradycyjnych i regionalnych. Producenci 
tych wyrobów zbywają je najczęściej w miejscu ich wytworzenia, ale także  
w lokalnych sklepach spożywczych, czasami w supermarketach, restauracjach, 
znajomym, czy na jarmarkach. Stwarza to możliwość zakupu tego rodzaju 
produktów szerszemu gronu konsumentów, a tym samym przyczynia się do 
wzrostu popularności produktów tradycyjnych i regionalnych. Spodziewać się 
zatem należy dalszego rozwoju rynku żywności tradycyjnej i regionalnej.
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ENTREPRENEUR ON THE MARKET OF TRADITIONAL 
AND REGIONAL PRODUCTS 

Summary: Traditional and regional food are products that are made from 
special ingredients using traditional production methods. These products are 
characterized by naturalness, low degree of processing, no additives or other 
chemicals. Indicated features make traditional food more and more popular. 
It is undoubtedly more and more desirable by the consumer alternative for 
industrially manufactured products. As a result, there is an visible increase in 
demand for traditional food in the form of processed and unprocessed prod-
ucts from a proven source. The interest in traditional and regional products is 
growing continuously. This trend is observed not only on the domestic market, 
but also abroad, where traditional food is playing an increasingly important 
role. In view of the above, it can be observed directly that food producers are 
interested in the production of products using the traditional method. Man-
ufacturers are ready to apply for labelling and certification of their products. 
The aim of the research was to analyze the factors influencing the decision 
of entrepreneurs to subject their products to certification and to issue labels,  
as well as to analyze the methods of distribution of these products. The sur-
veyed group of producers readily provided their products for certification and 
gave them labels. The main motive for this actions was the desire to preserve 
the tradition and regional identity.

Keywords: Food quality, traditional and regional food, certification. 
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INNOVATION, CONCEPT  
AND ECONOMIC IMPORTANCE

Abstract: The aim of the article is to present innovation as a concept  
and to indicate its economic importance. The text presents the state of re-
search on the concept of innovation, differentiating its understanding in in-
dividual areas of the economy. A thesis was formulated regarding the funda-
mental impact of innovation on the development and economic growth of the 
country. The main models of innovation are then presented and characterized, 
starting with the most widespread ones, with various examples. The concept 
of the economy of innovation, promoted by these models and related to sus-
tainable development, was introduced, as well as the concept of green finance.  
The main conclusions of the text focus on the importance of economic inno-
vation for the stability and well-being of societies.

Keywords: Innovations, economic innovations, models of innovation, eco-
nomy of innovation.

Introduction

With the digitalization, the world is seeking new and modern ideas, 
which are more effective for the socio-economic and socio-political framework 
of a country, leading to the sustainable development. The implications of the 
innovation are directly related to the production of improved and effective 
mechanisms that lead to the growth and development of the country, by the 
promotion of innovative ideas. And this innovation has been nurtured since 
the 21st century, primarily because of the global financial instability. However, 
innovation has been demonstrated to reinforce the economy in such a way  
 

1  Dr, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów.
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to promote the financial sustainability, in all bureaus at both national and 
international levels.

The fundamental the reason behind the success of innovation and 
innovative ideas is its contribution to economic growth, fostered by the 
increased productivity, which generates higher the output than input. 
Moreover, innovation has enormously strengthened the financial structure, 
by the introduction of innovative financial policies, fiscal schemes, and 
monetary planning which promote the right investment plans. Moreover, 
innovation is considered the core of the modern financial configuration of 
the modern globalized world, in which new economic policies are constantly 
being implied, the economic policies that lead to the betterment of the world. 
And as a part of this innovative globalized world, the economic receptacle 
is constantly in the process of change, where new policies are constantly 
withdrawn, and new policies are implemented, considering the up-gradation 
of the financial systems, promoting the effective ideas.

And this significance of the innovation is evident from the increasing 
use of the innovative plans by the international organizations, including the 
United Nations, European Union, the European Commission, and others for 
promoting the sustainable developmental plan. Moreover, these organizations 
have also executed several innovative plans for accomplishing both economic 
development as well as the sustainable development. These projects include 
the Sustainable developmental plans (SDGs) by the United Nations 
promoting the economic advancement, social stability, political growth, and 
environmental sustainability, European Green Deal, and European Union 
Taxonomy promoting the economic advancement by financing the capital 
in the developmental action plan promoting socio-environmental growth, 
Multidimensionality promoting the multi-dimensional growth in all bureaus 
of the human life. Moreover, the financial growth has also been integrated 
by the economic structures and economic policies, that have reinforced the 
financial systems of the country by introducing several financial strategies, 
such as green finance and the innovation economics, which promote the 
strategic planning for innovative plans, and upbringing these plans for the 
betterment of Earth and for providing the people with an environment that 
is socially and economically stable, and sustainable.

With the era of globalization, the significance of the innovation had been 
increasing, and it is implemented into all bureaus of life, including agriculture,  
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infrastructure, industries, technology, and others for the social, political, and 
economic advancement2.

Considering the literature, innovation has been described differently 
by different researchers, providing us with a multi-dimensional viewpoint 
of innovation and innovative strategies. In 2009, Baragheh evaluated the 
innovation mechanism and described innovation as a multi-stage mechanism, 
through which organizations transcribe the modern and effective ideas for 
the formation of new and improved products, services, and processes, which 
enables them to differentiate themselves from their competitors. However, 
the concept of innovation is different in different organizations. For instance,  
in the software industry innovation is defined as the production implementation 
exploitation and assimilation of a value-added originality n socio-economic 
parameters. This s primarily done for increasing the efficiency and effectiveness 
of products and services for the enlargement of markets and the development 
of new and improved means of production and new management systems. 
However, in the social bureau, the concept of innovation is defined as an idea 
or a social practice that is considered as new by a person or by a social group 
meant to adopt it3.

Innovation is basically a strategic execution and enactment of new and 
modern ideas, which results in the production of new goods and services, 
leading to improvement. In fact, innovation has also been evaluated as  
a new or changed unit that redistributes or realizes different values. 
Similarly, innovation has also been defined as the strategic implementation 
of innovative measures leading to the improvement. Innovation constitutes 
a developmental strategy, incorporating the development of improved 
products, services, processes, technologies, and arts. However, nowadays the 
concept of innovation is fundamentally related to business and is elaborated 
within the context of business models, to make the business more effective 
and more advanced, leading to economic development. Innovation, indeed, 
is an exclusive implementation of an inventory mechanism, which leads to 
an improved and modified market, leading to innovative business, improved, 
and modified social hierarchy, leading to innovative society, and improved 
and modified financial strategies, leading to economic advancement. Many 

2  E. Novotarov, Marketing Social Innovations Concept: An Appeal for Methodological 
Pluralism [in:] SSRN Electronic Journal, 2016. 
3  E. Callorda Fossati, F. Degavre and M. Nyssens, How to deal with an «essentially 
contested concept» on the field? Sampling social innovations through the Delphi method 
[in:] European Public & Social Innovation Review, 2(1) 2017.
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researchers have analysed innovation as a developmental mechanism for 
financial development and economic advancement. And this economic 
advancement is somewhat related to the social, political, and environmental 
stability, paving the way to sustainable development. Hence, it can be implied 
that innovation is another effective strategy for promoting the sustainability4.

Similarly, in business, the innovation is defined as the specified 
entrepreneurial mechanisms that are implemented in a business organization, 
by which entrepreneur develops ideas that are economically advanced and 
incorporate wealth-producing resources, with enhanced potential leading to 
financial development. Hence, there are different perspectives of innovation, 
based on the types of organizations. Similarly, if we elaborate the conceptual 
framework of innovation, it is classified into two types, based on the extent 
of novelty. This extent of novelty has been explained within the context  
of innovative ideas, whether it’s new in a social group, in an organization, in  
a market, or a community, or it’s predetermined. Many researchers have argued 
that this classification of innovation is fundamentally made to differentiate 
the concept of innovation from creativity, which is often disregarded  
as innovation.

Hence, Peter Ducker differentiated innovation and creativity, within 
the sphere of corporate governance. Creativity within an organization  
is explicitly related to the psychological and behavioural processes, that are often 
implemented to induce creative ideas. Whereas, innovation within an organization 
is related to the processes that are implemented in the application of new ideas 
and has nothing to do with psychological and behavioural processes. Moreover, 
innovation unlike creativity incorporates a developmental process, which includes 
several stages: identification of a problem and a need for change, generation of new 
and modern ideas as per the organizational needs, promotion of these ideas, and 
the practical execution of these ideas, leading to the organizational success. Hence, 
innovation and creativity are two different types of the same idea. However, both 
of these are equally important for the organizational advancement and attainment 
of business objectives, leading to increased revenues. Therefore, we can imply 
that innovation, as well as creativity, lead to economic advancement, and are of 
substantial economic significance5.

4  R. Harel, D. Schwartz and D. Kaufmann, The relationship between innovation pro-
motion processes and small business success: the role of managers’ dominance [in:] Review 
of Managerial Science, 2020.
5  R. J. Calantone, di Benedetto, C. Anthony. and S. Bhoovaraghavan, Examining 
the relationship between degree of innovation and new product success [in:] Journal of 
Business Research, 30(2),1994, pp. 143–148.
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Similarly, evaluating the concept of innovation, there are two fundamental 
types of innovation, that can be elaborated in the social, economic, and 
political framework. These two types are regarded as sustaining innovation and  
as disruptive innovation, both of which propagate the development of new 
ideas, for the socio-economic and socio-political advancement. Sustaining 
innovation is fundamentally an improvement or a modification of a product or 
a service and this improvement is primarily done because of the increasing needs 
within an organization. For instance, in a business organization, sustaining 
innovation is made for the increasing needs of customers and to satisfy them 
with the betterment of the services and products. Disruptive innovation, on 
the oth er hand, is the production of a new market, by the introduction of 
new markets and services. This type of innovation incorporates displacement 
of the competitors leading to the organizational advancement. The sustaining 
innovation is strategically short-term and can be implemented without any 
prolonged planning, whereas the disruptive innovation is long-term and 
requires strategic planning, with proper understanding and awareness of the 
process involved6. 

Moreover, sustaining innovation is much less complicated than 
disruptive innovation, as both differ in their developmental process.  
In disruptive innovation, a complete change of technology and data is often 
required, as the new development of new markets is often accompanied by 
the development of new technologies. Most often, foundational technology 
change is involved in disruptive innovation, which changes the entire 
algorithmic data, and the business models. This change, therefore, results 
in the generation of new business models that are more effective and more 
efficient. And this technological change is not abrupt, and but is gradual just 
like the disruptive innovation, which incorporates several technological waves, 
leading to gradual change. For instance, the online organizational model 
introduced after the pandemic required a gradual change, technology change, 
and change in business model, which was done by disruptive innovation.

And this entire concept of innovation is though important for the social, 
political, and environmental advancement, but fundamentally it is important 
for the economic advancement and the financial stability. Innovation had 
been declared as the backbone of the economic stability and environmental 
sustainability, leading to the generation of revenues through the adoption 

6  I. Varvaras, S. Aggelopoulos and A. Pavloudi, The relationship between strategic 
orientation, the degree of innovation and the financial efficiency in the food industry [in:]  
J. for Global Business Advancement, 13(2), 2020, p. 185.
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of effective ideas, which lead to success and stability. Hence, innovation  
is a gateway to economic prosperity and is considered important for economic 
growth7.

Models of innovation

Evaluating the conceptual framework of the innovation further, there 
are several models of innovation, especially those that are used in the business 
organizations, and incorporate technological resources. These models provide 
a systematic plan to the enterprises, for the generation and implementation 
of new ideas and effective business models. And these ideas lead to the devel-
opment of new products and services, that expand the market, facilitating the 
customers in different ways. However, several types of classification have been 
made, and several types of models have been formulated, but the most funda-
mental classification of based on the innovation matrix. This innovation ma-
trix classifies the innovative models based on the technology and the market 
in which it operates. There are four most common innovation models, that 
play a fundamental role in both sustaining and disruptive innovation. These 
four models include incremental innovation, Disruptive innovation, archi-
tectural innovation, and radical innovation. And these innovative models are 
classified based on the technological change and the process involved in the 
change. And some of these innovations are abrupt, involving ground breaking 
technological changes, transforming the entire business model. Considering 
the taxonomy of the innovation models, there are several categories of the 
innovative models, and some of these models greatly overlap, since these are 
based on the same notion of the promotion of new ideas, which promote the 
up-gradation of the products and services provided by a corporation. While 
other innovative models include a strategic developmental plan incorporating 
gradual changes and gradual implementation of new ideas8.

7  M. M. Adeyeye and L. Ndibe, Financing Market Innovation by Knowledge - Intensive 
Businesses for Socio Economic Advancement in Emerging Economies [in:] Singaporean 
Journal of Business, Economics and Management Studies, 3(3), 2014, pp. 10–21.
8  M. M. Adeyeye, L. Ndibe and O. A. Abubakar, Financing Market Innovation  
by Knowledge - Intensive Businesses for Socio Economic Advancement in Emerging Econo-
mies [in:] Singaporean Journal of Business Economics and Management Studies, 4(1), 
2015, pp.1–12. 
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Incremental innovation

Considering the incremental model of innovation, it is regarded as the 
most common form of innovation. Incremental innovation is referred to as the 
series of small innovations that are introduced in a company, for the change 
of products and services offered by it. This type of innovation fundamentally 
utilizes the technological resources to broaden the business, by increasing the 
value to the customers through increased features, designs, services within 
the same market. And it has been found that almost all companies undergo 
incremental innovation once in their lifetime, and the more incremental 
innovation a company undergoes, the more successful, it is, in terms of both 
economic advancements as well as attainment of the business objectives.  
Incremental innovation leads to a competitive advantage, as it helps a company 
to differentiate itself from other companies in the market, thereby allowing 
it to undertake a developmental process on the current offerings. And since, 
incremental innovation is based on technological change, which means  
it can play a substantial role in improving the online customer’s services, such  
as changing the designs of the online web portals, email services, or others. 
This disruptive model of innovation as mentioned above is for the series of 
small changes, which means it is one of the types of sustaining models and 
is relatively short-term and does not require and long-term planning. And 
as a result, small technological changes are associated with it. For instance, 
the small technological updates on the websites, for enriching the customer 
experience, and for facilitating the audience are types of incremental 
innovation. And this innovation increases the daily trafficking as more 
and more customers are satisfied with increased services, which leads to  
an increase in sales, and ultimately an increase in the net operating income 
and the finances. This financial growth depicts the significance of innovation 
in the economic advancement9.

Disruptive innovation

The second most significant model of innovation is the disruptive 
innovation model and is the second most commonly used model, especially 
for the large business corporations. It is also known as the stealth innovation 
and it includes the application of new and modern technology to a company, 

9  G. A. Bokpin, Financial market development and corporate financing: evidence from 
emerging market economies [in:] Journal of Economic Studies, 37(1), 2010, pp. 96–116.



192

AGNIESZKA WÓJCIK-CZERNIAWSKA

such as it entirely changes the business hierarchy and the business structure 
of the organization, thereby changing the business models entirely. This 
type of innovative model primarily involves schematic planning and  
a prolonged preparatory time, which allows the company to design a proper 
map before introducing it. This type of innovation is quite expensive and 
requires a large investment, but once implemented it can be highly beneficial 
for a company. But some researchers have asserted that the disruptive 
innovation is complicated, and it is difficult to manage, especially by the 
inexperienced employees, and therefore it can sometimes result in failure and 
loss of large sums of capital. Hence, this type of innovation must prevail 
with proper planning and this planning will lead to organizational success. 
Moreover, the technology used in the disruptive innovation is quite complex 
and is difficult to use, therefore proper training is required. And once this 
innovation is successfully executed and enacted, it can be quite successful, 
successful for the company, leading to the attainment of the revenues, and the 
objectives, leading to the organizational growth. Moreover, this technology 
of success can lead to a competitive advantage, giving an upper edge to the 
organizations. And unlike the incremental innovation, which is implemented 
by every organization, the disruptive innovation is implemented only by 
few companies because it is expensive. However, those companies who have 
enacted the disruptive innovation, have been successful, and have been leading 
the business world. For instance, the Apple company, which incorporated 
the disruptive innovation has the most shareholders in the software and 
technology industry10.

Architectural innovation

Architectural innovation is an innovative model that is relatively less 
common than the other two innovative models. Architectural innovation is 
the change in the architectural framework of an organization, or a product, 
or a service, which involves the entire change or modification, induced by 
the change of the various organizational models and components that are 
highly linked with each other. Architectural innovation is a reconfiguration 
or rearrangement of prior technology, the technology that implicates 
complications leading to financial loss, and hence revitalization of these 
technologies becomes a requisite. Hence, architectural innovation changes the 

10 K. Zhang, Economic Structural Transformation in Emerging Market Countries 
[in:] Global Journal of Emerging Market Economies, 2021, p. 097491012110046. 
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entire technological receptacle of the organization, leading to the betterment 
of the customer’s services, thereby generating revenues, and accomplishing the 
organizational objectives. This type of architectural innovation is necessarily 
important for the organizations, especially at the time of risks. For instance, 
the change of the offline mode of education and in the business world, which 
changed to the online mode, during the pandemic was a fundamental leap 
in the business world, and it required the entire change of technology and 
business models. This change was achieved by architectural innovation, which 
played a significant role in the corporate organizations, enabling them to 
execute a new set of business ideas and business policies, that would be most 
effective in conducting online business operations. Hence this innovation 
allowed the companies to adapt to the new working conditions, without 
losing any further revenues or customers. And now this system had been so 
successful and has led to financial sustainability in certain scenarios, that some 
of the organizations are adopting it in the future as well. Hence, this is indeed 
one of the most innovative ideas that ensure the economic advancement,  
a practical implementation of the innovation economics11.

Radical innovation

Similarly, if we consider the radical innovation model, it is quite similar 
to the disruptive innovation and is considered as one of the types of the 
disruptive innovation model. It is comparatively rare and is very rarely used 
by organizations since it is comparatively expensive and complicated. Radical 
innovation includes a collective assortment of revolutionary technology and  
a business model, and therefore it changes the entire system of an organization, 
and not a single product or a service like other models. Radical innovation 
assists in finding resolutions for the technological problems, providing new 
means for the expansion of the market, and increasing the brand awareness 
throughout the world, despite the geographical barriers. Moreover, radical 
innovation has been a quite recent form of innovation, but it is evolving 
quite significantly, especially after the inception of the era of digitalization,  
as it changes the entire business. For instance, the internet is an example of 
the radical innovation, which has drastically transformed the business policies 
and the business processes, giving a new strategic direction to the directions all 
across the world. And this radical innovative model is not only applicable to  

11  S. Wu and Q. Pan, Economic Growth in Emerging Market Countries [in:] Global 
Journal of Emerging Market Economies, 13(2), 2021, pp. 192–215.
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a single technological department, but it has been executed to all organizational 
bureaus, including marketing, logistics, HR, Finance, and others, leading to 
the complete transformation of the business world.

And though each of these innovative models is different, but yet there 
is one similarity that strongly adheres to these models. This similarity is the 
implementation of new ideas and the promotion of ideas that validate the 
business operations and certify improved and effective products and services. 
And all of these innovation models substantiate the economic advancement 
and the financial growth, the growth which is accompanied by sustainability. 
Hence, these all models promote the innovation economics12. 

Innovation Economics

Considering the branches of the innovation, social innovation, political 
innovation, environmental innovation, and economic innovation is regarded 
as the most significant, as they are directly related to each other, and greatly 
impact the human population, each in a different way. Though each of 
these is highly significant for the socio-economic and socio-political stability,  
the economic innovation has been considered as the backbone of each of 
these. Sustainable economic and financial plans have largely been integrated 
into the national and international policies, particularly after the financial 
crisis of 2008, which was perpetrated by the economic downfall as a result of 
rising oil and energy prices. Significant efforts were made to search for new 
mechanisms, leading to sustainable economic development, without any risks  
of downfall. The primary motive of the sustainable economic development was 
to eliminate the economic crisis, including the financial exclusion, inefficient 
redistribution system, financial externalities and pay differences. Hence, 
these policies were implemented on both international and national levels,  
by both federal as well as provincial governments. In addition to governments, 
autonomous bureaus also enacted these policies, including banks and other 
financial institutions, which contributed enormously to the achievement of 
economic sustainability. One of these policies s the innovation economics 
which was needed for the sustainable economic growth13. 

12  A. Ghose and S. Das, Government size and economic growth in emerging market econ-
omies: a panel co-integration approach [in:] Macroeconomics and Finance in Emerging 
Market Economies, 6(1), 2013, pp. 14–38.
13  D. J. Teece, The role of managers, entrepreneurs and the literati in enterprise perfor-
mance and economic growth [in:] International Journal of Technological Learning, 
Innovation and Development, 1(1), 2007, p. 43.
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Economic innovation is relatively a new concept and has evolved 
in the 21st century, predominantly because of the increasing evolution of 
digitalization in the corporate organizations, all across the world. Innovation 
economics is a collective study of innovation that evaluates the technology 
as well as businesses. Economic innovation is the study that deals with 
the development of new ideas and business models, which lead to the 
organizational success through financial growth and economic development. 
Economic innovation thereby assists the entrepreneurs in formulating ideas 
and policies which promote financial growth, leading to higher sales and 
higher revenues.

The fundamental objectives of the innovation economics are to explore 
and generate new ideas and to encourage the implementation of these new 
ideas, in the business organizations. Hence, innovation economics empower 
the economy, and the economists, leading to financial stability. In addition 
to financial stability, the economic innovation has also paved the way for 
the economic sustainability. This has been primarily achieved by flowing 
the capital in the right direction, by making investments in the innovative 
ideas, ideas that promote the concept of sustainability. Economic innovation 
is all about finding the modern means of developmental mechanisms in 
all sectors, including agriculture, industries, infrastructure, transportation, 
power generation, construction, and others, which lead to environmental 
sustainability. Hence, it has been implied by researchers that innovation 
economics directly pertains to environmental sustainability, which on the 
other hand, is directly related to the social and political sustainability. Hence, 
we can hypothesize that innovation economics is a gateway to the social, 
political, and environmental sustainability, as it ensures that all capital has 
been invested for the protection and ratification of humans and other species, 
inhabiting the earth.

Considering the innovation economics within the context of the 
entrepreneurial success, it has been demonstrated that it has been one of 
the most constructive approaches, that has largely benefited the business, 
throughout the world. The key factor behind this success is the assortment 
of technology, economy, and innovation. And this collective assortment of 
three factors has demonstrated success, for each of the organizations that have 
adopted and implemented it. And because of this success, the innovation 
economics has now become a mainstream concept in all enterprises, governing 
the fundamental operations. Therefore, the significance of innovative  
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economics has been deciphered by organizations, which are using the concept 
for their success and growth.

Schumpeter has asserted that capital accumulation no longer drives 
the economy of an organization, or even of a country, but the innovative 
capacity supported by technology now governs the economy. And it not 
only governs the economy but also ensures that it is governed rightly, leading 
to progress and sustainability. And it has been demonstrated that all the 
modern organizations that have incorporated the economic innovation have 
prospered and progressed, whereas those organizations which had stuck to 
the conventional economic models have failed. And same is the case with the 
countries, the nations which have adopted the economic innovation have 
developed, and have evolved whereas those nations which are still practising 
the capital-based economy is stroll struggling with social, political, and 
economic underdevelopment. For instance, the USA and the China have 
been the among the first-ever nations to execute and enact the economic 
innovation, and consequently, these countries invested in the innovative 
developmental programs, which led to the economic development, making 
them the most powerful and superior countries in the world. Whereas the 
countries which failed to adapt the innovation economics such as Pakistan 
have been left behind, with no social, economic, or political success, but 
poverty, poor living conditions, and illiteracy. Hence, economic innovation 
is very important for the development and growth. The principal objectives 
of the innovation economics promote the society, environment, and the 
economy. This is achieved by the implementation of the sustainable system 
in which the economy is used for the socio-environmental advancement. 
This socio-environmental advancement includes the progression of the social 
justice and equality, climatic sustainability, protection of natural resources, 
conservation of biodiversity, conservation of water bodies, protection of land, 
production of efficient sources of energy, the renewable energy, sustained 
nutrition and healthy life, controlled population, sustained employment, 
sustainable economic growth, and sustainable social advancement14.

If we evaluate the complete receptacle of the innovation economics,  
it is the end product of four fundamental factors, which include knowledge 
or information, policies that support the financial investment in innovative 
ideas, technological assistance, which collaborates with innovation, and 
an innovative atmosphere that promotes the development of new ideas. 

14  Ghosh, Kashyap and Agrawal, 2016.
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Hence, these four factors result in the production of the framework of 
innovation economics. And though innovation economics is directly related 
to the conventional economic beliefs somehow, there are some considerable 
differences.

Considering the similarities, both innovation economics and the 
conventional economics believe in the optimal use of resources for the production 
of services and goods, leading to organizational success. Moreover, both 
concepts emphasize financial growth and the development of new means which 
lead to economic advancement. Besides these, both concepts are also similar in 
terms of endowments, relative economic policies, and production mechanisms. 
Therefore, we can hypothesize that innovation economics is somehow similar 
to the conventional concepts of financial growth. However, they are not the 
same because of certain differences. Firstly, the conventional economic models 
focused on markets, products, and services based on the resource availability, 
whereas the innovation economics focuses on the markets, products, and 
services based on the business models, which are constantly changed with 
changing technology and changing demands. Secondly, the conventional 
models are all about the capital accumulation and economic growth, whereas 
the economic innovation focuses on the social and environmental advancement 
in addition to economic growth. And unlike the conventional economic 
models, the innovation economy largely considers the knowledge-based policies 
and the technological up-gradation. And this knowledge-based policy and 
technological up-gradation is directly related to the social hierarchy leading to 
environmental sustainability. Hence, it is inferred that innovation economics 
is an effective green mechanism to ensure that the entrepreneurs are utilizing 
their money for the protection of the environment and the sustainability of 
the environment, leading to the betterment of the human species in every 
way. Hence the innovation economics is a type of sustainable development 
that is principally integrated into the monetary systems of every organization, 
as it includes a strategic and a long-term strategy for the advancement  
of a wholesome community, which adheres to the social, economic, and 
environmental progress, by dealing with the problems effectively. 

Moreover, if we evaluate the different models for the innovation 
economics, which lead to the environmental sustainability, there are several 
examples, including the European Union Taxonomy, the sustainable 
development goals by the United Nations, the European Green Deal, the 
Multidimensionality, the fiscal and monetary policies, all leading to the 
innovation economy, as they have adopted new ideas, ideas based on the 
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environmental protection by the strategic use of investment in the right 
projects at the right time.

Therefore, sustainable economic and financial policies have largely 
been integrated as a part of the economic innovation into the national and 
international policies, to ensure that sustainable development is financed 
effectively. Considering the sustainable economic development, it was executed 
along with innovative ideas to eliminate the economic crisis, including 
the financial exclusion, inefficient redistribution system, pay differences, 
unemployment, and negative financial externalities. These financial policies are 
effective imperative mechanisms of financing, which has been incorporated into 
the financial sustainability action strategy to ensure environmental conservation, 
monetary profit, and financial stability.

One of these policies which incorporates the innovation economics  
is the green finance. Green Finance is a gateway for the smooth culmination of 
the developmental projects that lead to a green and sustainable environment, 
thereby leading to economic growth and financial stability. Green Finance 
is inferred to as the expansion in the level of financial flows, from financial 
institutions including insurance companies and banks, and public and private 
sectors to sustainable developmental mechanisms, for the implementation 
of new ideas, and the practice of innovative processes, for the promotion of 
innovation economic15. 

Green finance, in fact, is a strategic a developmental action plan of 
innovation economic, as considers environmental, social, and governance 
(ESG) issues and risks, to increase long-term investments in sustainable financial 
projects. Moreover, green finance largely promotes the ideas of generating 
new and modern ideas, ideas that lead to the development of improved and 
effective business models, which strengthen the economy and grows the  
finances. And in this case, the innovative idea that green finance promotes 
is the inter-association of the environment and the economy, a new and 
improved financial model that ensures environmental protection, financial 
profit, and economic stability. 

This concept of green finance has been largely appraised all over the 
world, as it also provides a certain set of provisions for the climatic protection 
as well by protecting the Earth from global warming. And for this reason, the 
term green financing can also be defined as a factor of green carbon since  

15  T. A. Tehulu, Determinants of Financial Sustainability of Microfinance [in:] European Jour-
nal of Business and Management, 17(5), 2013, p. 45.
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it is an integration of economic growth, environmental protection, and 
finance industry, which are correlated for financing sustainable economic 
growth. This climate change and global warming were associated with rising 
earth temperature, which was detrimental for the species inhabiting it. Hence, 
there was an instant need for environmental protection, and hence, policies 
were formulated to protect the environment along with the economic growth. 
And green finance was one of the most innovative ideas, that promoted the 
idea of investing such that it leads to the revitalization of the environment 
as well as financial advancement. And this idea as soon as presented was 
adopted, since it administered both objectives. This innovative concept has 
been of pivotal implication, as it proposes substantial options for the flow 
of private capital to green investment, leading to social, political, economic,  
and environmental sustainability Plans16. 

This innovation economics was first proposed by the European Union, 
and so was the green finance, which made the EU a global leader in the 
respective domain. In its 2018 action plan on financing sustainable growth 
and promoting the innovation economics, the European Commission set out 
the EU technique to link economics with sustainability, which emerged as the 
Green Finance. Since then, Green Finance has been analysed as a structured 
economic or financial activity, that is undertaken for the welfare of the 
environment. It incorporates a hierarchical array that integrates debt, loans, 
and investments, all of which are directly or indirectly used for the protection 
of the environment17. 

One of the fundamental reasons for which green finance is considered 
supreme is that it assorts the financial systems with the environmental 
protection policies, which has been beneficial for the business, and corporate 
people, including manufacturers, investors, consumers, and financial 
lenders. Therefore, a green financial system is a set of policies, institutional 
arrangements, and financial infrastructure through lending, insurance 
and other financial services, private equity, bonds, and instruments, such  
as emissions trading, which directs funding towards environmentally friendly 
projects and activities, as a part of innovation economics18.

16  O. Y. Tarasenko, The Impact of Globalization on the Financial Sustainability and Logistics 
Infrastructure of Transition Economies [in:] International Journal of Management, 1(1), 2020, 
pp. 595-604.
17  V. Kremen, Evaluating the relationship between financial sustainability and socio-economic 
developement of countries [in:] Central European Economic Journal, 19(53), 2019.
18  I. Lupu, The indirect relation between corporate governance and financial stability [in:] Proce-
dia Economics and Finance, 22(1), 2015, pp. 538-543.
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As the sustainability developmental projects are gaining significance, 
therefore the concept of Green Finance is gaining acknowledgement all across 
the world. It is now being supported by several international and national 
organizations including the World Economic Forum the European Central 
bank, and the United Nations. The Green Finance is highly significant for the 
United Nations specifically, for the achievement of its seventeen Sustainable 
Development Goals (SDG) that are highly related to the environmental 
protection and economic growth. The environmental committee of the 
UN is highly desegregated for the implementation of the green financing  
in the investments, made by the companies, and in the other developmental 
programs. 

Currently, three countries, China the United States of America, and 
France are the largest patrons to the developmental plans executed under the 
Green Finance scheme. The European Central Bank, presently, withhold 
nearly 20% of the euro-dominated green money for the advancement of the 
schemes as mentioned above. Besides these organizations, several countries 
have formulated their autonomous boards and national organizations, to 
facilitate the green programs.

Importance of Economic innovation

With the era of globalization, the importance of the economic sustain-
ability has progressed. it has been acknowledged on both international and 
national levels that the political, social, and environmental balance is directly 
linked to the financial stability. Moreover, the complete socio-political struc-
ture of a country relies on its financial structure. And because of this value of 
the financial durability, all nations are striving to incorporate technology in the 
economic arrangements, which could lead to financial advancement, thereby 
allowing economic stability. And as a part of this technological economic 
revolution, the innovation has been introduced which incorporated modern 
economic ideas making the services and products of the company effective 
and efficient. And this innovation was a requisite because of the concerned 
economic sustainability. Financial sustainability has been defined differently 
by the different economists. And this financial sustainability is considered  
as an understanding of the public companies to implement the financial sys-
tems in such a way, to ensure that debt is removed, and investment is in-
creased. While other economists have explained the financial sustainability 
as the capacity of a government, organization, and individual to assure that 



201

INNOVATION, CONCEPT AND ECONOMIC IMPORTANCE

capital is being utilized in such a way, that leads to increased investment and 
revenue thereby ensuring social stability, economic advancement, and envi-
ronmental protection. It has been affirmed by the economist that economic 
or financial sustainability is a strategic gateway to the socio-environmental 
sustainability as well as the socio-environmental advancement, therefore eco-
nomic sustainability must be the foremost preference of a state, at both inter-
national as well as the national level19. 

The significance of the innovation is evident from the importance of 
the innovation in the business organizations, and for the executives of the 
corporate organizations. According to a recent report published by McKinsey, 
approximately 84% of the executives assert that their professional success 
depends on the innovation, and the financial growth of their corporations 
relies on their capability of the innovation mechanisms, and the ability to 
generate and implement new ideas. Moreover, these organizations also en-
courage employees to propose innovative ideas and to present them before 
the management.

And this promotion of the innovation and innovative ideas plays a sub-
stantial role in economic growth by allowing the companies to grow compet-
itively in a market, leading to the organizational success and brand awareness. 
Moreover, innovation provides a broad spectrum of the financial structures, 
paving new and innovative concepts, that can be executed for the financial 
stability and economic growth. And this economic growth is crucial for the 
advancement of every country, as every department of the country is related 
to the national economic conditions. Social and environmental advancement 
is also dependent on the economic stability. And those countries which have 
embraced innovative ideas are more developed and stabilized as compared to 
others. For instance, the USA, China, and the Japan, all are now racing ahead 
from the otherworld because of the socio-economic stability. These countries 
have adopted the technological and digital innovation, which led to social, 
political, and environmental advancement. And this innovation involved stra-
tegic planning, incorporating innovation at both national and regional levels. 
However, the countries like Pakistan, which did not evolve with the technol-
ogy and did not adopt the innovative ideas were left behind20.

19  I. Hasan and C. L. Tucci, The innovation–economic growth nexus: Global evidence [in:] Re-
search Policy, 39(10), 2010, pp. 1264–1276.
20  R. Capello and C. Lenzi, Spatial heterogeneity in knowledge, innovation, and eco-
nomic growth nexus: conceptual reflections and empirical evidence [in:] Journal of Region-
al Science, 54(2), 2013, pp. 186–214.
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Financial sustainability hence has been considered as the spine of the 
national receptacle of a country, as it formulates the diplomatic structure of 
the economic system, which in turn is critical for the complete social, political, 
environmental system of the country. Moreover, the financial sustainability 
strengthens the economy to assure that investment is financed for the innova-
tion, innovation leading to stability, and sustainable development.

Conclusion

Innovation is an imperative execution and enactment of innovative and 
advanced ideas, which results in the generation of new products and services, 
leading to development. Innovation is an imperative execution and enact-
ment of novel and advanced ideas, which results in the production of new 
products and services, leading to growth. And this concept of innovation 
involves the strategic implementation of innovative propositions leading to 
the development and advancement as it aggregates a developmental approach, 
consolidating the development of enhanced products, co-operations, methods, 
technologies, models and designs. The concept of innovation is primarily as-
sociated with marketing and business and is clarified within the context of 
business principles, to make the market more efficient and advanced, leading 
to commercial advancement. And this inventory mechanism of innovation le-
ads to an enhanced market, leading to innovative enterprise, developed social 
bureaucracy, advanced and transformed financial policies, all contributing to 
the economic advancement.

Considering the conceptual structure of the innovation, there are several 
models of innovation. These principles implement a methodical strategy to 
the enterprises, for the production and implementation of new ideas and effi-
cient business models. And these ideas drive new developmental action plans 
leading to the production of new goods and co-operations, that develop the 
market, facilitating the consumers. 

Incremental innovation model essentially uses the technological devices 
to expand the business, by increasing the value to the consumers through 
improved features, designs, services. This model is primarily important for 
online businesses providing improved services to the customers on the onli-
ne web portals and online stores. disruptive innovation which is also called 
stealth innovation incorporates the implementation of modern technology to  
a company, and changes the entire business hierarchy of the organization, 
thereby changing the business models. This innovative design essentially 
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involves schematic devising and a prolonged preparatory time, allowing the 
organisation to devise a proper plan before implementing it. Architectural in-
novation is the innovation in the architectural structure of an organization, or 
a product, or a service, involving the entire setting or modification, produced 
by the change of the various organizational models and components that are 
highly linked with each other. Architectural innovation is a reconfiguration 
or rearrangement of prior technology, the technology that implicates com-
plexities leading to financial loss, and hence revitalization of these techno-
logies becomes a requisite. And Radical innovation involves a collection of 
advanced technology and a marketing model, and therefore it changes the 
complete operation of an organization. Radical innovation assists in deter-
mining the recommendations for the technological problems, implementing 
new means for the development of the market, and building the brand awa-
reness throughout the world. All of these innovative models strongly adhere 
to the economic advancement by the implementation of innovative schemes 
and the promotion of new ideas that endorse the business operations and ve-
rify advanced and efficient products and services. And all of these innovation 
models reify the economic advancement and the financial growth, the growth 
which is accompanied by sustainability. Hence, these all models promote the 
innovation economics.

Economic innovation is relatively a new theory and has developed in 
the 21st century, predominantly because of the developing progression of 
digitalization in the corporate organizations, all across the world. The fun-
damental objectives of the innovation economics are to generate innovative 
ideas and to promote the implementation of these new ideas, in the busi-
ness organizations. Moreover, innovation economics strengthen the econo-
my, and the economists, leading to economic durability and the assortment 
of technology, economy, and innovation. The structural framework of the 
innovation economics is the end product of four major constituents, which 
include knowledge or information, policies that support the financial invest-
ment in innovative ideas, technological assistance, which collaborates with 
innovation, and an innovative atmosphere that encourages the development 
of new ideas. Moreover, sustainable economic and financial systems have lar-
gely been desegregated as a part of the economic innovation into the national 
and international policies, to ensure that sustainable development is financed 
effectively. Sustainable economic development was executed along with in-
novative purposes to eliminate the economic crisis, including the financial 
exclusion, inefficient redistribution system, pay differences, unemployment, 
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and negative financial externalities. One of these policies is the green finance. 
Green Finance is suggested as the increase in the level of financial flows, from 
financial institutions including public and private sectors to sustainable deve-
lopmental mechanisms, for the implementation of innovative ideas, and the 
practice of innovative processes, for the promotion of innovation economics. 
Green finance promotes is the inter-association of the environment and the 
economy, a new and improved financial model that ensures environmental 
protection, financial profit, and economic stability.

Financial sustainability is considered as an understanding of the public 
companies to implement the financial systems in such a way, to ensure that 
debt is removed, and investment is increased. The significance of the financial 
advancement and economic growth is evident from the fact that complete 
socio-political structure of a country relies on its financial structure. As a part 
of this technological economic revolution, the innovation has been introdu-
ced which incorporated modern economic ideas making the services and pro-
ducts of the company effective and efficient. And because of this value of the 
financial durability, all nations are striving to incorporate technology in the 
economic arrangements, which could lead to financial advancement, thereby 
allowing economic stability. This innovation was a necessity because of the 
concerned economic sustainability. Hence this demonstrates the importance 
of the innovation and the economic development21.
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INNOWACJE, KONCEPCJA  
I ZNACZENIE EKONOMICZNE

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjności jako kon-
cepcji oraz wskazanie jej znaczenia gospodarczego. W tekście zaprezentowano 
stan badań nad pojęciem innowacji, różnicując jego rozumienie w poszczegól-
nych dziedzinach gospodarki. Sformułowano tezę dotyczącą fundamentalne-
go wpływu innowacyjności na rozwój i wzrost gospodarczy kraju. Następnie 
przedstawiono główne modele innowacji i dokonano ich charakterystyki, po-
cząwszy od tych najbardziej rozpowszechnionych, podając różne przykłady. 
Wprowadzono pojęcie ekonomii innowacji, promowanej przez te modele  
i związanej ze zrównoważonym rozwojem, a także pojęcie zielonych finansów. 
Główne wnioski tekstu koncentrują się wokół znaczenia innowacji gospodar-
czych dla stabilności i dobrobytu społeczeństw. 

Słowa kluczowe: Innowacje, innowacje gospodarcze, modele innowacji, eko-
nomia innowacji.
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ZNACZENIE WIZERUNKU 
PRODUKTU, JAKO ELEMENT 

ZARZĄDZANIA PRODUKTEM 
NA PRZYKŁADZIE MIODU 

NATURALNEGO

Streszczenie: W niniejszej pracy wykorzystano znany już wizerunek miodu 
naturalnego, jako produktu o leczniczych, odżywczych i smakowych właści-
wościach. W celu sprawdzenia czy znaczenie tego wizerunku jest faktycznie 
tak istotne i oczywiste wśród konsumentów miodu oraz czy istnieją możliwo-
ści do doskonalenia danego elementu zarządzania produktem, przeprowadzo-
no badanie za pomocą autorskiego arkusza ankiety skierowanego do 200 kon-
sumentów miodu. W wyniku badań stwierdzono, że wizerunek miodu, jako 
produktu o pochodzeniu naturalnym posiadającym odżywcze właściwości jest 
przesłanką do jego zakupu. Konsumenci wskazują, iż jakość miodu połączona 
z rekomendacją znajomych stanowi podstawę do wyboru miodu. Dodatko-
wo badania pozwoliły na zaobserwowanie zjawiska braku wyróżnienia mio-
du naturalnego wśród grupy asortymentowej dostępnych miodów na rynku.  
W związku z powyższym zarekomendowano wprowadzenie wyróżnienia pro-
duktów w formie indywidualnych etykiet danej marki pszczelarza/ producen-
ta miodu. 

Słowa kluczowe: Wizerunek produktu, zarządzanie produktem, klient, miód 
naturalny.

Wstęp 

Wizerunek produktu jest jednym z podstawowych elementów nie tyl-
ko marketingu produktów, ale również planowania produktu czy jego mo-
dyfikacji w procesie zarządzania produktem. Istnieje wiele przesłanek, które 
wskazują na skuteczność sprzedaży produktów o silnej pozycji wizerunkowej, 

1  Mgr inż., Ośrodek naukowy – Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni.
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ale również można wskazać działalność gospodarczą, która nie musi być re-
alizowana z wykorzystaniem wizerunku marki czy produktu, np. „sklep spo-
żywczy” lub „salon fryzjerski”. Jednak w tym przypadku konsumenci będą 
budować wizerunek marki na podstawie doświadczeń np. wybierając chęt-
niej ulubiony/preferowany salon fryzjerski bądź kupować produkty tylko  
w konkretnej sieci spożywczej. Dodatkowo decyzje konsumentów popierane 
są różnorodnymi indywidualnymi kryteriami na przykład ich ceną, jakością, 
dostępnością czy też przyzwyczajeniem do produktu2.

Klasyczne źródła opisujące proces zarządzania wizerunkiem marki pro-
duktu wskazują trzy podstawowe funkcje powyższego procesu: identyfikacyj-
ną (powiązanie produktu z producentem), gwarancyjną (zapewnienie stałego 
poziomu jakości produktów) i promocyjną (wykorzystanie marki w komuni-
kacji rynkowej produktu, gdzie wizerunek odgrywa szczególną rolę)3,4. Bio-
rąc pod uwagę szereg czynników w niniejszej pracy wybrano miód natural-
ny, jako przykład tworzenia oraz kreowania wizerunku produktu (element 
zarządzania produktem). Z jednej strony jest to produkt tradycyjny, spoży-
wany i kupowany przez konsumentów od wieków ze względu na swój walor 
odżywczy i smakowy. Z drugiej strony, w ostatnich latach zaobserwowano 
rozszerzenie asortymentu miodów naturalnych, celem zwiększeni ich sprze-
daży. Przykładowo są to: miody kremowane (o jednorodnej konsystencji)5, 
miody filtrowane (brak pyłków, jaśniejsza barwa, lepsza klarowność oraz 
mniej intensywny zapach wosku w porównaniu do miodu niefiltrowanego)6, 
ziołomiody (posiadają właściwości miodu i ziół, ponieważ pszczoły są kar-
mione syropem ziołowym)7,8 oraz miody wzbogacane dodatkami (owocami,  
ziołami, przyprawami, w celu zmiany cech sensorycznych i zwiększenia war-
tości prozdrowotnej miodów)9.

2  A. Grzegorczyk (red.), Wizerunek marki jako narzędzie oddziaływania rynkowego [w:] Instru-
menty kształtowania wizerunku marki, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005. 
3  M. K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001, s. 31-33.
4  A. Grzegorczyk (red.), Wizerunek marki jako narzędzie oddziaływania rynkowego [w:] Instru-
menty kształtowania wizerunku marki, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005.
5  M. Dżugan, P. Sowa, M. Wesołowska, Aktywność antyoksydacyjna miodów kremowanych  
z dodatkami, Żywność a innowacje – komunikaty, Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa 
Technologów Żywności, Kraków 2016.
6  A. Wilczyńska, Effect of Filtration on Colour, Antioxidant Activity and Total Phenolics of Honey, 
LWT – Food Science and Technology, 2014, no. 57(2), s. 767–774.
7  V. A. Isidorov, R. Bagan, S. Bakier, I. Swiecicka, Chemical Composition and Antimicrobial 
Activity of Polish Herbhoneys, Food Chemistry, 2015, 171, s. 84–88.
8  A. Wilczyńska, Analiza rynku ziołomiodów – uwarunkowania produkcji i sprzedaży, Zeszyty 
Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2012, 72, s. 37–45.
9  M. Dżugan, P. Sowa, M. Wesołowska, Aktywność antyoksydacyjna miodów kremowanych  
z dodatkami, Żywność a innowacje – komunikaty, Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa 
Technologów Żywności, Kraków 2016.
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W wyniku analizy licznych doniesień naukowych dotyczących wyboru 
przez konsumentów naturalnych miodów, w Polsce i nie tylko, zaobserwo-
wano brak doniesień naukowych uwzględniających problematykę wpływu 
wizerunku miodu naturalnego na wybór zakupowy konsumentów. Można 
zaobserwować, iż do tej pory konsumenci kierowali się cechami miodów taki-
mi, jak: jakość, konsystencja, kolor oraz marka, cena10,11,12,13. 

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było przedstawienie zna-
czenia wizerunku produktu jako elementu zarządzania produktem na przykła-
dzie miodu naturalnego. 

Zarządzanie produktem  
a kreowanie wizerunku produktu

Zarządzanie produktem stanowi istotny elementem zarządzania przed-
siębiorstwem. Łączący możliwości wynikające z zastosowania nowych techno-
logii w oparciu o oczekiwania konsumentów w całym cyklu życia produktu 
(uwzględniając fazę projektowania, wdrażania oraz utylizacji). Za główny cel 
kreowania produktu obrano przede wszystkim dostosowanie go do wymagań 
wskazanej grupy odbiorców. A to wszystko celem zwiększenia zysków przed-
siębiorstwa, kreowaniu wizerunku marki oraz uzyskaniu konkurencyjności na 
rynku14,15. 

Biorąc pod uwagę specyficzną formę działania gospodarstwa pasieczne-
go traktowanego jako przedsiębiorstwo, forma takiego zarządzania produk-
tem stanowi wyzwanie. Gospodarstwo pasieczne sprzedające swoje produkty 
na rynku produktów spożywczych różni się kilkoma elementami od innych 
przedsiębiorstw działających na rynku (brak pokrycia procesu pracy z proce-
sem produkcji, sezonowa specyfika produkcji pracy, działalność uzależniona 
 

10  M. Giemza, Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów naturalnych, Zeszy-
ty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 653, s. 13-27.
11  C. B. Pocol Šedík, E.P. Horská, Honey consumption patterns of young people in Romania, https://
doi.org/10.15414/asd2018.s2-1.11http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788075981806/
files/02/s2-1p11.pdf , [dostęp: 03.12.2021 r.].
12  E. Kopała, E. Kuźnicka, M. Balcerak, Survey of consumer preferences on the bee product market. 
Part 1. Honey, Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci., 2019, 58 (2), s. 153-158. 
13  N. Żak, Honey market in the opinion of young consumers, Handel Wewnętrzny, 2017, 1(366), 
s. 424-438.
14  K. Krajewski,, Zarządzanie produktem żywnościowym w kanałach dystrybucji - aspekty ko-
munikacji rynkowej, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, 153, 
s. 100-108.
15  S. Urban, Zarządzanie produktem jako istotne podejście marketingowe, Management. Vol. 5, 
no 2., 2001 s. 91-101.
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od warunków klimatycznych oraz wykorzystanych w produkcji organizmów 
żywych)16,17. 

Podstawowym elementem zarządzania produktem jest projektowanie 
wyrobu z wykorzystaniem możliwych technologii oraz potrzeb konsumen-
tów. Konsument odgrywa tu istotną rolę, to on jako odbiorca wskazuje istotę 
deskryptorów jakości produktu (werbalnych i niewerbalnych). Samo badanie 
preferencji oraz wyborów konsumentów jest istotnym elementem projekto-
wania wyrobu oraz budowania wizerunku produktu18. 

Natomiast samo kreowanie pozycji wizerunku produktu odgrywa waż-
ną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa na rynku. Bardzo często sama 
pozycja firmy lub marki nadaje produktowi określony wizerunek. Im lepiej 
zaprezentowany produkt, tym lepsza sprzedaż oraz zainteresowanie konsu-
mentów, a tym samym stabilność finansowa firmy na rynku. Można zauwa-
żyć, że z jednej strony konkretnemu towarowi przyznaje się ustalone cechy 
jakościowe, a z drugiej wskazuje pozycję tego produktu na rynku za pomocą 
narzędzi marketingowych takich, jak: reklama, opakowanie, właściwości, po-
zycja całego przedsiębiorstwa na rynku, opinia konsumentów19. Przykładowo 
marką produktu będzie napój z charakterystycznym znakiem (logotypem),  
a jego wizerunkiem będą wszystkie skojarzenia generowane w głowie odbiorcy 
przez powyższy znak (markę) produktu. Wizerunek produktu jest generowa-
ny poprzez elementy wizerunku marek (nazwa, logotyp, slogan, opakowa-
nie, ambasador marki) w czasie ich kontaktu z nabywcami (użycia, reklamy).  
W efekcie wizerunek produktu może zależeć od różnorodnych czynników:

− sytuacji zakupu, użycia – jest to skojarzenie dotyczące sytuacji w jakich 
należy korzystać z danej marki, a w jakich nie, np. farba firmy X lepiej 
kryje ściany o gładkiej powierzchni, niżeli marki Y.

− typu użytkownika – są to skojarzenia dotyczące typowego użytkownika 
danej marki w zakresie skojarzeń demograficznych lub psychograficznych.

− korzyści – nadają cechy użyteczności produktu, związane są z pozytyw-
nym nastawieniem do zakupu np. przyjemne doznania zmysłowe. Do-
datkowo mogą występować korzyści symboliczne np. pozytywny motyw 

16  E. M. Szymański, Problematyka rozwoju i stabilizacji gospodarstw pasiecznych – studium przy-
padku, Studia i Prace WNEIZ US. 40/1, 2015, s. 263-274.
17  S. Karliński, Podnoszenie rentowności w gospodarstwie pasiecznym, Gospodarka w praktyce  
i teorii, nr 3(40), 39-64.
18  W. Budzyński (red.), Kształtowanie wizerunku równoległego, Szkoła Główna Handlowa- 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.
19  M. Klisiński, M. Szwaja, Funkcje narzędzi marketingowych w kreowaniu wizerunku i marki 
gmin, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (786), 2013, s. 93-100.
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zakupu – aprobata innych, wskazanie przynależności dodanej grupy 
społecznej.

− osobowości marki – jest to grupa skojarzeń odnoszących się do cech 
danego człowieka, np. pożądany status finansowy czy społeczny. Może 
odnosić się do cech emocjonalnych prezentowanych przez wyrób, pre-
zentowanych przez znanych aktorów czy sportowców20.

Część badawcza artykułu

Badania przeprowadzono w pierwszym kwartale 2021 roku za pomocą 
wywiadu bezpośredniego skierowanego docelowo do danej grupy badawczej 

– konsumentów miodu. Głównym celem badania było określenie znaczenia 
wizerunku miodu naturalnego wśród konsumentów miodu. Ankietowani od-
powiadali na pytania wielokrotnego i jednokrotnego wyboru.

Analiza statystyczna obejmowała metody statystyki opisowej i wniosko-
wania statystycznego. W celu oceny zależności wykorzystano test niezależno-
ści chi2 na poziomie istotności p = 0,05.

Charakterystyka badanej populacji

Badania przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankie-
ty wśród 200 osób w różnym wieku, z terenu całej Polski. Grupę stanowiły 
osoby (48% tej grupy to były kobiety, 52% mężczyźni) spożywające miody 
naturalne. Były to osoby w różnym wieku: osoby do 20 roku życia stanowiły 
12%, 35% badanych to osoby w wieku od 21 do 40 lat, w grupie od 41 do 60 
lat było 32% ankietowanych, natomiast w wieku powyżej 60 roku życia było 
22% badanych osób. Ankietowani charakteryzowali się różnym wykształce-
niem (wyższe – 44%, średnie – 36%, zawodowe – 15% i podstawowe -5%) 
oraz miejscem zamieszkania (miasto - 45%, wieś – 55%). 

Wyniki

Stwierdzono różnice istotne statystycznie w aspekcie wskazania elemen-
tów, które konsumenci biorą pod uwagę kupując miód naturalny (wraz ze 
wskazaniem ich ważkości) (χ2= 8,4347; p= 0,013). Najistotniejszymi ele-
mentami w czasie wyboru miodu naturalnego jest jego jakość (68%) oraz 

20  J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Wolters Kluwer Polska SA, Gdańsk 2013.
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ekologiczne pochodzenie produktu (68%) poparte rekomendacjami znajo-
mych (69%). W dalszej kolejności konsumenci zwracają uwagę na etykietę 
pszczelarza/producenta (56%), odmianę (53%), konsystencję (54%), skład 
(46%). Następnie uwaga konsumenta skupiała się na opakowaniu (45%) oraz 
etykiecie (39%) – elementy te odgrywały istotne znaczenie wśród mężczyzn 
w wieku do 40 roku życia o wykształceniu wyższym (χ2= 7,14400; p= 0,023). 
Wśród młodych osób pochodzących z miast istotnym parametrem wyboru 
miodu była jego reklama (43%) (χ2= 7,1372; p= 0,016). Do najmniej waż-
nych czynników konsumenci zakwalifikowali dodatki smakowe (45%) oraz 
opis producenta (36%). Nie zaobserwowano innych różnic istotnych staty-
stycznie dotyczących wskazanych determinant w ujęciu płci, pochodzenia lub 
wykształcenia ankietowanych. Dane przedstawiono w Tab. 1.

Tabela. 1. Kryteria wybierane przez konsumenta w czasie zakupu miodu naturalnego 

Jakimi kryteriami kieruje się Pani/Pan wybierając miód naturalny? 

1 - nieważne 2- mało 
ważne

3 - średnio 
ważne 4 - ważne  5 - bardzo 

ważne 

cena 22% 17% 15% 12% 34%

jakość 2% 2% 5% 13% 68%

wygląd 8% 5% 2% 30% 46%

zapach 23% 10% 12% 10% 45%

konsystencja 21% 12% 1% 12% 54%

skład 10% 14% 12% 18% 46%

odmiana 18% 3% 4% 22% 53%

dodatki smakowe 45% 0% 46% 4% 5%

opakowanie 15% 8% 23% 9% 45%

marka 37% 8% 17% 10% 28%

reklama 29% 17% 1% 43% 10%

etykieta 31% 0% 6% 39% 24%

pszczelarz/producent 14% 6% 20% 4% 56%

ekologiczne pochodzenie 12% 10% 0% 10% 68%

opis producenta 36% 5% 5% 10% 34%

rekomendacje bliskich znajomych 20% 3% 0% 8% 69%

dostępność w sprzedaży 9% 13% 10% 21% 47%

Źródło: Opracowanie własne.

Ankietowani konsumenci zadeklarowali również, że wizerunek miodu 
naturalnego tworzony jest przede wszystkim poprzez jego zdrowotne właści-
wości i korzyści (82%) wynikające z jakości (76%) oraz przynależności do 
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danej firmy/pszczelarza (77%). Dodatkowo zaobserwowano, że konsumen-
ci wskazywali smak (75%) oraz markę (69%), jako podstawowe elementy 
tworzące wizerunek miodu. Zaobserwowano również, że dosyć spory odsetek 
osób (68%) wybiera miód ze względu na walor estetyczny etykiety oraz jego 
ekologiczny charakter (72%) – przeważnie były to osoby z miast w wieku 21-
40 lat. Nieliczni dokonują wyboru miodu patrząc na jego wygląd zewnętrzny 
i konsystencję (46%) oraz w celach kosmetycznych (31%). Dane przedsta-
wiono w Rys. 1.

Rysunek 1. Elementy tworzące wizerunek miodu naturalnego

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie 

W wyniku badań stwierdzono, że wizerunek miodu, jako produktu  
o pochodzeniu naturalnym posiadającym odżywcze właściwości jest przesłan-
ką do jego zakupu. Konsumenci wskazują, iż jakość miodu połączona z reko-
mendacją znajomych stanowi podstawę do wyboru miodu. Dodatkowo bada-
nia pozwoliły na zaobserwowanie zjawiska braku wyróżnienia miodu wśród 
grupy asortymentowej dostępnych miodów na rynku. W związku z powyż-
szym w tym przypadku efektywne kreowanie wizerunku miodu może jedynie 
polegać na wyróżnieniu go z dosyć dużej gamy asortymentu, z zachowaniem 
nadanego mu przez lata ekologicznego wizerunku. Jednym ze sposobów na 
efektywne budowanie wizerunku tego produktu jest zastosowanie oryginalnej 
etykiety wskazującej pszczelarza, pasiekę, producenta miodu. Pszczelarze sto-
sując takie same etykiety, dostępne w hurcie w kołach pszczelarskich pozba-
wiają swoje produkty indywidualizmu. W związku z powyższym konsumenci 
mogą mieć wrażenie, że spożywają produkty tej samej jakości i pochodzenia 

– co wskazywali jako istotne w budowaniu wizerunku miodu. 
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Warto również zwrócić uwagę na czynną promocję oraz uświadamianie 
konsumentów odnośnie samego produktu i jego cech. Dodatkowo wskazując 
również na różnorodność gatunkową oraz asortymentową np. dodatki, a nie 
jego wyglądu etykiety czy słoiczka. Można zaobserwować, że świadomy wybór 
konsumentów jest efektem prawidłowo przeprowadzonego procesu zarządza-
nia produktem, a w tym przypadku wizerunkiem miodu. Dając tym samym 
wzrost jego sprzedaży oraz satysfakcję dla samych pszczelarzy. 

Bibliografia

1. Budzyński W. (red.), Kształtowanie wizerunku równoległego, Szkoła 
Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

2. Dżugan M., Sowa P., Wesołowska M., Aktywność antyoksydacyjna mio-
dów kremowanych z dodatkami, Żywność a innowacje – komunikaty, 
Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 
Kraków 2016. 

3. Giemza M., Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów 
naturalnych, Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie,  
nr 653, 2004.

4. Grzegorczyk A. (red.), Wizerunek marki jako narzędzie oddziaływania 
rynkowego [w]: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, Wyższa 
Szkoła Promocji, Warszawa 2005. 

5. Isidorov V. A., Bagan R., Bakier S., Swiecicka I., Chemical Composition and 
Antimicrobial Activity of Polish Herbhoneys, Food Chemistry, 171, 2015.

6. Kall J, Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Wolters Kluwer Polska 
SA, Gdańsk 2013.

7. Klisiński M., Szwaja M., Funkcje narzędzi marketingowych w kreowaniu 
wizerunku i marki gmin, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
(786), 2013.

8. Kopała E., Kuźnicka E., Balcerak M., Survey of consumer preferences on 
the bee product market. Part 1. Honey, Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – 
SGGW, Anim. Sci., 58 (2), 2019. 

9. Krajewski K., Zarządzanie produktem żywnościowym w kanałach dystry-
bucji - aspekty komunikacji rynkowej, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, 153, 2010. 



217

ZNACZENIE WIZERUNKU PRODUKTU ...

10. Pocol C. B., Šedík P., Horská E., Honey consumption patterns of young peo-
ple in Romania,https://doi.org/10.15414/asd2018.s2-.1.11http://www. 
slpk.sk/eldo/2018/dl/9788075981806/files/02/s2-1p11.pdf [dostęp: 03. 
12.2021 r.].

11. Szymański E. M., Problematyka rozwoju i stabilizacji gospodarstw pasiecz-
nych – studium przypadku, Studia i Prace WNEIZ US., 40/1, 2015.

12. Urban S., Zarządzanie produktem jako istotne podejście marketingowe, 
Management. Vol. 5, no 2., 2001.

13. Wilczyńska A., Effect of Filtration on Colour, Antioxidant Activity and 
Total Phenolics of Honey, LWT – Food Science and Technology, no. 
57(2), 2014.

14. Wilczyńska A., Analiza rynku ziołomiodów – uwarunkowania produkcji  
i sprzedaży, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 72, 2012.

15. Witek-Hajduk M. K., Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001.

16. Żak N., Honey market in the opinion of young consumers, Handel 
Wewnętrzny, 1(366), 2017.



218

NATALIA ŻAK

THE IMPORTANCE OF THE IMAGE  
OF THE PRODUCT AS AN ELEMENT  

OF PRODUCT MANAGEMENT ON THE EXAMPLE  
OF NATURAL HONEY

Abstract: In this work, the well-known image of natural honey was used as 
a product with healing, nutritional and taste properties. In order to check 
whether the significance of this image is really so important and obvious 
among honey consumers and whether there are opportunities to improve  
a given element of product management, a study was conducted with the help 
of a proprietary questionnaire addressed to 200 honey consumers. As a result 
of the research, it was found that the image of honey as a product of natural 
origin with nutritional properties is a premise for its purchase. Consumers 
indicate that the quality of honey combined with the recommendation of 
friends is the basis for choosing honey. In addition, the research allowed to 
observe the phenomenon of the lack of distinction of honey among the assort-
ment group of honeys available on the market. Therefore, it was recommend-
ed to distinguish products in the form of individual labels of a given brand of 
beekeeper / honey producer.

Key words: Product image, product management, customer, natural honey.






