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Ostatnie dwa lata, to trudny czas dla wielu ludzi na świecie. Pandemia 
COVID-19 mocno wpłynęła na wybory codziennego życia, wymusiła zmiany 
prawne i zdalne formy pracy oraz nauki, a także zmiany w funkcjonowaniu 
administracji publicznej i przedsiębiorców. To czas niepokoju i obaw o przy-
szłość zarówno tą fizyczną, jak i ekonomiczną. 

Współczesne przemiany na świecie w ujęciu ekonomicznym to monografia, 
która składa się z ośmiu autorskich rozdziałów poświęconych zagadnieniom 
ekonomicznym w obecnych czasach. Niniejsza publikacja jest wynikiem 
współpracy kilku ośrodków akademickich. Autorzy rozdziałów omawiają róż-
nego rodzaju zagadnienia poświęcone tematyce ekonomiczno-finansowej. 

Monografię rozpoczyna artykuł Ernesta Szymali, którego celem było 
przedstawienie chińskich motywacji i skutków finansowania przez Chiński 
Bank Rozwoju (ang. China Development Bank CDB) oraz Chiński Bank Eks-
portu i Importu (ang. China Export and Import Bank CHEXIM).  Jak pod-
kreśla autor, w przeciągu dwóch dekad stały się one największym źródłem 
finansowania w krajach rozwijających się, tworząc ogromne systemy wsparcia. 
Jest to niewątpliwie duża szansa dla zrealizowania agendy zrównoważonego 
rozwoju 2030. Szymala przedstawia szanse i zagrożenia związane z chińskim 
finansowaniem, które pozwolą na lepsze zrozumienie motywacji ChRL jak 
również określenie konkretnych korzyści. Artykuł wskazuje ponadto na ryzy-
ko związane z kredytami eksportowymi chińskich banków, które ma wpływ 
na realne polityczne i gospodarcze uzależnienie państw od Chińskiej Republi-
ki Ludowej (ChRL). 

Mariola Budek przedstawia motyw ekspansji zagranicznej globalnych 
liderów produkcji napojowych opakowań aluminiowych. W artykule opisu-
je wpływ internacjonalizacji i globalizacji na przedsiębiorstwa międzynaro-
dowe. Prezentuje modele i metody pomiaru internacjonalizacji podmiotów 
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gospodarczych oraz omawia najczęściej wymieniane przez autorów motywy 
ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw. 

Tekst Magdaleny Laskowicz zawiera profil kontrolera finansowego  
w polskich i międzynarodowych firmach zlokalizowanych w Polsce. Autor-
ka w artykule wyszczególnia jedne z popularniejszych definicji controllingu 
jako dziedziny nauki, wskazuje potrzebę identyfikacji kluczowych kompeten-
cji oraz kwalifikacji wymaganych od kontrolerów finansowych, jak również 
podkreśla wzrastającą rolę kontrolerów finansowych na polskim rynku pracy. 
Ponadto dokonuje analizy aktualnych ofert pracy dedykowanych kontrole-
rom finansowym oraz identyfikuje najbardziej pożądane kompetencje twarde 
i miękkie w tym zawodzie.

Agata Luśtyk pisze o innowacyjności w ujęciu historii myśli ekonomicz-
nej, teorii nauk o zarządzaniu i statystki publicznej. Porusza ona problematy-
kę różnych ujęć definicyjnych, sposobu rozumienia innowacji i ich znaczenia 
w gospodarce. Porusza koncepcje według A. Smitha, K. Marksa, J. Schum-
petera czy R. Nelsona. Autorka przedstawia także koncepcję Open innova-
tion stworzoną przez Henry’ego Chesbrougha, jak również, te dotyczące nauk  
o zarządzaniu i mające zastosowania w organizacjach (np. Erica von Hippela, 
Petera Druckera).

O optymalnej lokalizacji do zamieszkania w obszarze województwa ma-
zowieckiego w ramach polityki urbanistycznej piszą Krystyna Kacprowska, 
Rafał Stachyra i Gabriel Stachyra. Autorzy skupili się na opracowaniu opty-
malnej lokalizacji zamieszkania na obszarze województwa mazowieckiego. 
Efektem pracy autorów było powstanie mapy wynikowej określającej najbar-
dziej i najmniej pożądane miejsca do zamieszkania. 

O szansach i zagrożeniach dla obywateli w kontekście decyzji politycz-
nych, prawnych i ekonomicznych piszą Marcelina Słaba-Wiącek i Sebastian 
Wiącek. Skupili się oni na systemach elektronicznych zbierających dane wy-
korzystywanych do podejmowania decyzji przy zarządzaniu ekonomicznym 
gospodarek, których katalizatorem występujących przemian są regulacje 
prawne.

Nie należy zapominać o sytuacji wielu branż gospodarki w dobie pande-
mii COVID-19. Łukasz Czech pisze o chęci nabywania usług branży fitness 
wśród klientów aktywnych sportowo podczas pandemii, skupiając się głów-
nie w kwestiach istoty klienta w przedsiębiorstwie, zachowań konsumenckich 
oraz oczekiwań współczesnych klientów względem branży fitness. 

Monografię zamyka artykuł Alicji Kozarzewskiej, która opisuje bariery 
rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. W tekście przedstawia 
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szanse ich eliminacji. Autorka dokonuje charakterystyki rozwoju PPP, wy-
mienia bariery prawne polityczne, instytucjonalne, psychologiczne i eduka-
cyjne oraz sposoby ich eliminacji.

Z ogromną radością dzielimy się z Państwem nową monografią, w której 
młodzi badacze poszukują prawdy na podjęte tematy. Mam nadzieję, że pu-
blikacja przyczyni się odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania i pogłę-
bienia wiedzy w zakresie nauk ekonomicznych.

Dr Anna Górska
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ERNEST SZYMALA
Szanghajski Uniwersytet Jiao Tong

FINANSOWANIE ROZWOJU 
PRZEZ BANKI CHIŃSKIEJ 

REPUBLIKI LUDOWEJ

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie Chińskich motywacji i skutków finansowania 
przez Chiński Bank Rozwoju (ang. China Development Bank CDB) oraz Chiński Bank Eks-
portu i Importu (ang. China Export and Import Bank CHEXIM). W przeciągu dwóch dekad 
stały się one największym źródłem finansowania w krajach rozwijających się, tworząc ogromne 
systemy wsparcia. Jest to niewątpliwie duża szansa dla zrealizowania agendy zrównoważonego 
rozwoju 2030. Należy jednak zwrócić również uwagę na ryzyka związane z kredytami ekspor-
towymi chińskich banków. Rosnące zadłużenie może powodować polityczne i gospodarcze 
uzależnienie państw od Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Z tego powodu w niniejszym 
artykule zostały przedstawione szanse jak i zagrożenia związane z chińskim finansowaniem. Po-
zwoli to na lepsze zrozumienie motywacji ChRL jak również określenie konkretnych korzyści.

Słowa kluczowe: Chińska Republika Ludowa, bank rozwojowy, energetyka, finansowanie

WPROWADZENIE

Wyjątkowy wzrost potęgi Chińskiej Republiki Ludowej, który obserwu-
jemy od początku XXI wieku spowodował poważne zmiany geopolityczne na 
świecie. Mimo tak dynamicznych przemian w międzynarodowych stosunkach 
gospodarczych, tematyka chińskich banków rozwojowych jest w polskim śro-
dowisku naukowym pomijana. Jednak to one stanowią jeden z filarów chiń-
skiej ekspansji finansowej. Niniejszy artykuł ma za zadanie wypełnić powstałą 
lukę w badaniach nad Chińską Republiką Ludową. W artykule zostały omó-
wione chińskie kredyty rozwojowe oraz szanse i zagrożenia z nimi związane, 
zarówno dla strony chińskiej jak i pożyczkobiorcy. Tak więc celem publikacji 
jest scharakteryzowanie motywacji i skutków chińskiego finansowania rozwo-
ju. W tym kontekście ważne jest również zrozumienie niebezpieczeństw dla 
kredytobiorców m.in. realności pułapki zadłużenia oraz w jaki sposób mogą ją 
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wykorzystać Chiny. Pomóc w tym może odpowiedź na pytania badawcze: dla-
czego Chiny stały się największym światowym kredytodawcą w dziedzinie roz-
woju? Oraz dlaczego Chiny zapewniają innym krajom wsparcie finansowe dla 
projektów rozwojowych, skoro potrzeby finansowe w Chinach są ogromne i 
niewystarczająco zaspokojone. Praktycznie rzecz biorąc zrozumienie tych za-
gadnień pomoże rozeznać się światu w motywacjach i priorytetach stojących 
za globalizacją chińskiego finansowania. Chiny, znane ze swoich osiągnięć 
m.in. w zakresie elektryfikacji obszarów wiejskich i inwestycji w OZE, mogą 
przyczynić się do rozwiązania problemów: ubóstwa energetycznego, bezpie-
czeństwa dostaw energii i zmian klimatycznych na całym globie. Jednakże 
wyzwaniem dla świata, szczególnie dla krajów najsłabiej rozwiniętych, które 
borykają się z wyżej wymienioną triadą wyzwań, jest znalezienie sposobu na 
maksymalizację korzyści przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka związanego  
z chińskimi inwestycjami. 

Autor ze względu na brak dostępu do poufnych danych statystycznych 
Banku Światowego jak i chińskich banków, opiera się w głównej mierze na 
analizach wiodących ośrodków naukowych zajmujących się śledzeniem chiń-
skich inwestycji takich jak: Global Development Policy Center Uniwersyte-
tu Bostońskiego czy Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii. W oparciu  
o zebrane materiały autor starał się w syntetyczny sposób nakreślić motywacje 
i skutki chińskiego finansowania rozwoju.

Główne dane statystyczne pochodzą z dwóch baz danych: China Global 
Energy Finance database (2020) stworzonej przez Global Development Poli-
cy Center Uniwersytetu Bostońskiego i OECD Country Risk Classifications 
(2021). Głównym problemem z zakresu baz danych jest stwierdzenie realnego 
zadłużenia kredytobiorców. Możliwe, że około 50% pożyczek udzielanych 
przez Chiny nie jest zgłaszanych, co pokazały badania niemieckiego Instytu-
tu Gospodarki Światowej w Kilonii. Zostało to wykazane poprzez porówna-
nie szacunków Instytutu z niepublikowanymi danymi z Systemu Zgłaszania 
Dłużników Banku Światowego (ang. World Bank’s Debtor Reporting System), 
który jest kluczowym elementem składowym Międzynarodowej Statystyki 
Długu (ang. International Debt Statistics), jak również z powiązanymi publicz-
nymi danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Horn, Reinhart, 
Trebesch, 2019, s. 5).

Z powodu niewielu artykułów w języku polskim zajmujących się tematy-
ką chińskich banków rozwojowych, w pracy wykorzystana została w głównej 
mierze literatura zagraniczna, w tym opracowania anglojęzyczne jak i raporty 
banków chińskich. Szczególnie pomocne okazały się publikacje niemieckiego 
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Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii (ang. Kiel Institute for the World 
Economy), skąd autor czerpał większość statystyk związanych z określeniem 
poziomu zadłużenia kredytobiorców, jak również artykuły Kevina Gallaghera. 

W pierwszej części artykułu zostały omówione zadania banków rozwo-
jowych oraz struktura chińskiego sektora bankowego, co pozawala lepiej zro-
zumieć kontekst instytucjonalny i polityczny inwestycji. Następnie poddane 
analizie zostały główne chińskie motywacje, które przemawiają za zwiększe-
niem zagranicznego finansowania. W trzeciej części omówione zostały ryzyka 
związane z inwestycjami ChRL. Natomiast w ostatnim punkcie autor przed-
stawia szanse i zalety chińskiego finansowania.

CHARAKTERYSTYKA BANKÓW ROZWOJOWYCH

Głównym zadaniem banków rozwojowych jest udzielanie pomocy finan-
sowej krajom rozwijającym się w celu promowania rozwoju gospodarczego i 
społecznego. Instytucje te finansują przede wszystkim duże projekty infra-
strukturalne i rozwojowe, takie jak autostrady, elektrownie, obiekty porto-
we, a także inicjatywy w zakresie ochrony zdrowia i edukacji. Udzielają one 
również pomocy na warunkach preferencyjnych, w tym dotacji i pożyczek 
o oprocentowaniu niższym od rynkowego, co ma szczególne znaczenie dla 
krajów o niskich dochodach. Zachodnie banki rozwojowe często zapewniają 
finansowanie rządom w zamian za podjęcie określonych reform politycznych, 
takich jak demokratyzacja życia publicznego, prywatyzacja przedsiębiorstw 
państwowych czy reforma polityki rolnej.

Na wstępie należy jednak zaznaczyć, że chińskie oficjalne finansowanie 
rozwoju (ang. official development finance ODF) różni się od oficjalnej pomo-
cy rozwojowej (ang. official development aid ODA), zdefiniowanej przez Ko-
mitet Pomocy Rozwojowej (ang. Development Assistance Committe DAC) oraz 
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development OECD). Według nich ODA odnosi się 
do przepływu środków, które są „dostarczane przez oficjalne agencje, w tym 
rządy państwowe i lokalne, lub przez ich agencje wykonawcze; oraz są kon-
cesjonowane i administrowane z myślą o promowaniu rozwoju gospodarcze-
go i dobrobytu krajów rozwijających się jako głównym celu” (OECD, 2021,  
s. 1). Tradycyjnie ODA przyjmuje formę dotacji, umorzenia długu, pomocy 
w budowaniu potencjału poprzez rządowe programy i stypendia. Chińskie 
finansowanie jest jednak o wiele szersze, wymykające się Zachodnim defini-
cjom (Lin, Wang, 2017). 
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W relatywnie krótkim czasie Chiny stały się wiodącą siłą napędzającą 
rozwój na świecie. Po raz pierwszy wyprzedziły Stany Zjednoczone, dotych-
czasowego lidera, w światowym finansowaniu rozwoju w 2009 roku i utrzy-
mują tę przewagę nieprzerwanie od 2011 roku (Dreher, Fuchs, Parks (i in.), 
2017). Działania Chin obejmują inwestycje w szereg sektorów na całym świe-
cie, od rolnictwa po infrastrukturę i od pomocy technicznej po zaopatrzenie 
w wodę i urządzenia sanitarne. Niemniej jednak tym, co naprawdę uosabia 
wzrost przewagi tego kraju, jest globalizacja chińskiego finansowania energe-
tyki, ponieważ to właśnie w tym sektorze Chiny prześcignęły wszystkie inne 
państwa. Z jednej strony, finansowanie rozwoju, które Chiny zapewniły sek-
torowi energetycznemu dla zagranicznych rządów od początku tego wieku, 
stawia je na równi z łączną sumą Banku Światowego i wszystkich wspieranych 
przez Zachód Wielostronnych Banków Rozwoju (ang. Multilateral Develop-
ment Banks MDB) (Gallagher, 2017, s. 2). Z drugiej strony, Państwo Środ-
ka zapewniło również swoim firmom energetycznym ogromne finansowanie 
w celu wsparcia ich globalnej ekspansji. Ten rodzaj finansowania przybiera 
przede wszystkim formę pożyczek dla chińskich bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (ang. foreign direct investment FDI) (Gallagher, Irwin, 2014,  
s. 1-21). 

STRUKTURA CHIŃSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO

Chińska Republika Ludowa zawsze była aktywnym międzynarodowym 
pożyczkodawcą, nawet w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, kiedy to poży-
czała znaczne kwoty innym państwom komunistycznym. To co sprawiło, że 
Chiny stały się dominującym światowym wierzycielem w ciągu ostatnich 20 
lat to wzrost gospodarki Chin w połączeniu ze strategiami „Going Global” 
i „Going Out”. Pożyczki ChRL pomogły sfinansować zakrojone na szeroką 
skalę inwestycje w infrastrukturę, energię i górnictwo w ponad 100 krajach 
rozwijających się i krajach rynków wschodzących. Miało to potencjalnie duży 
pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i dobrobyt.

Ostatnie badania koncentrujące się na zrozumieniu wzrostu znaczenia 
Chin w światowym finansowaniu wskazują na dwa banki polityczne tego kra-
ju – Chiński Bank Rozwoju (ang. China Development Bank CDB) oraz Chiń-
ski Bank Eksportu i Importu (ang. China Export and Import Bank CHEXIM). 
Z ponad 3 bilionami dolarów w łącznych aktywach w ChRL i poza nią (Chi-
na Development Bank, 2019 s. 6; oraz China.org, 2019) CDB i CHEXIM to 
najwięksi na świecie dostawcy finansowania rozwoju i kredytów eksportowych. 
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Oczywiście chińskie agencje pożyczkowe nie ograniczają się tylko i wyłącznie 
do tych dwóch banków. Rys. 1 przedstawia powiązania i struktury własno-
ściowe między bankami, inwestorami portfelowymi, specjalnymi funduszami 
i chińskimi władzami politycznymi. W ostatnich latach cztery główne chiń-
skie państwowe banki komercyjne zaczęły bardziej aktywnie angażować się 
w udzielanie kredytów zagranicznych: Bank of China, Agricultural Bank of 
China, Industrial and Commercial Bank of China oraz China Construction 
Bank. Są to cztery największe komercyjne banki na świecie pod względem 
sumy aktywów i oferują szeroki wachlarz tradycyjnych usług finansowych 
(ABBIZI, 2021). Jednocześnie banki te podkreślają swoją rolę we wspieraniu 
chińskiego interesu narodowego np. poprzez promowanie internacjonaliza-
cji RMB (Moak, 2020). W ciągu ostatniej dekady ich aktywa zagraniczne 
gwałtownie wzrosły, w dużej mierze dzięki kredytom udzielanym za pośred-
nictwem Hongkongu i innych filii (Horn, Reinhart, Trebesch, 2019, s. 63) 
Zagraniczne inwestycje portfelowe Chin są realizowane przede wszystkim 
przez trzy fundusze. Po pierwsze, Państwową Administrację Wymiany Za-
granicznej (ang. State Administration of Foreign Exchange SAFE), pododdział 
Banku Ludowego Chin (ang. People’s Bank of China), który jest odpowiedzial-
ny za zarządzanie oficjalnymi rezerwami walutowymi Chin. Po drugie CITIC 
Group, i po trzecie Chińską Korporację Inwestycyjną (ang. China Investment 
Corporation CIC), czyli oficjalny chiński państwowy fundusz majątkowy, któ-
ry został utworzony w celu dywersyfikacji rezerw walutowych. Oba fundusze 
CITIC i CIC posiadają obecnie szerokie i zróżnicowane portfele międzyna-
rodowe. Za pośrednictwem spółki zależnej, Central Huijin Investment, CIC 
posiada również większościowe udziały w SINOSURE, głównej chińskiej 
agencji kredytów eksportowych oraz w ww. czterech największych chińskich 
bankach komercyjnych (Horn, Reinhart, Trebesch, 2019, s. 63).

Jak zostało wyżej nadmienione, niniejsze opracowanie skupia się przede 
wszystkim na dwóch bankach – CDB i CHEXIM. Są one najważniejszymi 
kredytodawcami dla sektora energetycznego, jak również zarządzają zróżnico-
waną grupą funduszy celowych,  które mają ograniczony charakter geograficz-
ny i zostały utworzone we współpracy z krajami-odbiorcami. Tradycyjnie, te 
specjalne fundusze koncentrowały się na krajach rozwijających się i państwach 
o średnim dochodzie, ale w ciągu ostatnich 8 lat coraz częściej były zakładane 
w krajach rozwiniętych (Horn, Reinhart, Trebesch 2019, s. 63).
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Rys. 1. Chińskie oficjalne agencje kredytowe dla zagranicznych pożyczkobiorców – kontekst 
instytucjonalny

Źródło: Sebastian Horn, Carmen Reinhart, Christoph Trebesch, China’s Overseas Lending, 
Kiel Institute for the World Economy, 2019, s. 62 [tłumaczenie własne].

DLACZEGO CHINY ZWIĘKSZAJĄ SWOJE INWESTYCJE 
PRZEZ BANKI ROZWOJOWE?

Potrzeba zrozumienia chińskich motywacji w zakresie finansowania za 
granicą nabiera coraz pilniejszego charakteru. Stany Zjednoczone pod rzą-
dami Donalda Trumpa opowiedziały się za hasłem „America first” i zade-
klarowały zmniejszenie zaangażowania w światowe finansowanie rozwoju. 
Przykładowo, administracja Trumpa zaproponowała cięcia budżetowe zarów-
no dla amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (ang. Agency for 
International Development), jak i międzynarodowych instytucji finansowych,  
w tym Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Kong, 
2019, s. 4). Oczywiście nowy Prezydent Joe Biden ma odmienne stanowisko, 
jednak przystępuje do jego realizacji dopiero w 2021 roku (Cordell, 2020).  
Z kolei rząd chiński, pod przewodnictwem Xi Jinpinga, zwiększał swoje za-
angażowanie w inwestycje zagraniczne od 2013 roku. Oprócz przewodzenia  
w tworzeniu dwóch MDB – Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastruktural-
nych (ang. Asian Infrastructure Investment Bank AIIB) i Nowego Banku Roz-
woju (ang. New Development Bank) – oraz co najmniej 13 funduszy regional-
nych o łącznych aktywach przekraczających 100 miliardów dolarów w 2013 
roku (Gallagher, Kamal, Wang, Chen, 2016, s. 1-2), Chiny przyśpieszyły 
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swoją kampanię „Going Out” poprzez uruchomienie Ekonomicznego Pasa 
Jedwabnego Szlaku (ang. Silk Road Economic Belt) oraz Morskiego Jedwabne-
go Szlaku XXI wieku (ang. 21st Century Maritime Silk Road), lepiej znanych 
jako inicjatywa Pasa i Drogi (ang. Belt and Road Initiative BRI) (Chatzky, 
McBride, 2020). Co ważniejsze, zaplecze finansowe BRI tworzy CDB  
i CHEXIM, co zwiększa znaczenie zrozumienia powodów dla których Chiny 
globalizują finansowanie rozwoju energetyki. Szczególnie, że literatura na te-
mat CDB i CHEXIM i ich roli w chińskich inwestycjach pozostaje niewielka.

Chiny w dużym stopniu są zmuszone polegać na zagranicznych dosta-
wach paliw energetycznych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, rząd 
chiński przez lata zachęcał swoje przedsiębiorstwa energetyczne do zaangażo-
wania się w globalne poszukiwania surowców (Economy, Levi, 2014). Po-
nadto model gospodarczy, który opiera się na niezrównoważonym wzroście 
pod względem rozwoju przestrzennego i wysokiej stopie oszczędności, pre-
dysponuje gospodarkę chińską do zwrócenia się w stronę rynków światowych 
w celu zaangażowania swoich mocy produkcyjnych. Chińska odpowiedź na 
kryzys finansowy z 2008 roku, nie tylko doprowadziła do gwałtownego bo-
omu kredytowego, ale także wygenerowała ogromną nadwyżkę mocy pro-
dukcyjnych. W sytuacji, gdy chińska gospodarka spowalnia po tym, jak efekt 
keynesowski uległ osłabieniu, Chiny znalazły się pod rosnącą presją, by szukać 
nowych możliwości rozładowania namiaru mocy produkcyjnych za granicą. 
CHEXIM i CDB koordynują swoje działania z NDRC na podstawie, których 
można wyróżnić cztery specjalne obszary dla programów kredytowych:

• Zamorskie projekty rozwoju pozyskiwania zasobów, które mogą zre-
kompensować względny niedobór surowców krajowych;

• Zamorskie projekty produkcyjne i infrastrukturalne, które mogą stano-
wić bodziec dla eksportu krajowych technologii, produktów, sprzętu, 
usług pracowniczych itp.;

• Zamorskie centra badawczo-rozwojowe, które mogą wykorzystywać 
międzynarodowe zaawansowane technologie, doświadczenia w zarządza-
niu itp.;

Zagraniczne projekty przejęć i fuzji przedsiębiorstw, które mogą popra-
wić międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw i przyspieszyć pene-
trację rynków międzynarodowych (Kong, 2019, s. 45).

Wreszcie, chiński model wzrostu powoduje, że stan finansowy zewnętrz-
nych aktywów i zobowiązań kraju jest narażony na rosnącą ekspozycję waluto-
wą. Narażenie to jest skutkiem trzech cech chińskiej gospodarki: jej otwartości 
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na inwestycje kapitałowe z reszty świata, dużych i trwałych nadwyżek na ra-
chunku obrotów bieżących oraz kontroli kapitałowych uniemożliwiających 
zagranicznym pożyczkobiorcom zaciąganie kredytów w RMB (Cheung Ma, 
McCauley 2011, s. 8-12). Ponadto, większość aktywów zagranicznych Chin 
jest denominowana w walucie obcej. Na przykład w 2009 roku zaledwie 0,3% 
aktywów zagranicznych Chin było w RMB, podczas gdy 99,7% było w wa-
lutach obcych (Kong 2019, s.29-31). Oznacza to, że w przypadku deprecjacji 
tych walut obcych, Chiny odnotowałyby spadek wartości swoich aktywów za-
granicznych. Mówiąc wprost, Chiny są narażone na ogromną ekspozycję wa-
lutową. W następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku, główne gospodarki 
uprzemysłowione, w tym USA, Wielka Brytania i cała strefa euro, przyjęły 
agresywną politykę monetarną znaną jako luzowanie ilościowe (ang. quanti-
tative easing QE) w celu pobudzenia swoich gospodarek. Podczas gdy środki 
QE wspierały ich działalność ekonomiczną w kraju, spowodowały również, że 
ich waluty znalazły się na kursie spadkowym. Dla Chin oznaczało to ogromne 
straty w chińskich aktywach zagranicznych. Aby utrzymać stabilność wzrostu 
gospodarczego kraju i zachować wartość tych aktywów, rząd chiński począw-
szy od kwietnia 2009 roku, rozpoczął starania zmierzające do umiędzynaro-
dowienia RMB. Dotychczasowe działania podejmowane w kierunku realiza-
cji tego celu charakteryzuje dwutorowość: równoległe inicjatywy zwiększające 
wykorzystanie RMB w handlu międzynarodowym oraz w międzynarodowych 
inwestycjach (Bogołębska 2012, s. 367). Tak więc inwestycje zagraniczne,  
finansowanie i kredyty mają również wspierać proces internacjonalizacji RMB.

Wraz z umiędzynarodowieniem RMB wiąże się inna kwestia – wykorzy-
stania ogromnych rezerw walutowych (ang. foreign exchange reserves FOREX), 
które po kryzysie finansowym wynosiły ponad 3 biliony dolarów. Z jednej 
strony, globalny kryzys finansowy zadał ogromny cios sektorowi finansowe-
mu na Zachodzie, czyniąc inwestowanie w zachodnie instytucje finansowe 
ryzykownym wyjściem dla Chin. Z drugiej strony, Bank Rezerwy Federalnej 
USA zaadoptował ww. politykę QE, która osłabiła zarówno dolara amerykań-
skiego, jak i rentowność bonów skarbowych. Tymczasem załamanie cen su-
rowców dało Chinom okazję do taniego wykupu spółek surowcowych i spół-
ek o ograniczonym kapitale. W tym kontekście rząd w Pekinie skierował część 
rezerw do swoich państwowych funduszy majątkowych, które zainwestowały 
w energetykę w formie zagranicznych inwestycji portfelowych. Energia stała 
się ulubionym sektorem dla inwestycji Państwowych Funduszy Majątkowych 
(ang. Sovereign Wealth Funds SWF) ze względu na ograniczoną dostępność  
i długoterminową rentowność (Sun Li, Wang, Clark 2014, s. 654-661).
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RYZYKO ZWIĄZANE Z CHIŃSKIM FINANSOWANIEM

Chiński globalny portfel inwestycyjny a w szczególności energetyczny 
jest według autora niniejszego opracowania w dużym stopniu narażony na 
ryzyko krajowe, makroekonomiczne, klimatyczne i społeczne. Jednakże, aby 
złagodzić te ryzyka i sprostać szerszemu wyzwaniu zrównoważonego rozwo-
ju w XXI wieku, chińskie finansowanie rozwoju będzie musiało w znaczący 
sposób zmienić strukturę swoich globalnych kredytów dla sektora energii.  
W tym podrozdziale zidentyfikowano dwie grupy ryzyka związanego z chiń-
skim finansowaniem rozwoju za granicą. Pierwszym z nim jest ryzyko związa-
ne z krajem i ryzyko makroekonomiczne. Drugim jest grupa ryzyk klimatycz-
nych i społecznych.

Tab. 1 przedstawia 20 największych odbiorców chińskiego finansowania 
energetyki w ostatnich 20 latach. Biorąc pod uwagę ocenę ryzyka OECD, 
gdzie 1 oznacza niskie ryzyko a 10 wysokie (w 2021 r. najwyższą wystawioną 
oceną była 7) średnia dla 20 państw w których Chiny inwestują wynosi 5,35, 
po wyłączeniu Wielkiej Brytanii 5,65.

Tab. 1. Dwudziestu największych beneficjentów chińskiego finansowania energetyki w latach 
2000 – 2020

Państwo
Kwota  
w milionach 
dolarów

Ranking 
Ryzyka 
OECD

Państwo
Kwota  
w milionach 
dolarów

Ranking 
Ryzyka 
OECD

Rosja 44302,25 4 Indie 7104,67 3

Brazylia 26986 5 Turkmenistan 7100 7

Pakistan 20632,758 7 Laos 6450,39 7

Angola 11148 6 Bangladesz 5343,81 5

Nigeria 10707,9 7 Uzbekistan 5252,73 5

Indonezja 9534,442 3 Etiopia 4831,29 7

Wietnam 8749,94 4
Republika  
Południowej  
Afryki

4527 4

Wielka  
Brytania 7772 - Ekwador 4334,78 7

Wenezuela 7700 7 Kambodża 3870,56 6

Argentyna 3031,5 7 Ukraina 3500 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych China Global Energy Finance database 
(2020) i OECD Country Risk Classifications (2021).
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Wydaje się więc, że chińskie banki są skłonne do podjęcia większego ry-
zyka niż ich zachodni odpowiednicy. Jak zostało wykazane w raporcie grupy 
G-24, wspierane przez Zachód wielostronne banki rozwoju, coraz bardziej 
obawiają się o swoje ratingi kredytowe, co powoduje że są mniej przekonane 
do udzielania pożyczek pewnym grupom państw (Humphrey, 2015).

Powodem tej różnicy może być fakt, że polityka zagraniczna Chin polega 
na niedyskryminowaniu ze względu na sytuację wewnętrzną, rządów krajów 
pożyczających, podczas gdy banki Zachodnie, często mają zestaw warunków 
dotyczących stabilności i rodzaju sytemu politycznego, rządów prawa, czy po-
szanowania praw człowieka (Cabestan 2013). Drugim powodem, jest innowa-
cyjne zabezpieczanie pożyczek towarami. W krajach, które nie mają dobrego 
ratingu kredytowego i w związku z tym posiadają niewielką zdolność do wia-
rygodnego udzielania gwarancji pieniężnych, przyjmuje ona formę zasobów, 
co zwiększa bezpieczeństwo i obniża ryzyko, a także umożliwia finansowanie 
projektów przy lepszych stopach procentowych. Dotyczy to prawie wszyst-
kich kredytów energetycznych. Dla przykładu Ghana zabezpieczyła chińską 
pożyczkę na swój projekt hydroenergetyczny Bui Dam eksportem ziaren ka-
kaowca (Odoom 2015, s. 608). Znane są przykłady gwarancji kredytowych  
w postaci ropy, miedzi, diamentów i innych surowców (Bräutigam, Gallagher 
2014). Jednak przy takich kredytach istnieje niebezpieczeństwo dla pożyczko-
biorców. Jeżeli ceny towarów spadną lub nastąpi brak popytu eksportowego 
a niskie perspektywy wzrostu wywołają osłabienie waluty i odpływ kapitału, 
pogłębi to niestabilność finansową. Przy spadających cenach zakontraktowa-
nych towarów dochody z eksportu mogą nie wystarczyć na spłatę pożyczek 
bankowych. Najbardziej znaną medialnie sytuacją niespłacenia kredytu chiń-
skiego była budowa i przejęcie portu Hambantota na Sri Lance (Abi-Habib 
2018). Chociaż należy pamiętać, że część specjalistów uważa, że tzw. „chińska 
pułapka zadłużenia” to mit (Bräutigam, Rithmire 2021). By zrozumieć skalę 
zadłużenia państw wobec wierzycieli chińskich należy przeanalizować wszyst-
kie rodzaje pożyczek. Szacunki niemieckiego Instytutu Gospodarki Światowej 
w Kilonii sugerują, że ponad 20 państw jest winne rządowi chińskiemu ponad 
10% swojego PKB. 

Średnio, w przypadku 50 największych odbiorców chińskich pożyczek  
w 2017 roku zadłużenie wynosiło 16% PKB (Horn, Reinhart, Trebesch 2019, 
s. 13). Tak więc, kraje rozwijające się są obecnie znacznie bardziej zadłużo-
ne wobec Chin niż względem wszystkich innych głównych wierzycieli razem 
wziętych. W liczbach bezwzględnych są one winne Chinom 380 miliardów  
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dolarów w porównaniu do 246 miliardów dolarów długu wobec grupy 22 rzą-
dów członkowskich Klubu Paryskiego (Horn, Reinhart, Trebesch 2019, s. 13).

Rys. 2. Zadłużenie zagraniczne wobec Chin (stan zadłużenia jako udział w PKB) – 50 najwięk-
szych obiorców. Stan na 2017 rok

Źródło: Sebastian Horn, Carmen Reinhart, Christoph Trebesch, China’s Overseas Lending, 
Kiel Institute for the World Economy, 2019, s. 14. [tłumaczenie własne]

Najbardziej zadłużone wobec Chin są regiony Azji Dalekowschodniej  
i Azji Środkowej, w tym bardzo narażone na ryzyko są małe gospodarki, któ-
re znajdują się w geograficznej bliskości Chin, takie jak Laos czy Kambodża. 
Kolejne miejsce zajmuje Afryka Subsaharyjska (N’Diaye, 2016) i Ameryka 
Łacińska. Zadłużenie w Europie Wschodniej nie jest duże, jeżeli mierzyć je 
jako udział w PKB, ale kwoty kredytów dla Europy znacznie wzrosły w cią-
gu ostatnich 5 lat (Horn, Reinhart, Trebesch, 2019, s. 13). Co interesujące 
wysoko narażoną grupą są kraje eksportujące ropę naftową takie jak: Angola, 
Ekwador, Wenezuela (ponad 15% PKB) czy Niger (ponad 25% PKB). Istnie-
je duże zagrożenie ze strony chińskich pożyczek, szczególnie, że około połowa 
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z nich dla krajów rozwijających się jest „ukryta”, tzn. nie jest rejestrowana 
w głównych międzynarodowych bazach danych używanych zarówno przez 
badaczy, jak i praktyków (Horn, Reinhart, Trebesch, 2019, s. 44). Te ukryte 
długi stanowią wyzwanie dla analizy ryzyka kraju i wyceny obligacji. Wskaźni-
ki zdolności obsługi zadłużenia są gorsze niż się powszechnie uważa, zwłaszcza 
w 20 najbardziej zadłużonych państwach. Ponadto inwestorzy prywatni mogą 
nie doceniać stopnia, w jakim są podporządkowani rządowi chińskiemu.

Rys. 3. Zadłużenie wobec Chin a zadłużenie wobec innych oficjalnych wierzycieli (MFW, 
Bank Światowy, Klub Paryski) stan na 2017 rok

Źródło: Sebastian Horn, Carmen Reinhart, Christoph Trebesch, China’s Overseas Lending, 
Kiel Institute for the World Economy, 2019, s. 57 [tłumaczenie własne].

Jak wskazują badania Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, który 
miał możliwość pozyskania informacji z niepublikowanych danych z Mię-
dzynarodowych Statystyk Długu, 50% chińskich zagranicznych zobowiązań 
kredytowych nie jest rejestrowanych przez Bank Światowy, a tym samym nie 
trafia do oficjalnie raportowanych statystyk zadłużenia. Według stanu na ko-
niec 2016 roku kwota „brakujących” chińskich pożyczek osiągnęła łącznie 
ponad 200 miliardów dolarów. Biorąc pod uwagę 50 najbardziej zadłużonych 
wobec Chin państw w 2016 roku, dług wynosił średnio 15% PKB z czego 6% 
PKB nie jest wykazywane w oficjalnych statystykach. kryte Zobowiązania są 
skromne w przypadku około połowy próby, ale w przypadku około 20 kra-
jów problem niedostatecznej sprawozdawczości jest poważny. W tych krajach 
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ukryte zobowiązania stanowią ponad 10%, a w kilku krajach nawet ponad 
50% całkowitego, oficjalnie zgłoszonego zadłużenia zagranicznego (Horn, Re-
inhart, Trebesch, 2019, s. 23-24).

Rys. 4. Zadłużenie wobec Chin, część całkowita i "ukryta", 2001-2016 - 50 największych 
odbiorców

Źródło: Sebastian Horn, Carmen Reinhart, Christoph Trebesch, China’s Overseas Lending, 
Kiel Institute for the World Economy, 2019, s. 25 tłumaczenie własne.

Rys. 5. Skala ukrytego zadłużenia wobec Chin

Źródło: Sebastian Horn, Carmen Reinhart, Christoph Trebesch, China’s Overseas Lending, 
Kiel Institute for the World Economy, 2019, s. 25 [tłumaczenie własne].
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ZALETY CHIŃSKIEGO FINANSOWANIA

W raporcie Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy wykazano, że 
wiele krytycznych uwag na temat chińskiej tzw. „pułapki zadłużenia”, jest 
trudnych do uzasadnienia. Chiny zapewniły dużą liczbę darmowej pomocy 
i nieoprocentowanych pożyczek dla krajów-obiorców. Całkowite zadłuże-
nie zagraniczne Sri Lanki wynosiło 46,5 miliarda dolarów w 2016 roku, gdy 
sprzedano port Hambantota, jednak dług wobec Chin wynosił 4,6 miliarda 
dolarów co stanowiło zaledwie 10% (Moramudali 2019). Jak wykazała ana-
liza 45 przypadków renegocjacji chińskich pożyczek, przeprowadzona przez 
Rhodium Group, 16 z nich zostało umorzonych a 11 odroczonych (Rhodium 
Group 2019). Bez udostępnienia pełnych danych na temat chińskich kredy-
tów stwierdzenie realności pułapki zadłużenia będzie niezwykle trudne.

Chińskie finansowanie rozwoju to nie tylko zagrożenie dla krajów przyj-
mujących, ale również ogromna szansa. Jako największy kraj rozwijający się na 
świecie, Chiny dostarczyły około 50 miliardów euro pomocy i wysłały ponad 
600 000 pracowników pomocowych do 166 krajów i organizacji międzynaro-
dowych za pośrednictwem platformy współpracy Południe-Południe (ang. So-
uth-South Cooperation). Do końca 2018 roku Chiny zbudowały ponad 3000 
projektów infrastrukturalnych, takich jak drogi, koleje, energia elektryczna 
i mosty, a także przeprowadziły ponad 10 000 szkoleń obejmujących ponad 
300 000 osób. Od 2015 do 2018 roku ChRL wdrożyła ponad 20 projektów 
współpracy rozwojowej w ponad 30 krajach w Azji, Afryce, Ameryce w zakresie 
pomocy w przypadku katastrof, zdrowia, ochrony środowiska i innych (Mission 
of the People’s Republic of China to the European Union, 2020 s. 23-24).

W 2018 roku Chiny ogłosiły wdrożenie 50 projektów pomocy w za-
kresie ekologii dla Afryki, promując przy tym budowę Centrum Współpracy 
Środowiskowej Chiny-Afryka (ang. China-Africa Environmental Cooperation 
Center). W swoich działaniach Pekin stara się mieć na uwadze pomoc Afryce 
w osiągnięciu celów Agendy ONZ 2030 i Agendy Unii Afrykańskiej 2063. 
W ostatnich latach rząd chiński wydał Guidance on Promoting Green Belt and 
Road oraz The Belt and Road Ecological and Environmental Cooperation Plan 
(Mission of the People’s Republic of China to the European Union, 2020 s. 24-
25). Możliwe jest więc, że kredyty i inwestycje w ramach projektu Nowego 
Jedwabnego Szlaku będą w coraz większym stopniu skupiać się na zrówno-
ważonym rozwoju, oraz takich technologiach jak odnawialne źródła energii  
w których to Chiny są światowym liderem.
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Jednak póki co, większość chińskiego finansowania energetycznego prze-
kazywana jest na wytwarzanie energii oraz poszukiwanie i wydobycie surow-
ców. W obu tych przypadkach dominują paliwa kopalne. Jeśli chodzi o wy-
dobycie, chińskie banki finansują rurociągi naftowe i gazowe np. w Federacji 
Rosyjskiej, Pakistanie, czy Malezji. Jeżeli chodzi o budowę elektrowni to aż 
89% zdominowana jest przez paliwa kopalne i hydroenergetykę. Inwestowa-
nie w paliwa kopalne a w szczególności w węgiel wiąże się w coraz większym 
stopniu z poważnym ryzykiem społecznym i klimatycznym. Aktywiści wal-
czący ze zmianami środowiskowymi, czy społeczności lokalne i inne podmio-
ty, prowadzą kampanie mające na celu powstrzymanie rozbudowy elektrowni 
węglowych na całym świecie. Chińskie banki są coraz częściej celem takich 
inicjatyw, co w ostatecznym rozrachunku grozi tym, że projekty mogą zostać 
niezrealizowane. Takie sytuacje nie tylko zaszkodzą wynikom finansowym, 
ale także reputacji. Przykładem jest finansowanie elektrowni węglowej Chitta-
gong w Bangladeszu, gdzie w kwietniu 2016 roku, lokalna policja zabiła cztery 
osoby podczas demonstracji przeciwko jej budowie (BBC, 2016).

Inwestycje w sektor paliw kopalny, w szczególności węglowy, wydają się 
motywowane chęcią Pekinu by firmy nadrobiły spadki zamówień na rynku 
krajowym. Transformacja energetyczna Chin spowodowała, że wiele projek-
tów elektrowni węglowych zostało anulowanych. Chiński rząd i kontrolowa-
ne przez państwo banki udzielają firmom dotkniętym tymi ruchami wsparcia 
finansowego i politycznego, aby mogły szukać nowych kontraktów w innych 
krajach.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, w ciągu ostatniej dekady chińskie narodowe banki roz-
woju zgromadziły globalne aktywa, które przewyższają wszystkie inne Zachod-
nie i wielostronne banki. Co więcej, chińskie instytucje stały się wiodącymi 
podmiotami finansującymi projekty energetyczne dla rządów krajów rozwi-
jających się, podwajając kwotę finansowania energii od 2013 roku. Oprócz 
CDB i CHEXIM, Chiny współtworzyły dwa duże wielostronne banki rozwo-
ju i co najmniej trzynaście regionalnych instrumentów finansowania. Chiń-
skie pożyczki niosą ze sobą z jednej strony duże szanse: aby osiągnąć nowy ze-
staw celów zrównoważonego rozwoju ONZ na 2030 roku oraz zobowiązania 
wynikające z paryskiego porozumienia klimatycznego, świat stoi w obliczu 
inwestycji infrastrukturalnych rzędu 3 bilionów dolarów rocznie (Bhattacha-
rya, Oppenheim, Stern 2015, s. 9). Dlatego też Chiny mogą zdecydowanie 
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przyczynić się do realizacji tych celów. Jednak część specjalistów uważa, że 
obecna trajektoria chińskiego finansowania energii wiąże się z ryzykiem dla 
krajów przyjmujących. 

Jak zostało wykazane, ChRL nadal w dużym stopniu finansuje projekty 
związane z paliwami kopalnymi. Z tego powodu Stany Zjednoczone oraz Unia 
Europejska powinny zaoferować niskooprocentowane pożyczki na projekty 
związane z czystą energią w krajach rozwijających się. Z roku na rok rosną tam 
potrzeby energetyczne, które wymagają zaspokojenia, co wykorzystują Chiny 
inwestując w wysokoemisyjne źródła pozyskiwania energii. Zachód powinien 
zapewnić pomoc techniczną i finansową rządom tych krajów w celu poprawy 
ich zdolności regulacyjnych w zakresie ochrony środowiska. Niskooprocen-
towane pożyczki zwiększyłby atrakcyjność OZE w państwach przyjmujących 
a tym samym zmniejszyłyby popyt na chińskie projekty związane z paliwami 
kopalnymi. Natomiast pomoc techniczna i regulacyjna zwiększyłaby koszty 
emisyjnych źródeł w stosunku do czystej energii, poprzez uwzględnienie ne-
gatywnych efektów środowiskowych związanych z energią nieodnawialną. Ta 
podwójna strategia może również zachęcić chińskich wykonawców projektów 
do większych inwestycji w OZE, ponieważ popyt na paliwa kopalne w krajach 
rozwijających się zmniejszyłby się, a ryzyko utraty reputacji związane z inwe-
stycjami w paliwa kopalne dla banków rozwojowych wzrosłoby. 

W pracy zostały również wskazane zagrożenia dla samych chińskich ban-
ków, co jest perspektywą często pomijaną. Państwo Środka powinno coraz 
bardziej dywersyfikować swój globalny portfel energetyczny w kierunku czyst-
szych technologii energetycznych. Pomoże to chińskim bankom po pierwsze 
ograniczyć ryzyko związane z surowcami pierwotnymi, a po drugie osiągnąć 
szersze cele zrównoważonego rozwoju. Jednak zarówno zagrożenia dla chiń-
skich banków rozwojowych jak i ekspozycja walutowa rezerw ChRL, stanowią 
pole dla dalszych badań naukowych. Głębszej analizy wymaga również zbada-
nie sytuacji chińskich przedsiębiorstw węglowych, które z powodu transfor-
macji energetycznej w Chinach i ograniczeniach na rynku krajowym, coraz 
częściej szukają nowych możliwości inwestycyjnych poza granicami państwa 
Ważne jest zrozumienie w jak dużym stopniu te dążenia są wspierane przez 
rząd i banki rozwojowe.
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FINANCING DEVELOPMENT BY THE PEOPLE'S 
REPUBLIC OF CHINA'S BANKS

Abstract: The purpose of this paper is to present the Chinese motivations and effects  
of financing by the China Development Bank (CDB) and the China Export and Import Bank 
(CHEXIM). In two decades, they have become the largest source of financing in developing 
countries, creating huge support systems. This is undoubtedly a major opportunity for the 
realization of the 2030 Agenda for Sustainable Development. However, attention should also 
be paid to the risks associated with Chinese banks' export credits. Growing debt can cau-
se political and economic dependence of states on the People's Republic of China (PRC).  
For this reason, this article presents the opportunities as well as the risks associated with Chi-
nese financing. This will allow for a better understanding of the motivations of the PRC as well 
as identify specific benefits.

Keywords: People's Republic of China, development bank, energy, financing
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MOTYW EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ 
GLOBALNYCH LIDERÓW 

PRODUKCJI NAPOJOWYCH 
OPAKOWAŃ ALUMINIOWYCH

Streszczenie: Globalizacja, chęć budowy przewagi konkurencyjnej lub zdobycia nowych ryn-
ków zbytu to tylko niektóre z długiej listy przyczyn skłaniających przedsiębiorstwa do ekspansji 
na rynki zagraniczne. Warto zatem przyjrzeć się ww. zjawisku oraz metodom jego pomiaru. 
Ciekawym do analizy obszarem wydaje się branża producentów aluminiowych opakowań na-
pojowych, czyli puszek napojowych. Związane jest to z faktem, iż jest to branża oligopolistyczna 
oraz jako jedna z niewielu charakteryzuje się relatywnie wysoką stabilnością (mino np. kryzysu 
gospodarczego z 2007 roku czy panującej obecnie pandemii koronawirusa odnotowano stosun-
kowo niskie spadki sprzedaży) oraz wysokim odsetkiem nowych inwestycji międzynarodowych 
w stosunku do liczby funkcjonujących jednostek (fabryk). Jako cel pracy ustanowiono próbę 
zdiagnozowania najczęściej występujących motywów skłaniających przedsiębiorstwa z branży 
produkcji puszek napojowych do ekspansji międzynarodowej, zaś jako metodę badawczą wska-
zano analizę studium przypadku jakim jest ww. branża. W niniejszym artykule, na podstawie 
przeglądu literatury przedmiotu, przedstawiono podstawowe i niezbędne do dalszej analizy 
pojęcia tj. internacjonalizacja czy przedsiębiorstwo międzynarodowe. Kolejno zaprezentowano 
modele i metody pomiaru internacjonalizacji podmiotów gospodarczych oraz omówiono naj-
częściej wymieniane przez autorów motywy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw. Następnie 
dokonano krótkiej analizy inwestycji zagranicznych przeprowadzonych przez liderów branży  
w latach 2015 – 2020. Na jej podstawie zidentyfikowano motywy ekspansji zagranicznej cha-
rakterystyczne dla liderów sektora.

Słowa kluczowe: internacjonalizacja przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo międzynarodowe, eks-
pansja zagraniczna przedsiębiorstw, produkcja puszek aluminiowych

WPROWADZENIE

Wzrost popytu, budowanie przewagi konkurencyjnej, chęć sprostania 
rosnącej konkurencji, czy globalizacja to tylko jedne z kilku przyczyn skłania-
jących przedsiębiorstwa do ekspansji międzynarodowej. Oczywiście motywy 
stymulujące firmy do internacjonalizacji mogą zmieniać się w czasie, a mają 
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na nie wpływ czynniki takie jak: branża w jakiej przedsiębiorstwo funkcjo-
nuje, koniunktura, aktualna sytuacja i kondycja firmy na rynku krajowym 
czy wdrażana strategia rozwoju. Gorynia wspomina również o czynnikach 
takich jak: kraj lokalizacji przedsiębiorstwa, doświadczenie podmiotu w eks-
pansji zagranicznej, wiek i faza cyklu życia przedsiębiorstwa oraz stosowana 
technologia (Gorynia 2007). Próbując uporządkować ww. czynniki, można 
zaryzykować uogólnienie, że właściciele firmy podejmują decyzję o ekspansji 
zagranicznej na bazie dwóch grupy bodźców: tych składających się na poten-
cjalne szanse oferowane przez rynek goszczący oraz tych składających się na 
wzrost zagrożeń na rynku krajowym. W ten sposób szacowana jest szacowana 
opłacalność ekspansji w kontrze do ryzyka vs. straty (oczywiście nie zawsze  
w kontekście finansowym) z decyzji kontynuacji działalności wyłącznie w kra-
ju macierzystym. 

Celem niniejszej pracy jest podjęcie próby zaprezentowania motywów 
ekspansji na rynki zagraniczne globalnych liderów przemysłu lekkiego spe-
cjalizujących się w produkcji aluminiowych opakowań napojowych (potocz-
nie: puszek napojowych). Oprócz przeglądu literatury przedmiotu i przed-
stawieniu najistotniejszych z punktu widzenia tematyki pracy pojęć (takich 
jak przedsiębiorstwo międzynarodowe czy internacjonalizacja) oraz teorii 
przeprowadzona zostanie również krótka analiza ostatnich ekspansji zagra-
nicznych przedsiębiorstw z czołowej czwórki w branży, tj. Ardagh Group, Ball 
Corporation, CANPACK Group i Crown. 

INTERNACJONALIZACJA  
A PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘDZYNARODOWE

Rozpoczynając rozważania na temat ekspansji międzynarodowej przed-
siębiorstw warto na początku sprecyzować pojęcie internacjonalizacji. Co 
ciekawe, w czasie przeglądu obszernej literatury przedmiotu ciężko znaleźć 
jedną wiodącą definicję. W związku z tym konieczne jest przedstawienie kilku 
kluczowych wyjaśnień ww. pojęcia, aby poprawnie je zrozumieć jak i odnaleźć 
elementy wspólne. 

Dunning – światowej klasy teoretyk produkcji międzynarodowej – uwa-
żał, że internacjonalizacja przedsiębiorstwa to jeden z modeli jego inwesto-
wania na rynkach zagranicznych, którego celem jest wykorzystanie posiada-
nych do dyspozycji przewagi takich jak lokalizacja, internalizacja czy prawa 
własnościowe wobec lokalnej konkurencji (Dunning 1981). Melin w swoich 
pracach często podkreśla, że internacjonalizacja to nie czynność jednorazowa, 
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ale złożony proces (Melin 1992). Zgadzają się z nim Joganson i Vahle, którzy 
wyrażają pogląd, iż internacjonalizacja to wieloetapowy proces angażowania 
się podmiotu gospodarczego na rynkach zagranicznych (Johanson, Vahle 
1992). W literaturze krajowej ciekawe stanowisko reprezentuje Fonfara, który 
uważa, że o internacjonalizacji mówi się w momencie, gdy przynajmniej je-
den produkt przedsiębiorstwa jest w jakikolwiek sposób związany z rynkiem 
zagranicznym (Fonfara, Gorynia, Najlepszy, Schroeder 2000). Często jednak 
w literaturze krajowej można spotkać podejście, traktujące internacjonalizację 
jako każdą działalność podejmowaną przez przedsiębiorstwo poza granicami 
kraju macierzystego (Wiktor 1998). Reasumując można podjąć próbę uogól-
nienia internacjonalizacji jako procesu przeobrażenia przedsiębiorstwa krajo-
wego w podmiot międzynarodowy, którego zasięg i forma działalności zależą 
od strategii rozwoju (Przybylska 2005). 

Literatura przedmiotu wyjaśnia jeszcze pojęcie internacjonalizacji m.in. 
używając dwóch płaszczyzn – przedsiębiorstwa i państwa. Rozpatrując inter-
nacjonalizację z perspektywy państwa oznacza ona otwarcie gospodarki na 
świat, zwiększenie powiązań ekonomicznych z innymi gospodarkami kra-
jowymi, wzrost znaczenia wymiany międzynarodowe. Z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa może oznaczać umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, czy-
li rozumiane w wymiarze dynamicznym różne działania mające na celu pod-
jęcie przez przedsiębiorstwo działalności poza krajem macierzystym (Wiktor, 
Oczkowska, Żbikowska 2008). Teraz nie można sobie wyobrazić współcze-
snej gospodarki bez internacjonalizacji. Związane jest to z wieloma różnego 
rodzaju formami integracji i współpracy międzynarodowej (np. Unia Euro-
pejska, APEC) oraz liberalizacji gospodarki. Związane jest to również z postę-
pującą globalizacją. 

Globalizacja jest to proces ujednolicania relacji ekonomicznych, poli-
tycznych i kulturowych między państwami na płaszczyźnie międzynarodo-
wej i objawia się wzrostem zależności między krajami, ich gospodarkami czy 
przedsiębiorstwami działającymi na ich terenie (Zaorska 2000). Na dzień 
dzisiejszy globalizacja dotknęła wszystkich obszarów życia społecznego, tj. go-
spodarki, polityki czy kultury, dlatego też jako aktualnie największy trend roz-
woju współczesnego świata bezpośrednio wpływa na wzrost zainteresowania 
przedsiębiorstw ekspansją międzynarodową (Wiktor i in. 2008). 

Czym zatem w kontekście internacjonalizacji i globalizacji jest przed-
siębiorstwo międzynarodowe? Warto na początek wyjść od definicji samego 
przedsiębiorstwa. Jest to osoba lub zespół osób, które poprzez wyposażenie 
w majątek prowadzą wyodrębnioną prawnie jak i ekonomicznie działalność 
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gospodarczą (Lichtarski 2006). Wyodrębnienie prawne oznacza, że dany 
pomiot gospodarczy to zarejestrowana w odpowiedni sposób osoba prawna, 
która posada zdolność do czynności prawnych, tj. może nabywać różnego 
rodzaju prawa czy jako podmiot (a nie osoby go prowadzące) zaciągać sku-
teczne zobowiązania. Samodzielne dysponowanie i zarządzanie majątkiem  
w celu odnotowania zysku oraz ponoszenie wszelkich konsekwencji efektów 
podejmowanych działań to cechy charakteryzujące wyodrębnienie ekono-
miczne. Często w literaturze przedmiotu można znaleźć informację jeszcze 
o wyodrębnieniu techniczno-organizacyjnym, które oznacza, że przedsiębior-
stwo ma własną, specyficzną i dostosowaną do swojej działalności strukturę 
organizacyjną (Waliczka, Grzybowska-Chmiel 2015).

Co zatem oznacza przymiotnik „międzynarodowe” w kontekście przed-
siębiorstwa? W trakcie przeglądu literatury przedmiotu trudno znaleźć jedno-
znaczne stanowisko autorów, natomiast wiele z przedstawianych poglądów 
krzyżuje się i jest komplementarne ze sobą (Stępień 2009; Zorska 2007) Wra-
cając do definicji przedstawianych przez przedstawicieli nauki to Dunning 
uważa, że o przedsiębiorstwie międzynarodowym możemy mówić, gdy pod-
miot prowadzi bezpośrednie inwestycje zagraniczne i w ten sposób kompiluje 
produkcję dóbr oraz dostarczanie usług w więcej niż jednym kraju (Dunning, 
Lundon 2008). Caves w swojej definicji skupia się wyłącznie na przedsię-
biorstwach produkcyjnych i uważa, że stają się one międzynarodowe w mo-
mencie gdy zarządzają podmiotami zlokalizowanymi w co najmniej dwóch 
państwach (Caves 1982). Griffin natomiast stawia tezę, że przedsiębiorstwo 
jest międzynarodowe, gdy większą część zasobów lub dochodów uzyskuje  
w krajach goszczących (Griffin 1996). 

Jaka jest zatem relacja między pojęciami internacjonalizacji a przed-
siębiorstwem międzynarodowym? Idąc za Griffinem, wyróżnia on również 
podmioty takie jak przedsiębiorstwa wielonarodowe czy globalne (Griffin 
1996), zaś to czy przedsiębiorstwo funkcjonuje aktualnie w takim a nie in-
nym modelu określa stopień jego internacjonalizacji. Oczkowska tłumaczy, że 
każde przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność poza granicami kraju jest 
przedsiębiorstwem międzynarodowym i często dla uproszczenia posługuje-
my się tym pojęciem nie uwzględniając stopnia internacjonalizacji podmiotu 
(Oczkowska 2007).
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MODELE I POMIAR INTERNACJONALIZACJI 
PRZEDSIĘBIORSTW

Jak wspomniano w poprzedniej części internacjonalizacja jest procesem 
mierzalnym. Warto przyjrzeć się zatem, jakie formy mogą przyjąć przedsię-
biorstwa międzynarodowe w zależności od poziomu ich internacjonalizacji. 
W bardzo przejrzystej formie ujęła to Oczkowska, przygotowując na podsta-
wie licznych pozycji z literatury tabelę z klasyfikację przedsiębiorstw według 
etapów internacjonalizacji. 

Tabela 1. Klasyfikacja przedsiębiorstw wg etapów internacjonalizacji

Wyszczególnienie Charakterystyka

Przedsiębiorstwo 
międzynarodowe

• jest ulokowane głownie w jednym kraju, jednak znaczną cześć́ swo-
ich zasobów albo dochodów uzyskuje w innych krajach  
(W.R. Griffin)

• charakteryzuje się̨ ograniczonym zasięgiem geograficznym, działając 
na obszarze kilku krajów, przy czym na obszarze jednego kraju, naj-
częściej macierzystego, scentralizowane są główne decyzje i kluczowa 
działalność́ (M. J. Stankiewicz)

Przedsiębiorstwo 
wielonarodowe

• funkcjonuje na rynku światowym, na którym nabywa surowce, 
pożycza środki, wytwarza produkty i następnie je sprzedaje  
(W.R. Griffin)

• reaguje na specyficzne potrzeby wielu lokalnych rynków  
(C. Bartlett i S. Ghosal)

• działa na obszarze wielu krajów, charakteryzuje się zróżnicowaniem 
produktu i strategii marketingowej, rozproszoną lokalizacją 
produkcji i decentralizacją zarzadzania (M.J. Stankiewicz)

Przedsiębiorstwo  
globalne

• działa ponad granicami państwowymi i nie jest powiązane z żadnym 
krajem jako macierzystym (W.R. Griffin)

• obejmuje swym zasięgiem cały rynek światowy (A.K. Koźmiński)
• sprzedaje swoje produkty i usługi na całym świecie, ma międzyna-
rodową̨ sieć sprzedaży oraz wyposażenie produkcyjne umożliwiające 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej w wyniku wykorzystania skali 
operacji i technologii w przekroju światowym (R.G. Schroeder)

Przedsiębiorstwo 
transnarodowe

• koncepcja jego działalności polega na zintegrowaniu rozproszonych 
międzynarodowo funkcji oraz realizujących je jednostek (P. Dicken)

• łączy zalety przedsiębiorstw globalnych (specjalizacja i efekty skali) 
ze zróżnicowanymi geograficznie wymaganiami odbiorców  
(M.J. Stankiewicz)

• optymalizuje ekonomiczne efekty realizacji zadań́ produkcyjno-han-
dlowych w układzie ogólnoświatowym 
i jednocześnie dostosowuje się̨ do wymagań́ lokalnych rynków oraz 
aktywizuje uczenie się̨ i przepływ innowacji 
w całym systemie korporacyjnym (Ch.A. Bartlett, S. Ghosal)

Źródło: (Oczkowska 2007, s. 30-31).
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Jak zatem zmierzyć poziom internacjonalizacji przedsiębiorstwa. O ile 
w powyższej tabeli wykorzystano do charakterystyki sformułowania miękkie, 
to występują w literaturze również bardziej precyzyjne metody pomiaru. Na 
wstępie warto zdefiniować, które wymiary organizacji mogą podlegać interna-
cjonalizacji. Jak zidentyfikowali to Cerrato i Depperu proces internacjonali-
zacji może objąć 6 wymiarów przedsiębiorstwa: dochód/zysk, aktywa/zasoby, 
położenie geograficzne, ludzie/postawy, kapitał i powiązania z innymi pod-
miotami (Cerrato, Depperu 2016).

Rysunek 1. Wymiary internacjonalizacji przedsiębiorstwa wg. Cerrato i Depperu

Źródło: (Pera 2017, s. 187).

Mnogość przedstawionych w literaturze przedmiotu wskaźników do po-
miaru internacjonalizacji przedsiębiorstw może prowadzić do trudności wybo-
ru najwłaściwszego biorąc pod uwagę zakres prowadzonej analizy. Dlatego też 
w literaturze można znaleźć wiele pozycji i wskazówek, które mają wesprzeć 
nas w wyborze odpowiedniego wskaźnika (Ietto-Gillies 2009; Wach 2016). 
Jedną z nich jest przedstawiona przez Dörrenbächera klasyfikacja wskaźni-
ków (Tabela 2). Wyróżnia on 3 grupy. Pierwszą z nich jest grupa wskaźni-
ków analitycznych nazywanych również jednostkowymi. W jej skład wcho-
dzą wskaźniki strukturalne (które mówią o stosunku zasobów zagranicznych 
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przedsiębiorstwa do zasobów ogółem), wynikowe (odnoszące się do wyników 
finansowych związanych z działalnością na obcych rynkach) oraz dotyczące 
stylu zarządzania (trudniejsze do zmierzenia) (Pera 2017). W drugiej grupie 
zawarto wskaźniki dotyczące zróżnicowania międzynarodowego, tj. koncen-
tracji, rozpiętości sieci czy dystansu kulturowego i geograficznego (Pera 2017). 
Ostatnia grupa skupia się wokół wskaźników syntetycznych inaczej złożonych, 
które w formułach uwzględniają więcej niż jeden czynnik/wymiar. 

Tabela 2. Klasyfikacja mierników pomiaru internacjonalizacji przedsiębiorstwa wg Dörrenbächera

Źródło: (Dörrenbächer 2000).

W literaturze można znaleźć również inne relatywnie prostsze sposoby po-
miaru internacjonalizacji. Kilka przykładów wymienia Wiktor i są to m.in. wiel-
kość sprzedaży zrealizowana na rynku zagranicznym w określonym przedziale 
czasowym, udział inwestycji zagranicznych w stosunku do wszystkich inwestycji 
przedsiębiorstwa czy liczba zagranicznych placówek i zatrudnionych w nich pra-
cowników w relacji do całego rozmiaru zatrudnienia (Wiktor 2009). 
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MOTYWY INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele, czasem znacząco odmien-
nych od siebie, a bazujących zarówno na teorii i jak i praktyce gospodarczej, 
podejść do identyfikacji i klasyfikowania motywów internacjonalizacji przed-
siębiorstw. Oczywiście można by wymieniać kolejne przykłady, natomiast 
warto odnieść się do swego rodzaju klasyfikacji przygotowanej przez Wiktora, 
która rozpatruje ww. motywy w trzech grupach: ekonomicznej, marketingo-
wej i politycznej, uwzględniając również to, że czynniki mogą stymulować 
lub destymulować przedsiębiorstwo do podjęcia ryzyka ekspansji zagranicznej 
(Wiktor 2008).

Rysunek 2. Struktura motywów internacjonalizacji wg Wiktora

Źródło: (Wiktor 2008, s. 26).

W przypadku motywów ekonomicznych mówimy o grupie najsilniej-
szych motywów, gdyż związanych bezpośrednio z nadrzędnym celem pro-
wadzenia przedsiębiorstwa, czyli generowaniem zysku. Kapitał finansowy to  
z jednej strony cel, ale z drugiej środek do realizacji kolejnych inwestycji za-
granicznych umożliwiających przetrwanie lub dalszy rozwój podmiotu gospo-
darczego. Sama decyzja o internacjonalizacji przedsiębiorstwa poparta mo-
tywami ekonomicznymi bazuje zwykle na bardzo precyzyjnych wyliczeniach 
dotyczących koniecznych do poniesienia kosztów jak i oczekiwanych efektów. 
Warto zauważyć, że w tym podejściu koniecznej jest rozpatrywanie efektów 
na płaszczyźnie możliwości zwiększenia sprzedaży jak i z drugiej strony możli-
wości wykorzystania korzyści skali czy efektu synergii (Wiktor 2008). Przykła-
dami motywów ekonomicznych są m.in. zmniejszenie kosztu jednostkowego 
produkcji czy obniżenie kosztów stałych (Obłój 2001).

Motywy rynkowe, nazywane inaczej marketingowymi, wiążą się bezpo-
średnio z poszukiwaniem nowych rynków zbytu przez przedsiębiorstwo. Jest 
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to nierozerwalnie z przedstawioną przez Ansoffa klasyfikacją strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa, w której przedstawia on cztery możliwości rozwoju pod-
miotu w zależności od orientacji na rynek i produkt. 

Rysunek 3. Typologie rozwoju przedsiębiorstw w macierzy Harrego Igora Ansoffa

Źródło: (Prymon 2011, s. 228-237).

Strategia penetracji rynku będzie charakteryzowała przedsiębiorstwa, 
które dążą do zwiększenia udziału w runku, nie zmieniając przy tym swojej 
oferty produktowej, co oznacza, że głównym celem będzie dążenie do osią-
gnięcia wyższych przychodów ze sprzedaży. Może to być możliwe poprzez 
zwiększenie sprzedaży do klientów stałych lub pozyskanie nowych na tym sa-
mym rynku (Prymon 2011). Te przedsiębiorstwa nie będą rozważać ekspansji 
międzynarodowej w swojej strategii rozwoju. 

Kolejną strategią jest strategia rozwoju produktu. Od strategii penetra-
cji rynku odróżnia ją to, że mimo iż przedsiębiorstwo nadal porusza się na 
określonym i znanym dla siebie rynku decyduje się w celach rozwojowych 
wprowadzić do swojej oferty nowy produkt. Literatura przedmiotu zalicza 
również do tej strategii wprowadzenie innowacji bądź zmian w produktach 
już istniejących w gamie przedsiębiorstwa, natomiast na tyle znaczących, że 
klient zauważy i/lub odczuje ww. zmianę. (Jedlińska 2015). Przedsiębiorstwa 
realizujące strategię rozwoju produktu również nie będą zainteresowane inter-
nacjonalizacją działalności.

Wdrożenie strategii rozwoju rynku ma miejsce wtedy, gdy przedsiębior-
stwo decyduje się na wejście na nowy rynek zbytu ze swoją aktualną ofertą 
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produktową. Zwyczajowo oznacza to ekspansję geograficzną, a więc jest to typ 
przedsiębiorstwa, dla którego internacjonalizacja będzie naturalnym krokiem 
w rozwoju (Jedlińska 2015).

Ostatnią przedstawioną na ww. macierzy strategią jest strategia dywer-
syfikacji. To przedsiębiorstwa nakierowane na realizację tej strategii również 
będą zainteresowane internacjonalizacją, gdyż oznacza ona wejście przedsię-
biorstwa w nowy rynek ale i z nowym produktem lub zaangażowanie w nową 
branżę. Najczęściej strategia ta wymaga nowych i znaczących inwestycji fi-
nansowych ze strony przedsiębiorstwa (związanych z wejściem w nowy ry-
nek i nową branżę). Przez literaturę przedmiotu strategia dywersyfikacji jest 
określana jako najbardziej złożoną i najbardziej ryzykowną, ze względu na 
konieczność uwzględnienia wielu zmiennych mogących wpłynąć na rezultat 
końcowy (Zakrzewska-Bielawska 2009).

Reasumując, motywy marketingowe będą łączyć się nierozerwalnie z sy-
tuacją rynkową przedsiębiorstwa tj. poziomem konkurencji, natomiast w wie-
lu wypadkach może również stanowić element budowania i realizacji strategii 
rozwoju oraz budowania przewagi konkurencyjnej (Wiktor 2008).

Motywy polityczno-prawne związane są z prowadzoną przez kraje jak  
i wspólnoty państw polityk wspierających eksport oraz przyjmowanie zagra-
nicznych inwestorów. W ich ramach oferowane przedsiębiorcom są różnego 
rodzaju narzędzia tj. ulgi podatkowe, ubezpieczenia i gwarancje zobowiązań 
czy zwroty ceł. Mają one na celu przyciągnąć kolejnych inwestorów na teren 
danego państwa czy wspólnoty, gdyż każda kolejna inwestycja niesie za sobą 
szereg pozytywnych skutków dla kraju goszczącego. W efekcie są oczywiście 
stymulantami dla przedsiębiorstw do podjęcia ryzyka inwestycji w danym 
kraju i skorzystania z wszelkich oferowanych form wsparcia inwestycji. Dla 
inwestorów ważna jest również stabilność polityczna oraz ład porządku praw-
nego w kontekście rozważania internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Często 
odnotowuje się również przypadki, w których to nie kraj goszczący zachęca do 
inwestycji, ale kraj macierzysty zniechęca do kolejnych inwestycji na jego tere-
nie, np. poprzez niestabilną sytuację polityczną, restrykcyjne i nieadekwatne 
regulacje prawne czy brak wsparcia dla polityki eksportu (Bednarz 2017).

W literaturze przedmiotu można również znaleźć inne klasyfikacje moty-
wów internacjonalizacji przedsiębiorstw, np. na 5 grup – rynkowe, kosztowe, 
zaopatrzeniowe, polityczno-prawne i strategiczne (Bednarz 2017) czy podział 
na uwarunkowania rynkowe, kosztowe, zasobowe, biznesowe i polityczne 
(Hardyś-Nowak 2014).
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MOTYWY INTERNACJONALIZACJI GLOBALNYCH 
LIDERÓW BRANŻY PRODUKCJI ALUMINIOWYCH 
OPAKOWAŃ NAPOJOWYCH

Znając już przedstawiane przez literaturę przedmiotu możliwe moty-
wy internacjonalizacji przedsiębiorstw należy przejść do rozważań motywów 
wskazanych w temacie pracy podmiotów tj. liderów branży produkcji alu-
miniowych opakowań napojowych. Jak zostało wspomniane we wstępie do 
liderów branży należą cztery przedsiębiorstwa: Ball Corporation (US), Crown 
Holdings (US), Ardah Group (Luxbemburg) i CANPACK Group (Pol-
ska) (Markets and Markets 2020). W wielu rankingach w pierwszej piątce 
ujmowane jest również przedsiębiorstwo Silgan Holdings (US), natomiast  
w tej analizie zostanie ono pominięte, ze względu na to, iż analiza będzie 
dotyczyć tylko przedsiębiorstw mających w katalogu swych produktów napo-
jowe opakowania aluminiowe, zaś Sligan Holdings produkuje zarówno sta-
lowe jak i aluminiowe opakowania dla przemysłu spożywczego, natomiast są 
to puszki tzw. 3-piece can, czyli wykorzystywane do pakowania np. warzyw 
konserwowych. 

W celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy oraz biorąc pod 
uwagę to, że ww. podmioty są na rynku od kilkudziesięciu lat, horyzont cza-
sowy rozważań zostanie zawężony do lat 2015-2020.

Rozpoczynając od Grupy CANPACK – jest to najmłodsze a zarazem 
najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwo we wspomnianej czwórce (wzrost 
mocy produkcyjnych o 22 proc. w ostatnich 5 latach). Co ciekawe, Gru-
pa swoją centralę zlokalizowała w Krakowie. Rozpatrując poczynania Grupy  
w ostatnich latach, a przede wszystkim bardzo intensywną ekspansję zagra-
niczną na rynki dotychczas przez nich nie zdobyte (średnio 1 nowa fabryka 
rocznie) można zaryzykować stwierdzenie, iż przedsiębiorstwo realizuje stra-
tegię intensywnego rozwoju rynku. Łącznie CANPACK w latach 2015-2020 
otworzył 6 nowych fabryk w nowych dla siebie lokalizacjach, tj. od najnow-
szych Stribro – Czechy, Tocancipa Kolumbia, Nuh – Indie, Itumbiara – Bra-
zylia, Helmond – Holandia oraz Fortaleza – Brazylia. Potwierdzać to może 
poniższa grafika, która przedstawia rozwój Grupy od momentu jej powstania 
oraz ogłoszona w sierpniu kolejna bezpośrednia inwestycja zagraniczna – tym 
razem na terenie Stanów Zjednoczonych, której otwarcie planowane jest na 
III. kwartał 2021 roku. 
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Rysunek 4. Ekspansja międzynarodowa Grupy CANPACK

Źródło: materiały Grupy CANPACK.

Grupa CANPACK postawiła sobie za cel awans do pierwszej trójki pro-
ducentów napojowych opakowań aluminiowych do końca 2025 roku, co przy 
ograniczonych i już wykorzystywanych możliwościach rozbudowy obecnych 
linii produkcyjnych (np. Brzesku, Novocherkassku – Rosja, czy Tocancipie 

– Kolumbii) uzasadnia podejmowane decyzje o tworzeniu nowych fabryk  
w kolejnych lokalizacjach.

Kolejnym przedsiębiorstwem jest Grupa Ardagh. Co ciekawe w latach 
2015-2020 podmiot zrealizował tylko jedną inwestycję zagraniczną w Brazy-
lii, jednakże była to inwestycja zrealizowana w celu zwiększenia możliwości 
produkcyjnych w obszarze wieczek, a nie puszek napojowych. Ostatnia inwe-
stycja zagraniczna w obszarze puszek miała miejsce w 2014 roku i było to uru-
chomienie dwóch nowych fabryk na terenie Stanów Zjednoczonych (Ardagh 
Group 2014). Od tamtego momentu przedsiębiorstwo podejmuje się różnego 
rodzaju inwestycji natomiast mają one charakter modernizacyjny i rzeczowy 
w dotychczas powstałych fabrykach. Nie mówi się również o żadnych planach 
ekspansji najbliższe lata. 

Trzeci podmiot analizy to Crown Holdings. Interesujące jest to, że pod-
miot kojarzony głównie z produkcji zamknięć koronowych (tzw. kapsli) jest 
również jednym z czołowych graczy na rynku produkcji puszek napojowych. 
W latach 2015-2020 holding przeprowadził kilka inwestycji znanym sobie 
dotychczas terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie wybudował 2 nowe fabryki 
(stany Nowy Jork i Kentucky), natomiast zrealizował również inwestycję na 
Węgrzech, czyli obszarze dotąd niezdobytym przez żadnego ze zdefiniowa-
nej „wielkiej czwórki”. Fabryka została otwarta w 2018 roku (Ardagh Group 
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2018). W realizacji jest aktualnie kolejny projekt fabryki produkującej puszki 
napojowe w Tajlandii – planowane otwarcie na III. kwartał 2021 roku (Arda-
gh Group 2020). Wszystkie inwestycje związane są z wpisaną w strategię firmy 
koncepcją „regularnego rozwoju”, które ma polegać nie tylko na rozbudowie 
aktualnych fabryk i drenowaniu już podbitych rynków, ale również ekspan-
sji międzynarodowej i zdobywaniu nowych obszarów zbytu, natomiast nie  
w sposób aż tak dynamiczny i ekspansywny jak robi to m.in. CANPACK.

Ball Corporation to ostatni analizowany w tej pracy podmiot gospodar-
czy. Zdecydowany lider rynku produkcji wszelkiego rodzaju opakowań alu-
miniowych, natomiast najbardziej rozpoznawalny z produkcji napojowych 
puszek aluminiowych. Zdecydowany numer 1 w produkcji puszek w Stanach 
Zjednoczonych (sprzedaż w 2019 roku na terenie Stanów Zjednoczonych  
i Kanady wyniosła 4,8 miliarda dolarów, zaś zysk operacyjny 555 milionów 
dolarów). W latach 2015 lider zdecydowanie skupił się na rozwijaniu możli-
wości produkcyjnych w obrębie kraju macierzystego zakładając nowe fabryki 
w stanach Georgia (2017), Arizonie (2018) i Wirginii (2019). Aktualnie re-
alizowane są kolejne 2 inwestycje na terenie Stanów Zjednoczonych – roz-
budowa istniejącej fabryki w Georgii (2020) oraz budowa nowego obiektu  
w Pensylwanii (2021). Jedyną zagraniczną inwestycją w analizowanym okre-
sie była budowa fabryki w Brazylii w 2017 roku. Taki podział geograficzny 
inwestycji Ball Corporation związany jest ze strategią firmy, która skupia się 
na utrzymaniu pozycji lidera poprzez całkowitą dominację największego ryn-
ku zbytu jakim jest aktualnie rynek amerykański. 

Mając wszystkie powyższe informacje konieczne jest przeanalizowanie 
motywów budowy poszczególnych fabryk poza krajem macierzystym przez 
ww. podmioty gospodarcze. Posłuży do tego tabela 3.

Tabela 3. Zestawienie inwestycji międzynarodowych liderów branży w latach 2015-2020 

Podmiot Termin realizacji
 i lokalizacja Motyw decyzji inwestorskiej

CANPACK Group 2021 (w trakcie),  
USA (PA)

Decyzja podjęta w czasie negocjacji z klientem 
strategicznym, zapisana w kontrakcie. Wejście 
na nowy rynek (największy rynek zbytu, 
nowy kontynent z dużymi możliwościami 
sprzedażowymi)

CANPACK Group 2020, Czechy Decyzja podjęta w czasie negocjacji z klientem 
strategicznym, zapisana w kontrakcie

CANPACK Group 2019, Kolumbia Decyzja podjęta w czasie negocjacji z klientem 
strategicznym, zapisana w kontrakcie

CANPACK Group 2018, Indie Wejście na nowy rynek
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CANPACK Group 2017, Brazylia Wsparcie fabryki na terenie kraju związane  
z pozyskaniem kolejnego klienta

CANPACK Group 2017, Holandia Decyzja podjęta w czasie negocjacji z klientem 
strategicznym, zapisana w kontrakcie

CANPACK Group 2016, Brazylia Decyzja podjęta w czasie negocjacji z klientem 
strategicznym, zapisana w kontrakcie

Ardagh Group 2020, Tajlandia Wejście na nowy rynek

Ardagh Group 2018, Węgry Decyzja podjęta w ramach negocjacji z klien-
tem strategicznym

Ball Corporation 2017, Brazylia Chęć zdobycia klienta strategicznego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez podmioty, 
czasopisma i internetowe strony branżowe oraz źródła nieoficjalne

Jak widać w powyższej tabeli dominują dwa motywy podjęcia decyzji 
o realizacji inwestycji zagranicznej. Pierwszym z nich jest decyzja podjęta  
w trakcie negocjacji z klientem strategicznym, która została mu zagwaran-
towana odpowiednio w kontrakcie. Jest to typowa dla tej branży praktyka. 
Dlaczego? Po pierwsze dzięki współpracy i otworzeniu fabryki w niewielkiej 
odległości od klienta spadają znacząco koszty transportu i magazynowania.  
W związku z tym klient zwyczajowo skłonny jest zaoferować wyższą cenę 
za dany produkt, co jest opłacalne dla obu stron – klient nadal jest w sta-
nie mimo wyższej ceny jednostkowej zaoszczędzić na tym rozwiązaniu, zaś 
producent ma zapewnioną ilość gwarantowaną w zamówieniu, okres zwrotu  
z inwestycji jest krótszy niżby była ona realizowana bez wsparcia i w porozu-
mieniu z klientem oraz producent może zdobywać w nowej lokalizacji kolej-
nych klientów i budować sieć odbiorców. Dodatkowo, w razie niepowodzenia 
czy opóźnień w realizacji inwestycji, klient ma zagwarantowane dostawy z in-
nych fabryk producenta, zaś różnica w koszcie transportu jest ponoszona przez 
producenta. Po drugie zarówno klient jak i dostawca mają w tym przypadku 
większą elastyczność współpracy. W sytuacji, gdy transport nie trwa kilku dni 
a kilkadziesiąt minut, przy tak krótkim cyklu produkcji jakim jest produkcja 
aluminiowych puszek napojowych (ok. 8 minut cały cykl) wszelkiego rodzaju 
zmiany w zamówieniach czy to po stronie klienta czy też ewentualne proble-
my z realizacją po stronie producenta mogą być szybciej rozwiązywane np. 
poprzez uzgodnioną zmianę planu produkcyjnego. Warto jeszcze wspomnieć 
o budowaniu pozytywnego wizerunku u klientów. 

Drugą pojawiającą się w tabeli motywacją inwestorów do ekspansji mię-
dzynarodowej jest wejście na nowy rynek. Wpisuje się to w przyjęte przez 
wskazane organizacje strategie rozwoju, gdzie zdobywanie nowych rynków 
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jest jednym z kluczowych punktów. Można domniemywać, że relatywnie 
wyższy koszty przedsięwzięcia niż przy realizacji inwestycji zagwarantowanej 
w kontrakcie klientowi jest przyczyną, przez którą odsetek tej formy ekspansji 
międzynarodowej cieszy się niższym zainteresowaniem. 

Reasumując, można zaryzykować stwierdzenie, że głównym motywem 
internacjonalizacji liderów branży produkcji aluminiowych opakowań napo-
jowych są motywy z grupy marketingowej wpasowujące się w dominującą  
w branży strategię rozwoju rynku. Warto zaznaczyć jednak, że owa strategia 
rozwoju rynku jest realizowana w sposób umożlwiający minimalizację ryzyka 
tj. poprzez podpieranie ww. decyzji kontraktami z klientami, a nie wchodze-
niem na nowy rynek geograficzny bez wcześniejszego zabezpieczenia zbytu.

PODSUMOWANIE 

Podsumowując, w niniejszej pracy przedstawiono podstawowe pojęcia 
związane z procesem internacjonalizacji przedsiębiorstw takie jak internacjo-
nalizacja, przedsiębiorstwo czy przedsiębiorstwo międzynarodowe. Bazując 
na literaturze przedmiotu wskazano metody pomiaru internacjonalizacji oraz 
przedstawiono główne motywy internacjonalizacji podmiotów gospodarczych 
nawiązując również do kontekstu i typologii strategii rozwoju przedsiębiorstw. 
W części analitycznej dokonano przeglądu i analizy informacji na temat in-
ternacjonalizacji liderów w produkcji napojowych opakowań aluminiowych  
z uwzględnieniem motywów ww. ekspansji zagranicznej. 

W oparciu o ww. analizę postawiono tezę, iż głównym motywem in-
ternacjonalizacji głównych graczy branży produkcji aluminiowych opakowań 
napojowych (o ile prowadzą ekspansję międzynarodową) jest wpisana w ich 
rozwój realizacji strategii rozwoju rynku. 

Na podstawie niniejszej analizy zidentyfikowano również, że oprócz re-
alizacji strategii rozwoju rynku, do głównych motywów ekspansji zagranicznej 
przedsiębiorstw z branży produkcji opakowań aluminiowych zaliczyć można 
zainteresowanie klienta, które nazwać można również nazwać luką rynkową. 
Można postawić tezę, że brak lub znikome znaczenie w decyzji o ekspansji 
przedsiębiorstwa na nowe rynki mają kwestie takie jak stabilność polityczna 
potencjalnego kierunku ekspansji, poziom skomplikowania systemu praw-
no-podatkowego czy też stan społeczeństwa. Świadczyć ma o tym przedsta-
wione w formie tabelarycznej zestawienie realizacji zagranicznych inwestycji 
z uwzględnieniem motywów kierujących inwestorami ich zaaprobowania  
i wykonania.
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Jako kierunek dalszych badań Autorka może zarekomendować monito-
rowanie kolejnych decyzji inwestycyjnych przedstawionych w niniejszej pracy 
przedsiębiorstw oraz zagłębienie kwestii największych barier w podejmowaniu 
kolejnych decyzji inwestycyjnych ww. organizacji.
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MOTIVES FOR FOREIGN EXPANSION  
OF GLOBAL LEADERS  

IN THE BEVERAGE PACKAGING INDUSTRY

Abstract: Globalization, building competitive or gaining new sales markets are just some of 
the long list of reasons which encourage companies to make decision about expand into new 
foreign markets. Therefore, it is worth taking a look and analyze mentioned phenomenon and 
the methods of its measurement. An interesting area to analyze seems to be the industry of 
aluminum beverage can producers. The main interesting points are that it is an oligopolistic 
industry and its one of the few characterized by relatively high stability (notwithstanding the 
economic crisis of 2007 or the coronavirus pandemic). Intrigue to analyze is also the high 
percentage of new foreign investments versus the number of operating entities in this sector. 
Based on the academic literature review, explanation of basic for this article concepts like 
internationalization or international enterprise were presented. Then, models and methods of 
measuring the internationalization of business entities were presented too. The most frequent 
motives of foreign expansion of enterprises were discussed. Next was prepared z short analysis 
of foreign investments in 2015-2020 carried out by specify industry. On its basis, the conclu-
sion was identification motives of foreign expansion specify for the sector leaders. The aim of 
the article was an attempt to diagnose the most common motives that induce the companies 
from the beverage can manufacturing industry to expand internationally. The case study anal-
ysis of the indicated industry and its leaders was indicated as the research method to achieve 
the article goal.
Key words: internationalization of enterprises, international company, foreign expansion of 
enterprises, aluminum can production





51

MAGDALENA LASKOWICZ
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ANALYSIS OF FINANCIAL 
CONTROLLER PROFILE.  

PERSPECTIVE OF POLISH  
AND INTERNATIONAL COMPANIES 

LOCATED IN POLAND

Abstract: Objective: The purpose of the article was to present the role and requirements for 
the financial controllers employed in Polish enterprises or global shared service centers located 
in Poland. For this article, it has been also verified the requirements for specialist who applies 
for the positions of finance controllers. The second objective of this study was to determine 
the financial controller’ involvement in financial decisions made by management and board of 
directors. Research Design & Methods: It has been analyzed the extensive scientific literature 
concerning the issues of controlling and the profession of financial controller. Then, in the 
theoretical part, plenty of foreign-language publications representing the results of works from 
other European countries (Malta, Germany) and the United States of America were analyzed. 
In the empirical part, an analysis of 150 job advertisements in the controlling and financial 
analysis departments in 2021 was carried out. Findings: The article lists the most popular 
definitions of controlling as a field of science, indicates the need to identify key competences 
and qualifications required from financial controllers, and emphasizes the increasing role 
of financial controllers on the Polish labor market. In addition, an analysis of current job 
offers dedicated to financial controllers was performed and the most desirable hard and soft 
competences for this profession were identified. The need for further research in this area was 
also justified. Implications/ Recommendations: Rapid evolution of controlling as a field of 
study proves, that there is a progressive demand for profession of financial controllers. This 
occupation is a liaison between accounting departments and managers of companies. Therefore, 
a financial controller ought to perfectly understand the business model, know the specifics 
of the market, as well as demonstrate knowledge of accounting principles. As a result, most 
demand qualifications need to be verified and updated frequently. Such research is worth 
continuing. Contribution: In this article it has been verified the primary reason of increasing 
role of financial controllers in Shared Services Centers and local enterprises located in Poland. 
The study also revealed the most desired qualifications and hard skills for candidates applied for 
the role of finance controllers.

Keywords: controlling, financial controller, global shared service centers, management 
accounting
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INTRODUCTION: THE ESSENCE OF CONTROLLING

The emergence of term ‘controlling’ as a study comes from the managerial 
accounting, that has extremely evolved in Poland since beginning of 90’s 
of XX century. The study of controlling appeared for the first time during 
industrial development in the USA in late XIX century. The main reason 
of creation this proficiency was economy situation most of the enterprises.  
In that moment more and more companies were risen dynamically, and as  
a result there appeared problems with coordination and internal 
communication. What is more, there was observed a negative trend of 
increasing of fixed costs associated with automatization of multiple process, 
which limited caused the losing of control of overall company financials. In 
that moment the proficiency of auditor started to be transformed to the role 
of controller which ought to be able to master the coordination of overheads 
costs and estimate the budgeting data (Weber 1995, p.7).

The concept of controlling for the first time appeared in Europe in 
Germany in the 50s of the twentieth century. In that moment the “controlling’ 
as the terms was strongly associated with managerial accounting, and 
specialists that hold such role in organization were responsible for set of tasks 
related with executing the control in the enterprises (Becker, Messner 2005, 
p.418). Since the beginning of 90s of the twentieth century in Poland the 
role of controller in medium and large organization have risen significantly 
as a response for demand on professionals specialized in support the directors 
with decision making. 

Since couple of years, it was attempted to standardized term “controlling” 
in literature due to the fact, that plenty of researchers provided complex 
definition of this term in numerous publications. Nowadays controlling as  
a term still have various definition, and it is not possible to present universal 
clarification of this issue. Selected definition of ‘controlling’ have been 
presented in table 1.
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Table 4. Selected definitions of controlling in the international management control literature

Author and Title Definition

Fayol (1949), General and Indus-
trial Management

Controlling is the process of analyzing through  
feedback that performance and results meet the plans 
and apply corrective or preventive actions when 
necessary.

Ettinger (1955), The comptroller’s 
role in the financial management 
at the Naval Research Laboratory

Comptrollership is simply sound financial planning 
and management. The principal functions are: -Budget 
formulation -Budget execution - Progress reporting - 
Analysis of performance - Accounting

Anthony (1965), Planning and 
control systems: A framework for 
analysis

Controlling as a complex process, firstly as a strategic 
planning that deals with the definition of the corpo-
rate strategic objectives. Secondly, Operational control 
aims to ensure that specific tasks and activities are per-
formed efficiently and effectively.

Jensen (1983), Organization theo-
ry and methodology

Complex definition of controlling. Accounting as an 
integral part of organization’s structure, the develop-
ment of a theory of organization will be associated to 
a theory of accounting. -Organizational and account-
ing theories will provide scientific basis for managers’ 
decisions, standard-setting and government regulatory 
bodies. As a result, controlling strongly associated with 
accounting.

Kaplan and Norton (1996), The 
balanced scorecard, translating 
strategy into action

Controlling as a part of the overall process in inno-
vative business environments. Demonstrate how the 
balanced scorecard with its 4 perspectives (financial 
performance, customer knowledge, internal business 
processes and learning and growth) is used by senior 
executives to guide performance and target objectives.

Ziegenbein, (2002), Controlling

Controlling as providing methods and information for 
planning and controlling processes based on division of 
labor, as well as inter-functional coordination of these 
processes. As a result, both of these features are linked 
by the fact that the main tasks of controlling are plan-
ning, control, management and providing information 
that serves the implementation of corporate goals

Friedl, (2003), Controlling

Controlling as goal-oriented support of management 
tasks, which is used for systemic information acquisi-
tion and information processing for planning, coordi-
nation and control. Thus, it emphasizes controlling as 
an HR function or a subsystem in the company, which 
performs advisory and management support tasks

Borinelli (2006), Basic Concep-
tual Structure of Controllership: 
Systematization in the Light of 
Theory and Practice

Controlling is a set of knowledge that constitute theo-
retical and conceptual bases of operational, economic, 
financial and patrimonial orders, related to the control 
of the organizational management process.
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Lunkes et al (2009), The control-
lership functions in the United 
States, Germany and Brazil

Controllership is an area of study that lacks clear defi-
nitions as well as conceptualizations, which include a 
basic set of functions. In this sense, the development of 
control was based on the precepts of accounting, aim-
ing at a broad function of international support, inter-
nal control, tax planning, participation in budgeting

Horngren et al (2010) Cost ac-
counting: a managerial emphasis

Managerial accounting as a basis of controlling. 
Controlling divided onto smaller areas:
1. cost accounting for decision making
2. costing models
management control systems and performance 
measurement

Oro, I. M., Beuren, I. M., & 
Carpes, (2013), Skills and qualifi-
cations required of the controller 
and the proposition for their aca-
demic training

The controller is an administrative unit that has the mis-
sion to support the company's management process. In 
order to fulfill its attributions, it is used of diverse areas 
of the human knowledge. In this way, the company 
must have a professional with skills and competences 
to manage the information in order to respond to the 
challenges of the organization

Source: the author’s own research and: Ariel, Gracia, Vasquez 2018, p.3.

CONCEPTUALIZING THE EVOLUTION  
OF CONTROLLERS

In XX century, the controlling as a study was not well known in 
European countries. The first country in Europe that have had an opportunity 
to know the controlling was Germany. In the mid-twentieth century, it was 
observed the phenomenon of travelling German entrepreneurs to United 
Stated and sharing the knowledge and good practices. On the other hand, 
also the American investors started to interest of economy in Germany. The 
result of this trend was the extension of the interest of controlling. In late 60s 
of the twentieth century on the German labor market, there appeared first 
job offers concerns controller profession. In that moment the controllers were 
employed only for subsidiary companies of American corporation (Becker, 
Messner 2005, p. 418). According to the empirical research conducted by 
McKinsey in 1974, 90% of large companies in Germany had the financial 
controllers in their overall staff (Richter, Grundlagen 1987, p.23-29). 

In following couple of years, the role of controller increased progressively 
in companies. In 1981 in Germany, it was published the result of the research 
conducted by H. Uebele concerning the level of controlling’ development in 
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German companies. According to this research it was claimed, that at over 
50% of analyzed companies had strongly developed controlling departments. 
Moreover, in 80% of companies the controller was a crucial occupancy 
hierarchy of enterprise (Horváth 2006, p.55-56).

The late nineties of XX century were the period of dynamic expansion 
and progress of controlling units in organizations. The intense development 
concerns not only target costing or company elasticity, but also precise process 
of cost management. In the published research from 2000 (Horváth 2006, 
p.52–53), it has been proven that the role of financial controllers has risen in 
the process of enterprises management, especially concerning estimation of  
financial data. The methods used by financial controllers for calculation of 
investment models have found wider usage in numerous companies. The 
authors also emphasized, that the development of controlling units has strong 
impact on change of management style in organizations (Weber 2001, p.7-10).

THE PROFICIENCY  
OF FINANCIAL CONTROLLER NOW

The accounting can be easily split divided two area. First and foremost, 
there is a financial accounting which is associated with delivery of historical 
information for various entities, for instance board of directors, tax offices, and 
investors. Such information is important for external stakeholders, however 
historical data are not in line with expectation of business divisions that 
needs clear data to make an essential financial decision. Due to this reason,  
it was necessary to create the proficiency that will be responsible for analyzing 
historical data delivered by accounting department. What is more, such 
specialist should also follow the operational managerial plan, analyze the 
financial deviations and prepare forecasting for following periods. Last but 
not least, the assumptions of financial controller proficiency also concern 
preparation of multiple reports and results of financial activities of individual 
departments.

According to literature (Horváth 1994, p.24-26; Horngren 2012),  
it is assumed that financial controller is an occupancy that is a link between 
accounting departments and the managers responsible for decision making. 
What is more, it is observed that financial controller functions are also based 
on searching for gaps in internal financial systems and looking for new revenue 
sources in one’s company. It is necessary to emphasize, that the specification 
of financial controlling responsibilities can be varied and depends mainly on 
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the form of the controlling organization. In largest organizations controlling 
covers the following processes: planning, information provision, monitoring 
and final control. In smaller enterprises the processes are liaising each other. 

In the planning scope it is necessary to focus mainly on targets and how 
the goals value can be achieved. In this process the controller is responsible 
for preparing the budgets, that latterly will be varied by board of directors or 
management. After positive approval budgets are sent to center of excellence 
departments, such documents are treated as a crucial planning data. The 
following step concerns monitoring of actual values. Actual business results 
are verified by calculation of deviation in comparison of values set in budgets. 
As a result, the controller is analyzing the reasons for negative or positive 
budget deviation. The final step concerns preparation of controlling reports 
with real values for management. Analyzing of early warning parameters and 
performance indicators allow management to deploy corrections in following 
budgets and discard negative deviations from long term financial strategy 
(Ziegenbein 2002, p.22). 

DIFFERENCE BETWEEN BUSINESS CONTROLLER  
AND FINANCIAL CONTROLLER

It is commonly accepted, that the role of financial controllers is based on 
support for board of directors when it comes to making the strategic decision 
for company. In last five years it was observed positive trend of enhancing 
the scope of responsibilities for financial controllers. Nowadays, the scope of 
responsibilities is rising exponentially especially in huge corporations. More 
and more companies confess, that the role of financial controller should be 
associated with the role of finance business partner, who will analyze the 
business needs on a daily basis and provide financial support while decision 
making. The increasing number of duties in organizations caused separation 
of the roles of the financial controller and the business controller. 

Due to rapid evolution of the skills, tools, field and capabilities of 
management control systems in organizations there was a necessity to assign 
responsibilities to direct professionals. It was agreed, that the main purpose 
of the controller is to deploy the corporate strategy. As a result of those 
considerations, it was necessary to divide the role of controller into financial 
controller and business controller. The role of business controller concerns 
the role of consultant who partners up with multiple functions outside of 
the finance area. The role of business controller is considered as a business 
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partner, who manages non-financial measures to support with decision 
making (Bollecker 2007). His/her scope of responsibilities is based also on 
performing assessment, consulting as well as tailor-made function for the 
particular organizational context and leadership (Azan and Bollecker 2011). 
What is more, the business controller needs to have future oriented mindset 
with ability to build business plans as well as identify gaps and opportunities in 
overall company activities (Anthony 1984). As a result, this role is associated 
with line management including all potential risk involved. 

The financial controller occupancy has been created as a result of 
customization the role of finance business partner. Financial controller 
responsibility concerns more specific tasks based on planning, monitoring, data 
analysis reporting, and interpretation as well as performance assessment. The 
accountabilities concern not only assuring the compliance with international 
financial reporting standards, general accepted accounting principles and tax 
norms, but also laws regulating financial markets. Financial controller does 
the statutory reporting and manage external audit in company. He strongly 
relates to budget statistical and economic analyses and is rated for controlling 
the financing of the business (Guenther 2013, p.269-290). 

EMPIRICAL RESEARCH:  
RESEARCH DATA AND METHODOLOGY

In order to meet the proposed objectives to analyze the increasing role 
of the financial controllers in medium enterprises and shared services centers 
in the perception of the market, a descriptive and quantitative approach 
was carried out. It has been agreed, that the comprehensive review of press 
advertisement consisting on analysis of existing data will be the most objective 
method, as this will allow to elaborate the list of most desired qualifications 
and competences crucial to perform the profession of financial controller. 

It has been analyzed 150 job advertisement concerning the role of 
financial controller in multiple websites recruitment: pracuj.pl, linkedIn.com, 
goldenline.pl, arche-consulting.pl, infoPraca.pl, gowork.pl, karierawfinansach.
pl, gratka.pl and JobExpress.pl.

To precise the research it has been assumed, that employers do not list 
in job advertisements all requirements, which are later verified during job 
interview or assessment centers, however the qualifications described in job 
advertisements are the essential for one employer.
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The research has been conducted in third quarter of 2021 year on polish 
job market. To extend the access to the latest job offers it has been used 
the advertisements on job fairs: Jobicon online1 and Absolvent Talent Days 
Online (Absolvent Talent Days Online – the largest job fairs in Poland 
organized on 27-28 October 2021.During Absolvent Talend Days multiple 
debates, trainings and workshops are organized.).

DESCRIPTION AND ANALYSIS OF RESULTS 

In the first step it was created general characteristic of financial controller 
offers on analyzed job platforms (table 2). In order to provide most suitable 
results, the job offers on platforms have been filtered and sorted out from 
similar job names for instance: junior controlling specialist or junior financial 
controller. Analyzed data concerns only the job advertisements for mid/
regular roles or senior roles.

Table 5. General characteristics of the conducted study

Name of platform Number of financial  
controller advertisement % Share

pracuj.pl 86 57,30

linkedIn.com 25 16,70

infoPraca.pl 16 10,70

gowork.pl 6 4,00

karierawfinansach.pl 6 4,00

arche-consulting.pl 5 3,30

goldenline.pl 4 2,70

gratka.pl 2 1,30

SUM 150 100

Source: the author’s own research

According the table 2 it has been proved, that pracuj.pl portal offers the 
largest number of financial controller advertisements in analyzed period. The 
second portal with significant number of offers is linkedIn.com. 

The next section presents the description and analysis of the research 
results of crucial requirements for financial controllers. The conducted review 

1 Jobicon online - Job Fairs organized by platform pracuj.pl. Jobicon is a free event 
for all jobseekers. The job fairs are organized in Poland on 20-21 October 2021.
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of job advertisement of financial controllers allowed to extract the most 
desired competences and qualifications expected from applicants. The list of 
most popular requirements in job offers has been elaborated in table 3.

Table 6. Requirements for candidates for financial controllers on the basis of job offers posted 
on job portals in 2021

Specification in  
numbers in % Ranking

Interpret financial results and forecasts (profit and 
loss, variance analysis, impact analysis, trend analysis, 
benchmarking)

145 96,7 1

Knowledge of English at the communicative level, 141 94,0 2

Higher education in Finance or equivalent 140 93,3 3

Highly developed communication skills 140 93,3 4

Very good knowledge of ERP and BI class systems 135 90,0 5

Provide analytics/reporting/consultations (incl. creating 
P&L 2models) for a financial function or a business 133 88,7 6

Preparation of financial forecasts and budgets 111 74,0 7

Be able to translate complex data into insightful analy-
sis, understandable to both financial and non-financial 
stakeholders

105 70,0 8

Positive and proactive attitude 100 66,7 9

Cooperation with other departments of the company in the 
field of obtaining business data 99 66,0 10

Independence in performing assigned tasks 95 63,3 11

Active participation in the process of monthly reporting for 
production companies 91 60,7 12

Preparation of margin analysis and product price 
calculations 86 57,3 13

Cost management, reporting and variance analysis 71 47,3 14

Perfect organization of own work; 67 44,7 15

Impact and negotiation skills essential 54 36,0 16

Supervision over the correctness of registration prices and 
financial basic data 45 30,0 17

Identify and develop opportunities for reports/processes 
improvements 39 26,0 18

Source: the author’s own research2

2 P&L stands from Profit and Loss statement. The document summarizes: cost, revenues, ex-
penses occurred during a specific period, usually quarter of fiscal year [www.investopedia.com, 
access:24.10.2021]
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It can be seen from table 3, that it is mainly expected that financial 
controllers ought to be able to understand and use on a daily basis management 
accounting issues, especially forecasting and budgeting. Additionally, it is also 
expected that candidate for financial controller position ought to be up to 
date with technical equipment ERP or BI class system (90%). What is more, 
it has been presented, that knowledge of English language is a highly desirable 
asset among the candidates for role of financial controller (94% of all job 
advertisement). It should be noted, that analyzed job offers contains both 
hard skills (qualifications) as well as soft skills3. 

In order to classify observation to the percentage share of competencies 
in total, the collected dataset was transferred into numeric matrix and divided 
onto soft skills and hard skills sections. The result has been presented onto 
figure 1.

Figure 1. Share of desired competencies for position of financial controller on polish labor 
market [in %]

Source: the author’s own research

3 Soft skills- are considered to be a complement to hard skills, which refer to a person's knowl-
edge and occupational skills. Sociologists may use the term soft skills to describe a person's 
emotional intelligence quotient (EQ) as opposed to intelligence quotient (IQ); www.investo-
pedia.com.
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The figure 1 illustrates, that more that 60 percent of the job advertisements 
list hard skills as the most desired requirements for position of financial 
controller. This study ranked hard qualifications as a first-rate and prove that 
soft skills only complement the overall scope of requirements. The actual 
number of analyzed job offers allowed to estimate the most comprehensive 
skills in analyzed advertisements, the findings are presented in table 4.

Table 7. The list of top 4 hard and soft skills based on analyzed data

HARD SKILLS SOFT SKILLS

Interpret financial results and forecasts 
(profit and loss, variance analysis, impact 
analysis, trend analysis, benchmarking)

Highly developed communication skills

Knowledge of English at the communicative 
level Positive and proactive attitude

Higher education in Finance or equivalent
Cooperation with other departments of the 
company in the field of obtaining business 
data

Very good knowledge of ERP and BI class 
systems Independence in performing assigned tasks

Source: the author’s own research

Analysis of employer’s skills’ requirements proved, that candidates 
for financial controllers need to be not only well educated and technically 
equipped but also should demonstrate high level of selected soft skills.  
As a result of analysis, it was found, that employers mainly emphasized the 
importance of financial background and ability to use technical knowledge 
in daily practice, as well as capacity to communicate in English language on 
a daily basis. Additionally, the crucial ability on controller position is robust 
communication skills.

CONCLUSIONS

The presented study addressed the increasing role of financial controller 
in Polish job market in 2021. Rapid development of medium and large 
enterprises as well as process of transfer the shared services centers from 
western Europe to Poland have significant impact on shaping the labor market 
and demand for specialist in Poland. 

The analyzed data were devoted to the issue of managerial accounting 
market and the regular/senior role of financial controller. It must be 
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emphasized, that on polish labor market the key requirements for financial 
controllers state hard skills. The disproportion between hard skills and soft 
skills are significant in the role of financial analyst, however it is necessary to 
noticed, that selected soft qualifications are ranked very high by the employers, 
for instance: communication skills.

This study shows, that the role of financial controller evolved quicky  
in last decades and is crucial for success of contemporary enterprises. What is 
more, on polish labor market is observed the trend of dichotomy of controller 
profession. For instance, the occupation of financial controller is categorized 
in sector of managerial accounting, and for maintaining business continuity 
it is created the role of business controller.

It can be concluded, that perspective of controlling development on 
polish market is very dynamic and concerns increasing demand for well-
educated financial controllers. What is more, the rising number of new 
projects on polish market definitely will result of linear increase of job offers 
for controllers. Given the results, it can be said that the requirements for 
future controllers involved vast spectrum of management accounting as well 
as selected issues of financial accounting, however it is also expected that 
controllers will be flexible with skills, as day to day responsibilities concerns 
also capacity to implement new ideas onto project.
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ANALIZA PROFILU KONTROLERA FINANSOWEGO. 
PERSPEKTYWA POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW ZLOKALIZOWANYCH W POLSCE.

Streszczenie:
Cel: Celem artykułu było zaprezentowanie roli i zadań kontrolera finansowego zatrudnionego 
w przedsiębiorstwach polskich lub globalnych centrach usług wspólnych zlokalizowanych  
w Polsce. Dla potrzeb artykułu zostały także zweryfikowane wymagania stawiane kandydatom 
ubiegającym się o stanowisko kontrolera finansowego. Celem pobocznym było określenie 
zaangażowania kontrolera finansowego w decyzje finansowe podejmowane przez kierownictwo 
oraz zarząd. Metodyka: Przeanalizowano obszerną literaturę naukową stanowiącą na temat 
problematyki controllingu oraz profesji kontrolera finansowego. Następnie w części teoretycznej 
przeanalizowano wiele publikacji obcojęzycznych reprezentujących wyniki prac z innych 
krajów europejskich (Malta, Niemcy) oraz Stanów Zjednoczonych. W części empirycznej 
przeprowadzono analizę 150 ogłoszeń o pracę w działach controllingu i analizy finansowej 
w roku 2021. Wyniki badań: W artykule wyszczególniono jedne z popularniejszych definicji 
controllingu jako dziedziny nauki, wskazano potrzebę identyfikacji kluczowych kompetencji 
oraz kwalifikacji wymaganych od kontrolerów finansowych, jak również podkreślono wzrastającą 
rolę kontrolerów finansowych na polskim rynku pracy. Ponadto dokonano analizy aktualnych 
ofert pracy dedykowanych kontrolerom finansowym oraz zidentyfikowano najbardziej pożądane 
kompetencje twarde i miękkie w tymże zawodzie. Wnioski: Dynamiczny rozwój controllingu 
jako kierunku studiów świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na zawód kontrolera finansowego. 
Osoby na takim stanowisku są swoistym łącznikiem pomiędzy działami księgowości,  
a menedżerami przedsiębiorstw. Kontroler finansowy powinien więc doskonale rozumieć 
model biznesowy, znać specyfikę rynku, jak również wykazywać się znajomością zasad 
rachunkowości. Ponieważ działy controllingu w polskich przedsiębiorstwach rozwijają się 
bardzo prężnie warto kontynuować badania dotyczące weryfikacji najbardziej pożądanych 
oraz aktualnych kompetencji dla profesji kontrolera. Wkład w rozwój dyscypliny: W artykule 
poszukiwano przyczyny wzrastającej roli kontrolera finansowego na rynku polskim, jak 
również weryfikacji kwalifikacji i umiejętności jakich oczekuje się od kandydatów aplikujących 
do działów kontrolingu. 

Słowa kluczowe: controlling, kontroler finansowy, globalne centra usług wspólnych, 
rachunkowość zarządcza
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INNOWACYJNOŚĆ  
W UJĘCIU HISTORII MYŚLI 

EKONOMICZNEJ, TEORII NAUK  
O ZARZĄDZANIU  

I STATYSTYKI PUBLICZNEJ

Streszczenie: Celem opracowania jest zaprezentowanie i dyskusja nad różnymi ujęciami defi-
nicyjnymi kategorii innowacji. W artykule przedstawia się je w ujęciu teorii ekonomii, teorii 
nauk o zarządzaniu oraz praktyki statystyki publicznej. Omawiane są ujęcia definicyjne, spo-
sób rozumienia innowacji i ich znaczenia w gospodarce według m. in. Adama Smitha, Karola 
Marksa, Josepha Schumpetera czy Richarda Nelsona. Poruszona została również tematyka kon-
cepcji Open innovation stworzonej przez Henry’ego Chesbrougha, a także inne dotyczące nauk  
o zarządzaniu i mające zastosowania w organizacjach (np. Erica von Hippela, Petera Druckera). 
Ostatnią częścią artykułu jest wskazanie sposobu definiowania innowacji w ramach statystyki 
publicznej, tu znaczącą rolę podkreśla się ujęciom definicyjnym wypracowanym przez Organi-
zację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Słowa kluczowe: innowacja; innowacyjność; potencjał innowacyjny; Open innovation; OECD

WPROWADZENIE

Ekonomia innowacji jest wciąż otwartym obszarem badań. Obejmuje 
badania: przyczyn powstawania innowacji, mechanizmów je napędzających 
oraz czynników je hamujących. Istnieje już co prawda rozwinięty system 
pomiaru rezultatów procesów innowacyjnych, jednak kwestia wykorzysta-
nia danych, jakie dzięki niemu uzyskujemy, jest ciągle dużym wyzwaniem 
(Kotowicz-Jawor 2016, s. 87-105). Innowacja jest czynnikiem rozwoju, któ-
ry ma różnorodne źródła powstawania. Może być postrzegana jako rezultat 
współpracy ludzi, o różnych możliwości i kwalifikacjach i kreatywnościach, 
powstający w wyniku fuzji obszarów wiedzy w liczbie większej niż dotychczas. 
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Proces innowacji wymaga także, by wspomniane struktury współpracy były 
interaktywne i dynamiczne. Podmiotami procesu innowacji są przedsię-
biorstwa, organizacje, uniwersytety czy laboratoria, które różnicują w czasie 
swoje strategie oraz program działania. W kontekście gospodarczym, wyniki 
procesu innowacji poczynionych przez wymienione podmioty są szczególnie 
poszukiwanych i atrakcyjnym dobrem, stając się przedmiotem transakcji ryn-
kowych (Wisła 2015, s. 165-176).

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN (Szymczak 1989, s. 34) 
„innowacja” jest wprowadzeniem czegoś nowego lub też rzeczą nowo wprowa-
dzoną. Historycznie, pojęcie innowacji zostało po raz pierwszy wprowadzo-
ne do nauk ekonomicznych w 1912 roku przez Josepha Schumpetera, który 
postrzegany jest w literaturze jako najważniejsza postać w teorii innowacji, 
twórca pojęcia „innowacja” oraz pierwszej klasyfikacji innowacji. W swoich 
dziełach poruszał tematykę teorii rozwoju gospodarczego, najpierw wprowa-
dził termin „nowe kombinacje”, aż w końcu przeszedł do samych innowacji.

Głównym celem opracowania jest ukazanie różnorodności postrzegania 
kategorii innowacyjności. Analizie poddano teksty i dzieła dotyczące wspo-
mnianej kategorii, które ukazują różne perspektywy patrzenia na ekonomię 
innowacji. Następnie przedstawia się szerokie ujęcie innowacji, przejawiające 
się w postrzeganiu innowacji jako całości procesu zarządzania i ogółu dzia-
łań mających na celu kreowanie produktu, rozwijanie go, wprowadzanie na 
rynek oraz tworzenie nowych połączeń i sieci zasobów, a także dystrybucję 
nowo powstałych dóbr lub rozwiązań na inne podmioty istniejące na rynku. 
W ostatnim punkcie omawia się zjawisko innowacji jako kategorię pomiaru 
statystyki publicznej. Współcześnie najczęściej stosowaną i najbardziej roz-
powszechnioną definicją innowacji jest ta przedstawiona przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Odnosi się ona to tak zwanej 
metodyki badawczej Oslo. Jest to metodyka powszechnie stosowana, stano-
wiąca międzynarodowy standard jeśli chodzi o badania statystyczne innowacji 
w sferze usług rynkowych i przemysłu. Badania bazujące na metodologii Oslo 
prowadzone są nie tylko w Europie, ale też w Chinach, Rosji, Malezji oraz 
krajach Ameryki Łacińskiej.

INNOWACYJNOŚĆ W HISTORII  
MYŚLI EKONOMICZNEJ

Pierwszymi autorami, którzy poruszyli tematykę innowacyjności w swo-
ich dziełach byli Adam Smith i John Rae. Naturalnym jest zacząć od postaci 
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Adama Smitha, gdyż to właśnie on uważany jest ojca ekonomii klasycznej. 
Wynalazki i zmiany technologiczne były dla Smitha ważnymi czynnikami 
podczas tworzenia jego najsłynniejszej monografii „An Inquiry into the Na-
ture and Causes of the Wealth of Nations”, potocznie zwanej „Bogactwem 
narodów”. Smith twierdził, że to podział pracy jest siłą w gospodarce, która 
prowadzi do wzbogacenia narodu i poprzez swoją progresję sprzyja powsta-
waniu wynalazków: the invention of all those machines by which labour is so 
much facilitated and abridged seems to have been originally owing to the division 
of labour (Smith 1776, s. 11). Robotnicy powinni skupiać się na procesie 
produkcyjnym, ale tylko w wąskim zakresie, tak aby byli jak najmniej nim 
rozproszeni i mogli równolegle myśleć o usprawnianiu swojej pracy, co tworzy 
sprzyjające warunki dla wynalazków. Niezwykle interesującym jest zderzenie 
poglądów Smitha i Rae’go. Mianowicie, John Rae był pierwszym, który umie-
ścił wynalazek w centrum tworzenia bogactwa narodu: „this power of invention, 
this necessary element in the production of the wealth of nations” (Rae 1834, 
rozdział 1). Co więcej, Rae stanął niejako w opozycji do poglądów Smitha 
w kontekście relacji między wynalazkiem a podziałem pracy. W jego myśli 
to podział pracy pochodzi od wcześniejszego postępu danego nowatorskiego 
rozwiązania (wynalazku), a nie jest uważany za główny generator wynalazków 
jak u Smitha (Swann 2009, s. 8).

Kolejną postacią, która również upatrywała wynalazek w centrum bogac-
twa narodu, był angielski filozof, politolog i ekonomista John Stuart Mill. Jako 
pierwszy zwrócił uwagę na aspekt oryginalności, jako ważnej wartości w życiu 
człowieka: „all good things which exist are the fruits of originality” (Mill 1859,  
s. 80). Mill zwrócił uwagę na fakt, że pojawiające się wynalazki i usprawnienia 
w oczywisty sposób nie prowadzą do poprawy jakości życia całego społeczeń-
stwa, a jedynie wybranych grup, co jest pewnego rodzaju paradoksem (Swann 
2009, s. 8). Uważał też, że wszelkie wynalazki, powodujące poprawę procesu 
produkcyjnego, przez co stanowiące element przewagi konkurencyjnej, po-
winny być utrzymywane w ścisłej tajemnicy (Gust-Bardon 2012, s. 107).

Karol Marks doceniał bezcenną rolę innowacji w rozwoju gospodarczym, 
ze szczególnym wkładem innowacji w walkę o przewagę konkurencyjną.  
W jednym ze swoich dzieł z 1848 roku napisał, że „burżuazja nie może ist-
nieć bez nieustannego rewolucjonizowania narzędzi produkcji, a więc stosunków 
produkcji i tym samym całokształtu stosunków społecznych”. Zamieniając sło-
wo burżuazja na nazwę jakiejkolwiek firmy czy organizacji funkcjonującej na 
konkurencyjnym rynku, znaczenie cytatu będzie bliskie powiedzeniu innovate 
or die. Jest to pewnego rodzaju wnikliwość Marksa, w szczególności mówił 
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on o wpływie innowacji na walkę klasową (Swann 2009, s. 9). Wskazał też 
negatywny aspekt postępu technicznego w kapitalistycznym systemie go-
spodarczym. Mianowicie,  pojawianie się na rynku produkcyjnym coraz to 
nowszych maszyn spowodowało, że praca nie wymaga od pracownika du-
żej siły fizycznej, co przekłada się na możliwość pracy kobiet i dzieci. Marks 
określa to zjawisko mianem moralnej degradacji i wykorzystywania kobiet  
i dzieci. Co więcej, postęp innowacyjny w fabrykach spowodował, że robotnik 
stał się jedynie dodatkiem do urządzeń, stracił swój indywidualny charakter.  
W rezultacie wymaga się od niego jedynie pewnych monotonnych, powtarzal-
nych i łatwych do wyuczenia czynności, co wpływa negatywnie na poziom ich 
wynagrodzenia (Gust-Bardon 2012, s. 108).

Alfred Marshall był angielskim ekonomistą, znanym z badań nad dys-
tryktami przemysłowymi. Dystrykty były miejscem koncentracji wyspecjali-
zowanego przemysłu, co ułatwiało wprowadzanie nowatorskich działań i wy-
mianę pomysłów w określonej przestrzeni geograficznej. W teorii Marshalla 
to konsument jest w pewnym sensie  innowatorem. Innowacja może być przy-
wilejem nie tylko producenta, ale może być działaniem  ze strony konsumenta 
(Swann 2009, s. 11).

Amerykański ekonomista i socjolog Thorstein Veblen przewrotnie zmie-
nił brzmienie przysłowia „potrzeba jest matką wynalazku” na „wynalazek jest 
matką potrzeby”. Co miał przez to na myśli? Pierwsza wersja przysłowia suge-
ruje, że wynalazek jest napędzany potrzebą użytkownika. Veblen sugerował 
jednak, że chęć posiadania określonych dóbr u konsumentów może pojawić 
się w chwili ich pojawienia. Dodatkowo, jedynie działania grupy aktorów 
mogą wywoływać zmiany w procesie technologicznym, działania pojedyn-
czych podmiotów nie gwarantują postępu (Swann 2009, s. 11).

Kolejnym ekonomistą jest Joseph Schumpeter, bodaj najważniejszy 
twórca w całej historii innowacji w myśli ekonomicznej. Schumpeter twier-
dził, że dla rozwoju gospodarczego kluczowe są innowacje, które pojawiają 
się w gospodarce cyklicznie. Obserwując cykle koniunkturalne uznał, że każ-
da faza ożywienia niesie za sobą technologiczne innowacje, które z czasem 
wchodzą do powszechnego użytku. Podkreślił też, że wcale nie równowaga, 
a właśnie pewne zakłócenia wywoływane przez pojawienie się nowinek tech-
nologicznych są dla gospodarki korzystne. Schumpeter wskazał konkretne 
fale innowacji, były to między innymi wprowadzenie energii wodnej, ener-
gii parowej, elektryczności, petrochemii i lotnictwa, na końcu wreszcie sieci 
cyfrowych, oprogramowania i nowych mediów. Wraz z przebiegiem cyklu 
koniunkturalnego, gdy innowacje staną się powszechne, a korzyści z nowych 
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technologii będzie coraz mniej, następuje faza depresji. Po niej zaś pojawia 
się kolejna faza ożywienia, a z nią nowy przypływ innowacji. Zjawisko to 
Schumpeter nazwał creative destruction, czyli kreatywną destrukcją. Nie jest 
ona pojęciem negatywnym z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa, bo 
z jednej strony powoduje upadek przedsiębiorstw, a z drugiej prowadzi do po-
wstawania przedsiębiorstw nowych, silniejszych i skuteczniejszych, nie tylko 
pod kątem gospodarczym, ale i innowacji (Gust-Bardon, 2012, s. 110-111). 
Koncepcja creative destruction jest jedną z najważniejszych w teorii ekonomii 
innowacji, zaznacza ona bowiem, że innowacja równolegle kreuje i niszczy, 
ale wartość nowopowstałych rozwiązań przewyższa poniesione straty. Schum-
peter podkreślił też, że twórcza destrukcja stanowi dużo mocniejszą siłę dla 
konkurencyjności aniżeli zwykła konkurencja cenowa (Swann 2009, s. 12).

Profesor Richard Nelson jest jednym z najważniejszych ekonomistów 
zajmujących się ekonomią innowacji w drugiej połowie XX wieku. Jedną  
z jego najbardziej wpływowych prac jest An Evolutionary Theory of Economic 
Change (Nelson, Winter 1982). Książka ta jest określana mianem kamienia 
milowego dla rozwoju ekonomii ewolucyjnej. Ekonomia ewolucyjna używa 
biologicznej metafory ewolucji do wytłumaczenia jak ekonomia i przeistaczały 
się. Nelson i Winter wytłumaczyli, że podstawowym mechanizmem działania 
przedsiębiorstw w ekonomii ewolucyjnej  są regularne, przewidywalne wzorce 
zachowań, czyli rutyny. Stanowią one stałą cechę danej organizacji, która zo-
stała wypracowana w trakcie działania i pozwala na sprawne funkcjonowanie 
machiny, jaką jest przedsiębiorstwo. Im większa i bardziej złożona organizacja, 
tym istotniejsze rutyny. Nelson i Winter prosto wyjaśniają, że każda inno-
wacja wymaga zmiany w rutynie. Zmiana ta może dotyczyć poszukiwania 
nowych, jakościowo lepszych możliwości działania przedsiębiorstwa. Każda 
innowacja wiąże się z oczekiwaniem, ale też z niepewnością. Oczekiwanie na 
większe zyski oraz niepewność (ryzyko) co zostanie wymyślone i jaka będzie 
reakcja całej organizacji (Swann 2009, s. 15-16).

Ekonomista Paul David, jest jednym z najbardziej znanych twór-
ców koncepcji path dependence będącej częścią ekonomii innowacji. Jest to 
niejako alternatywa do ortodoksyjnego postrzegania rozwoju gospodarczego. 
Idea ta mówi, że pewnych procesów zachodzących w gospodarce nie można 
wyjaśnić za pomocą znanych teorii ekonomicznych. Koncepcja ta zwraca 
również uwagę na fakt, że często z pozoru przypadkowe i mało znaczące 
wydarzenia z przeszłości mają wpływ na przebieg procesów gospodarczych  
i społecznych (historyczny kontekst), dzięki czemu pozwala na uporządkowanie 
i wyjaśnienie procesów społeczno-gospodarczych. Path dependence ma 
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znaczenie i zastosowania w różnych obszarach ekonomii innowacji. Widać, 
że pytanie, która technologia stanie się standardem w miarę rozwoju rynku 
nowych technologii, będzie zależeć od szczegółów historii. Paul David podał 
też przykład klawiatury QWERTY-jest to tradycyjny układ liter do alfabetu 
łacińskiego na klawiaturze maszyny do pisania i komputera. Układ QWERTY 
nie jest najlepiej zaprojektowany pod względem ergonomicznej wydajności. 
Zdaniem Paula Davida lepszym rozwiązaniem od standardowego rozstawie-
nia klawiszy Sholesa, była klawiatura zaproponowana przez Artura Dvoraka, 
która pozwalała na zwiększenie tempa pisania. Jest to przykład pokazujący, 
że o sukcesie danego rozwiązania zdecydować może przewaga zdobyta na 
początkowym etapie rozwoju określonej gałęzi procesu produkcyjnego, tak 
jak miało to miejsce właśnie przy rozpowszechnieniu na świecie klawiatury 
QWERTY. Dlatego też w ekonomii innowacji trzeba przywiązywać istotną 
uwagę do path dependence (Swann 2009, s. 16).

Ostatnim na liście jest Paul Geroski, niezwykle wpływowy ekonomista, 
wiodący ekonomista Wielkiej Brytanii. W jednym ze swoich ostatnich dzieł 
Geroski ponownie przeanalizował przeciwstawne dla innowatora pobudki 
(bodźce), aby był pierwszym na rynku lub z drugiej strony, by był szybko dru-
gim lub jak w literaturze angielskiej - fast second. Według Paula Geroskiego 
fast second company pozwala pozostałym podmiotom eksperymentować w celu 
tworzenia nowych rynków. Fast second company wchodzi na rynek w momen-
cie pojawienia się dominującego projektu, pomaga go stworzyć, a następnie 
wykorzystuje go, aby zdobyć rynek (Swann 2009, s. 17).

INNOWACYJNOŚĆ W UJĘCIU NAUK O ZARZĄDZANIU

Ekonomistą, w którego pracach przejawiała się koncepcja innowacji 
był Austriak Peter Ferdinand Drucker. Był to badacz procesów organiza-
cji i zarządzania w różnorodnych organizacjach, a przez to ekspert to spraw 
zarządzania. Drucker (1992), podobnie jak Peter Schumpeter za głównego 
aktora w procesie innowacji uważał przedsiębiorcę. Ponadto podkreślał, że 
innowacja ma przede wszystkim wymiar społeczny i ekonomiczny, nie tylko 
technologiczny. Przykładem innowacji społeczno-ekonomicznych mogą być 
na przykład zmiany w systemie szkolnictwa czy administracji publicznej. We-
dług Druckera zmiany w przedsiębiorstwie i wokół niego stwarzają szanse na 
innowacje i są ich siłą napędową. W ten sposób Drucker odrzucił koncepcję 
Schumpetera dotyczącą kreatywnej destrukcji (Gust-Bardon 2012, s. 111). 
Według niego przedsiębiorca jako główny aktor w procesie wprowadzania 
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innowacji, powinien celowo i w zorganizowany sposób poszukiwać zmian  
i systematycznie analizować pojawiające się okazje, aby umożliwiać innowacje. 
Drucker wyróżniał ich zewnętrzne i wewnętrze źródła. Wewnętrzne, jak sama 
nazwa wskazuje, znajdują się wewnątrz danego przedsiębiorstwa czy organi-
zacji, bez względu na to czy mówimy o sektorze usług, przemysłu, czy o in-
stytucji administracji publicznej. Źródła okazji do innowacji widoczne są dla 
osób będących wewnątrz organizacji. Drucker zaliczył do nich nieoczekiwane 
powodzenie, nieoczekiwane niepowodzenie, nieoczekiwane zdarzenie zewnętrz-
ne, potrzeby procesu oraz zmiany w strukturze przemysłu lub rynku. Źródła ze-
wnętrzne, jak nazwa wskazuje, związane są z otoczeniem organizacji. Należą 
do nich zmiany w populacji, zmiany w postrzeganiu i wartościach, rozwijająca 
się nauka i nowa wiedza (Wasiluk 2003, s. 339-341).

W tym miejscu warto nadmienić, że w ekonomii występują dwie defi-
nicje procesu innowacji, konkurujące ze sobą. Pierwszą z nich jest właśnie 
koncepcja Josepha Schumpetera, drugą natomiast ta pochodząca od Petera 
Druckera. Proces innowacji według Schumpetera wiążę się z jej stroną poda-
żową. Drucker zaś skupia się na stronie popytowej. U Schumpetera proces in-
nowacji rozpoczyna się od pomysłu, inwencji, który zostaje urzeczywistniony 
i przechodzi w samą innowację, a na końcu następuję popularyzacja. Strona 
popytowa, na której skupia się Drucker, związana jest z ciągłym, systematycz-
nym i zorganizowanym szukaniem okazji do zmian, które mogłyby przynieść 
innowację. Po wdrożeniu tej innowacji przedsiębiorstwa mogą uzyskać do-
chód i przewagę konkurencyjną (Gurba i in. 2016, s. 52-53).

Koncepcją, o której warto wspomnieć jest tak zwana Open Innovation, 
inaczej otwarty sposób korzystania z zasobu wiedzy otoczenia. Została stwo-
rzona przez amerykańskiego teoretyka organizacji Henry’ego Chesbrougha  
i ma na celu zachęcenie firm i organizacji do przejścia z tak zwanych zamknię-
tych procesów innowacji w kierunku bardziej otwartych metod. Tradycyjnie, 
przyjętym było, że nowe procesy rozwoju, innowacji i wprowadzanie nowych 
produktów na rynek odbywało się w granicach danej firmy. Chesbrough 
stwierdził jednak, że rozwój nie jest jedynie wynikiem wewnętrznych dzia-
łań czy własnych prac badawczych, ale opiera się na współpracy z innymi, 
zewnętrznymi podmiotami i pozyskiwaniu od nich praw, patentów i licen-
cji na nowatorskie rozwiązania. Koncepcja Open Innovation jest stosunkowo 
nowym, a zarazem modnym rozwiązaniem. Zrywa ona z przeświadczeniem, 
że proces innowacji może być wyłącznym efektem wewnątrzzakładowych ba-
dań i macierzystych zasobów, co mogło być kojarzone z przedsiębiorstwami 
wysoko zaawansowanymi technologicznie. Z biegiem lat kilka czynników 
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doprowadziło do niejako erozji zamkniętych innowacji. Były to przede 
wszystkim wzrost mobilności oraz dostęp do zasobu ludzi z wyższym wy-
kształceniem, o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Do zmiany myślenia 
o innowacjach przyczyniły się także globalizacja oraz wzrost konkurencji na 
rynku, co wymusiło na przedsiębiorstwach szybkie reakcje na ciągłe zmiany 
zachodzące na dynamicznym rynku. Wiadomym jest, że duże zasoby wie-
dzy leżą poza laboratoriami dużych firm, co jest rezultatem przepływu wiedzy 
między firmami, co z kolei spowodowane jest możliwością zmiany miejsca 
pracy. Warto też zwrócić uwagę na wzrost dostępności kapitału wysokiego ry-
zyka, co umożliwia dalszy rozwój dobrych i obiecujących pomysłów i techno-
logii poza firmą czy przedsiębiorstwem. Ponadto, w procesie innowacji coraz 
większą rolę zaczęły odgrywać inne firmy będące w łańcuchu dostaw.

W efekcie firmy zaczęły szukać nowych sposobów na zwiększenie wydaj-
ności i efektywności swoich procesów innowacyjnych na zewnątrz, co daje im 
możliwość osiągnięcia dużej efektywności przy ponoszeniu niewspółmiernie 
niższych kosztów działania. Korzystanie wyłącznie z własnych zasobów, które 
składają się na potencjał innowacyjny, może być poważną barierą rozwoju 
firm. W ramach koncepcji Open Innovation przedsiębiorstwa mogą współpra-
cować z podmiotami zewnętrznymi takimi jak dostawcy, odbiorcy, a także 
instytucje badawcze, czy uczelnie wyższe, które ułatwiają tworzenie, produk-
cję i sprzedaż nowatorskich produktów. Warto wspomnieć o negatywnym 
aspekcie opisywanej koncepcji, mianowicie, istnieje ryzyko rozprzestrzeniania 
informacji poufnych i wiedzy tajemnej dla danej firmy. Jednak w zderzeniu 
z korzyściami jakie niesie ze sobą model otwartego podejścia do innowacji, 
ryzyko to jest marginalne (Tylżanowski 2015, s. 213-215).

Kolejną koncepcją otwartych źródeł innowacji jest ta opisana przez 
amerykańskiego ekonomistę, specjalizującego się w ekonomii otwartych in-
nowacji, Erica von Hippela. Jest też inaczej nazywana koncepcją funkcjonal-
nych źródeł innowacji. Opiera się ona na założeniu, że przedsiębiorstwa, in-
stytucje i organizacje są powiązane w sposób funkcjonalny, tworzą wspólnie 
nowe rozwiązania technologiczne i wspólnie też odnoszą korzyści na rozma-
itych płaszczyznach: społecznych, ekonomicznych czy rynkowych. Ważnym 
aspektem jest aspekt współpracy, gdyż podmioty wymieniają się informacja-
mi technicznymi, know-how czy nowymi pomysłami, które mogą być dalej 
wykorzystywane na przykład w procesie doskonalenia produkcji (Wasiluk 
2003, s. 341). W koncepcji von Hippela czynny udział bierze także grupa 
odbiorców nazwana lead users, czyli wiodącymi użytkownikami. Proponują 
oni swoje pomysły i rozwiązania, które często okazują się znacznie bardziej 
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innowacyjne niż te pochodzące od przedsiębiorców. Mogą być oni wynagra-
dzani za swoje działania, jednak kluczowa jest dla nich możliwość dzielenia 
się swoją wiedzą i praktycznego jej zastosowania, co wiąże się z satysfakcją. 
Wiodący użytkownicy charakteryzują się małą licznością, jednocześnie to oni 
w największym stopniu ingerują w finalną wersję produktu, a ich działania 
są intensywne od początkowego etapu produkcji. Z drugiej strony, wiodący 
użytkownicy są najbardziej świadomi jak wygląda sytuacja przedsiębiorstwa z 
punktu widzenia otoczenia i innych odbiorców, stąd ich pomysły i informacje 
od nich płynące mogą mieć kluczowe znaczenie w kontekście wprowadzania 
nowatorskich rozwiązań. Przedsiębiorstwa zatem, aby uzyskać przewagę kon-
kurencyjną, powinny czerpać z sugestii i pomysłów wiodących użytkowników. 
Von Hippel podkreśla istotę współpracy przedsiębiorstw z podmiotami ze-
wnętrznymi, która możliwa jest między innymi dzięki platformom telekomu-
nikacyjnym i informatycznym, do których zaliczyć można platformy interne-
towe. Dają one nieograniczony wachlarz innowacyjnych idei, a także szybkie 
wyszukiwanie i dostęp do specjalistów z różnych dziedzin. Oczywistym jest, 
że kooperacja pomiędzy przedsiębiorstwami a podmiotami zewnętrznymi po-
winna odbywać się na zasadzie dobrowolności przystępowania oraz pewności, 
że osiągnięte korzyści ze współpracy będą większe niż poniesione koszty. Ne-
gatywnym aspektem prowadzenia tego typu współpracy i takiego podejścia do 
innowacji jest obawa przedsiębiorców przed chęcią pozyskiwania poufnych 
informacji dotyczących organizacji. Dzielenie się innowacją wymaga nie tylko 
współpracy, ale przede wszystkim wzajemnego zaufania (Tylżanowski 2015, 
s. 218-222).

KATEGORIA INNOWACYJNOŚCI  
W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

Kategoria innowacji może być postrzegana dwojako, mianowicie może 
odnosić się do procesu lub efektu. Zgodnie z Podręcznikiem Oslo (2018) 
należy wyraźnie odróżniać działalność innowacyjną, która związana jest z pro-
cesem od terminu innowacji, który wiąże się z efektami. Działalność innowa-
cyjna to wszelkiego rodzaju finansowe, komercyjne czy rozwojowe działania 
danego przedsiębiorstwa, które służą powstaniu innowacji dla tego podmiotu. 
Należy jednak podkreślić, że działalność innowacyjna może mieć różne pod-
łoża. Może być przyczyną innowacji i przez to prowadzić do jej powstania, 
może być typu ongoing, czyli być kontynuowana, typu postoponed-odkładana 
w czasie lub też typu abandoned-zaniechana. Przedsiębiorstwa w różnorodny 
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sposób organizują działalność innowacyjną. Mogą nią zarządzać przy pomo-
cy specjalnych projektów lub programów innowacyjnych z dedykowanymi 
budżetami, w których innowacja prezentuje swój pośredni lub końcowy etap. 
Inne zaś płynnie włączają działalność innowacyjną do swoich regularnych 
działań biznesowych i pracują nad ulepszeniem swoich produktów i procesów 
gospodarczych, podczas gdy pozostałe firmy włączają się w działalność inno-
wacyjną ze względu na potrzebę danej chwili (OECD 2018, s. 68).

Podstawową definicją innowacji biznesowej (business innovation) jest 
nowy, ulepszony produkt, proces biznesowy czy też ich połączenie, które róż-
nią się zasadniczo od wcześniejszych procesów czy produktów danego pod-
miotu i które zostały wprowadzone na rynek lub do użytku przez ten podmiot. 
Przy czym, przez produkt rozumie się wyrób, usługę lub ich połączenie. Nato-
miast proces biznesowy uwzględnia wszelkiego rodzaju działania przedsiębior-
stwa dotyczące wytwarzania produktów oraz wszelkiego rodzaju działalność 
pomocniczo-wspierająca. Mówi się, że produkt został wprowadzony, gdy jest 
dostępny do użytku przez docelowych użytkowników. Natomiast w przypad-
ku procesu biznesowego o jego wprowadzeniu mówi się, gdy jest on upo-
wszechniany do rzeczywistego użytku w działalności przedsiębiorstwa. Jest to 
inaczej określane mianem implementacji lub też wdrażania. Często po takiej 
implementacji,  przedsiębiorstwa dokonują kolejnych adaptacji innowacji, co 
może skutkować powstawaniem kolejnych, zupełnie odmiennych innowacji.

Minimalnym wymaganiem dla innowacji jest istnienie produktu lub 
procesu biznesowego posiadającego jedną lub więcej cech, które są istot-
nie różne od cech produktów lub procesów dotychczas wykorzystywanych  
w przedsiębiorstwie. Co więcej, cechy te muszą stanowić dla przedsiębior-
stwa wartość i być istotnie dla przedsiębiorstwa jak i użytkowników. Te nowe 
cechy produktu mogą umocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku, tak aby 
było na nim jak najbardziej konkurencyjne, ale też aby użyteczność produktu 
wzrosła. Innowacja może być także swoistego rodzaju rezultatem szeregu róż-
nych, drobnych ulepszeń dokonanych podczas okresu obserwacji, zakładając, 
że rezultaty tych drobnych ulepszeń powodują znaczącą różnicę w kontekście 
innowacji produktowych lub w innowacjach procesów biznesowych.

Ciekawą kategorią w kontekście innowacji jest tak zwana dyfuzja. Odno-
si się ona do łączenia innowacji produktowych i procesowych, które przedsię-
biorstwo opracowuje samo z innowacjami opracowanymi przez inne organi-
zacje, osoby fizyczne czy przedsiębiorstwa.

Warto zauważyć, że przyjęcie nowego produktu lub procesu bizneso-
wego przez firmę, która jest częścią grupy przedsiębiorstw jest innowacją, 



77

INNOWACYJNOŚĆ W UJĘCIU HISTORII MYŚLI EKONOMICZNEJ ...

niezależnie od tego, czy rozwiązanie to zostało wprowadzone na rynek lub 
do użytku wcześniej przez pozostałe przedsiębiorstwa należące do tej samej 
grupy. Patrząc z drugiej strony, wdrożenie nowego produktu lub procesu biz-
nesowego, który pojawił się już w obrębie tej samej grupy przedsiębiorstw 
ale w innej gałęzi (dziale) innowacją już nie jest. Definicja znaczącej różnicy  
w kontekście innowacji nie zawiera drobnych, pojedynczych zmian czy udo-
skonaleń. Oczywistym jest, że granica między tym, co innowacją jest, a tym co 
innowacją być nie może, jest rzeczą subiektywną. Decydują o tym możliwości, 
kontekst działalności danego podmiotu oraz pewne wymogi dotyczące jego 
funkcjonowania. Dla przykładu, pewne ulepszenie usługi online dla dużej fir-
my silnie zaangażowanej w działalność badawczo-rozwojową może stanowić 
niewielką zmianę, z kolei dla małego przedsiębiorstwa, słabo zaangażowanego 
w B+R może być zmianą znaczącą.

Definicja innowacji nie wymaga, by innowacja była sukcesem komercyj-
nym, strategicznym czy finansowym w momencie pomiaru. Innowacja produk-
towa może zawieść komercyjnie, z drugiej strony innowacja procesu bizneso-
wego może wymagać więcej czasu, aby sprostać postawionym wcześniej celom. 
Definicja innowacji nie zawiera także wymogu dostarczenia społeczeństwu 
dodatniej (pozytywnej) wartości i tak samo korzyści dla firmy. W pierwszym 
przypadku innowacja może prowadzić do znaczącego wzrostu wyników finan-
sowych danego podmiotu przy jednoczesnym zapewnieniu mniejszych korzyści 
konsumentom niż inne oferty tej samej firmy lub jej rynkowych konkurentów. 
Innowacja może powodować także problemy związane ze zdrowiem, bezpie-
czeństwem oraz środowiskiem. I odwrotnie, innowacja niekoniecznie musi po-
prawić pozycję rynkową lub wyniki finansowe firmy, przy odnoszeniu korzyści 
przez użytkowników. Dla przykładu, innowacja może poprawić użyteczność 
względem użytkowników ale bez równoczesnego zwiększenia sprzedaży firmy, 
udziału w rynku lub zysku netto (OECD 2018, s. 69).

PODSUMOWANIE

Powyższa analiza pokazała, że podejścia do kategorii innowacji mogą być 
różne. Schumpeter utożsamiał innowacje z wprowadzeniem na rynek nowe-
go rozwiązania technicznego, oddziałującego na gospodarkę. Drucker przy-
jął, że innowacje mogą dotykać nie tylko sfery technicznej, ale też społecznej 
oraz gospodarczej. Jednak najbardziej popularną definicją innowacji jest ta 
zaproponowana w podręczniku Oslo Manual (2018), określająca innowację 
jako wdrożenie udoskonalonego lub nowego produktu, usługi, procesu lub 
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metody organizacyjnej wewnątrz przedsiębiorstwa lub w jego relacjach z oto-
czeniem. Niewątpliwie, na przestrzeni lat zakres kategorii innowacji poszerzył 
się, od produktowej do procesowej. Zmieniło się także postrzeganie innowa-
cji, z kategorii wyłącznie technicznej do kategorii mającej tworzyć wartości 
w obszarach służących społeczeństwu, opartej na koncepcji Open innovation. 
Podobieństwami między opisanymi ujęciami są bez wątpienia pozytywne 
zmiany jakie niesie innowacja czy to w zakresie produktu, procesu, organiza-
cji, co wiąże się z możliwością utrzymania się podmiotu na wysoce konkuren-
cyjnym rynku, co przekłada się na wyniki ekonomiczne.

Sumując, innowacja to pojęcie niezwykle złożone ze względu na potrzebę 
celowości i zorganizowania działania. Działanie to w sposób złożony i wielo-
wymiarowy powinno obejmować wszystkie fazy przed powstaniem i wprowa-
dzeniem na rynek innowacji. Powinno być także podejmowane przez zespoły 
złożone z wykwalifikowanych pracowników z różnorodnymi kompetencjami i 
aspiracjami w celu osiągnięcia dochodu i przewagi konkurencyjnej dla rozwoju 
nie tylko samego przedsiębiorstwa, ale i regionu czy nawet kraju (Gurba, Siero-
towicz, Okoń-Horodyńska, Wisła, 2016, s. 51-52). Źródłem innowacji może 
być wszystko co inspiruje ludzi do zmian i może stać się przyczyną poszukiwa-
nia, mogą być to określone pomysły czy projekty (Wasiluk, 2003, s. 337).

Niewątpliwie jednak temat innowacji w dzisiejszych czasach stał się jed-
nym z najmodniejszych i najistotniejszych tematów rozważań badawczych. 
Coraz większą popularność zyskuje knowledge-based economy, czyli gospo-
darka, w której wiedza jest najpierw tworzona, później w jakiś sposób prze-
kształcana, przyswajana i na końcu wykorzystywana przez różne podmioty w 
tym przedsiębiorstwa, organizacje i osoby fizyczne w ten sposób, by sprzyjać 
rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Z jednej strony innowacje są podstawą  
w tworzeniu relacji z podmiotami zewnętrznymi (na przykład z odbiorcami 
czy dostawcami), a z drugiej przyczyniają się do zapewnienia danemu przed-
siębiorstwu sukcesu rynkowego, przejawiającego się w uzyskaniu długotrwałej 
przewagi konkurencyjnej (Nowosielski, 2009, s. 386-387).

BIBLIOGRAFIA

Gurba, T., Okoń-Horodyńska, E., Sierotowicz, T., Wisła, R.
2016 Wybrane instytucjonalne i społeczne uwarunkowania rozwoju innowacji 

w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego



79

INNOWACYJNOŚĆ W UJĘCIU HISTORII MYŚLI EKONOMICZNEJ ...

Gust-Bardon, N. I. 
2012 Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII wieku do XX wieku: Anali-

za wybranych zagadnień. Acta Universitatis Nicolai Copernici

Kotowicz-Jawor J., (red.). 
2016 Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, Insty-

tut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Mill, J. S. 
1859  On Liberty, John W. Parker and Son, West Strand, London

Nowosielski, S. 
2009  Podejście procesowe w organizacjach. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 52

OECD/Eurostat 
2018 Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using 

Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, 
Technological and Innovation Activities, by OECD/Eurostat

Rae, J. 
1834 The Sociological Theory of Capital; Being a Complete Reprint of the 

New Principles of Political Economy, C. W. Mixter, The Macmillan 
Company, New York, 1905

Smith, A. 
1776 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.  

W. Strahan and T. Cadell, London

Swann, G. M. P.
2009  The Economics of Innovation. Edward Elgar Publishing

Szymczak, M. 
1989  Słownik języka polskiego, PWN, t. III

Tylżanowski, R. 
2015 Wykorzystanie koncepcji Open Innovation w rozwoju współczesnych 

przedsiębiorstw. Uniwersytet w Białymstoku

Wasiluk, A.
2003 Źródła i cele innowacji wprowadzonych w przedsiębiorstwach. Zeszy-

ty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie -  
Zeszyt 8



80

AGATA LUŚTYK

Wisła, R. 
2015  Measuring accomplishments in the areas of science, technolo-

gy, and innovation in terms of gender criterion, [w:] Statistical pro-
files of women’s and men’s status in the economy, science and society,  
E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

INNOVATION IN TERMS  
OF THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT,  

THE THEORY OF MANAGEMENT  
AND PUBLIC STATISTICS

Abstract: The aim of this study is to present and discuss various definitions of the catego-
ry of innovation. The article presents them in terms of the theory of economics, the theory 
of management and public statistics. These definitions are discussed as well as the way of 
understanding innovations and their importance in the economy, according to Adam Smith, 
Charles Marx, Joseph Schumpeter or Richard Nelson. The subject of Open innovation created 
by Henry Chesbrough is also mentioned, as well as other concepts related to management 
science which are applicable in organizations (e.g. Eric von Hippel, Peter Drucker). The last 
part of the article is an indication of the way of defining innovations in public statistics, here a 
significant role is emphasized by the definition introduced and developed by the Organisation 
for Economic Co-operation and Development.
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OPTYMALNA LOKALIZACJA  
DO ZAMIESZKANIA  

NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO W RAMACH 

POLITYKI URBANISTYCZNEJ

Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę wybranego rejonu Polski pod kątem wyznaczenia 
optymalnej lokalizacji zamieszkania. W pracy zostały wykorzystane mapy pobrane z różnych 
geoportali. Zostały one dostosowane do potrzeb pracy w programie QGIS. Następnie dokona-
no waloryzacji oraz wybrania czynników pożądanych oraz niepożądanych, które oddziałują na 
człowieka. Wyznaczona została sieć ekwidystant wokół jednostek: powierzchniowych, punk-
towych oraz liniowych. Efektem pracy jest mapa wynikowa ukazująca kategoryzacje miejsc  
w 7-stopniowej skali. Dodatkowo wykorzystano: zdjęcia archiwalne, zdjęcia lotnicze, literaturę 
naukową oraz wiedzę autorów. Niniejsza praca stanowi opracowanie dotyczące optymalnej lo-
kalizacji do zamieszkania na obszarze województwa Mazowieckiego. Celem pracy było zidenty-
fikowanie oraz wykluczenie obszarów problemowych. Zostały wyznaczone czynniki korzystne, 
które określone zostały jako pożądane oraz czynniki niekorzystne określone jako niepożądane. 
Efektem przeprowadzonych badań naukowych było powstanie mapy wynikowej. 

Słowa kluczowe: województwo mazowieckie, optymalna lokalizacja, polityka urbanistyczna, 
mapy geograficzne
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WPROWADZENIE

Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjne-
go Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, 
znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar  
o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 31 grudnia 2019 r. miało oko-
ło 5,4 mln mieszkańców (Baza Demografia). Siedzibą władz województwa jest 
Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 roku. W pracy 
dokonano charakteryzacji regionu pod względem różnych czynników. Ponadto, 
oparto się na licznych źródłach naukowych oraz popularnonaukowych. Przed-
stawiono również własne zdjęcia części obszarów Równiny Wołomińskiej oraz 
mapy wykonane na podstawie map z WMS. Kolejną część pracy stanowią mapy  
z wykonanymi ekwidystantami. Zostały one wyznaczone od obiektów, któ-
re uznano za pożądane oraz niepożądane. Na początku pracy dokonano se-
lekcji oraz przyporządkowania obiektów. Do obiektów pożądanych zaliczo-
no: rzeki, lasy, tereny zielone, wody powierzchowne, rezerwaty, sieć naturę 
2000, parki krajobrazowe, cieki wodne oraz parki narodowe. Do obiektów 
niepożądanych: miasta, zabudowania, obiekty przemysłowe, drogi, tory 
kolejowe, huty, kopalnie, wyrobiska, wysypiska śmieci, maszty telekomu-
nikacyjne, linie wysokiego napięcia o dużej mocy przesyłowej, elektrownie, 
elektrociepłownie oraz inne obiekty antropogeniczne. Część obiektów nie 
występowała na badanym obszarze, jak np. kopalnie. Ostatnim etapem pracy 
było zestawienie  na jednej mapie wszystkich obiektów, których wpływ jest 
korzystny dla człowieka, a na drugiej mapie przedstawienie obiektów, ma-
jących niekorzystny wpływ dla człowieka. Zwieńczeniem pracy była mapa 
kategoryzująca obszar w 7-stopniowej skali (-3 najmniej pożądane obszary,  
3 najbardziej pożądane obszary).

DANE I METODY BADAWCZE

W celu przeprowadzenia badań opracowano ponad 30 map w programie 
QGIS. Około 40% z nich stanowią mapy pobrane z geoportali, które zosta-
ły odpowiednio przycięte do granic województwa Mazowieckiego. Kolejna 
część stworzonych materiałów to mapy z ekwidystantami wokół czynników 
pożądanych oraz niepożądanych. Do wykonania map zostały użyte warstwy 
pochodzące z Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych. Następnie 
za pomocą funkcji bufor zostały wyznaczone odpowiednie ekwidystanty.  
W wielu przypadkach trzeba było dokonać agregacji danych. Ponadto, zostały 
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również stworzone trzy mapy wynikowe, do których stworzenia skorzystano 
z opcji suma. Przed łączeniem buforów została użyta opcja przytnij, dzięki 
której mapy zostały przycięte do granic województwa Mazowieckiego. Naj-
ważniejszą mapą jest mapa wynikowa, która obejmuje waloryzacje idealnej 
lokalizacji pod osadnictwo. Została również stworzona stopniowa legenda, 
która zawiera informacje dotyczące idealnej lokalizacji.

Mapa 1. Mapa OSM województwa mazowieckiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021

Mapa 2. Mapa topograficzna województwa mazowieckiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021



84

KRYSTYNA KACPROWSKA, GABRIEL STACHYRA, RAFAŁ STACHYRA

Na mapie topograficznej występują dwa rodzaje kierunków północy: 
północ geograficzna, którą wyznacza ramka mapy oraz północ topograficzna, 
którą wyznaczają linie siatki kilometrowej układu współrzędnych prostokąt-
nych płaskich (Sabatowski 2008, s. 38).

Mapa 3. Mapa krajobrazowa województwa mazowieckiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021

Niziny mazowieckie składają się z rozległych wysoczyzn, które oddzie-
lone są dolinami dużych rzek. Pośrodku terytorium znajduje się kotlinowe 
obniżenie, Nizina Środkowomazowiecka z Kotliną Warszawską w centrum. 
Spływają ku niej większe rzeki: Narew z Wkrą, Bugiem, Pilica, Bzura, Liwiec, 
Świder, a wody odprowadza na zachód Wisła. Najwyższym punktem jest 
wierzchołek Altany – 408 m n.p.m., na południowym skraju województwa, 
na krańcu Wyżyny Kieleckiej (szkola.zs2brwin.webd.pl 2020). 

Wykonanie mapy krajobrazowej (mapa 3) jest jednym z etapów prac 
badawczych ekologii krajobrazu czy geografii fizycznej kompleksowej. Za-
sadność tworzenia takich map jest taka sama, jak wykonywania map geolo-
gicznych przez geologów, map rzeźby terenu – przez geomorfologów, map 
hydrograficznych – przez hydrologów, itd. Obecnie wykonanie map krajobra-
zowych nie jest końcowym wynikiem badań, gdyż na ich podstawie dokonuje 
się różnych interpretacji i analiz. Należy też wziąć pod uwagę, że krajobraz 
jest systemem dynamicznym, dlatego też mapy krajobrazowe powinny być 
(w miarę możliwości) często aktualizowane. Przykładowo dla porównania,  
np. zmian w nim zachodzących lub jego dynamiki, powinno się opracować 
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mapy dla krajobrazów w różnych ujęciach czasowych (stan krajobrazu w da-
nym okresie). Dopiero na ich podstawie możliwe będzie opracowanie mapy 
zmian krajobrazu (Krąż 2014, s. 65).

Mapa 4. Mapa hipsograficzna – województwo mazowieckie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Trudno jest opracować najbardziej odpowiednią metodę typologii kra-
jobrazu, która uwzględniałaby odpowiednią liczbę elementów, wraz z ich 
zmiennymi. Wpływ na to ma niewątpliwie ograniczona możliwość prezentacji 
kartograficznej, gdyż mapa przede wszystkim powinna być czytelna – pomi-
jając dzisiejsze możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej 
(ang. Geographic Information System – GIS). Dobór kryteriów typologii jest 
bardzo ważnym etapem opracowania mapy (Krąż 2014, s. 70). Nizina Mazo-
wiecka stanowi pod względem ukształtowania powierzchni rozległą, ale płaską 
kotlinę, której centralną część zajmuje Kotlina Warszawska. Tektonicznie Ni-
zina Mazowiecka położona jest w strefie niecki brzeżnej, zwanej w tej części 
niecką mazowiecką. Niecka mazowiecka utworzona w osadach mezozoicznych, 
wypełniona jest naprzemianległymi, przepuszczalnymi i nieprzepuszczalnymi 
osadami trzeciorzędowymi. Główne rysy rzeźby Niziny Mazowieckiej zo-
stały wykształcone w wyniku działania lądolodu skandynawskiego podczas 
zlodowacenia środkowopolskiego. Zmienność zasięgu lądolodu w poszczegól-
nych stadiach tego zlodowacenia, przyczyniła się do istotnego zróżnicowania 
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krajobrazowego północnej i południowej części niziny. Formy utworzone  
w wyniku działalności lodowców, zwłaszcza w południowej i wschodniej 
części Niziny Mazowieckiej, uległy znacznemu zdenudowaniu w warunkach 
klimatu peryglacjalnego. Panował on tu w okresie zlodowacenia bałtyckiego. 
Nowymi, peryglacjalnymi formami rzeźby są często spotykane doliny i niecki 
denudacyjne, powodujące porozcinanie zwartych dotąd ciągów morenowych. 
Pod koniec zlodowacenia bałtyckiego i w chłodniejszych okresach holocenu 
wytworzone zostały kompleksy wydm parabolicznych. Większe nagromadze-
nia tych form występują w Kotlinie Warszawskiej, dolinie Radomki i Pilicy 
oraz na Równinie Kurpiowskiej, stanowiąc jeden z najbardziej charaktery-
stycznych składników krajobrazu (Nizina Mazowiecka) 

Mapa 5. Mapa hipsometryczna – województwo mazowieckie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021

BUDOWA GEOLOGICZNA

Duże zróżnicowanie ukształtowania powierzchni obszaru Mazowsza wy-
nika z historii geologicznej regionu. Pofałdowanie terenu, które zawdzięczamy 
lodowcom, powstało przed tysiącami lat. Różnorodność terenów tworzy nie-
zwykłą różnorodność biotopów, dlatego na terenie Mazowsza występuje wiele 
gatunków roślin niespotykanych na innych obszarach Europy. Aby chronić to 

„dziedzictwo geologicznej przeszłości” (określenie własne), tworzone są parki  
i rezerwaty przyrody. Obszar Mazowsza jest doskonałym przykładem, iż 

„pozory mylą”, a bogate „dziedzictwo geologicznej przeszłości” zaskoczy 
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wszystkich uważających, iż Mazowsze jest doskonale płaskie, a krajobraz mało 
interesujący i monotonny.

Mapa 6. Mapa geologiczna – województwo mazowieckie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021

Podłoże krystaliczne występuje na tym obszarze na głębokości około  
4 km i jest reprezentowane przez gnejsy i pegmatyty. W województwie Ma-
zowieckim nie stwierdzono występowania osadów z kambru. Bezpośrednio 
na skałach podłoża krystalicznego zalegają osady kambru reprezentowane 
przez piaskowce, mułowce i iłowce. Miąższość osadów kambru wynosi 600 m,  
a ich strop zalega na głębokości 3480,0 m. Osady ordowiku wykształcone są 
w postaci margli, wapieni, dolomitów i iłowców mają miąższość 80,0 m. Ich 
sedymentację poprzedziły synorogeniczne ruchy fazy świętokrzyskiej oroge-
nezy kaledońskiej, w następstwie których nastąpiło wydźwignięcie tego ob-
szaru. W sylurze dominują utwory ilaste z graptolitami, o znacznej miąższości 

– 1140,0 m. Strop syluru jest zdenudowany, a bezpośrednio na nim zalegają 
osady permu. Osady dewońskie zostały usunięte w wyniku erozji związanej  
z wynoszącymi ruchami fazy bretońskiej orogenezy waryscyjskiej. Osady kar-
bonu najprawdopodobniej nie osadziły się. Osady permu to mułowce, pia-
skowce, anhydryty, sól kamienna, a ich strop zalega najprawdopodobniej na 
głębokości około 2700 m. Osady triasu reprezentowane są przez piaskowce, 
mułowce, iłowce i wapienie występujące od głębokości około 1500 m. Nad 
nimi zalegają utwory jury reprezentowane przez wapienie, piaskowce, iłow-
ce i mułowce, a ich strop występuje na głębokości 920,0 m. Utwory kredy 
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wykształcone zostały jako kreda pisząca, wapienie margliste, piaskowce i mu-
łowce, których strop występuje na głębokości 260 m.

PRZYRODA

Jeszcze kilkaset lat temu tereny Niziny Mazowieckiej zajęte były przez 
rozległe puszcze. Dzisiaj obszar ten odznacza się jednym z najmniejszych  
w kraju wskaźników lesistości. Pozostałościami dawnych lasów są nieliczne 
już kompleksy, z których największymi są puszcze: Kampinoska, Kurpiowska, 
Biała i Kozienicka. Lasy zostały na tym obszarze silnie przekształcone przez 
człowieka i są to monokultury sosnowe. Na Nizinie Mazowieckiej występują 
największe obszary bagienne w Polsce. Są to bagna nad Biebrzą, obszary słabo 
zalesione, pozostałości po dawnych puszczach. 

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Nizina Mazowiecka charakteryzuje się dość znacznymi różnicami ter-
micznymi, ale głównie w zimie. Latem średnie wartości temperatur są wy-
równane i wahają się od 18 C do 18,5 C. Opady są tu jednymi z najniższych  
w Polsce i wynoszą często poniżej 500 mm rocznie. Nieco większe ilości (500 

- 600 mm) występują przy południowych i północnych krańcach niziny.

GLEBY

Gleby Niziny Mazowieckiej zaliczane są w większości do mało urodzaj-
nych. Na przeważającym obszarze występują bielice rozwinięte na piaskach, 
glinach oraz osadach zastoiskowych. Pozostałe tereny zajmują mady (w doli-
nach większych rzek), gleby bagienne oraz najlepsze ze wszystkich tu spotyka-
nych - czarne ziemie (okolice Sochaczewa, Grójca i Błonia).
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Mapa 7. Mapa glebowo-rolnicza – województwo mazowieckie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021

ODLEGŁOŚĆ OD MIAST

Pierwszą kategorią map ekwidystant były mapy przedstawiające odle-
głość od czynników negatywnie wpływających na ulokowanie miejsca opty-
malnego do zamieszkania. Do tej kategorii zaliczały się głównie obiekty po-
chodzenia antropogenicznego. Pierwsza mapa przedstawia odległość od miast 
znajdujących się na terenie Województwa Mazowieckiego. Miasta przedsta-
wione są jako sygnatury punktowe. Dane pochodzą z BDOO w której każ-
demu miastu niezależnie od wielkości przyporządkowano punkty tej samej 
wielkości. Warstwa punktowa bardzo zniekształca rzeczywistość. W wyniku 
potwierdzenia oraz uzupełnienia wyników powstała Mapa 9, która obejmu-
je obiekty powierzchniowe, czyli zagospodarowanie przestrzenne. Niemniej 
jednak powyższa mapa przedstawia obszar województwa Mazowieckiego jako 
silnie zurbanizowany. Bardzo silna urbanizacja przyczyniła się do powstania 
licznych miast na obszarze okolic Warszawy. Regiony znajdujące się dalej niż 
25 km od miast nie stanowią więcej niż 5 % obszaru mapy.

Druga mapa ukazuje odległość od zabudowań. Przedstawia ona sytuacje 
zgodną z rzeczywistością oraz realny stan rozwoju miast i urbanizacji Ma-
zowsza. Możemy zaobserwować wysoki procent pokrycia obszaru terenami 
zabudowanymi w okolicach Warszawy. Na uwagę zasługuje zwłaszcza cen-
tralny fragment, który na poprzedniej mapie ukazany był jako obszar z dala 
od miast. Sygnatura była bowiem umiejscowiona w rejonie Ronda imienia 
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Romana Dmowskiego. Na uwagę zasługują północno-zachodnie obszary 
mapy, które charakteryzują się niższym stopniem urbanizacji. Niektóre miasta 
były tak małe, że dokonując digitalizacji nie było potrzeby uwzględniania ich 
jako składu terenu zabudowanego. Nawet jeśli spojrzymy na obszar wzdłuż 
linii kolejowych rozpoczynających się w Warszawie są to tereny najbardziej 
zurbanizowane. 

Mapa 8. Mapa ilustrująca oddalenie od miast

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia: 26.06.2021

Mapa 9. Mapa terenów zabudowanych – województwo mazowieckie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021
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Mapa 10. Mapa ilustrująca oddalenie od terenów zabudowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021

Kolejnym istotnym elementem w analizie było wyznaczenie buforów 
od dróg. W analizie wzięto pod uwagę jedynie drogi mające status: gminny, 
powiatowy, wojewódzki, drogi ekspresowe, obwodnice oraz autostrady. Po-
zostałe drogi, czyli m.in. drogi: osiedlowe, nieutwardzone, prywatne, lokalne, 
wewnętrzne itd. nie zostały wzięte pod uwagę. Drogi stanowią negatywny 
element otoczenia ze względu na hałas, obecność szkodliwych spalin, nieko-
rzystne dla zdrowia człowieka pokrycie jezdni oraz barierę dla zwierząt. Sieć 
dróg utwardzonych jest bardzo gęsta. Tylko niecałe 10% obszaru znajduje się 
w odległości dalszej niż 10 km od dróg. Drogi są bardzo gęste zwłaszcza w za-
chodniej, centralnej oraz południowej części mapy. W województwie Mazo-
wieckim w porównaniu z innymi województwami sieć dróg jest bardzo gęsta. 
Przyczynia się do tego wysoki współczynnik urbanizacji, duża gęstość zalud-
nienia, specyfika obszaru Warszawy oraz tranzyt do innych regionów Polski.

Przez obszar województwa Mazowieckiego przebiegają bardzo ważne 
linie kolejowe. Jedna na wschód w stronę Terespola, druga na północny-

-wschód w stronę Białegostoku, linia kolejowa w stronę Dęblina, linia kole-
jowa w stronę Częstochowy, linia kolejowa w stronę Krakowa, linia kolejowa 
w stronę Poznania oraz linia kolejowa w stronę Gdańska. Prócz nich jest jesz-
cze wiele linii regionalnych. Ponadto, na obszarze regionu występują jeszcze 
mniejsze linie kolejowe lokalne, np. linia Tłuszcz-Ostrołęka. Budowania linii 
kolejowych przyczynia się do znacznych zmian w krajobrazie. Aby zbudo-
wać 1 km torów trzeba przemieścić tysiące m3 materiałów w celu stworzenia 
nasypów. Kolei została również zakwalifikowana jako niekorzystny czynnik, 
ponieważ powoduje szereg negatywnych konsekwencji. Bardzo uciążliwy jest 
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ogromny hałas, który powodują przejeżdżające pociągi. Ponadto, tory kolejo-
we stanowią barierę geograficzną. Bardzo często dochodzi do deregulacji sto-
sunków wodnych, zanieczyszczenia środowiska oraz licznych zmian w krajo-
brazie. Województwo Mazowieckie zawiera dużo kilometrów linii kolejowych  
w przeliczeniu na km2, co sprawia, że jest jednym z bardziej skomunikowa-
nych województw w Polsce pod tym względem. Przyczynia się to do trudności 
w wyznaczeniu optymalnej lokalizacji z dala od torów kolejowych.  

Mapa 11. Mapa drogowa – województwo mazowieckie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021

Mapa 12. Mapa ilustrująca oddalenie od dróg

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021
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Mapa 13. Mapa kolejowa – województwo mazowieckie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021

Mapa 14. Mapa ilustrująca oddalenie od linii kolejowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021.

Na obszarze województwa Mazowieckiego znajdują się kompleksy prze-
mysłowo-gospodarcze. Tego typu obiekty odpowiadają za dużą emisję zanie-
czyszczeń do powietrza atmosferycznego. Ponadto, bardzo trudne jest wyzna-
czenie odpowiedniej waloryzacji oraz ekwidystant. Za rozprowadzenie mas 
powietrza odpowiadają: siła oraz kierunek wiatrów, bariery geograficzne oraz 
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antropogeniczne, ukształtowanie terenów, lesistość itd. Ponadto, mapa nie 
odzwierciedla realnej sytuacji dotyczącej kompleksów przemysłowych. Uka-
zuje ona jedynie największe obiekty. Brak jest natomiast obiektów, które po-
wodują zanieczyszczenie atmosfery w mikro oraz mezo skali. Warszawa jako 
największe miasto w Polsce jest dużym trucicielem powietrza. Dzięki War-
szawie i aglomeracji warszawskiej województwo mazowieckie ma najwyższy  
w Polsce potencjał gospodarczy mierzony wartością produktu krajowego 
brutto. Stanowi on 20,5% wartości ogólnokrajowej (2001 r.), podczas gdy 
w drugim pod tym względem - województwie śląskim wskaźnik ten wynosi 
13,7% PKB, a z kolei w wojewdztwie wielkopolskim 9,2% (GUS 2003).

Mapa 15. Mapa kompleksów przemysłowych – województwo mazowieckie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021

Mapa 16. Mapa ilustrująca oddalenie od obiektów przemysłowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021
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Mapa ukazuje linie napowietrzne. Ich zagęszczenie jest bardzo duże. 
Większość z nich prowadzi do Warszawy oraz do miast satelickich. Linie na-
powietrzne są liniami energetycznymi, charakteryzującymi się wysoką mocą 
przesyłową. Zamieszkiwanie w pobliżu takiej linii nie jest korzystne dla zdro-
wia. W okolicach infrastruktury wytwarza się pole elektromagnetyczne oraz 
smog elektryczny, które wywołują u organizmów żywych choroby oraz ogólne 
osłabienie organizmu. Zwiększoną koncentrację linii możemy zaobserwować 
w pobliżu Warszawy. Sytuacja w wschodnich częściach mapy jest dużo lepsza. 
Linie napowietrzne zostały w pracy zakwalifikowane jako negatywny czynnik.

Mapa 17. Mapa linii napowietrznych – województwo mazowieckie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021

Odległość od sieci rzecznej została uznana przez autorów opracowania 
jako korzystny czynnik przy wyznaczeniu optymalnej lokalizacji do zamieszka-
nia. Dostęp do czystej wody pobieranej z rzeki jest czymś wartościowym. Woda 
płynąca posiada bardzo korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Dużo większy 
niż woda stagnująca. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych proble-
mów. Pierwszym problemem jest niska jakość wody, która przepływa przez 
województwo Mazowieckie. Niewiele cieków ma tutaj swój początek, wiele  
z nich rozpoczyna swój bieg w województwach znajdujących się na południe 
od omawianego obszaru. Kolejnym problemem jest jednakowa kategoryza-
cja bez uwzględnienia np. wielkości. Cieki okresowo wysychające są trakto-
wane na równi z wielkimi rzekami przepływającymi przez województwo np. 
Wisłą. Nie jest dokonana również kategoryzacja rzek pod względem jakości 
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płynących w nich wód. Przy idealnym stanie biosfery bliskość rzek jest bar-
dzo ważnym parametrem, jaki należy wziąć uwagę. Obecny stan epigeosfery, 
która jest często zniszczona oraz zanieczyszczona przyczynia się do spadku 
znaczenia pewnych czynników lokalizacji.

Mapa 18. Mapa ilustrująca oddalenie od linii napowietrznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021

Mapa 19. Mapa rzek – województwo mazowieckie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021
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Mapa 20. Mapa ilustrująca oddalenie od rzek

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021

Bardzo ważny jest dostęp do zasobów wody powierzchniowej. Powyższa 
mapa ilustruje odległość od zbiorników wodnych. Województwo mazowiec-
kie posiada duży zbiornik wodny w postaci Zalewu Zegrzyńskiego. Prócz tego 
wyróżnić można kilka mniejszych zbiorników wodnych. W skali ogólnopol-
skiej jest to wartość średnio-niska. Rejon charakteryzuje się niewielką jeziorno-
ścią oraz ilością zbiorników antropogenicznych. Ponadto, wielkość zbiorników 
wód powierzchniowych nie jest zbyt duża. Po zapoznaniu się z informacjami 
o jakości wody warto zaznaczyć, że nie charakteryzuje się ona wysoką jako-
ścią. Ponadto warto zaznaczyć, że na mapie nie są zaznaczone wszystkie wody 
powierzchniowe. W lasach (zwłaszcza Mazowieckim Parku Krajobrazowym) 
znajduje się wiele niewielkich jezior oraz bagno-jezior, które nie są uwzględ-
nione. Polska ma podobne zasoby wodne jak Egipt. Zbiorniki wodne są więc 
bardzo istotne w funkcjonowaniu wsi. Opady z roku na rok są coraz bar-
dziej nieregularne. Przyczynia się to do dużych deficytów wodnych oraz strat 
np. w rolnictwie. Bardzo istotny jest więc dostęp do wód powierzchniowych.  
W niektórych miejscach województwa dotarcie do nich zajmuje ponad 50 km 
drogi.
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Mapa 21. Mapa wód powierzchniowych – województwo mazowieckie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021

Mapa 22. Mapa ilustrująca oddalenie od wód powierzchniowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021

Za korzystny czynnik została przez autora uznana odległość od komplek-
sów leśnych oraz zadrzewionych. Las jest bardzo ważny w globalnych ekosys-
temach. Stanowi on źródło tlenu, bez którego życie organizmów żywych nie 
byłoby możliwe. Ponadto drzewa wydzielają fitocydy, które są korzystne dla 
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funkcjonowania organizmu człowieka. Wybitne badania naukowe pokazują 
m.in., że przebywanie w środowisku leśnym wydłuża życie. Drzewa są rów-
nież bardzo dobrym sorbentem szkodliwych dla życia oraz funkcjonowania 
człowieka metali ciężkich. Obszary leśne okolic Warszawy sorbują bardzo 
dużą ilość negatywnych związków z atmosfery. Województwo mazowieckie 
charakteryzuje się średnią lesistością. Lasy oraz obszary zadrzewione stanowią 
ponad 30% powierzchni obszaru. Człowiek ma możliwość obcowania z przy-
rodą w bardzo dużych kompleksach leśnych. Warto również zwrócić uwagę, 
że obszary leśne rozpościerają się przez środek województwa. Zwarte obszary 
pokryte lasami przyczyniają się do stworzenia odpowiedniego mikroklimatu. 
95% powierzchni obszaru znajduje się w odległości krótszej niż 10 km od 
zwartego kompleksu leśnego.

Mapa 23. Mapa terenów leśnych i zadrzewionych – województwo mazowieckie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021

Mapa przedstawia Parki Krajobrazowe na terenie województwa Mazo-
wieckiego. Są one rozmieszczone na terenie obszaru w sposób równomierny. 
Ich bioróżnorodność jest dużo większa niż zwykłych lasów obecnych na tym 
obszarze. Warto zaznaczyć, że Mazowsze jest obszarem o wysokim stopniu mi-
litaryzmu. W lasach w pobliżu Warszawy znajdują się liczne poligony, obiekty 
militarne oraz tereny wojskowe. Wstęp na te obszary jest często utrudniony/
zabroniony lub niemożliwy. Ponadto, we wschodnich regionach przeważają 
lasy gospodarcze oraz liczne młodniki posadzone przez człowieka w czasach 
współczesnych. Parki Krajobrazowe ze względu na swoją bioróżnorodność 
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uznane zostały przez autorów za obszary o wysokich walorach oraz korzyst-
nym sąsiedztwie.

Mapa 24. Mapa ilustrująca oddalenie od terenów leśnych i zadrzewionych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021

Mapa 25. Mapa parków krajobrazowych – województwo mazowieckie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021
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Mapa 26. Mapa ilustrująca oddalenie od parków krajobrazowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021

Mapa 27. Mapa parków narodowych województwa mazowieckiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia: 17.06.2021
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Mapa 28. Mapa ilustrująca oddalenie od parków narodowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021

Obszary Natura 2000 stanowią bardzo ważne części ekosystemów. Sieć 
stanowią obszary o unikatowych walorach środowiskowych. Bardzo ważna 
jest funkcja siedliskowa dla zbiorowisk roślin oraz zwierząt. Sąsiedztwo ob-
szaru Natura 2000 jest czynnikiem pożądanym. O zakwalifikowaniu dane-
go kompleksu naturalnego do sieci decyduje między innymi jego unikalność, 
czystość, bioróżnorodność, niski współczynnik antropopresji oraz korzystne 
warunki środowiskowe. Naturalne osady przyczyniłyby się to zrównoważo-
nego rozwoju tych obszarów. Bliskość obszarów Natura 2000 wpłynęłaby 
pozytywnie na bogactwo gatunkowe oraz bioróżnorodność organizmów ży-
jących na obszarze optymalnego miejsca zamieszkania. Niestety wiele obsza-
rów Mazowsza znajduje się ponad 25 km od tych obszarów. Przyczynia się to 
do spadku atrakcyjności województwa jako miejsca powstania ekologicznych 
wiosek pod tym aspektem.

Przy wyznaczaniu optymalnej lokalizacji miejsca zamieszkania bardzo 
ważna jest obecność rezerwatów. Stanowią one obszary ochrony częściowej, 
bądź ścisłej rzadkich gatunków fauny oraz flory. W rezerwacie oraz najbliż-
szych obszarach przyległych do niego wytwarza się unikalny ekosystem. Obec-
ność rzadkich gatunków roślin przyczynia się do obecności rzadkich gatunków 
zwierząt np. ptaków, które mogą dostarczyć odpowiednich nasion. Bliskość 
rezerwatu jest korzystna przy stworzeniu optymalnego miejsca do życia.  
Są one nastawione na dywersyfikacje gatunków oraz wysoką bioróżnorodność.  
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Warto zaznaczyć, że może dojść do rozprzestrzenienia się tych gatunków na 
obszar graniczny. Stanowiłoby to niewątpliwie korzystny czynnik.

Mapa 29. Mapa przedstawiająca obszary Natura 2000 w województwie Mazowieckim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia 17.06.2021

Mapa 30. Mapa przedstawiająca oddalenie od obszarów Natura 2000 w województwie 

Mazowieckim
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021
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Mapa 31. Mapa przedstawiająca rezerwaty w województwie Mazowieckim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia 17.06.2021

Mapa 32. Mapa przedstawiająca oddalenie od rezerwatów w województwie Mazowieckim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021
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Mapa 33. Mapa przedstawiająca tereny rolne w województwie Mazowieckim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z geoportalu. Wykonano dnia 17.06.2021

Mapa 34. Mapa przedstawiająca oddalenie od terenów rolnych w województwie Mazowieckim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021

Mapy stanowią połączenie czynników, których bliskość jest pożądana 
przy stworzeniu optymalnej przestrzeni do zamieszkania. Na mapie zostały 
uwzględnione obiekty powierzchniowe, punktowe oraz liniowe. Sytuacja wo-
jewództwa Mazowieckiego na mapie plasuje się dobrze. Jest wiele czynników 
sprzyjających rozwoju w optymalnych warunkach. Największe obszary zaj-
mują kompleksy leśne oraz rzeki. Niemal wszyscy mieszkańcy żyją w odle-
głości mniejszej niż 2500 m od obszarów uznanych przez autorów pracy jako 
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pożądane. Województwo obfituje w bogactwo świata przyrodniczego przy 
jednoczesnym niewielkim wpływie antropopresji w porównaniu z innymi 
regionami historycznej skali czasu. Na obszarze tym rosły niegdyś 3 wielkie 
puszcze, które pokrywały cały ten obszar. Obecnie sytuacja dynamicznie się 
zmienia, co skutkuje spadkiem ogólnej atrakcyjności regionu.

Mapa 35. Mapa przedstawiająca oddalenie od obszarów pożądanych w województwie 
Mazowieckim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 
26.06.2021

W projektowaniu lokalizacji pod optymalne miejsce zamieszkania bar-
dzo ważne jest uwzględnienie negatywnych czynników. Dokonano selekcji 
oraz wyboru najbardziej niepożądanych obiektów przy wyznaczaniu optymal-
nej lokalizacji. Następnie wyznaczono strefy buforowe. Na początku warto 
zaznaczyć, że większość województwa nie nadaje się do prowadzenia tego typu 
inwestycji. Bardzo duża antropopresja obserwowana od 20-30 lat nasiliła się 
jeszcze bardziej w ciągu ostatnich 5-10 lat. Obecność Warszawy, która jest 
najdynamiczniej rozwijającym się ośrodkiem miejskim na terenie Unii Eu-
ropejskiej, przyczynia się do gwałtownego osiedlania się w jej pobliżu. Szcze-
gólnie szybko urbanizacji ulegają obszary położone wzdłuż linii kolejowych. 
Tereny zurbanizowane są największym pod względem zajmowanej powierzch-
ni obszarem niepożądanym. Kompleksów przemysłowych również występuje 
zbyt dużo. Najbardziej rozległym z kolei czynnikiem sąsiedztwa są obiekty 
liniowe, głównie drogi, ale także kolej oraz linie napowietrzne. 
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Mapa 36. Mapa przedstawiająca oddalenie od obiektów niepożądanych w województwie 
Mazowieckim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021

Efektem pracy była mapa wynikowa ukazująca negatywne oraz pozy-
tywne obszary pod kątem osiedlenia. Dokonana została analiza obszarów  
w 7 – stopniowej skali. Mapa powstawała w wyniku nałożenia 7 warstw na siebie. 
Kolejność nałożenia warstw była następująca -3,-2,-1,3,2,1 oraz 0. Warstwa 

-3 stanowiła obszary zupełnie wykluczone. Były to obiekty powierzchniowe, 
głównie tereny zabudowane. Obszar -2 to obszar charakteryzujący się nieod-
powiednimi warunkami do tego typu inwestycji. Został on wyznaczony na 
podstawie odległości od czynników niekorzystnych o niecałe 250 m. Obszar -1 
odznaczał się niekorzystnymi warunkami dla rozwoju osadnictwa. Znajduje się   
w odległości 250-500 m od czynników niekorzystnych. Następna jest war-
stwa 3, która obejmuje obszary najbardziej korzystne: lasy, łąki, pola, tereny 
zielone oraz inne obszary o najwyższym potencjale osadniczym. Kolejny był 
obszar 2, który charakteryzował się odległością od najkorzystniejszego obszaru 
o niecałe 250 m. Obszar 1 z kolei odznaczał się odległością od obszaru najbar-
dziej korzystnego o 250-500 m. Obszar 0 znajdował się w odległości ponad 
500 m zarówno od czynników korzystnych jak i niekorzystnych.
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Mapa 37. Mapa wynikowa przedstawiająca waloryzację idealnego miejsca do zamieszkania  
w województwie Mazowieckim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDOO. Wykonano dnia 26.06.2021

WYNIKI BADAŃ

Równoległe do tworzenia mapy województwa Mazowieckiego zbadano 
też inne województwa Polski. Wszystkie dane przed przycięciem obejmowały 
region administracyjnego województwa Mazowieckiego. Patrząc holistycznie 
najgorzej wypadły regiony znajdujące się w pobliżu miasta stołecznego War-
szawa. Porównując obszar województwa Mazowieckiego z innymi wojewódz-
twami Polski obszar wykazano korzystniejsze warunki do osadnictwa. Urbani-
zacja jest dużo większa na południu oraz zachodzie Warszawy. Warszawa nie 
posiada jeszcze wschodniej obwodnicy Warszawy, co utrudnia komunikację 
w regionie. Analizując jednak województwo Mazowieckie jako całość, moż-
na dostrzec, że region charakteryzuje się wysokim udziałem gruntów nadają-
cych się pod zabudowę. Najlepsze obszary rozpoczynają w oddaleniu o około 
40-50 km od Warszawy. Tempo urbanizacji wówczas spada. Bardzo ważna 
jest również lesistość. Duże kompleksy leśne znajdują się między innymi  
w okolicach Puszczy Białej. Najlepiej z punktu widzenia potencjalnej loka-
lizacji wypadła północna oraz wschodnia część województwa Mazowieckie-
go. Znajdują się tam liczne kompleksy leśne, rezerwaty, parki krajobrazowe, 
obszary natury 2000 oraz rzeki włącznie z największą w regionie rzeką Bug. 
Jednocześnie urbanizacja oraz zabudowa nie są intensywne. Warto również 
zaznaczyć, że liczba nieporządnych obiektów liniowych również nie jest duża 
na tym obszarze.
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DYSKUSJA WYNIKÓW

W pracy została dokonana analiza wieloczynnikowa. Wadą tego typu 
analiz jest przyjęcie dużej liczby uproszczeń. Badania wielu czynników skut-
kują skupieniem uwagi oraz percepcji na dużej liczbie zmiennych. Skutkuje 
to powierzchowną analizą każdego parametru z osobna. W klasyfikacji bez 
względu na typ obiektu została przyjęta klasyfikacja 250, 500, 1000, 2500 m 
itd. odległości od uciążliwego obiektu bez ich odpowiedniej kategoryzacji. 
Ta sama kategoryzacja została przyjęta dla obiektów, których sąsiedztwo jest 
pożądane. Ponadto, w analizach terenów przemysłowych nie zostały wzięte 
pod uwagę natężenia ruchu, wiatrów, wpływu na środowisko danej insta-
lacji. Ekwidystanty w analizach wykonane zostały uwzględniając odległość 
metryczną.

Podczas wykonywania pracy oraz tworzenia analiz napotkano szereg pro-
blemów, które przyczyniły się do obniżenia wartości naszych badań. Pierwsze 
problemy pojawiły się już na początku pracy. Brakowało dostępu do różnego 
rodzaju warstw, które na początku analiz uznaliśmy za niezbędne do wykonania 
projektu. Warstwy, które były dostępne cechowały się często niekompletnością 
oraz były nieaktualne. Dane obciążone były również błędami przestrzennymi. 
Utrudniały oraz uniemożliwiały one dalszą analizę. Warto wspomnieć np.  
o niewłaściwej oraz niepełnej digitalizacji. Problemy występowały przy próbie 
łączenia oraz agregowania obiektów. Niezbędne było wielu algorytmów oraz 
funkcji, aby odpowiednio dostosować dane. Błędy dotyczyły również odpo-
wiedniej georeferencji oraz geokodowania warstw. Przy warstwach występował 
również problem zbyt obszernej klasyfikacji. Np. w przypadku torów kolejo-
wych wszystkie trakcje zostały połączone w jedną warstwę. Warto zauważyć, 
że część torowisk stanowiły obiekty nieużytkowane od długiego czasu, bądź 
wykazujące dużo mniejszą przepustowość. Podobny problem dotyczył kom-
pleksów leśnych oraz rzek, w których nie było możliwości odpowiedniej klasy-
fikacji oraz selekcji. Szybkie tempo urbanizacji oraz rozlewanie się miast (urban 
sprawl) przyczynił się do niekompletności danych, które miały około 5-10 lat  
i nie widniały na nich obiekty stotne przy przeprowadzaniu prawidłowych 
analiz. Problem wystąpił również przy zdefiniowaniu obszaru. Dotyczyło 
to zwłaszcza terenu zabudowanego. W wielu regionach był on zbyt rozległy  
w stosunku do obecnego stanu, natomiast w regionach zachodnich, gdzie 
miasta szybko się rozrastają występowały duże deficyty. 

Interpretacja wyników była bardzo wymagająca z powodu licznych błę-
dów oraz problemów w pracy. Większość przeciwności została omówiona  
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w poprzednich częściach pracy. Warto jednak zaznaczyć, że tego typu analizy 
są często tworzone przez całe zespoły ekspertów w ramach wieloletnich pro-
jektów. Warto zaznaczyć, że negatywne czynniki nie oddziałują negatywnie  
w jednakowy sposób. W badaniach wzięliśmy pod uwagę wyłącznie odległość 
i to w linii prostej bez uwzględnienia, np. ukształtowania terenu czy szaty ro-
ślinnej. Pomimo stworzenia map: glebowych, geologicznych, rolniczych oraz 
wielu innych zobrazowań ostatecznie zostały one użyte w stopniu marginal-
nym. W rzetelnych ekspertyzach analizie podlegają wszystkie czynniki. Roz-
patrywane one są przez interdyscyplinarne zespoły złożone z wielu wybitnych 
ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. 

Warto również uwzględnić problemy wynikłe z tworzenia warstw  
w QGIS. Pierwszym problemem był bardzo duży obszar, który obejmowały 
dane. Dae obejmowały obszar całego województwa Mazowieckiego, a niektó-
re specjalistyczne dane były dostępne tylko w skali krajowej. Problemy wystę-
powały również z mapami WMS. Wiele map było niedostępnych. Wymusza-
ło to konieczność poszukiwania alternatywnych sposobów mapowania. Poza 
tym dane z map WMS były niemożliwe do wykorzystania, np. przy tworzeniu 
buforów. Niemożliwa była również ich selekcja. Ponadto, ich obszar często 
pokrywał terytorium całej Polski, co skutkowało długim czasem ładowania.  
W przypadku analizowania równoległe kilku map program QGIS odmawiał 
posłuszeństwa i się zawieszał. Czas ładowania wynosił często 5-10 minut  
w przeliczeniu na stworzenie jednej nowej warstwy.  
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THE OPTIMAL LOCATION FOR LIVING  
IN THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP  

AS PART OF THE URBAN POLICY

Abstract: The work was written to analyze a selected region of Poland in terms of determining 
the optimal location of residence. Maps taken from various geoportals were used in the work. 
They have been adapted to the needs of work in the QGIS program. Then, the valuation and 
selection of the desired and undesirable factors that affect the human being were made. A ne-
twork of equidistant around units was designated: area, point and line. The result of the work 
is a result map showing the categorization of places on a 7-point scale. In addition, archival 
photos, aerial photos, scientific literature, and the authors' knowledge were used. This work is 
a study on the optimal location of residence in the Mazowieckie Voivodeship. Advantageous 
factors were identified that were considered desirable and negative factors were considered 
undesirable. The result of the conducted research was the creation of a result map.

Keywords: Mazowieckie Voivodeship, optimal location, urban policy, geographic maps
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NA PODEJMOWANE DECYZJE 
KONSUMENTÓW –  

SZANSE I ZAGROŻENIA 

Streszczenie: Obecnie żyjemy w czasach, gdzie nieodzowną częścią naszego życia staje się za-
rządzanie gospodarką poprzez różnego rodzaju systemy zarządzania z wykorzystaniem regulacji 
prawnych. Systemy elektroniczne zbierają i analizują dane wykorzystywane do podejmowania 
decyzji przy zarządzaniu ekonomicznym gospodarek, których katalizatorem występujących 
przemian są regulacje prawne. Często odbywa się to poprzez podawanie gotowych rozwiązań 
czy dyktowanie sposobów zachowań. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie w przykładach 
coraz mniejszego wpływu konsumentów na rynek produktów wskazując jednocześnie dominu-
jącą rolę przepisów prawnych służących do ekonomicznego zarządzania.

Słowa kluczowe: ekonomia, bezrobocie, zarządzanie, regulacje prawne

WPROWADZENIE

W większości współczesnych gospodarek rozwój społeczeństwa jak i roz-
wój gospodarczy są często dyktowane w sposób sztuczny poprzez akty prawne, 
które decydują o kierunku rozwoju jak i często podnoszą lub obniżają para-
metry produktów. Przyczyniają się one do zamykania lub otwierania gałęzi 
przemysłu, tworząc lub likwidując dogodne warunki makroekonomiczne za 
pomocą narzędzi prawnych. Powoduje to często zmianę sposobu zachowań 
społecznych, modeli rodziny czy propagowania nowych wzorców życiowych. 
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Obecnie żyjemy w czasach, gdzie nieodzowną częścią naszego życia staje 
się zarządzanie gospodarką poprzez systemy prawne. Owe systemy prawne są 
wspomagane systemami elektronicznymi zbierającymi dane i analizującymi je. 
Odbywa się to poprzez podawanie gotowych rozwiązań czy wzorców zacho-
wań którym mamy się podporządkować. 

Praktyką jest wykorzystywanie przez rządzących prawa do tworzenia w 
sposób sztuczny nowych gałęzi przemysłu czy usług, nie pozwalając przy tym 
działać zasadom wolnego rynku. Na rozwój rynku coraz mniejszy wpływ mają 
konsumenci, gdyż odpowiednie regulacje tworzone na forum międzynarodo-
wym, unijnym czy krajowym sprawiają, że ich wybory stają się ekonomicznie 
nieopłacalne, zabronione lub podlegają karom ekonomicznym. Przez co więk-
szość konsumentów ze względu na wysokie koszty jest pozbawiona wyboru. 
Dzieje się tak poprzez narzucone z góry reguły. Przykładem takich przepisów 
jest pakiet klimatyczny, w ramach polityki klimatyczno -energetycznej, któ-
rego celem jest przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym w tym ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40%, wzrost udziału energii odna-
wialnej o co najmniej 32% oraz poprawa efektywności energetycznej budyn-
ków o co najmniej 32,5% w stosunku do roku 1990. (https://ec.europa.eu/cli-
ma/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_pl, 
dostęp: 30.11.2021). Wiąże się ona z wysokimi kosztami dla zwykłego obywa-
tela, z racji podatków pośrednich i opłat. Inny przykład (Eur-lex.europa.eu a) 
stanowią przypisy Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej odnoszące się 
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użyt-
ku domowego (Dz. Urz. UE L76/3), zakazujące używania zwykłych żarówek  
w domach, a w zamian wykorzystywanie innych – energooszczędnych, takich 
jak i innych przykładów jest wiele. 

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie w przykładach coraz mniej-
szego wpływu konsumentów na rynek produktów wskazując jednocześnie 
dominującą rolę przepisów prawnych służących do ekonomicznego zarządza-
nia. Ukazanie czytelnikom iż coraz częściej rzeczy znajdujące się na półkach 
sklepowych muszą spełniać określony subiektywny reżim prawny, a dopie-
ro po spełnieniu danych wymogów  wyboru mogą dokonywać konsumenci. 
Obecnie mamy do czynienia z podwójnym zastosowaniem norm prawnych za 
pierwszym razem w sposób obiektywny np. produkty muszą spełniać normy 
bezpieczeństwa. Drugi raz normy prawne są stosowane w celu subiektywnego 
ograniczenia dóbr konsumenckich. 

Kolejnym celem artykułu jest pokazanie postępującej centralizacji po-
dejmowania decyzji które wspomagane  przez komputeryzację i systemy 
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informatyczne zbierające dane stają się podstawą do podejmowania prawnych 
i ekonomicznych decyzji które za pomocą wykorzystywanych instrumentów 
administracyjno-prawnych są wstanie tworzyć dowolne wskaźniki ekono-
miczne, do czego często mogą służyć wskazane w artykule np. zmiany defi-
nicji badanego zjawiska. Naturalnym zjawiskiem centralizacji, która dzięki 
systemom informatycznym zbierającym dane może dotyczyć każdej dziedziny 
naszego życia a w dzisiejszych czasach w niektórych sytuacjach dotyczy niemal 
całych kontynentów i setek milionów ludzi ciężar podjętych decyzji potrafi 
obić się na całym świecie.

Ekonomiczne zarządzanie jest to zarządzanie wskaźnikami ekonomicz-
nymi poprzez planowe wykorzystanie dostępnych instrumentów ekonomicz-
nych administracyjnych i prawnych w celu realizacji zamierzonego planu.

WYKORZYSTANIE ŻARÓWEK  
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH –  
DECYZJE PRAWNE A PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 mar-
ca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
bezkierunkowych lamp do użytku domowego celem wprowadzonego powyż-
szego przepisu było zmniejszenie zużycia energii o 20% i oszczędność w go-
spodarstwach domowych od 20 do 50 euro rocznie1.

Do zalet tradycyjnej żarówki najczęściej zaliczane są: rodzaj emitowanego 
światła, zbliżonego do naturalnego, bardzo dobre oddawanie barw, niska cena, 
stosowanie zarówno ich w niskich jak i wysokich temperaturach. Natomiast 
do wad zalicza się niską wydajność – część energii zamieniana jest na ciepło 
i niska żywotność (obecnie jedynie tylko 1000 godzin). Światło najbardziej 
zbliżone do naturalnego jest dla człowieka najmniej męczące. Ten czynnik za-
decydował również o tym, że tradycyjne żarówki można nadal wykorzystywać 
w miejscach chowu zwierząt przez wiele godzin dziennie w porach zimowych, 
np. doświetlenie trzody chlewnej i innych zwierząt hodowlanych. Zwierzęta 
nie mogą być przetrzymywane cały czas w ciemności. 

Rozszerzenie powyższego rozporządzenia na hodowlę zwierzęcą przynio-
słoby również zmniejszenie ilości pobieranej energii i wymierne oszczędności  

1 (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów doty-
czących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego).
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finansowe u hodowców a jednak rozporządzenie dotyczy tylko gospodarstw 
domowych. Pod kątem praktycznym widać, że hodowcy trzody chlewnej nie 
korzystają z żarówek energooszczędnych tylko wykorzystują zwykłe „ener-
gooszczędne” żarówki tradycyjne. Przyczynia się to do wyższych rachunków,  
a przecież nikt tak jak przedsiębiorcy i rolnicy nie liczy się z kosztami. Jednak 
dla prawidłowej hodowli  trzody chlewnej najkorzystniejsze jest stosowanie 
żarówek o jak najbardziej zbliżonym świetle do naturalnego przy stosowaniu 
innych żarówek zwiększają się straty w hodowli (ma to szczególny wpływ na 
psychikę zwierząt, może dochodzić do samookaleczeń). Żywotność żarówek 
też nie powinna stanowić problemu gdyż istnieją żarówki które świecą ponad 
100 lat, taka żarówka znajduje się w siedzibie straży pożarnej na 4550 East 
Avenue w Livermore, w Kalifornii którą dzięki przeglądarce internetowej mo-
żemy zobaczyć (Centennialbulb.org).

Do zalet żarówek energooszczędnych zalicza się mniejszy pobór energii, 
wytwarzanie mniej ciepła i dłuższą żywotność. Natomiast do wad tych żaró-
wek zalicza się poddawanie ich procesowi utylizacji, używanie w miejscach 
gdzie światło  nie jest często zapalane i gaszone skraca ich żywotność. Niektóre 
z tych żarówek zawierają rtęć, światło jest mniej naturalne, a co więcej koszt 
takich żarówek jest większy niż zwykłej tradycyjnej. 

Wnioskując logicznie powinno być zabronienie stosowanie zwykłych 
żarówek wszędzie tak samo, zarówno w gospodarstwach domowych jak  
i w hodowlach zwierząt - jednak ze względu na właściwości zwykłych żarówek 
zrezygnowano z oszczędności finansowych  dotyczących poboru energii w ho-
dowlach zwierzęcych. 

Jest to jeden z prostych przykładów gdzie konsumenci nie decydują i nie 
ocenią zalet wprowadzonych nowszych produktów, czy ich jakości i wydaj-
ności, tylko zmiany dokonywane są przez pryzmat ekonomiczno - prawnego 
instrumentu zarządzania, które decydują o wyborze produktu. Ze zmianami 
w przepisach są związane zmiany w infrastrukturze, które im towarzyszą np. 
wytrzymałość oprawek w żyrandolach czy nawet średnica kładzionych insta-
lacji elektrycznych ulega zmianie. Konsument bez dodatkowych ingerencji  
w dane czynniki nie może korzystać z żarówek tradycyjnych o dużej mocy. 
Podobną sytuacją z życia codziennego mamy w przypadku ograniczenia, któ-
re zostało wprowadzone Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 666/2013z dnia 
8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
(Nr 666/2013, L 192/24) i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy (Eur-lex.europa.eu b), gdzie zgodnie  
z załącznikiem owego Rozporządzenia moc znamionowa wyjściowa 
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odkurzaczy od 01.09.2014 r. została określona na mniejszą niż 1600 W, a od 
dnia 01.09.2017 nie może przekraczać 900 W2.

ZARZĄDZANIE WSKAŹNIKAMI 
MAKROEKONOMICZNYMI  
POPRZEZ ZMIANĘ DEFINICJI USTAWOWYCH

Przepisy prawne często są wykorzystywane do „ukrywania niepowo-
dzeń” albo służą ukazywaniu kolejnych „sukcesów rządzących”. Statystyka 
oraz dane na jej podstawie podawane nie oddają rzeczywistości. Oczywiście 
w przypadku, w którym nie są one odpowiednio zastosowane, albo tworzone 
są definicje, których zadaniem jest zmniejszenie niewygodnych, negatywnych 
wskaźników. Można rozważyć to na  przykładzie bezrobocia w Polsce. 

Bezrobocie jest zjawiskiem, które z założeń ideologicznych nie występo-
wało przed 1989 r. W celu osiągnięcia takiego stanu, wykorzystywano szereg 
instrumentów administracyjno – prawnych.  Na nowo pojawiło się wraz ze 
zmianami gospodarczymi, po 1989 r.  mamy do czynienia z definicją bezro-
botnego zgodnie z ustawą o zatrudnieniu za bezrobotnego uważało się „osobę 
zdolną do pracy i gotową do jej podjęcia w ramach stosunku pracy, pozostają-
cą bez pracy i zarejestrowaną we właściwym dla miejscu zamieszkania, organie 
zatrudnienia, stopnia podstawowego, jeżeli: 

• nie pobierała emerytury, 
• nie była właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) 

gospodarstwa rolnego,
• nie prowadziła działalności gospodarczej lub nie podlegała ubezpie-

czeniu społecznemu z innego tytułu (Dz.U. 1989 nr 75 poz. 446, uchylona). 
Definicja ww. była prosta i spójna. 
Dla porównania poniżej przykładowe zmiany stopy bezrobocia w wy-

branych rocznikach. Stopa bezrobocia zaraz po przemianach gospodarczych  
w 1990 r. wynosiła w styczniu 0,3 procent tak aby w 1994 r. w styczniu osiągnąć 
16,7%. Obecnie w styczniu 2020 r. wyniosła ona 5,5% (GUS a). Te dane dzielą 
inne czasy, inna sytuacja ekonomiczna. Natomiast łączy je jedna rzecz - ciągła 
zmiana definicji bezrobotnego. Obecna definicja znajduje się w ustawie z dnia  

2 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, Załącznik do rozporządzenia)
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20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3. Przez 
ostatnie trzydzieści lat definicja bezrobotnego zmieniała się przynajmniej sied-
miokrotnie, wykluczając z grona bezrobotnych kolejne grupy osób. Widać, że 
w definicji wprowadzonej ustawą z 1989 r. bezrobotnym był niemal każdy 
nieposiadający pracy, nieprowadzący gospodarstwa rolnego czy działalności 
gospodarczej. Dlatego porównywanie stóp bezrobocia w zmieniających się 
warunkach gospodarczych i z różnymi definicjami jest niemiarodajne. 

Dodatkowo w Polsce wykorzystywane są dwie definicje bezrobocia. Za-
równo na potrzeby statystyki definicja prawna (dane oficjalne) i definicja eko-
nomiczna wykorzystywana do pomiaru bezrobocia faktycznego. Do badania 
bezrobocia ekonomicznego wykorzystywana jest metoda reprezentacyjna za 
pomocą ankiety „Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) gdzie 
jednym z głównych pytań jest „Czy w badanym tygodniu wykonywał(-ła) 
Pan/Pani jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagał(-

-ła)nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej?” (GUS b). W danym 
pytaniu status osoby bezrobotnej nie przysługuje osobie, która w danym tygo-
dniu wykonywała pracę przez np. 2 godziny.  Jeśli pomagał np. przy zbiorach  
w gospodarstwie rolnym lub sąsiad  zapłacił nam za pół dnia pracy np. za pomoc  
w ogródku, to już nie jesteśmy bezrobotnymi. Nie ma znaczenia, że zarobili 50 zł 
w danym tygodniu. Widać jak pierwsza definicja z 1989 r., która wydaje się prosta  
i logiczna poprzez lata ulegała zmianie. Samo pojęcie bezrobotnego okazuje 
się tak skomplikowane, że zapewne w przeciągu kilku lat powyższa definicja 
ulegnie kolejnym modyfikacjom i będzie mowa już o kilkunastu definicjach 
bezrobotnego. Jest to  jeden z przykładów jak za pomocą regulacji prawnych 
można wpływać na oficjalne wyniki makroekonomiczne.

3 Bezrobotny to osoba, o której mowa wart. 1zakres regulacji ustawy ust. 3 pkt 1 i 2 lit.  
a – g, i, j, l oraz osoba, o której mowa wart. 1zakres regulacji ustawy ust. 3 pkt 2 lit. ha, która 
bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa wart. 
1zakres regulacji ustawy ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarob-
kowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowią-
zującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest 
osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego 
wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkołach dla dorosłych 
lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz 
uczącej się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie 
stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, 
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym 
urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
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WPŁYW REGULACJI PRAWNYCH  
NA ZARZĄDZANIE INFLACJĄ

Jednym ze wskaźników jakimi często posługują się politycy jest poziom 
inflacji. Pokażemy jak takie dane są bardzo wiarygodne oraz czy zmiana prze-
pisów może mieć wpływ na jej wysokość badając możliwe zmienne. Pierwsza 
zmienna jest co roku dokonywana przez GUS w oparciu o badanie budżetów 
gospodarstw domowych, dokonuje  zmian ilości wag badanych produktów  
w koszyku inflacyjnym. Dostosowanie wag do wydatków gospodarstwa ro-
dzinnego oznacza zmianę proporcji lub produktów,  które w poprzednim 
roku były brane pod uwagę przy obliczaniu inflacji. Przykładowo może 
oznaczać to, że jeśli ryby zdrożeją o 100 % i nie będzie mnie na nie stać 
i zrezygnuję z zakupu ryb na rzecz ziemniaków, to w koszyku inflacyjnym 
waga badanego produktu (ryby) zmaleje albo zniknie, a waga ziemniaków, 
które są powszechne i tanie wzrośnie. Druga zmienna: zgodnie z publika-
cją „Co warto wiedzieć o inflacji”, opracowanej merytorycznie przez Głów-
ny Urząd Statystyczny, Departament Handlu i Usług, we współpracy z De-
partamentem Opracowań Statystycznych z grudnia 2019 r. (GUS c). Jeśli 
produkt zostanie zastąpiony nową wersją innej jakości lub specyfikacji to ten 
nowy produkt można uznać bezpośrednio za porównywalny, jeśli spełnia 
poniższe kryteria: wyrób tego samego producenta, ten sam skład surowcowy  
i jakościowy, taka sama jednostka sprzedaży lub różnica jest nie wielka, ten 
sam rodzaj opakowania, ten sam gatunek, różnice są nie istotne dla zbywcy  
i mogą być związane z upodobaniami konsumentów. (Adach-Stankiewicz, 
Białek, Bielak 2019).

Dodatkowym aspektem mającym wpływ na wskaźniki inflacji stała się 
masowość fałszowania żywności. W IV kwartale 2014 roku UOKiK prze-
prowadziło kontrolę, która dotyczyła zbadania pakowanych ryb oraz owoców 
morza. W ponad 70%  stwierdzono nieprawidłowości, między innymi takie, 
jak niewłaściwe oznakowanie deklaracji glazury 5% – w  rzeczywistości 16,9%  
zaniżona masa ryb z deklarowanych 225 gramów, stwierdzono 186 gramów 
produktu. Podawano inne nazwy ryb, np. pod nazwą dorsza sprzedawano 
np. czarniaka, nie informowano konsumentów o dodawaniu dodatkowych 
substancji (fosforu) (UOKiK a). Widać, że producenci wykorzystują różne 
sposoby żeby nie odstraszyć nabywców np. glazurowanie stało się sposobem 
na obniżenie lub utrzymanie cen mrożonych filetów. Żeby zabezpieczyć rybę 
wystarczy od 3% do 5 % glazury. Rekord badania wyniósł nawet ponad  
40 % (UOKiK b). Pracownicy Urzędu Statystycznego nie są wstanie sprawdzić 
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właściwości chemicznych danego produktu,  czy nawet składu, który często 
jest nie podawany na opakowaniach, a  sądząc o skali wykrytych przez UOKiK 
nieprawidłowości producenci masowo „fałszują” żywność, nie obawiając się 
tego procederu. 

Dodatkowo szereg różnych substancji, które zostały prawnie dopuszczo-
ne do obrotu  np. spulchniacze wykorzystywane do produkcji chleba, czy olej 
palmowy dodawany do masła. Dopuszczenie modyfikowanych genetycznie 
produktów, powodujących spadek jakości produktów czy walorów smako-
wych, jak również  spowalniających rzeczywisty wzrost cen i ukrywających 
faktyczną inflację produktów takiej samej jakości powodują utrudnienia  
w prawidłowej ocenie wartości rzeczywistej stopy inflacji, często ją zaniżając. 
W wielu przypadkach konsumenci albo są pozbawieni prawa wyboru brak 
oznaczeń GMO, co jest wygodne politycznie i gospodarczo poprzez ciszę 
prawną, którą można nazwać „wygodnym milczeniem”. Albo produkty do-
brej jakości są zastępowane tańszymi substytutami trudnymi lub wręcz nie-
możliwymi do rozpoznania przez przeciętnego konsumenta o innym składzie 
chemicznym.

DOTACJE I INNE CZYNNIKI  
WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ KONSUMENTÓW

Często decyzje rządzących na całym świecie są podyktowane aspektami 
politycznymi często nie patrząc na powiązania ekonomiczne i zależności mię-
dzy branżami. Jednym z systemów prawnych służących zarządzaniu jest sys-
tem dotacji i obciążeń finansowych tzw. metoda marchewki i kija.

Przykładem są dotacje z Unii Europejskiej, gdzie poprzez cały system 
dotacji lub obostrzeń podejmowane są działania wpływające na decyzje, po-
dejmowane przez producentów i konsumentów którzy w normalnych warun-
kach nie dokonali by takich wyborów. Wolny rynek tutaj nie działa. Ma to 
duży wpływ na dotacje rolnicze, gdzie różne produkty rolnicze są w większym 
lub mniejszym stopniu dotowane co powoduje że pewne uprawy się opłacają 
bardziej lub mniej i tak naprawdę to wysokość dotacji decyduje o tym co 
będziemy uprawiać. Przykładem takim były np. wysokie dotacje dotyczące 
orzechów włoskich, gdzie dochodziło do sytuacji patologicznych ze względu 
na wysoką dotację. Rolnicy nawet „wypożyczali” sadzonki orzecha włoskiego 
w donicach w celu uzyskania dotacji  tuż przed kontrolą żeby po kontroli 
można je było wykopać i oddać. Dla tego istnieje pewna część rolników którzy 
sprawdzają na co jest największa dotacja i starają się dostosować uprawy do jak 
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największego uzyskania środków dotowanych. Ich zamierzenie nie jest prze-
kwalifikowanie  i zmiana produkcji oraz wprowadzenie na rynek produktu  
a tylko pozyskanie wysokich dotacji przy jak najmniejszy nakładzie środków.

Kolejnym przykładem jest Fotowoltaika – dopłaty, które sięgają nawet 
80 procent, decydując o opłacalności przedsięwzięcia danemu konsumentowi. 
W przypadku braku dotacji czy ulg np. termoizolacyjnej dany konsument 
stwierdza, że jest to ekonomicznie nieopłacalne, gdyż zwrot inwestycji może 
oscylować około 15 -20 lat lub więcej. Dotyczy to również budownictwa pa-
sywnego, gdzie zwrot kosztów inwestycji może wynieść nawet do 50 lat (KB.pl) 
, wszelkiego rodzaju ociepleń, rekuperacji czy pomp ciepła. Poprzez różne pro-
gramy np.: „Mój prąd” został stworzony całkiem nowy rynek usług. Mimo, że 
same panele fotowoltaiczne nie są nową technologią bowiem istnieją i są sto-
sowane od 1958 roku obecnie są widoczne praktyczne zastosowania fotowol-
taiki (Fotowoltaika Online). Pod tym względem postęp techniczny przyczynił 
się do wystąpienia trzech bardzo ważnych zjawisk, a mianowicie (Fotowoltaika 
Online):

- wydajność ogniw wzrosła
- ceny wytwarzania paneli fotowoltaicznych zmalały
- koszt prądu z sieci energetycznej wzrasta. 

Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych przyczynia się miedzy innymi 
do nie wielkiego wzrostu wartości nieruchomości. Ponadto panele posiadają 
bardzo wysoką wydajność – nawet do 30 lat. Instalując panele fotowoltaiczne 
możemy skorzystać z pomocy państwa w postaci dotacji, ale także z ulgi po-
datkowej dla osób fizycznych, które oczywiście przez kolejne lata mogą odli-
czyć koszt instalacji od podatku. 

Wyżej wskazane przykłady poprzez wykorzystanie prawa i stworzone-
go systemu dotacji lub ograniczeń np. kwoty mleczne, decydują o decyzjach 
konsumentów zmieniając ich nawyki. np. założenie fotowoltaiki może powo-
dować zwiększenie zużycia prądu, bo konsumenci mogą finansowo pozwolić 
sobie na dodatkowe nocne oświetlenie domu i ogrodu czy doprowadzić do za-
niku nawyków wyłączania światła po wyjściu z pomieszczenia. Co w przeciągu  
kilku lat zmniejszy szacowane oszczędności. Zmiana sposobu gospodarowania 
w gospodarstwach domowych może również odbić na więzach rodzinnych.
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POSTĘPUJĄCA ELEKTRONIZACJA ŻYCIA 
CODZIENNEGO

Przykładem postępującej elektronizacji życia codziennego z wyko-
rzystaniem systemów elektronicznych jest dziennik elektroniczny, gdzie 
papierowy dziennik jest zastępowany powyższym dziennikiem. Jest to 
oczywiście dla wielu wygodniejsza forma stosowana w szkolnictwie ale  
w przypadku braku prądu czy dostępu do Internetu jednym słowem „upad-
ku” sieci internetowej pojawia się problem ponieważ wtedy nie mamy 
dostępu do dziennika elektronicznego i nie jesteśmy wstanie funkcjono-
wać (Edudziennik). Łatwiej za pomocą takiego elektronicznego dziennika  
o możliwość łączenia z indywidualizowanych danych od najmłodszych lat 
życia człowieka tworzy to pokusę nazbyt kusząca w celu połączenia danych 
uczniów zawartych w dziennikach elektronicznych w jeden system z dostępem 
do informacji. Dotyczy to systemów szkolnych, zdrowotnych, urzędowych, 
bankowych i innych, które obecnie formalnie nie stanowią jednej całości.

Elektronizacja i postęp technologiczny powoduje uzależnienie się od 
dostarczanych przez innych dóbr. Uzależnienie to szczególnie jest widoczne  
w przypadku awarii sieci w okresie zimowym, która przy używanych no-
woczesnych technologiach służących do sterowania ogrzewaniem w piecach 
gazowych na ekogroszek czy innych np. kuchenkach indukcyjnych sprawia, 
że nie jesteśmy w stanie normalnie egzystować. W obecnej stabilnej sytuacji 
wszelkie awarie sieci są szybko i sprawnie naprawiane, jednak jak uczy nas 
historia, stabilizacja nie jest dana raz na zawsze. Mogą wystąpić różne czyn-
niki geopolityczne i ekonomiczne, które mogą destabilizować pracę zarów-
no przedsiębiorstw jak i ludzi np. w ostatnim czasie sytuacja spowodowana 
pandemią pokazała nam zależność i słabość łańcucha dostaw towarów i róż-
nych komponentów z całego świata. Innym ciekawym przykładem może być 
masowe wykupywanie półproduktów niezbędnych do produkcji w fabrykach 
miedzy innymi wykupienie styrenu używanego do produkcji styropianu przez 
kraje azjatyckie przez co fabryki nie miały materiału do produkcji. 

Innym systemem służącym do zarządzania jest wprowadzony w 2016 r. 
JPK - to jednolity plik kontrolny, który posiada zbiór danych. Dane te są ge-
nerowane przez systemy informatyczne wspierają księgowość przedsiębiorców 
rozliczających VAT. Ponadto Ministerstwo Finansów sporządziło strukturę, 
która w sposób logiczny przedstawia dane w formacie XML. W tym forma-
cie są przedstawiane pozycje, które dotyczą operacji gospodarczych danego 
podatnika w danym miesiącu. Co więcej, prawidłowy dokument jednolitego 
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pliku kontrolnego przedstawia wszystkie niezbędne dane, które są zgodne  
z szablonem Ministerstwa Finansów (JPK).

Rys. 1. Rodzaje JPK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie JPK

Obowiązek sporządzania jednolitego pliku kontrolnego dotyczy wszyst-
kich przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT – niezależnie od 
wielkości działalności (JPK). Ponadto JPK jest składany w formie elektronicz-
nej (Mała Firma).

W 2018 roku za pomocą systemu Ministerstwo Finansów ustaliło do wy-
jaśnienia  około 150 tys. faktur wystawionych przez ponad 50 tys. podmiotów, 
które nie były zarejestrowane do VAT (JPK).

Podobnym przykładem jest elektronizacja zamówień publicznych 
obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku. Dana elektronizacja polega na obo-
wiązku wprowadzania postępowań których wartość jest równa lub prze-
kracza kwotę 130 000 złotych  wyłącznie przy użyciu środków komunika-
cji elektronicznej (Wprzetargach.pl). Jest kwestią roku czy dwóch gdy cała 
komunikacja w postępowaniach ustawowych pomiędzy zamawiającym  
a wykonawcami bez względu na wysokość zamówienia będzie się odbywać  
w formie elektronicznej za pomocą platform urzędowych lub prywatnych. 
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Ponadto każdy wykonawca musi posiadać podpis elektroniczny (Prawo.
pl). W zależności od progu (unijny lub krajowy) w jakim  przeprowadzo-
ne jest postępowanie w unijnym podpisanie oferty oświadczeń i dokumen-
tów musi nastąpić w formie elektronicznej natomiast w zamówieniach 
o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenia i dokumenty 
składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w posta-
ci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
(Dz. U. 2021 poz. 1129).

Podmiot lub jego pełnomocnik nie posiadający kwalifikowanego pod-
pisu elektronicznego  na przykład już został prawnie wykluczony z udziału  
w postępowaniach unijnych. Stworzono systemy informatyczne, które wy-
kluczają możliwość przesłania tradycyjnej oferty w postaci papierowej czy 
złożenie ważnego podpisu odręcznego na ofercie. Jak na powyższym przy-
kładzie widzimy coś tak oczywistego jak własnoręczny podpis może z pomo-
cą systemów prawnych zostać uznany za nie ważny w pewnych sytuacjach 
ze względu na niezachowanie odpowiedniej postaci. Tego rodzaju sytuacje  
z biegiem czasu staną się naszą codziennością i osoby nie posiadające podpisu 
elektronicznego (podpisu osobistego, zaufanego lub kwalifikowanego) będą 
na początku powoli wykluczane z życia gospodarczego. Przypominać będzie 
to sytuację z kontem w banku - nie ma obowiązku w Polsce posiadania konta  
w banku ale w przypadku jego nie posiadania brak konta sprawia problemy 
podczas funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Obecna sytuacja powo-
duje, że osoby posiadające zdolność do czynności prawnych nie posiadający 
odwzorowania jej w systemach teleinformatycznych poprzez brak podpisu 
elektronicznego (np. kwalifikowanego) de facto są pozbawione możliwości 
składania oświadczeń woli. Przez system są traktowane jak wada oświadczenia 
woli, poprzez niezachowanie obowiązującej formy. Co skutkowo można 
nazwać elektronicznym brakiem zdolności do czynności prawnych.

Wraz z rozwojem informatyzacji w administracji publicznej pojawił się 
elektroniczny paszport. Z paszportu elektronicznego mogą korzystać pełno-
letni obywatele Unii Europejskiej. W przypadku przekroczenia granicy Strefy 
Schengen oraz posługując się Systemem RAPID – Automatyczne Rozpozna-
nie Pasażerów Legitymujących się Dokumentami, unikamy kolejek do odpra-
wy paszportowej (Flytap.com ).

Posiadanie paszportu elektronicznego posiada wiele zalet m.in.:

• bardzo szybki i bezpieczny sposób identyfikacji, 
• ochronę przed próbami dokonania zmian w dokumencie, 
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• pomoc w czasie wykrywania fałszywych dokumentów oraz także 
związanych z tym manipulacji, 

• ochronę przed nielegalnym przywłaszczeniem tożsamości oraz nie-
właściwym użyciem dokumentu (Flytap.com).

Kwestią czasu jest aby te wspomniane systemy wraz z innymi zostały 
połączone w jedną całość z dostępem do wszystkich informacji. 

Systemy zarządzania dają wgląd w badany temat – jednak są to dane 
statystyczne, które nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość.

Statystyka zawsze jest obarczona marginesem błędu i „ślepe” zaufanie 
danym statystycznym jest błędem (jak statystycznie  porównywać stopę bez-
robotnych  skoro zmieniły się definicję i zakres osób których ta definicja obej-
mowała). Systemy zarządzania powinny być  jednym z kryteriów służącym 
podejmowaniu decyzji. Jednak nie powinno to być kryterium decydujące.  

Zarządzanie ekonomiczne poprzez stosowanie systemów prawnych gdzie 
nie pozostawia się jednostkom prawa wyboru czy nakazuje się lub zakazuje 
się pewnych zachowań nawet mimo dobrej woli stanowiących jest obarczone 
dużym ryzykiem niepowodzenia. Dzięki prawu są wyznaczane nowe kierunki 
rozwoju ale często jest to kosztem możliwość wybory konsumenta. 

Takimi historycznie nie udanych przykładów zarządzania jest kampania 
społeczno – polityczna w Chinach w latach 1958 – 1962 polegającej na zwal-
czaniu czterech plag, której elementem były działania „tępienia” wróbli, uzna-
ne przez rząd za szkodniki jedzące ziarno. Statystycznie i gospodarczo na pa-
pierze wyglądało to w samych superlatywach, gdyż „wytępiając” wróble, które 
były uznawane za szkodniki można było zaoszczędzić ziarno dla wyżywienia 
np. miliona ludzi. Jednak skutek działań był całkowicie odwrotny, ponieważ 
poprzez „tępienie” wróbli rozpowszechniły się owady, co powiększyło klęskę 
głodu panującą w Chinach przez co szacunkowo zginęło 20 – 40 milionów 
istnień ludzkich. 

Kolejnym przykładem odgórnego wykorzystania prawa i potencjału eko-
nomicznego, który doprowadził do klęski ekologicznej i gospodarczej danego 
regionu jest  sytuacja  występująca na terenie Morza Aralskiego, znajdującego 
się na terenie byłego Związku Radzieckiego, gdzie w latach 60-tych podjęto 
decyzje o wykorzystywaniu wody z morza do uprawy bawełny na terenach 
pustynnych w Azji Centralnej.
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ZAKOŃCZENIE 

Jak uczy nas historia, patrzenie przez pryzmat ekonomicznego zarządza-
nia nawet z wykorzystaniem statystyki i obecnie systemów informatycznych 
bez gruntownego zrozumienia konsekwencji podejmowanych decyzji poli-
tycznych posiadających potencjał może doprowadzać do nieodwracalnych 
szkód. Decyzje podejmowane jednostkowo czy kolegialnie ze względu na 
wielkość przedsięwzięcia i trudność odwracania występujących zmian mimo 
dobrych intencji wiążą się z ryzykiem katastrofy a zbiegiem czasu wypaczają 
rzeczywistość gospodarczą.

Poziom zbieranych obecnie informacji przez państwo nigdy w historii 
nie osiągnął takiego poziomu jak w dzisiejszych czasach a wykorzystywane do 
tego systemy prawne są narzędziem sprawnego działania państwa. To dzięki 
niemu mogą powstać nowe gałęzie przemysłu lub zostać zamknięte inne. Ta-
kim przykładem jest Firma Samsung produkująca niegdyś makarony. Gdzie 
rząd Korei Południowej chcąc pomóc rodzinnym firmą wprowadził przepisy, 
dla firm zagranicznych które chciały sprzedawać swoje produkty na terenie 
Korei Południowej o przymusie dzielenia się technologią produkcji. Dało to 
lokalnym producentom możliwości, a Samsung je wykorzystał. 

Wiele państw dotuje swoje przedsiębiorstwa czy całe nierentowne gałę-
zie przemysłu po to by dać pracę własnym obywatelom np. Kanada dotuje 
przemysł drzewny, gdzie metr sześcienny drewna kupić można już za 1 zł 
(Forest-monitor.com) w celu utrzymania miejsc pracy. Niestety produkowane 
w Polsce nowe ciągniki Ursus ze względu na przepisy wewnętrzne niektórych 
krajów zachodnich chroniących swój rynek musiały być sprzedawane jako 
używane. 

W dzisiejszych czasach to systemy prawne tworzą branże, tworząc odpo-
wiednie makroekonomiczne możliwości rozwoju lub skazując gałęzie prze-
mysłu na zagładę. Podejmowane decyzje  nie zawsze mają uwarunkowanie 
gospodarcze.  Konsumenci w swoich wyborach są coraz bardziej ograniczani 
systemami prawnymi, a na opłacalności przedsięwzięć coraz większy wpływ 
mają wszelkiego rodzaju programy lub dotacje państwowe. 

Państwo poprzez prawo wyznacza kierunki rozwoju gospodarczego na 
najbliższe lata, a coraz większe oddziaływanie i możliwości gospodarcze  pań-
stwa i innych instytucji międzynarodowych skorelowane z możliwością re-
alizacji większych projektów, mimo różnych systemów wspomagania podej-
mowania decyzji nie wklucza  występowania błędów, których konsekwencje 
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mogą być odczuwalne i usuwane przez dziesiątki lat. Obecnie związku  
z ekonomicznym zarządzaniem trudna sytuacja występuje przy źle pomyślanej 

„zielonej transformacji” opartej w tym momencie o niestabilne źródła energii 
odnawialnej. Co doprowadziło do wyczerpania zapasów paliw przygotowa-
nych na sezon zimowy w momencie wystąpienia surowej zima może dojść do 
sytuacji przerw w dostawie energii. Z tych względów w takich państwach jak 
Austria, Niemcy czy Polska zostały w różny sposób przez instytucję Rządowe 
przekazane informacje dotyczące zabezpieczeń na wypadek braku prądu. 
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w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego

Fotowoltaika Online
 https://fotowoltaikaonline.pl/oplacalnosc

Edudziennik
 https://edudziennik.pl/wdrozenie-edziennika/
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JPK
 https://jpk-insight.pl/co-to-jest-jpk-co-trzeba-wiedziec-o-jednoli 

tym-pliku-kontrolnym/

Mała Firma
 https://www.mala-firma.pl/porady/rawo/508-jednolity-plik-kon 

trolny-co-musisz-wiedzie

W przetargach.pl
 https://www.wprzetargach.pl/kategoria/urzad-zamowien-publicz 

nych/przesunięcie-elektronizacji-zamówień-publicznych-o-warto 
ści-mniejszej-niż-progi-unijne-na-dzień-1-stycznia-2021r. 

Prawo.pl
 https://www.prawo.pl/biznes/elektronizacja-zamowien-publicz 

nych-od-2021-roku-nowe-prawo,505473.html

Flytap.com
 https://www.flytap.com/pl-pl/dokumenty/paszport-elektroniczny

Centennialbulb.org
 http://www.centennialbulb.org/cam.htm

Eur-lex.europa.eu
a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex% 

3A32009R0244

b https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri= 
CELEX:32013R0666&from=EN

Forest-monitor.com
 http://www.forest-monitor.com/pl/walka-drewno-usa-kanada/

GUS
a https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie- 

rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990- 
2021,4,1.html

b https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-dom 
owych-i-rolnicze/badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael/

c https://stat.gov.pl/

UOKIK
a https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11749

b https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16048
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KB.pl
 https://kb.pl/porady/domy-pasywne-liczymy-czy-dodatkowe- 

wydatki-sie-zwracaja/

OPPORTUNITIES AND THREATS FOR HUMANITY  
THROUGH THE PRISM OF ECONOMIC MANAGEMENT

Summary: Currently, we live in a time when an indispensable part of our lives is the mana-
gement of the economy through various types of management systems using legal regulations. 
Electronic systems collect and analyze data used for decision-making in the economic mana-
gement of economies, the catalyst for which are legal regulations. This is often done by giving 
ready-made solutions or dictating ways of behavior.

Keywords: economy, unemployment, management, legal regulations
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CHĘĆ NABYWANIA USŁUG  
BRANŻY FITNESS WŚRÓD KLIENTÓW 

AKTYWNYCH SPORTOWO 
PODCZAS PANDEMII COVID – 19 

Streszczenie: Artykuł prezentuje ocenę chęci nabywania usług branży fitness podczas pande-
mii COVID-19 w miejscowości Rybnik biorąc pod uwagę siłownie oraz kluby fitness. Autor 
za cel swojego artykułu przyjął analizę rozwijającego się rynku fitness w wyżej wymienionej 
miejscowości skupiając się grupie klientów aktywnych sportowo - jednocześnie stawiając tezę, 
że pomimo pandemii COVID-19 klienci aktywni fizycznie chętnie nabywają usługi branży 
fitness. Artykuł składa się z części teoretycznej oraz empirycznej. Część empiryczna pozytywnie 
weryfikuje przyjętą przez autora tezę.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, klient, usługi, pandemia

WPROWADZENIE

Działalność usługowa branży fitness staję się coraz bardziej popularna  
w naszym kraju. Nieustannie możemy zauważyć, że powstają nowe obiek-
ty związane z szeroko pojętą działalnością tej branży. Pod pojęciem obiekt 
fitness nie zawsze znajdujemy dużą powierzchnię do ćwiczeń. Czasem mogą 
to być także pojedyncze małe sale przystosowane do ćwiczeń, wynajmowane 
przez początkujących przedsiębiorów, którzy dopiero rozwijają swój biznes. 
Nabywanie usług tego typu w dużej mierze zależy od stylu życia potencjal-
nych klientów oraz ich samodyscypliny. W życiu codziennym na każdym 
kroku spotykamy się z promocją aktywnego i zdrowego trybu życia, który 
staje się trendem wśród wielu grup wiekowych niezależnie od płci. Najważ-
niejszą wartością wokół której oscyluje rynek gospodarczy to klient. Przedsię-
biorstwo poprzez tworzenie kapitału klienta buduje grono odbiorców swoich 
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usług, produktów, bądź też towarów - jednocześnie tworząc określoną, za-
zwyczaj ściśle docelową społeczność, która będzie odbiorcami dóbr czy usług. 
Przedsiębiorstwa mając świadomość o nieustannie tworzących się nowych 
trendach postanawiają wyjść naprzeciw swoim klientom – tym stałym bądź 
też potencjalnym - by ich zaskoczyć, sprostać oczekiwaniom a także zachę-
cić. Klient to podmiot na którego oddziałują różnego rodzaju bodźce - często  
o podłożu psychologicznym. Podczas wybuchu paniki na początku epidemii 
w ciągu paru dni zmienił się styl życia codziennego wraz z nawykami i przy-
zwyczajeniami klientów względem przedsiębiorstw usługowych. Pandemia 
COVID-19 wywróciła świat społeczno – gospodarczy zaburzając codzienne 
funkcjonowanie klientów. Spowodowało to szereg gwałtownych zmian do-
tyczących codziennej konsumpcji W krótkim czasie po wprowadzeniu ogól-
nopolskich i ogólnoświatowych restrykcji nie tylko w Polsce lecz na całym 
świecie odnotowywano drastyczne spadki na giełdach. Wszyscy przedsię-
biorcy podejmowali wieloaspektowe działania, jednak zdecydowanie wszyscy 
właściciele firm zajęli wspólne stanowisko - walczyli o przetrwanie na rynku. 
Przedsiębiorcy wprowadzali pełen zakres udogodnień dla klientów m.in. ga-
stronomia oferowała swoje usługi wyłącznie na wynos z darmową dostawą, 
większość sklepów swoją działalność przeniosła do sieci oferując wirtualne za-
kupy. Branża fitness także postanowiła nie poddać się kryzysowi ekonomicz-
nemu, który został spowodowany przez pandemię - sposobem na przetrwanie 
stały się grupowe oraz indywidualne treningi, które zostały prowadzone on-

-line. Wszystkie kanały social media przechodziły swój rozkwit, ze względu 
na to, iż większość społeczeństwa spędzała czas w swoich domach. Wartością 
dodatnią dla wszystkich organizacji są relacje z klientami oraz ich poziom sa-
tysfakcji podczas korzystania z dóbr czy usług. Poprzez relację z klientami oraz 
zadowolenie z nabywanych usług budujemy rozpoznawalnośc marki. Jest to 
nierozłączny element oraz jeden z głównych celi marketingu. Podstawowym 
fundamentem istnienia organizacji na rynku są klienci – bez ich istnienia żad-
na firma nie mogłaby istnieć. Każdy klient korzystający z oferowanych przed 
przedsiębiorcę usług sprawia, że firma posiada płynność finansową. Kapitał fi-
nansowy w organizacji to bardzo ważny element zasobów wszystkich przedsię-
biorstw. Bez zaplecza finansowego organizacja nie jest w stanie m.in. rozwijać 
się, tworzyć nowych miejsc do zatrudniania pracowników oraz wiele innych. 
Autor w swoim artykule dokonał analizy chęci nabywania usług, wśród klien-
tów aktywnych sportowo przedstawiając wyniki przeprowadzonych badań.
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KLIENT JAKO PODMIOT W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Istota klienta we wszystkich sektorach gospodarki wzbudza wiele zain-
teresowań wśród naukowców. Bez względu na to czy przedsiębiorstwo już 
istnieje, czy też dopiero jest w etapie wchodzenia na rynek, istotną rzeczą 
jest odpowiedź na realne potrzeby nabywcy. Znajomość potrzeb, nawyków 
konsumenckich oraz zachowań klientów stanowią fundament przedsiębior-
stwa pod względem sprecyzowania świadczonych usług czy sprzedawanych 
produktów przez przedsiębiorstwo (Mruk 2012, s. 22). Posiadanie wiedzy  
o klientach stanowi cenne źródło, które skutkuje zwiększeniem obrotów 
sprzedaży dóbr czy usług. Czynniki budujące informacje o klientach zawie-
rają dane na temat m.in rentowności, lojalności, analizowania i dostarczania 
informacji o potrzebach. Na podstawie otrzymanych danych przedsiębior-
stwo podejmuje działania mające na celu wprowadzenie czynności innowacyj-
nych wraz z pozyskaniem nowych odbiorców oferowanych usług (Dobiegała,  
Doligalski 2011, s. 22). Klienci kreują względem przedsiębiorstwa różnego 
rodzaju strumienie wartości w formie dochodów i rozchodów w firmie, opinii 
na podstawie bezpośredniego kontaktu z firmą – chodzi tutaj o jakość wyro-
bów i usług, kontakt z klientem oraz ogólne skojarzenia z marką.

Spełnienie potrzeby klienta wiąże się z jego zaspokojeniem oraz uzyska-
niem satysfakcji. Klienci względem przedsiębiorstwa kreują różnego rodza-
ju strumienie wartości w formie dochodów i rozchodów w firmie, opinii na 
podstawie bezpośredniego kontaktu z firmą – chodzi tutaj o jakość wyrobów 
i usług, kontakt z klientem oraz ogólne skojarzenia z marką. Bieżący prze-
pływ gotówki w przedsiębiorstwie gwarantuje możliwość pokrycia bieżących 
kosztów oraz uzyskaniem dodatniego rozliczenia miesięcznego (Dobiegała,  
Doligalski, s. 19). Zaplecze finansowe uważane jest jako budulec organiza-
cji. Dzięki mięsięcznemu, kwartalnemu czy rocznemu dodatniemu bilansowi 
właściciele firm są w stanie tworzyć plany krótko i długoterminowe związane 
z działaniami, które zmierzają ku rozwojowi firmy – patrząc na przykładzie 
branży fitness mówimy tutaj m.in. o remontach klubów, aby klient mógł 
poczuć, że znajduje się w eleganckim i prestiżowym miejscu, zakup jeszcze 
bardziej nowoczesnego sprzętu, zwiększenie kapitału zasobów ludzkich po-
przez zatrudnienie większej ilości personelu oraz wykwalifikowanej kadry 
trenerskiej.

Za definicję przedsiębiorstwa uważa się grupę ludzi, którzy poprzez 
pracę w sposób zorganizowany osiągają zamierzony cel – mowa tutaj o za-
sobach ludzkich. Pracownicy, przyjmując odpowiednią postawę wobec misji 
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firmy, dokładne zrozumienie wyznaczonych celów oraz dbałość o satysfak-
cję klientów wpływają w dużej mierze na pozytywny aspekt funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa. Dzięki powyższym determinantom organizacja buduje 
zaplecze finansowe i osiąga wyznaczone wyniki – w konsekwencji działania 
te prowadzą do rozkwitu działalności gospodarczej (Dobiegała, Doligalski 
2011, s. 21-23). Przedsiębiorstwo to nie tylko organizacja ludzi działająca na 
podstawie wyznaczonego celu. Dostawcy, pośrednicy oraz konkurenci wraz  
z klientami tworzą cały system mikrootoczenia przedsiębiorstwa. Czynniki 
polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, system prawny oraz zasoby 
demograficzne wpływają na całokształt struktury makrootoczenia przedsię-
biorstwa. Przez otoczenie przedsiębiorstwa można rozumieć ogół czynników 
oraz zachodzących procesów, które tworzą rzeczywistość firmy – te dwie skła-
dowe otoczenia bliższego oraz dalszego są ściśle ze sobą powiązane i uzupełnia-
ją się w sposób komplementarny (Mruk 2012, s. 34-37). 

Definicja przedsiębiorstwa oraz klienta są ze sobą ściśle powiązane. Nie 
można sobie wyobrazić organizacji świadczącej usługi lub produkcję dóbr 
nieposiadającej określonej grupy odbiorców. Konsumenci pełnią funkcję na-
bywcy w organizacji – od nich zależy wynik finansowy organizacji – czy ilość 
świadczonych usług oraz wyprodukowanych dóbr będzie w stanie pokryć 
koszty stałe oraz zmienne jednocześnie zachowując płynność finansową, któ-
ra pozwoli na gromadzenie kapitału własnego przedsiębiorcy. Podstawowym 
wyznacznikiem istnienia organizacji jest ilość pozyskanych klientów – od nich 
zależy jak prosperuje przedsiębiorstwo. 

ROLA BRANŻY FITNESS DLA CZŁOWIEKA  
ORAZ JEGO OCZEKIWANIA WZGLĘDEM USŁUG

Wypoczynek w sposób aktywny przynosi zdecydowanie większe rezultaty 
w porównaniu do wypoczynku biernego – m.in. zmniejsza metabolizm czło-
wieka, co w konsekwencji powoduje większą podatność organizmu na choro-
by cywilizacyjne. Aktywny wypoczynek pobudza sporą ilość partii mięśni w 
ciele człowieka co służy dobrej kondycji fizycznej oraz modelowaniu sylwetki. 
Fitness ogranicza ryzyko rozwoju chorób związanych z układem krążenia oraz 
dba o serce. Czas spędzony na korzystaniu z usług fitness pomaga regulować 
metabolizm człowieka oraz przyspiesza przemianę materii w organizmie. 

Branża fitness powiększa swoje grono usługobiorców wśród osób otyłych. 
Coraz częściej w tego typu obiektach spotkać można klientów, którzy mają 
nadwagę, dlatego sięgają po ofertę przedsiębiorstw świadczących usługi fitness 
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w celu pozbycia się zbędnych kilogramów – dzięki korzystaniu z usług klienci 
aktywnie spędzają wolny czas łącząc go z dobrą zabawą (Akademia Mistrzo-
stwa Sportowego). Profesjonalna kadra trenerska poprzez swój czynny udział 
w promowaniu zdrowego i aktywnego trybu życia może znacznie poprawić 
stan zdrowia swojego klienta. Trener personalny podczas treningu staje się 
autorytetem dla klienta. Jasno określony cel treningu oraz widoczne po ja-
kimś czasie rezultaty podejmowanych działań tworzą silny mechanizm moty-
wacyjny dla klienta. Popularną formą ćwiczeń stały się treningi indywidualne -  
cechują się dużą skutecznością oraz popularnością. Klient korzystający z ćwiczeń 
indywidualnych wykazuje lepsze efekty ćwiczeń oraz większą samodyscyplinę  
(Ross i in. 2016, s. 313-330).

Ze względu na prężnie rozwijający się rynek usług fitness klienci oczekują 
od branży zdobywania nowych doświadczeń związanych z marką. Współcze-
sny klient jest trudny w „utrzymaniu” – oznacza to, iż ciągle chce podążać za 
nowościami. Istotnym aspektem jest trening pod okiem profesjonalisty – tu-
taj ważną kwestie odgrywa kapitał ludzi w przedsiębiorstwie – im więcej orga-
nizacja zatrudnia wykwalifikowanych trenerów, tym bogatsza staje się oferta, 
co odpowiada oczekiwaniu nabywców (Machura raport pt. Sportowa Deka-
da). Członkowie klubów fitness oczekują od przedsiębiorstwa profesjonalnego 
sprzętu do ćwiczeń oraz wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Dużą wagę 
klienci przywiązują także do grafiku – dopasowanie rozkładu zajęć odgrywa 
kluczową rolę podczas wyboru branży fitness. Możemy tutaj bez wahania po-
wiedzieć, że bogata oferta stanowi wartość dodatnią dla organizacji. Oprócz 
powyższych wymagań obecnych klientów odnośnie oferowanych usług bran-
ży fitness, wspomnieć należy kwestię aranżacji wnętrza klubu – im bardziej 
estetyczny oraz ciekawy wygląd tym większą budzi on ciekawość u klienta  
(Heftowicz 2015).

Przedsiębiorca chcąc tworzyć wyjątkową i niepowtarzalną organizację 
skierowaną dla swoich klientów powinien kierować się według oryginalne 
stworzonej na samym początku misji oraz strategii firmy. Można przyjąć, iż 
im lepsza strategia i metody działań marketingowych – tym lepszą pozycję na 
rynku zajmuje przedsiębiorstwo. Dopiero wtedy wzrasta szansa na osiągnię-
cie przewagi nad pozostałymi przedsiębiorcami, co wpływie na zwiększenie 
się zasobów majątkowych firmy (Urbanek 2011, s. 7-8). Biorąc pod uwagę 
różnorodność oraz trudność w sprecyzowaniu poszczególnych zajęć oferowa-
nych przez kluby fitness, dokonuje się następującego podziału rekreacji: dzia-
łalność społeczna, rozrywkowo-kulturalna, ruchowa, twórczą (Lubowiecki –  
Vikuk, Paczyńska – Jędrycka 2010).
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OCENA CHĘCI NABYWANIA USŁUG BRANŻY FITNESS 
PODCZAS PANDEMII - WYBRANE WYNIKI BADAŃ

Metodyka badań

W niniejszym opracowaniu przedstawiono ocenę chęci nabywania usług 
branży fitness wśród klientów aktywnych sportowo w dobie pandemii CO-
VID - 19 w miejscowości Rybnik na przykładzie siłowni oraz klubów fitness. 
Miejsce badań zostało celowo dobrane ze względu na obserwację przez autora 
prężnie rozwijającego się sektora fitness w jego miejscowości. Badanie zostało 
przeprowadzone wśród klientów aktywnych sportowo. Wielkość populacji 
została wyliczona na poziomie około 8798, co przy 95% poziome ufności, 
5% wielkości frakcji oraz 5% błędzie maksymalnym dało próbę badawczą 
równą 368 klientów. Wśród członków grupy zostało przeprowadzone bada-
nie marketingowe (ankieta) metodą PAPI, gdzie zwrotność wynosiła 97 % 
co stanowi 357 badanych. Badanie zostało przeprowadzone w okresie paź-
dziernik/listopad 2020 roku w celu udowodnienia postawionej hipotezy, że 
pomimo pandemii COVID-19 klienci aktywni fizycznie chętnie nabywają 
usługi branży fitness. 

Wnioski badawcze

Wyniki badań pokazują, że:

- przeważającą grupę odbiorców usług branży fitness stanowią w 63% 
mężczyźni - 245 osób, natomiast kobiety 39% - 139 osób;

- na podstawie odpowiedzi na pytanie odnośnie przedziału wiekowego 
ankietowanych stwierdza się, że największe grono klientów branży fitness sta-
nowią osoby w dwóch przedziałach wiekowych tj. 18 - 26 lat - 37% osób oraz 
27 - 35 lat stanowiąc 34% badanych, natomiast najmniejszy procent stanowią 
osoby powyżej 45 roku życia - 10 %;

- dokonując analizy otrzymanych wyników można stwierdzić, że po-
czucie potrzeby uprawiania sportu jest zdecydowanie wyższe u osób wykształ-
conych. Poczucie świadomości uprawiania sportu jest dosyć mocno połączo-
ne z poziomem wykształcenia: 2% grupę stanowili badani z wykształceniem 
podstawowym, następnie 5% - z gimnazjalnym, 21% z zasadniczym zawodo-
wym, 34% - ze średnim oraz 38% z wyższym; 
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- 74% tj. 264 osób deklarowało korzystanie z usług branży fitness 
przed wybuchem pandemii, zaś 26% - 93 osoby nie uczestniczyły w zajęciach 
fitness oraz nie byli członkami siłowni;

- klienci, pomimo pandemii, w znacznej części odczuwają potrzebę ak-
tywności fizycznej: 58% odpowiedziało, że odczuwa taką potrzebę, 39% - że 
raczej tak, 2% - że nie, 3% że raczej nie;

- zdecydowana większość badanych - 78% jest zdania, że pandemia 
zdecydowanie nie powoduje wewnętrznego oporu przed korzystaniem z usług. 
Pozostali - 22% nie może się wypowiedzieć w tej kwestii;

- według 328 osób tj. 92% respondentów funkcjonowanie branży zde-
cydowanie nie powinno zostać wstrzymane podczas pandemii. Zdaniem 3% 
usługi branży powinny zostać wstrzymane, 5% respondentów nie ma zdania 
w tej kwestii;

- według 56% pandemia nie ma wpływu na chęć nabywania usług fit-
ness - odmiennego zdania jest 12% badanych. Pozostałe 32% nie zajmuje 
żadnego stanowiska w tej sprawie;

- wzrosty zakażeń nie będą wiązane z rezygnacją odnośnie chęci naby-
wania usług zdaniem 87% ankietowanych, 2% będzie musiało się wstrzymać 
z decyzją oraz 11% badanych będzie uzależnionych od aktualnej sytuacji pan-
demicznej w kraju;

- najczęstszymi czynnikami wpływającymi na zainteresowanie usługa-
mi branży fitness podczas pandemii są: sceptycyzm wobec pandemii COVID 

- 19, aspekty zdrowotne, atrakcyjne promocje. Inne czynniki, zdaniem ankie-
towanych, mają mniejszy wpływ na zainteresowanie usługami (tabela 1);

- wprowadzone obostrzenia nie stały się przeszkodą dla osób aktyw-
nych fizycznie biorąc pod uwagę „zamrożenie” sektora branży fitness: 68% 
badanych korzystało z usług, natomiast 32% respondentów przystosowało się 
do wprowadzonych zakazów;

- okres pandemii nie wykazuje obniżenia poziomu satysfakcji korzy-
stania z klubów, według 86% badanych. Pozostali stwierdzili, że zmienił się 
poziom satysfakcji w przedziale: bardzo - 4%, średnio - 2%, trochę 8%;

- przedsiębiorstwa, podczas pandemii, skupiają się na tworzeniu atrak-
cyjnych ofert dla swoich klientów, co dostrzega 97% tj. 346 ankietowanych;

- branża oferuje szerszy zakres promocji, dokonuje zmian w polityce 
cenowej oraz oferuje pakiet udogodnień aby zachęcić klienta do rozpoczę-
cia bądź też kontynuacji korzystania z usług. Wśród głównych preferencji 
wpływających na klienta wyróżnia się: promocje na karnety, wszystkie usługi  
w cenie jednego karnetu, liczne promocje na plany treningowe i dietetyczne. 
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Pozostałe czynniki przedstawione są na wykresie (rysunek 1).

Tabela 1. Czynniki wpływające na zainteresowanie usługami branży fitness podczas 
pandemii COVID-19

(ocena: 3pkt – czynnik słaby; 4pkt – czynnik średni; 5 pkt –czynnik mocny)  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Rysunek 1. Rodzaje działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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PODSUMOWANIE

Sektor branży fitness w miejscowości Rybnik jest w fazie rozwoju. Pan-
demia z pewnością stała się największym wrogiem przedsiębiorców. Podsu-
mowując uzyskane wyniki badań można dojść do wniosku, że klienci aktywni 
fizycznie w miejscowości Rybnik w ponad 70 % wykazują chęć nabywania 
usług związanych z branżą fitness podczas pandemii COVID – 19. Badania 
wykazały, że proporcjonalnie do poziomu wykształcenia rośnie świadomość 
potrzeby aktywności fizycznej. Pomimo pandemii klienci nie czują wewnętrz-
nego oporu przed korzystaniem z ofert. W dużej mierze przyczyniła się ona 
do zmiany ofert przedsiębiorstw, jednocześnie wychodząc jeszcze bardziej na-
przeciw swoim klientom, prezentując szereg udogodnień oraz promocji. Za-
mrożenie gospodarski podczas pandemii bardzo niekorzystnie wpłynęło na 
sektor branży fitness, lecz popyt na tego typu usługi można uznać za rosnący.
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WILLINGNESS TO PURCHASE SERVICES  
FROM THE FITNESS INDUSTRY AMONG CLIENTS 

WHO ARE ACTIVE IN SPORTS DURING  
THE COVID – 19 PANDEMIC 

Abstract: The article presents an assessment of the willingness to purchase fitness-related ser-
vices during the COVID-19 pandemic in the Rybnik club organization, taking into account 
the importance of fitness. The author of the article adopted the analysis of the developing 
fitness market in the above-mentioned town, focusing on the group of sports-active clients -  
at the same time stating the thesis that despite the COVID-19 pandemic, physically active 
clients are eager to purchase services from the fitness industry. The article consists of a theoret-
ical and empirical part. The empirical part positively verifies the thesis adopted by the author.

Keywords: undertaking, client, services, pandemic
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BARIERY ROZWOJU PARTNERSTWA 
PUBLICZNO-PRYWATNEGO  

W POLSCE. SZANSE ICH ELIMINACJI

Streszczenie: Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest istotnym sposobem realizacji pro-
jektów infrastrukturalnych w Polsce. Szereg barier wpływa negatywnie na rozwój PPP oraz po-
woduje zmniejszenie zainteresowania inwestorów. W czasie pracy badawczej przeanalizowano 
wcześniejsze badania naukowe i raporty. Przeprowadzone badania literaturowe pozwoliły na 
zidentyfikowanie barier rozwojowych PPP. Bariery sklasyfikowano jako: psychologiczne, edu-
kacyjne, instytucjonalne, prawne i polityczne. W artykule przedstawiono autorskie propozycje 
eliminacji zidentyfikowanych barier rozwojowych.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, PPP, koncesja, zamówienia publiczne, 
bariery

WPROWADZENIE

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło pozyskanie Fun-
duszy Europejskich, dzięki którym nastąpił rozwój infrastruktury oraz pod-
niesienie poziomu usług społecznych. Poprawa warunków życia wywołała 
oczekiwania społeczne co do dalszych zmian. Wiążą się one z dużymi nakłada-
mi finansowymi (Ministerstwo Rozwoju 2017, s. 4). Ograniczenia wydatków 
budżetowych wywołane pandemią covid-19 spowodowały, że wzrosła poten-
cjalna atrakcyjność realizowania inwestycji w formule partnerstwa publicz-
no-prywatnego (PPP). Partnerstwo publiczno-prywatne definiuje się ogólnie 
jako angażowanie sektora prywatnego w przedsięwzięcia publiczne. Długo-
terminową współpracę między sektorem publicznym oraz prywatnym można 
ująć w formie umowy lub utworzenia nowego podmiotu gospodarczego. Wy-
soka efektywność kooperacji sektorów jest efektem dysponowania przez nie 
różnymi możliwościami oraz zasobami (Górczyńska, Kolczyńska 2012, s. 71). 
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Celem pracy jest zbadanie uwarunkowań rozwojowych partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego, zidentyfikowanie istniejących barier oraz przedstawienie 
autorskich propozycji ich eliminacji. Problematyka PPP jest często podej-
mowana przez środowisko naukowe. Pozwoliło to na przeprowadzanie sze-
rokich badań literaturowych na podstawie zagadnień zawartych w książkach, 
periodykach oraz czasopismach naukowych. Istotny wpływ na sformułowa-
ne wnioski miało wykorzystanie badań oraz statystyk zawartych w raportach 
m.in. w Raporcie o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce opracowanym 
przez Centrum PPP.

Podczas badań wykorzystano bazy danych związane z rynkiem polskim, 
prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Bazę Za-
wartych Umów PPP, Bazę Potencjalnych Projektów PPP oraz bazy danych 
związane z rynkiem europejskim, prowadzone przez European Investment 
Bank. W celu porównania stopnia rozwoju PPP w Polsce i w krajach Unii Eu-
ropejskiej korzystano z raportów przygotowanych przez instytucje finansowe 
oraz firmy doradcze.

FUNKCJONOWANIE PARTNERSTWA  
PUBLICZNO-PRYWATNEGO  
W OTOCZENIU GOSPODARCZYM

Podstawowym czynnikiem decydującym o zawarciu umowy PPP są ko-
rzyści płynące dla interesu publicznego z zastosowania tej formy współpracy 
(Zyśko 2012, s. 138). Elementem współpracy sektora publicznego, oprócz 
wniesienia wkładu własnego, może być przeprowadzenie wywiadu społecz-
nego, pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz pro-
mocja samego projektu zwiększająca popyt na usługi świadczone w ramach 
planowanego przedsięwzięcia (Skoczyński 2011, s. 23). Sektor prywatny po-
dejmuje decyzje kierując się przesłankami ekonomicznymi. Podstawowym 
celem partnera prywatnego jest uzyskanie dochodów w określonym czasie. 
Inne korzyści płynące ze współpracy z podmiotem publicznym mają znacze-
nie drugorzędne. Dochody partnera biznesowego zależą głównie od poziomu 
zarządzania i efektywności projektu (Brzozowska 2006, s. 23, 101). Part-
ner prywatny ponosi zazwyczaj odpowiedzialność za działania gospodarcze,  
w których się specjalizuje (Hausner 2013, s. 10).

Partnerstwo publiczno-prywatne jest popularnym modelem finan-
sowania inwestycji w krajach Europy Zachodniej (Zawora 2020, s. 370). 
Brak wiedzy na temat PPP wśród polskich urzędników oraz społeczeństwa 
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powoduje marginalizację tego modelu współpracy. W okresie 2008-2021 zostało 
zawartych 159 umów partnerstwa publiczno-prywatnego, ich wartość wyniosła  
ok. 8 313 mln zł brutto. Najliczniej podejmowana współpraca w ramach PPP 
dotyczy mikro (<5 mln zł) oraz małych (5–40 mln zł) projektów (patrz: tabela 
1.). 

Tabela 1. Projekty PPP w podziale ze względu na ich wartość

Przedział wartości projektu Liczba projektów

Największe (>500 mln) 4

Bardzo duże (100-500 mln) 13

Duże (40-100 mln) 18

Małe (5-40 mln) 55

Mikro (<5 mln) 69

Suma 159

Źródło danych: www.ppp.gov.pl, opracowanie własne.

Firmy doradcze oraz instytucje finansowe wskazują, że projekty PPP 
powinny być inicjatywami o wysokiej kapitałochłonności: 20–100 mln zł 
(Bernatowicz 2014, s. 217). Pozwala ona na uzyskanie prawidłowej struktury 
finansowej projektu – proporcji kosztów niezbędnych do organizacji inwesty-
cji (np. przeprowadzenia analiz due diligence wykonywanych przez instytucje 
zewnętrze) do kosztów realizacji inwestycji. W Polsce projekty, których war-
tość przekracza 100 mln zł stanowią ponad 75% wartości wszystkich realizo-
wanych inicjatyw (patrz: rysunek 1.).

W Polsce realizowana jest duża liczba projektów o niskiej wartości. Od-
różnia to rynek rodzimy od rynku krajów, gdzie PPP jest często wykorzysty-
wane. W 2020 r. średnia wartość transakcji w krajach analizowanych przez 
European PPP Expertise Centre wynosiła 231 mln EUR. W 2020 r. najwięcej 
partnerstw powstało we Francji – 12 oraz w Niemczech – 10. Umowy o naj-
wyższej wartości wynoszącej łącznie 2,8 miliarda euro zawarto w Niemczech 
(European PPP Expertise Centre 2021, s. 2). W Polsce istnieją bariery roz-
wojowe dla PPP, wskazuje na to różnica w częstotliwości podejmowania tej 
współpracy w porównaniu do krajów Unii Europejskiej (patrz: rysunek 2.).
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Rysunek 1. Udział sumy wartości projektów z poszczególnych przedziałów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.ppp.gov.pl

Rysunek 2. Liczba zawiązanych umów w Polsce w latach 2009-10.2021.

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie: www.ppp.gov.pl.
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ANALIZA BARIER ROZWOJOWYCH.  
IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH BARIER

Partnerstwo publiczno-prywatne jest efektywną formą realizacji inwesty-
cji tradycyjnie realizowanych przez sektor publiczny. Wykorzystanie w pełni 
związanych z nim możliwości inwestycyjnych wymaga zrównoważonego oto-
czenia prawnego, politycznego i społecznego. Szczególnie ważna jest też stabi-
lizacja makroekonomiczna (Główka 2010, s. 17, 26). Pomyślny rozwój PPP 
wymaga spełnienia warunków opisanych przez K. Brzozowską (2006, s. 7):

1. Zapewnienie mechanizmu rynkowego w warunkach konkurencyj-
nych, który przekona partnera prywatnego, że jego zaangażowanie przyniesie 
odpowiedni zwrot z wyłożonych środków.

2. Zapewnienie stałych ekonomicznych podstaw prowadzenia 
przedsiębiorstwa.

3. Zapewnienie stabilnego otoczenia politycznego sprzyjającego inno-
wacyjnym rozwiązaniom w zarządzaniu publicznym.

4. Przekonanie lokalnych społeczności o zasadności prowadzenia inwe-
stycji publicznych przez sektor prywatny.

5. Zapewnienie podmiotów publicznych, że świadczone usługi przez 
podmioty prywatne zwiększą zadowolenie społeczeństwa z ich liczby i jakości.

6. Zapewnienie relacji partnerskich między podmiotami publicznymi  
i prywatnymi zaangażowanymi w przedsięwzięcie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków może powodo-
wać ograniczenie liczby inwestycji realizowanych w PPP. Przyczynia się rów-
nież do ograniczenia innych form współpracy między sektorami. Istniejące 
bariery rozwojowe partnerstwa publiczno-prywatnego możemy podzielić na 
(Cenkier 2009, s. 186):

• psychologiczne,
• edukacyjne,
• instytucjonalne,
• prawne,
• polityczne.

Eliminacja barier rozwojowych wymaga prowadzenia przemyślanych 
działań przez władze centralne. Paradoksalnie, powstawanie części barier 
jest wywołane brakiem działań  organów państwowych. W maju 2012 r. zo-
stało przeprowadzone kompleksowe badanie, które miało określić poziom 
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wdrożenia PPP oraz uwarunkowania wpływające na jego rozwój. Zdobyte 
doświadczenia stanowiły cenną wiedzę na temat istniejących słabości i miały 
pomóc w znalezieniu środków ich eliminacji. Raport sporządzony przez Cen-
trum PPP na pierwszych stronach zawiera stwierdzenie (Hausner 2013, s. 6):

[…] rekomendacje w nim [badaniu] sformułowane nie zostały wyko-
rzystane – ani w decyzjach o organizacji i upowszechnianiu PPP, ani  
w decyzjach dotyczących sposobu (metoda tradycyjna versus PPP) 
prowadzenia poszczególnych inwestycji publicznych.

Podkreślić należy również fakt, że od 2012 r. podobne badanie nie było 
powtórzone. Nie nastąpiła ponowna weryfikacja czy wnioski zawarte w ra-
porcie zostały wykorzystane w latach późniejszych. Przegląd recenzowanych 
prac naukowych, raportów i rekomendacji firm consultingowych i instytucji 
finansowych, analiza nowelizacji aktów prawnych oraz ocena informacji za-
wartych w bazach danych wskazały, że od 2012 r. nie nastąpiły istotne zmiany 
wpływające pozytywnie na poziom wdrożenia PPP w Polsce.

BARIERY PSYCHOLOGICZNE

W praktyce gospodarczej stosowanie PPP postrzegane jest jako skom-
plikowane, charakteryzujące się pracochłonnością i czasochłonnością przy-
gotowań oraz długim okresem realizacji samej inwestycji (Hausner 2013,  
s. 12). Powoduje to, że wiele podmiotów publicznych i prywatnych rezygnuje 
z tej formy współpracy. Kolejnym czynnikiem psychologicznym ograniczają-
cym rozwój PPP jest trudność w przełamaniu tradycyjnego modelu myślenia  
i funkcjonujących przyzwyczajeń. Rysunek 3 przedstawia jak urzędnicy oceni-
li kulturowe przygotowanie na zmiany.

Rysunek 3. Kulturowe przygotowanie na zmiany według przedstawicieli instytucji 
publicznych. 

Źródło: Opracowanie graficzne własne na podstawie Herbst, Jadach-Sepioło 2012: s. 16. 
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Czynnikiem ograniczającym liczbę inwestycji prowadzonych w formule 
PPP jest obawa podmiotów publicznych przed nadużyciami ze strony po-
tencjalnych partnerów prywatnych. Manipulacje powodują generowanie 
nieuzasadnionych, dodatkowych zysków oraz deprecjację realizowanego celu 
publicznego (Cenkier 2009, s. 13-15). Zdarzają się one szczególnie często, 
gdy partner biznesowy określa w ofercie koszty realizacji przedsięwzięcia,  
a wymagany poziom płatności wskazany jest w wartości procentowej. Prak-
tyka ta może prowadzić do zawyżania przez podmioty prywatne kosztów re-
alizacji inwestycji i tym samym do sztucznego wzrostu ich wynagrodzenia 
(Skoczyński 2011, s. 78).  Urzędnicy obawiają się realizowania przedsięwzięć 
w formule PPP ze względu na brak praktyki, brak usystematyzowanych roz-
wiązań pozwalających na zabezpieczenie celu publicznego (Bitner 2008, s. 29) 
oraz niewłaściwe wykonywanie projektów publiczno–prywatnych przez sek-
tor prywatny. 

Kolejnym czynnikiem utrudniającym PPP jest społeczny charakter więk-
szości realizowanych inwestycji. Publiczne zaangażowanie polega na włącze-
niu do prac projektowych osób wspierających projekt (stakeholders) (Troja-
nek 1994, s. 9-10). Cechy personalne oraz oczekiwania poszczególnych osób 
mogą wpłynąć za zmianę harmonogramu, sposób oceny przedsięwzięcia oraz 
jego integralność. Niekorzystny wpływ zaangażowania społecznego może 
przejawiać się naruszeniem spójności inwestycji oraz zmianą koncepcji pro-
jektowej, która przestanie odpowiadać pierwotnie zakładanej misji społecznej. 
Działania takie mogą być nieumyślne – próba wprowadzania dodatkowych 
wartości humanistycznych –  lub umyślne – kierowanie się interesem party-
kularnym.  Istotne jest również tworzenie się grup nacisku w ramach których 
uczestnicy mają wspólne oczekiwania. Zaangażowanie społeczne może też 
być czynnikiem pozytywnym. Część banków komercyjnych traktuje zaanga-
żowanie społeczne jako dodatkowy czynnik zmniejszający ryzyko związane  
z projektem. Silne poparcie społeczne przedsięwzięcia może ograniczyć próby 
powstrzymania jego realizacji. Skutkuje to obniżeniem ceny udzielanego kre-
dytu (Brzozowska 2006, s. 76-79).

BARIERY EDUKACYJNE

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego jest hamowany przez brak 
niezbędnych informacji. W Polsce inwestycje w formie PPP wciąż są reali-
zowane sporadycznie. Utrudnia to budowanie dobrych wzorców i budzi wąt-
pliwości u potencjalnych partnerów biznesowych co do opłacalności PPP. 
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Brakuje też inicjatyw pionierskich, które pomogłyby pokonać barierę psycho-
logiczną i sprzyjałyby upowszechnianiu wiedzy (Cenkier 2009, s. 188-189).

W celu zwiększenia dostępności danych powinna zostać utworzona pań-
stwowa baza informacyjna, która umożliwiałaby racjonalne planowanie i re-
alizowanie inwestycji zgodnie z przepisami prawa. Powszechna dostępność in-
formacji mogłaby wpłynąć pozytywnie na zoptymalizowanie podpisywanych 
kontraktów (Brzozowska 2006, s. 86). Brak opisywanej bazy informacyjnej 
spowodowany jest częstotliwością nowelizacji prawa polskiego, nagminnym 
pokrywaniem się pojęć miedzy ustawami oraz samą złożonością inwestycji 
angażujących kapitał prywatny, co implikuje potrzebę uwzględniania licznych 
ustaw. Wskazana niezbędna obszerność bazy informacyjnej wpływałaby z ko-
lei negatywnie na jej użyteczność. 

PPP jest często postrzegane przez podmioty publiczne jako odmiana za-
mówienia publicznego lub prywatyzacji. Niezrozumienie jego specyfiki po-
woduje ograniczenie korzystania z tej formy współpracy (Skoczyński 2011, 
s. 14). Jest ono również eliminowane już na etapie projektowania inwestycji 
ze względu na brak statystyk dotyczących kosztów prowadzenia inwestycji  
w PPP oraz w drodze tradycyjnej. Pełne wykorzystanie potencjału partner-
stwa publiczno-prywatnego wymaga dostępu do informacji dotyczących PPP 
zarówno z rynku krajowego jak i rynków zagranicznych. Podmioty prywatne 
wskazują również, że podmioty publiczne często mylnie prognozują ryzyko 
oraz możliwości, wynikające ze współpracy dla partnera biznesowego. Za-
kładają one zbyt wysoką popularność usług, przez co zlecenia spotykają się  
z mniejszym odzewem ze strony podmiotów prywatnych (Bernatowicz 2014, 
s. 218). Pomocne byłoby przestrzeganie „dobrych praktyk partnerstwa” oraz 
stosowanie przejrzystych procedur.

Poruszone kwestie wskazują na niski stan wiedzy urzędników na temat 
PPP. Centrum PPP w Raporcie o partnerstwie publiczno–prywatnym sformuło-
wało następujące wnioski co do respondentów – urzędników1:

1 Dane zaczerpnięte z: Raportu z badania wśród wybranych podmiotów publicznych – przepro-
wadzenie badania wśród wybranych podmiotów publicznych o charakterze zarówno ilościo-
wym, jak i jakościowym na łącznej próbie n=399 , w tym próbie celowej – z doświadczeniem  
w zakresie PPP n=48 (styczeń – kwiecień 2012), Raportu z badania wśród polskich przedsię-
biorców – na próbie warstwowo-losowej (n=950) oraz próbie celowej n=50 – realizujących PPP 
(styczeń – kwiecień 2012). Badanie prowadzone było w okresie wrzesień 2011 – maj 2012 r. 
przez ekspertów konsorcjum GfK Polonia Sp. z. o.o., Fundacja Centrum PPP, PKPP Lewiatan, 
Pracownia Badawcza Monitor.
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a) 89% słyszało o PPP, z czego w praktyce stosowało je jedynie 4%. 
Rysunek 4. pokazuje stopień zaznajomienia się ankietowanych z tą formą re-
alizowania inwestycji.

b) osoby, które słyszały o PPP w 53% określają swoją wiedzę jako prze-
ciętną, natomiast aż 35% określa ją jako małą lub bardzo małą, tylko 11% 
posiada bardzo wysoki poziom wiedzy.

Rysunek 4. Stopień zaznajomienia się urzędników z formułą PPP. 

Źródło: Opracowanie graficzne własne na podstawie: Herbst, Jadach-Sepioło 2012: s. 51.

Brak zrozumienia działania PPP ma istotny wpływ na postrzeganie tej 
formy współpracy przez społeczeństwo. Powszechne jest przekonanie o wyż-
szym koszcie inwestycji, nieefektywnym wykorzystaniu finansów publicz-
nych oraz wiara, że korzystanie z usług sektora prywatnego będzie wiązało się  
z ponoszeniem przez użytkowników dodatkowych opłat (Cenkier 2009,  
s. 187-188; Zysnarski 2003, s. 45). Władze publiczne, obawiając się krytyki, 
unikają tej metody realizowania przedsięwzięć. Statystyki dowodzą jednak, że 
obiekty realizowane w PPP pozwalają na obniżenie kosztów o 15-17% (Hau-
sner 2013, s. 11).

BARIERY INSTYTUCJONALNE

Odpowiednie otoczenie instytucjonalne jest niezbędne do osiągnię-
cia korzyści z zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego. Powszechną 
praktyką w państwach aktywnie wykorzystujących PPP jest powołanie pod-
miotu, który specjalizuje się w nadzorowaniu i koordynacji działań w ramach 
partnerstw. Organ jest zazwyczaj ulokowany w strukturze administracji rzą-
dowej, co ułatwia nadanie mu odpowiednich kompetencji i podkreśla zaanga-
żowanie rządu w rozwój PPP (Hausner 2013, s. 24-25)

W 2004 r. władze zamierzały powołać do życia Centrum PPP S.A. 
lub inną instytucję budżetową, która zajmowałaby się upowszechnianiem 
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informacji oraz dobrych praktyk. Jednak w uchwalonej ustawie z 2005 r. zre-
zygnowano z tego projektu. Działania te, w intencji ustawodawcy, miały nie 
dopuścić do nadmiernego zbiurokratyzowania formuły partnerstwa publicz-
no-prywatnego (Instytut PPP 2006, s. 10). Niestety brak takiej jednostki do-
prowadził do powstawania nieprawdziwych informacji o PPP oraz powszech-
nego niedoinformowania.

Po 2007 r., w którym nastąpił kryzys gospodarczy, wzrosło zaintere-
sowanie tematem PPP władz oraz instytucji pozarządowych. W 2007 r. 41 
podmiotów (banków, kancelarii, firm doradczych, …) wzięło udział w zało-
żeniu Centrum PPP, którego celem była promocja tego modelu współpracy 
oraz opracowywanie standardowych umów i procedur mających skrócić czas 
przygotowania projektów. Cenną działalnością tego podmiotu było zbieranie, 
analizowanie i upowszechniania doświadczeń krajów gdzie PPP rozwija się 
pomyślnie. W 2011 r. została założona, z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego (obecnie Platformę prowadzi Ministerstwo Funduszy i Polity-
ki Regionalnej), Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jej zadaniem 
było wypełnienie istniejącej luki w zakresie pomocy administracji rządowej we 
wdrażaniu projektów PPP. Kolejną instytucją jest niezależny Instytut Partner-
stwa Publiczno–prywatnego, założony w 2011 r., który wspiera administra-
cję samorządową oraz rządową w tworzeniu planów rozwoju infrastruktury. 
Główną działalnością instytutu jest prowadzenie akcji edukacyjnych, w tym 
również wydawanie czasopisma Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych 2.

Na stronie www.ppp.gov.pl publikowane są Baza Potencjalnych Projek-
tów PPP i Baza Zawartych Umów PPP prowadzone przez  Ministerstwo Fun-
duszy i Polityki Regionalnej. Bazy te stanowią źródło informacji na temat 
liczby, rodzaju, zakresu, skali i lokalizacji realizowanych oraz planowanych 
inwestycji PPP w Polsce. 

BARIERY PRAWNE

Czynnikiem skutecznie ograniczającym rozwój partnerstwa publicz-
no–prywatnego jest niesprzyjające środowisko prawne. Rząd powinien dążyć 
do nadania przepisom takiej formy, która pozwalałaby na optymalny rozwój 
PPP uwzględniając panujące w kraju tradycje oraz przyzwyczajenia społecz-
ne. Niestety postulat może pozostać nie spełniony ze względu na trudność 
w kształtowaniu przepisów: aby nie dopuszczając do niejasności pozwalały 

2 Ostatnia publikacja magazynu nastąpiła w 2019 .r, wciąż prowadzona jest strona internetowa 
https://forumppp.pl/
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na szerokie możliwości stosowania. Dodatkową uciążliwością jest złożoność 
regulacji prawnych związanych z realizacją PPP – od procesu przygotowaw-
czego i wyboru partnera, przez uzyskanie pozwolenia na budowę aż do kon-
traktów wykonawczych. W opinii partnerów publicznych bariery prawne są 
najistotniejszym czynnikiem ograniczającym liczbę podejmowanych projek-
tów (Borowiec 2017, s. 71).

Zapisem który może być postrzegany jako niekorzystny przez potencjal-
nego partnera prywatnego jest art. 145 prawa zamówień publicznych:

Art. 145. 1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powo-
dującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach. 2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wy-
konawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wy-
konania części umowy.

Istnienie tego zapisu zdecydowanie zwiększa ryzyko leżące po stornie in-
westora prywatnego. Naraża go m. in. na poniesienie strat finansowych, które 
są związane z wykonanymi już pracami. 

Obawę i niepokój partnera biznesowego może budzić art. 8 ustawy  
o PPP, zapewniający podmiotowi publicznemu prawo wykonywania bieżą-
cych kontroli realizowanego przedsięwzięcia. Pojęcie kontroli nie zostało zde-
finiowane w omawianym akcie prawnym, przez co może być ono mylone  
z nadzorem. Nadzór jest pojęciem o szerszym znaczeniu obejmującym za-
równo pojęcie kontroli, jak i możliwość bezpośredniej ingerencji w działania 
podmiotu nadzorowanego (Sołtysiński i in. 2002, s. 429). Kontrola nie do-
puszcza bezpośredniej ingerencji partnera publicznego w działania partnera 
prywatnego. Kontrola, zgodnie z doktryną prawa administracyjnego material-
nego, obejmuje badanie zgodności działalności partnera biznesowego z posta-
nowieniami zapisanymi w umowie PPP. Dopiero stwierdzenie nieprawidło-
wości może powodować zastosowanie kar dyscyplinarnych (Skoczyński 2011,  
s. 168). Niemożliwość nadzorowania całego procesu może budzić obawy part-
nera publicznego, ponieważ upadek partnera prywatnego stanowi zagrożenie 
dla całego przedsięwzięcia (Hausner 2013, s. 12).

Dyskusyjny jest również jeden z etapów procedury wyboru part-
nera prywatnego. Polski ustawodawca zauważa, że przygotowanie oferty 
może wiązać się ze znacznymi kosztami, dlatego dopuszcza możliwość aby  
w przypadku inwestycji o dużym stopniu skomplikowania lub wymagających 
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specjalistycznych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, podmiot pu-
bliczny rekompensował wszystkim oferentom część nakładów związanych  
z przygotowaniem oferty. Możliwość ta wydaje się być atrakcyjna z punktu 
widzenia potencjalnych partnerów biznesowych, jak i  partnera publicznego, 
który może dzięki temu otrzymać lepiej opracowane oferty. Prawdopodobne 
jest również, że podmioty, które wahały się czy złożyć ofertę, zdecydują się na 
to z uwagi na okazany szacunek i dbałość sektora publicznego. Rozwiązanie 
to może jednak powodować nadużycia przez sztuczne podwyższanie kosztów 
w składanych ofertach. Wiąże się to również z niezadowoleniem opinii pu-
blicznej, które zawsze towarzyszy możliwym do uniknięcia, a nie unikniętym 
wydatkom (Instytut PPP 2006, s. 38-39). 

BARIERY POLITYCZNE

Uwarunkowania polityczne mają bezpośredni wpływ na sytuację go-
spodarczą kraju i związane z nią decyzje inwestycyjne. Nieodpowiedzialne  
i nieetyczne działania polityków stanowią zagrożenie dla efektywności funk-
cjonowania rynku. Bariery polityczne zostały uznane za najistotniejsze przez 
potencjalnych wykonawców (Borowiec 2017, s. 71). Szczególnie niebezpiecz-
ne mogą być działania partii politycznych koncentrujących się na utrzymaniu 
władzy:

•	 próby dostosowania czasu realizacji inwestycji do czasu trwania 
kadencji,

•	 opieranie decyzji inwestycyjnych na przesłankach politycznych.

Projekty infrastrukturalne charakteryzują się wysoką złożonością, kapita-
łochłonnością oraz czasochłonnością. Czas jednej kadencji jest często niewy-
starczający dla zakończenia inwestycji popredzonej długotrwałymi ustaleniami, 
negocjacjami oraz zawieraniem umów. Powoduje to niechęć polityczną do 
dużych projektów i wybieranie programów „małych kroków” (Rosik 2006,  
s. 156). Działanie takie skutkuje brakiem kompleksowych rozwiązań i częstymi 
zmianami strategii rozwoju. Przekłada się to na zwiększenie końcowych 
kosztów realizacji inwestycji. Dodatkowo brak kompleksowych modernizacji 
infrastruktury prowadzi do stopniowego pogarszania się jej stanu.

Tendencją alternatywą jest pospieszne realizowanie inwestycji w celu za-
kończenia ich przed upływem kadencji. Uchybieniami, które towarzyszą takie-
mu procesowi są niepoprawnie i niedokładnie wykonane analizy: ekonomicz-
ne, finansowe i społeczne. Mogą one skutkować wyborem nieodpowiednich 
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rozwiązań, często inspirowanych inwestycjami zagranicznymi bez krytyczne-
go spojrzenia na istniejące między krajami różnice np. klimatyczne. Chęć po-
spiesznego zakończenia inwestycji powoduje również wybieranie firm realizu-
jących inwestycję najszybciej, przy zmniejszeniu wagi innych czynników np. 
jakości proponowanych rozwiązań i standardów wykonawczych. Tak prze-
prowadzona inwestycja zostanie dostrzeżona przez opinię publiczną. Krytyka 
projektu naruszy zaufanie do podmiotów prywatnych realizujących inwesty-
cje celu publicznego (Brzozowska 2006, s. 80-81).

Działaniem, które może spowodować realizację inwestycji nierentow-
nych lub niepotrzebnych, jest składanie obietnic przedwyborczych. Krystyna 
Brzozowska (2006, s. 82) podaje przykład obietnicy wybudowania autostrady 
na terenach, gdzie natężenie ruchu kołowego jest niewielkie. Następstwem bę-
dzie próba udowodnienia efektywności nieefektywnego projektu, która spo-
woduje znaczne straty budżetowe w przyszłości. Innym przykładem wpływu 
przesłanek politycznych na decyzje inwestycyjne jest kontynuowanie nieefek-
tywnych inwestycji w obawie przed utratą stanowisk (Hausner 2013, s. 10).

Kluczową barierą dla realizacji inwestycji w formule PPP jest brak 
transparentności życia publicznego, w tym finansów publicznych (Hausner 
2013, s. 19). Projekty PPP są postrzegane jako przedsięwzięcia wysokiego 
ryzyka o korupcjogennym charakterze. Potęguje to uzasadnione obawy po-
tencjalnych partnerów biznesowych i niechęć do tej formy współpracy (Cen-
kier 2009, s. 82). Czynnik ten jest trudny do wyeliminowania ze względu na 
powiązane z nimi możliwe konsekwencje prawne w stosunku do urzędników 
oraz zarządów firm. Zwiększenie stopnia transparentności można osiągnąć 
przez włączenie do procesu  uruchamiania i funkcjonowania partnerstwa 
publiczno-prywatnego środków masowego przekazu, organizacji konsumenc-
kich oraz organizacji pracowniczych. 

PODSUMOWANIE

Eliminacja wskazanych w pracy barier mogłaby się przyczynić do zwięk-
szenia liczby inwestycji publicznych realizowanych w formie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Niezbędne są działania rządowe wykorzystujące przykła-
dy dobrych rozwiązań wypracowanych przez kraje Europy Zachodniej.

Wykorzystanie tej formy współpracy jest ograniczone przez czynniki 
psychologiczne. Ograniczenia natury psychologicznej są szczególne istotne ze 
względu na trudności związane z ich przezwyciężeniem. Ich eliminacja wy-
maga jednoczesnego przeciwdziałania pozostałym barierom: edukacyjnym, 
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instytucjonalnym, politycznym oraz prawnym. Wokół partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego narosło wiele nieprawdziwych informacji, które utrud-
niają jego ocenę oraz powodują niechęć opinii publicznej. Podstawowym 
działaniem powinno być upowszechnianie tej formy współpracy poprzez 
działania edukacyjne. Dobrym przykładem może być akcja PPPportalu.pl  
z 2012 r. Partnerstwo Publiczno-prywatne – pytanie, prawnik, porada. Bezpo-
średnim celem akcji było upowszechnianie wiedzy na temat PPP wśród pra-
cowników jednostek samorządowych. Efektem działań było opublikowanie 
poradnika odpowiadającego na 90 najczęściej zadawanych pytań.

Bariery psychologiczne wynikają m. in. z obaw urzędników przed poten-
cjalnymi nadużyciami ze strony podmiotu prywatnego. Działaniami, które 
mogą ograniczyć manipulacje dotyczące wysokości składanych ofert, są: okre-
ślenie przez podmiot publiczny maksymalnej wysokości kosztów inwestycji 
oraz dobór wag oceny kryteriów ofert, który wykluczy opłacalność zawyżania 
kosztów. Na etapie prowadzenia inwestycji należy wprowadzić mechanizmy 
szczegółowo kontrolujące koszty ponoszone przez partnera biznesowego.

Brak transparentności życia publicznego rodzi obawy obu stron poten-
cjalnej umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Najistotniejsze jest budo-
wanie wizerunku jednostek samorządu terytorialnego jako stabilnego partne-
ra. Wzrost zaufania można osiągnąć poprzez angażowanie środków masowego 
przekazu, organizacji konsumenckich, pracowniczych oraz pozarządowych. 
Organizacje pozarządowe często charakteryzują się aktywnością oraz szybko-
ścią działań.

Bardzo istotne jest zapewnienie stabilnego otoczenia prawnego, które bę-
dzie pozwalało na pełne wykorzystanie gospodarczego potencjału PPP. Pod-
stawowym działaniem powinno być uzgodnienie zapisów ustawy o PPP oraz 
prawa zamówień publicznych. Istotne jest również ujednolicenie interpretacji 
poszczególnych zapisów ustawy o PPP oraz nie dopuszczanie do pojawiania 
się odrębnych interpretacji. Ponownego sformułowania wymaga artykuł od-
noszący się do „kontroli” wykonawców projektów.

Pozytywne efekty można również osiągnąć prowadząc stałą analizę 
funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego oraz publikując wyniki. 
Przedstawienie opinii publicznej udanych realizacji projektów w ramach PPP 
może zmienić nastawienie poszczególnych podmiotów. Do promowania PPP 
powinny zostać wykorzystane zarówno media tradycyjne jak i społecznościo-
we. Stworzenie bazy z pakietem wzorcowej dokumentacji niezbędnej przy re-
alizacji projektów o różnym charakterze może w znacznym stopniu ułatwić 
prace w ramach wstępnego etapu przygotowania przedsięwzięcia. Można 
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połączyć te działania z organizacją regularnych szkoleń prowadzonych przez 
praktyków, które mogłyby służyć jako forum wymiany doświadczeń. Rozsze-
rzenie wiedzy i umiejętności urzędników skutkować będzie formułowaniem 
bardziej przejrzystych procedur oraz częstszym przestrzeganiem „dobrych 
praktyk”. Korzystne byłoby też promowanie negocjacji oraz dialogu pomię-
dzy poszczególnymi partnerami.

Czynnikami skutecznie hamującymi rozwój partnerstwa publiczno-pry-
watnego są przyczyny polityczne. Partnerstwo publiczno-prywatne wymaga 
stabilnego otoczenia politycznego – możliwości kontynuowania realizacji 
długoterminowych inwestycji przez kilka kadencji. Ze względu na swoją zło-
żoność, zaangażowanie wielu osób w połączeniu z pobudkami personalnymi  
o emocjonalnym zabarwieniu, bariera ta jest bardzo trudna do eliminacji. 
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BARRIERS TO DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP IN POLAND.  

THE POSSIBILITIES OF REMOVING BARRIERS

Abstract: Public Private Partnerships (PPPs) have become an increasingly important method of 
delivering infrastructure projects.  In Poland a number of barriers influencing the implementa-
tion of PPPs caused diminishing interests of investors. The paper adopted past research studies 
and documentary reports as a means of identifying the barriers to PPPs implementation. The 
barriers are categorized by psychological, educational, institutional, legal and political factors. 
The paper presents original proposals for the elimination of identified development barriers.
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