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Przedmowa

Ciągle zmieniający się świat stawia przed naukami ekonomicznymi, coraz to nowe wyzwania. Szczególnym czynnikiem zmian, jakie obserwowaliśmy
w trakcie ostatnich miesięcy była pandemia Covid-19. Autorzy w swoich pracach skupili się na przedstawieniu roli transportu w największej aglomeracji
w kraju oraz zmian, jakie zaszły w poprzez nałożenie obostrzeń związanych
z Covid-19 na funkcjonowanie transportu zbiorowego w Polsce. Publikacja
przedstawia również szeroko zakreśloną tematykę rozwoju zjawiska ekonomii
współdzielenia w Polsce w latach 2017-2019 na przykładzie organizacji transportu i zakwaterowania, podejmując próbę wyjęcia przed nawias zagadnień,
nie zawsze zauważonych w skali całego kraju i bardzo szeroko je omawia.
Niezmiernie ważną rolę w gospodarce pełni również czynnik ludzki.
W ostatnich latach bardzo szybko rozwijający się sektor IT wykazuje coraz
to większe zapotrzebowanie na efektywnych pracowników. Ten specyficzny
rynek pracy przyciąga bardzo wysokimi zarobkami. Jednak jak skutecznie
wpływać na pracownika, aby pracował efektycznie? Odpowiedź na to pytanie udzieliłą autorka artykułu - Motywowanie pracowników firm z branży IT,
która mierzy się z problemem braku odpowiedniej kadry w branży.
Przedstawiony w monografii dobór autorów pozwala żywić nadzieję,
iż książka jest urozmaicona, zarówno pod względem stylu, jak i treści oraz że
zainteresuje Czytelnika i tym samym możliwie dobrze spełni swoją funkcję.

Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego
Kinga Mozgiel-Wiecha
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Tomasz Słapczyński
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Economic competition
between States in Modern
International Environment

Abstract: Economic competition in a process which appears as an effect
of states existence. That is mean that the states are struggling to regain
advantage in the international arena. it manifests itself in both economic and cultural area. A strong state wants to be stronger and have
influence on the surroundings in order to influence other States. Even
when it comes to international cooperation, the states compete with
each other, you can also see them in international forums where representatives of different states sometimes have different opinions despite
the desire to achieve a common goal.
Keywords: Economic competition, international cooperation, international relations, economic relations between States

International relations
and economic development
It is important, that international relations have an invaluable impact on
the functioning and development of not only countries but also international
organizations. The classification of international organizations is used to organize, but also shows differences depending on the criteria adopted and the
profile of activity. International organizations can be divided into different
categories. Based on the criteria of the legal nature of members, the organizations are divided into two groups, international and intergovernmental
organizations, whose members are states represented by governments and
9
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international non-governmental organizations. Members of the organization
may be various types of associations whose subject of matter may be various
issues. The organization’s geographical coverage criterion makes it possible
to distinguish international - global and regional organizations. Global organizations are, for example, the United Nations (UN). International regional
and group organizations are, for example, EBRD, the Council of Europe, the
African Union, the European Union, etc.
The need to create arises from the existence of global problems (economic, political, etc.) that require international cooperation to solve them.
At the beginning of the creation of international organizations, it was primarily a matter of caring for peace between states, in recent decades more organizations were created to deal with economic and social problems. It should
be noted, that regional and group organizations are distinguished by a limited
geographical coverage of their members, which means that they can specify
their activities in a given geographical area. Countries that meet the requirements of regional organizations are those that meet geographical criteria.
It should be emphasized that, in accordance with Chapter 8 of the United
Nations Charter on Peace and International Security, it is possible to conclude agreements and create regional organizations, provided that they comply
with the purpose and principles of the United Nations. The second criterion for classifying international organizations is the criterion of organization:
with general objectives such as the United Nations, the European Union, etc.,
and specialized organizations dealing with more narrowly defined problems.
Such as the former, regulate a very wide spectrum of social phenomena and
processes, the scope of their activities is very wide.
For specialized organizations, the scope of activities is not so wide.
Particular organization can focus on economic, political, military, economic
or cultural problems or technical problems. Those applying the criterion of
authority can distinguish between organizations with a high degree of authority (European Coal and Steel Community or European Union). Most of
the existing international organizations are coordinating, i.e. organic possibilities for influencing Member States, their decisions are not binding, they are
a kind of recommendation. In contrast, Council decisions in the form of
regulations and directives are binding on UN member states1.

M. Pietraś, Organizacje międzynarodowe [in:] M. Pietraś (Ed.) Międzynarodowe stosunki polityczne , Lublin 2007, s. 94.

1
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International organizations are also a subject of political economy.
The world is undergoing rapid transformation. Globalization produces qualitatively change in the global organization of capitalism, the nature of the state
and state-society and international relations economic relations2.
Global management
Management is the process of in which individuals, working together in
groups, efficiently accomplish selected targets. Managing means also planning,
organizing, staffing, leading, and controlling. Those are classical elements of
management steps. Management applies to any kind of organization, also
International organizations and NGO''s. That is true that origin of management has business approach but also administrative. Managing is concerned
with productivity, which implies effectiveness and efficiency3.
In recent years, a new phenomenon of global governance has emerged
in international political relations. Often referred to as "governing". Without
government, the perception of management globalization processes determines the proper and full analysis of the position and functions of all entities
involved in contemporary international relations. Global management processes are a phenomenon derived from the changing international environment
and constitute a specific trajectory for the functioning of international non-governmental organizations and other non-state participants in international
relations. Learning about their scope and analyzing their implementation scenarios explains the potential for the path of evolution of the international political environment. In moving away from the state approach to management,
which decreases in the international environment from the conceptual management of global patterns, practice of this management is to define concepts
and global management. GM is a process based on empirical assumptions,
hence there is no universal definition of global management In the terminology of international relations. This term is derived from the general concept
of management, there is a general tendency to interpret the phenomenon of
management as determining the order of stability or the typology of political
economic management. The definitions of management depend on the entity
that defines them. The George A. Boyne defines management as an individual
and institutional whole public and private management and representation of
The Oxford Handbook of International Relations…, 2008, s. 40.
H. Weihrich, Heinz, H. Koontz, Management: a global perspective, Publ. McGraw-Hill Education (Asia) 2004, p. 4.
2

3
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the process of managing common interests are formal institutions of the regime and informal associations of interest groups that together have the power
to act on behalf of the entire international community.
Secondly, international financial organizations as The World Bank and
Inter National Monetary Fund perceive the concept of management as a special economic and political rules, which is directly identified with the process
of creating the development and promotion of democracy and conditions
of exercising power and free market in the theory of international relations.
There is also a systematic approach to the management problem, specializes in
making joint decisions in the interest of the entire international community,
composed of various groups on such a defined system. In practice it consists
of many forms of management contributing to the original ancient forms of
organization of state structures of medieval Europe, through basic contemporary forms of state organization and termination of organizational structures
global cooperation at the economic, social and political level, regardless of the
conditions for the development of management processes. The management
system, which consists of all processes, has three key roles in the international
environment. First, the management system guarantees the security of participants in international relations through compromise sanctions replacing
security rules and procedures, as part of preventive measures against internal
conflicts and external threats. Secondly, the system of managing economic
regulations, the distribution of social goods, the purpose of collective management at the economic and social level, is to optimize the standard of
living, while maintaining a balanced distribution of goods, especially needs.
The management system performs the function of political citizenship, this
system determines the organization of the controlled environment, creates
the institutional arm of society civil. The essence of this system are important
management structures, because they define identity groups and their members, while maintaining the cultural and ethnic resilience of the entity, that is
the essence of collective cooperation. The appearance of the formation of globalization process is explained by the effect of transformation of management
processes taking place only at international level.
Conditioning the evolution of globalization processes will be a degree
of change in the international environment. A lot of new international problems appears that challenge traditional forms of management. The increase
in the number and diversity of active participants in international relations,
i.e. the division into new challenges of the 21st century, technological revolution, globalization processes and the end of cold war. In the context of these
12
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factors, international management structures and mechanisms are undergoing
transformation to increase the effectiveness of the global management. Threat
is developing as a result of the progressing dynamics of international environmental variability. The essence of global management is not building global
government, but creating international governance and international organizations, taking into account the equal participation of international civil society. Functioning of such a corporate plan on a global scale, which is needed in
relation to the mechanisms of global management experts, the management
committee formulates mandatory requirements, guarantees the effectiveness
of the global management process. The global management mechanism due
to the complex the internal structure must reflect the democratic division
of competences in the face of the structure. It must developed adaptability,
i.e. it must be flexible and open to new challenges of the international environment. The subject of controversy in unequal relations is the practical equal
legal position of all entities involved in globalization management processes.
Dynamics and variability of global management processes shape a new vision
and concept of global management in which global practice is slowly emerging
of management. Currently there are two visions of global management, multilateralism developed on the European continent and unilateralism promoted
on the account of the North American continent. In international relations,
both versions are implemented simultaneously, as evidenced by contemporary US foreign policy and integration processes in the European Union. For
comparison, the concept of their main assumptions for international organizations should be presented. The concept of multilateralism has a special
role because it is paternalistic. In particular the United Nations system, which
is a complex of pioneering organizations whose activities initiated the process
of collective control, international cooperation phase in the field of collective control development was only at the intergovernmental level. Today the
result of changing international environment of active cooperation requires
the involvement of non-state actors, which had been already mentioned
in the global economic forum UN Secretary General Kofi Annan in 1990.
Priorities of global management between various actors of international relations is ongoing, the process is open in time, characteristic of this phenomenon is its location in space, specificity of participants. In global management
is conditioned by many entities conducting global management, controlled in
a global cross-border space, and their final shape consists of coordinated activities of local and regional space. International global entity threatening every sphere of life and activities of participants seriously. Diversity is occupied
13
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by global management proportional to the number and diversity involved
in the dispute with the universal scenario of the international entity, for the
proper development of global management 4.
As A. Moraczewska state, global management system decreases level of
formalization of the world structures, decrease level of conflicts of particular
interests of the states5.
Summarizing, according to P. Dracker a subject of management is multi-dimensional. It is first discipline in its own right. Management is not just
common sense codified experience. It is organized body of knowledge, which
helps organizations functioning 6.
Globalization processes
and the economic development of states
Globalization processes are becoming a new area of regulatory decisions
and activities within international political relations. They are objective processes introducing at an amazing pace the radical qualitative new changes in
the functioning of the international community. It has become very often
used and even abused in politics of describing and explaining the increasingly
complex international reality after the end of the Cold War and the changes
taking place in it. A new view is formulated that in the conditions of their current intensity it is entering a period of fundamental historical transformation
comparable to the industrial revolution. On the other hand objective globalization processes like probably no other are a source of radically frequent
emotionally expressed assessments. For some, they are a catalyst for civilization advancement driving the fast technological and economic development.
An integrated universal community is based on more equitable distribution
of what mankind creates. Direct local unification in culture and a threat
to national identities can be seen as a tool of American world domination.
The scale of changes caused by the international community and process
of globalization in the contrast of emotionality, become an important but
intriguing area of analysis of international political relations. These processes
are factors of changes taking place in the international community and then
the subject of decisions and actions within international political relations.
A. Natorska- Michałowska, Koncepcja procesów globalnego zarządzania [in:] Międzynarodowe
stosunki polityczne …, p. 274–292.
5
A. Moraczewska, The changing interpretation of border functions in international relations,
Revista Română de Geografie Politică, Year XII, no. 2, 2010, p. 332.
6
P. Drucker, Management, London 1974, p. 11-12.
4

14

ECONOMIC COMPETITION BETWEEN STATES ...

The subject of the analysis should be a definition of the essence and the specifics
of globalization processes as a variable dynamizing the international environment. Indication of the scope of this phenomenon, determining whether we
deal with one globalization or with many globalizations in which there are
actually common features. Third, identification of changes occurring in the
international community as a result of globalization processes, and precisely
changes related to functioning of the international environment, the concept
of globalization probably appeared for the first time in the webster dictionary
published in 1961. the meaning was earlier, because at the end of the 19th
century, the concept of globalization appeared in English. It became a concept
often used and even abuse serving to explain humanity. Defining the essence
of globalization processes is also a source of controversy. Robertson pointed
out that it is a process of comprehensive interpretation of global national local
and regional aspects of social life. Another definition describes globalization
as a process of thickening the bond of influence on a global scale which consists in intensifying the global flow of capital of goods of people information.
Globalization processes should be included primarily in terms of a new quality
of the social environment. It was create in social behavior and processes take
place. Its essence is not only the global scope, the essence of the new quality of
social life created by globalization processes should be seen in the compression
of space-time mechanism, this means that in the international community
there have been phenomena and processes for distances of physical space. The
function take a clear location in the indefinite series and space of the globe.
This view is widely divided in the scientific literature. Giddens even wrote
about the introduction of 4 dimensions of social space 7.
The end of the Cold War and real process of globalization has opened
up a test and refine general theories of international relations. Using the theory of structural realism, institutionalism and liberalism, The Post-Cold War
International System checks how major powers responded to the collapse
of the Soviet Union and developed their foreign policies over the period of
post-Cold War transition. The democratic peace has begun to generate powerful socialization effects, due to create of liberal democratic states since the
end of the Cold War. The trend has produced the similar pattern that classical
realists have interpreted as 'bandwagoning' within a unipolar power structure. Case studies of Germany, China and Japan identified as key states with

7
M. Pietraś, Bezpieczeństwo międzynarodowe [in:] Międzynarodowe stosunki polityczne …,
p. 350.
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the potential to challenge US dominance, provide evidence to support the
qualification of international change. The end of the Cold War was an important historical point in the development of world politics with fundamental
implications for the basic way, which the dynamics of the international system are understood8.
Its necessary that IO to function independently should have their own
source of income. In contrast what can be observed in development banks
activity, which support aid, most international financial institutions are profit-making (for example EBRD, Regional Development Banks, World Bank).
Most of the institutions have been succeeded in building up substantial Capital and reserves which not only from a capital stock for harder times but also
strengthen their negotiating position in relation to member countries. The
position of the OECD, which has no source of income, (besides publications)
is weaker, in many respects, than that of the Bretton Woods.
Next very important factor for the success of international organizations
is the way of decision-making process, how its regulated. Most financial institutions uses procedures where votes depend on the economic and financial
position of individual State. The vote is often linked to the relative financial
contribution, in that way that countries with the biggest economic power
make the largest financial contribution, receiving in return a stronger voice
in the policy of the participated institution. Prakticly, this appears to work
well for the economic powers, and also indirectly for the world community.
A system of ‘one country, one vote’ would give too much say by debtors. There would then be a serious risk of over-lavish credit, and the creditor countries
supplying the money would be used to often. The international institutions
are making decisions based on weighted votes are functioning more efficiently, and more decisively, than institutions based on the rule ‘one country, one
vote’, such as the United Nations. Additionally, a vote is often not taken but
an effort is made to reach a decision based on consensus. Making pressure
can be a factor, a political pressure exerted on unwilling countries to convince
them.
Every institution tries to create proper tools which brings participants to
final contract. Issues of mutual interest should be considered, that states actually want to use this as a matter of self- interest. Although, in principle, states
recognize the cooperation as useful in maintaining a free trade and payments

8
E. Harrison, The Post-Cold War International System: Strategies, Institutions and Reflexivity,
London 2004, p. 1-2.
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system, in practice it is difficult to accept that its implies handing over a part
of sovereignty to the jointly created institution. The institutions have stay on
guard to stopping private talks amongst themselves which can lead to decision
making process outside the institutions. The best example of this situation
is the discussions in the Group of Seven, which determine positions on a wide
range of issues, positions which the other states don’t have real influence and
can't change to much. For many States, these political position is imperative political advantages, by having preferred consultation body in the group,
which smaller countries are excluded.
The international financial institutions are assumed to be apolitical.
The statutes on which they are founded generally describes that the economic
and political systems of member countries will be respected. The assessment
of requests for credit can theoretically be based only on technical, financial
and economic issues. The IMF’s conditions says that “the Fund will pay due
regard to the domestic, social and political objectives, the economic priorities,
and the circum- stances of members". That is why IO takes the social and political system of each member state as an established concretized fact. It won't
be so easy otherwise, with such a diverse membership. In accordance with
IO statutes, the financial institutions mostly promote the free development
of economic activities, having in the mind about the bad experience with the
protectionist approach of the 1930s. Most states don’t have administrative
capability to develop a more regulated, controlled economic system. There
is a distinct prejudice towards the promotion of free markets in the policy
advice of the international institutions. The institution which implement the
clearest position in this respect was set up in the 1990s, The European Bank
for Reconstruction and Development (EBRD), which provides credit for East
European states and the former Soviet republics, subject to the conditions of
a free market economy and the restoration of democracy. These special political principles make the EBRD an exception in the group of international
institutions.
Conclusions
All International institutions are exposed to political pressure from every
side. In that way, according to AFP Bakker, the United States has sometimes
abused its dominant position in the international institutions by forcing they
political preferences, often after prior G7 consultation. Some pressure groups regard the international institutions as champions of capitalism, imposing
17
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the free market model on developing countries, which are not prepared for
it. Another point of view presents institutions as advocates of increasing government intervention, as they provide credit in most cases exclusively to
governments or public institutions. In the area of international ideological
conflict, the most important is to try to keep political preferences out of the
institutions, which would be totally paralyzed if every request for credit had
to be considered in political aspects, such as the democratic standard of the
public administrative system or the respect for human rights. The apolitical character of International institutions has to be constantly defended9.
The competition process is natural in struggling for resources, economic position, and influence in international area.
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Konkurencja gospodarcza między państwami
we współczesnym środowisku międzynarodowym

Abstrakt: Konkurencja gospodarcza to proces, który pojawia się jako
efekt istnienia państw. Oznacza to, że państwa walczą o międzynarodową przewagę. Przejawia się zarówno w sferze gospodarczej, jak
i kulturalnej. Silne państwo chce być silniejsze i mieć wpływ na środowisko, aby wpływać na inne podmioty i państwa międzynarodowe.
Nawet jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, państwa konkurują ze sobą, przedstawiciele różnych państw mają czasem różne opinie,
mimo chęci osiągnięcia wspólnego celu, na przykład w organizacjach
międzynarodowych.
Słowa kluczowe: Konkurencja gospodarcza, współpraca międzynarodowa, stosunki międzynarodowe, stosunki gospodarcze między
państwami
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ANALIZA TRANSPORTU
AUTOBUSOWEGO NA TERENIE
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA

Abstrakt: Opracowanie dotyczy dostępności komunikacyjnej transportu autobusowego na terenie miasta stołecznego Warszawa. Opisano charakterystykę obszaru i jego specyfikę pod względem komunikacyjnym, skupiono się na komunikacji autobusowej. Analizowano
przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość. Pokazano wady i zalety wynikające z dostępności komunikacyjnej. Pracę wzbogacono mapami
przedstawiającymi omawianą problematykę.
Słowa kluczowe: dostępność, transport autobusowy, Warszawa

Najgęściej zaludnionymi dzielnicami Warszawy są Ochota, Śródmieście,
Wola oraz Praga Południe. Gęstość ludności zamieszkującej w tych dzielnicach
wynosi 6500-8516 osób na km2. Kolejne 5 dzielnic to Żoliborz, Praga Północ,
Targówek, Mokotów oraz Ursus. Gęstość ludności zamieszkującej te dzielnice
wynosi 5000-6500 osób na km2. Średnią gęstością spośród dzielnic Warszawy
charakteryzują się dzielnice: Bemowo, Bielany, Białołęka oraz Ursynów. Gęstość ludności zamieszkującej te dzielnice wynosi 1500-5000. Najmniejszą
gęstością spośród warszawskich dzielnic charakteryzują się: Wawer, Wesoła,
Rembertów, Wilanów oraz Włochy. Gęstość ludności zamieszkująca te
dzielnice wynosi 969 -1500 osób na km2. Niska gęstość zaludnienia tych dzielnic wiąże się między innymi z pokryciem znacznych obszarów kompleksami
leśnymi (Rembertów, Wesoła oraz Wawer) lub obecnością Portu Lotniczego
imienia Fryderyka Chopina - dzielnica Włochy. ( Powierzchnia i ludność
w przekroju terytorialnym w 2019 roku. Tabl. 21 Powierzchnia, ludność
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oraz lokaty według gmin. W: Główny Urząd Statystyczny [on-line]. stat.gov.
pl, 22 lipca 2020. [dostęp 2020-09-12])
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Na podstawie analizy mapy można wyciągnąć kilka prawidłowości. Dzielnice o największej gęstości zaludnienia skupione są w centrum miasta. Wyjątek stanowi dzielnica Ursus, która położona jest na zachodnim skraju miasta
i charakteryzuję się stosunkowo dużo gęstością zaludnienia. Dzielnica ta charakteryzuję się niewielką powierzchnią oraz wysokim stopniem zagospodarowania powierzchni. Dzielnice o najmniejszej gęstości zaludnienia skupione są
natomiast na obrzeżach stolicy.
Spośród dzielnic Warszawy możemy wyróżnić te, w których liczba ludności rośnie, utrzymuję się na stałym poziomie lub maleje. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć dzielnice: Bemowo, Białołęka, Ursus, Ursynów, Włochy,
Wilanów, Wawer, Wesoła, Rembertów oraz Targówek. Wszystkie wymienione dzielnice są dzielnicami krańcowymi tzw. przedmieścia. Może to świadczyć
o procesie suburbanizacji, czyli wyludnianiu się centrum miasta oraz przenoszeniu się ludności na przedmieścia (głównie do tzw. zabudowy willowej). Jednocześnie warto zaznaczyć, że centralne dzielnice wyludniają się: Śródmieście,
Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Bielany i Mokotów. Potwierdza to
poniekąd teorie, że Warszawa jest w fazie suburbanizacji. Jednak na przykład
liczba ludności Woli oraz Żoliborz spadła w 2010 roku kosztem 2000 r. jednak w 2020 roku ponownie wzrosła. Może to świadczyć o rozpoczęciu się
w Warszawie fazy reurbanizacji. Bardzo dużo nowych inwestycji powstanie
na Woli, Ochocie, Mokotowie, Żoliborzu oraz na Pradze. Bliskość miejsc
pracy przyciąga ludność do centrum miasta. Ludność nie chce dojeżdżać ponad 1h (np. z dzielnicy Białołęka). Jednak wysokie ceny w przeliczeniu na
m2 w centrum hamują wzrost liczby ludności. Ceny w najbardziej atrakcyjnych częściach miasta wahają się od 15-30 tysięcy zł za m2. Z tego też powodu większość nowo powstałych budynków przeznaczana jest na powierzchnie biurowe. Analizy na dalsze lata wskazują na dalszy rozwój przedmieść,
a co za tym idzie wzrost ich liczby ludności oraz na niewielki wzrost ludności w dzielnicach centralnych: na Siekierkach na Mokotowie, Odolanach
na Woli, Sadach Żoliborskich na Żoliborzu, Pelcowiźnie na Nowej Pradze
i wielu innych lokalizacjach.
Za intensywnym rozwojem miasta będzie musiał podążać rozwój transportu oraz komunikacji. Rozwój sieci drogowej oraz kolejowej będzie następował intensywniej na terenie wielu dzielnic peryferyjnych. Przygotowano wiele
planów rozbudowy tej infrastruktury w perspektywie kolejnych lat. Dalsze
plany rozwoju sieci drogowej oraz kolejowej przedstawię w dalszej części pracy.
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Transport Autobusowy w Warszawie
Sieć połączeń autobusowych w Warszawie składa się z 246 linii o łącznej
długości około 3 100 kilometrów. Obsługuje je 1 757 autobusów należących
do 6 przewoźników, spośród których wszystkie są niskopodłogowe,
1 237 posiada klimatyzację, 1 380 biletomaty, a 1 447 ma zapowiedzi głosowe
(źródło: Informator statystyczny za miesiąc wrzesień 2015 r., Zarząd Transportu Miejskiego). Z wyliczeń wynika, że na jeden autobus przypada około
1000 mieszkańców Warszawy. W autobusach zwykle jest 50-60 miejsc.
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Jest to więc liczba niedostateczna zwłaszcza w godzinach porannego
szczytu. Autobus na pokonanie wyznaczonej trasy potrzebuje około 1 godziny
(średni czas na przejechanie średniej trasy autobusowej tam i z powrotem).
Transport autobusowy jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym transportem na terenie Warszawy. Na terenie całego miasta znajduję się około 43004400 przystanków autobusowych które zlokalizowane są średnio co 250-750
m. Najbardziej rozwinięta infrastruktura autobusowa jest na terenie centralnych dzielnic Warszawy: Śródmieścia, Woli, Ochoty, Mokotowa, Pragi Północ, Pragi Południe oraz Żoliborza. Na terenie tych dzielnic znajduję się bardzo dużo węzłów przesiadkowych w których to użytkownicy przesiadają się do
innych autobusów bądź środków komunikacji. Pomiędzy dzielnicami ościennymi kursuje również bardzo dużo tzw. linii przyśpieszonych. Charakteryzują się one zmniejszoną liczbą przystanków (w dzielnicach centralnych liczba
ograniczona do ważnych węzłów), większą średnią prędkością, większą średnią
długością linii oraz przemieszczaniem się po rejonach miasta z buspasami oraz
co najmniej 2-pasmowymi jezdniami.
Transport Autobusowy Warszawa - Bemowo
Bemowo jest zachodnią krańcową dzielnicą miasta. Sieć autobusowa zlokalizowana jest wzdłuż głównych arterii tej dzielnicy. Infrastruktura nie jest
jednak równomiernie rozmieszczona. Zachodnie części dzielnicy są wykluczone komunikacyjnie. Obecnie deweloperzy rozwijają na tych obszarach projekty nowych osiedli mieszkaniowych. Infrastruktura autobusowa nie nadąża
z rozbudową sieci komunikacyjnej. Bardzo wiele ulic jest za wąskich i nieprzystosowanych do ruchu autobusowego. Inny problem stanowią tak zwane wewnętrzne ulice osiedlowe, które często stanowią własność prywatną wspólnoty
lub spółdzielni mieszkaniowej danego osiedla.
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Transport Autobusowy Warszawa - Białołęka
Białołęka jest północną dzielnicą miasta. Sieć autobusowa zlokalizowana
jest wzdłuż ulicy Modlińskiej oraz ulicy Światowida na Tarchominie oraz ulicy Głębockiej na osiedlu Derby. Na terenie dzielnicy widać bardzo duże wykluczenie komunikacyjne. Infrastruktura drogowa nie nadąża za rozwojem
dzielnicy, co przyczynia się do licznych problemów transportowych tej części
miasta. Jest to dzielnica Warszawy, której rozrost jest najbardziej dynamiczny.
Wiele dróg nie jest ze sobą połączonych, z tego powodu trzeba objeżdżać
znaczne dystanse, aby przemieścić się z jednej części dzielnicy do drugiej.
Deweloperzy prowadzą liczne inwestycje na terenie dzielnicy. Budynki budowane są według jednego kryterium - jak najtaniej. Dla inwestorów nie liczy się
czy będą one dobrze skomunikowane z centrum miasta. Ponadto, Białołęka
26
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jest drugą pod względem powierzchni dzielnicą Warszawy i pokrycie jej obszaru regularną siatką ulic jest bardzo kosztowne

Transport Autobusowy Warszawa - Bielany
Bielany są północno-zachodnią dzielnicą krańcową stolicy. W części
południowo-wschodniej infrastruktura komunikacyjna jest bardzo gęsta. Autobusy poruszają się głównymi ulicami: Kasprowicza, Marymoncką, Żeromskiego, Broniewskiego. Część centralna (na północ od stacji metra Młociny)
27
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jest wykluczona komunikacyjnie. W tej części dzielnicy brakuję przystanków
autobusowych. W północnych częściach dzielnicy występuje infrastruktura
autobusowa, jednak jest ona uboższa w porównaniu z jej południową częścią.
Może to wynikać z faktu zamieszkania większości ludności Bielan w osiedlach:
Wawrzyszew, Wrzeciono, Piaski, Stare Bielany, Osiedle Ruda, Słodowiec oraz
Chomiczówka. Osiedla te zlokalizowane są w południowej części dzielnicy.
Dodatkowo bardzo dużą część północnych obszarów dzielnicy porastają lasy
oraz występują niezagospodarowane obszary dawnej huty. Sieć autobusowa
dowozi pasażerów do transportu szynowego (metra oraz tramwajów).
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Transport Autobusowy Warszawa - Mokotów
Dzielnica Mokotów jest najgęściej zaludnioną dzielnicą Warszawy.
Transport autobusowy jest bardzo dobrze rozwinięty. Zachodnia część dzielnicy pokryta jest regularną siatką infrastruktury autobusowej. W centralnych
częściach dzielnicy znajdują się parki, skarpa, tereny militarne oraz osiedla
domków jednorodzinnych i na tych obszarach komunikacja autobusowa nie
występuję. Wschód dzielnicy: Augustówka, Siekierki nie jest pokryta zbyt gęstą siecią przystanków autobusowych. Obecnie na terenie Siekierek rozwijają
się osiedla budowane przez deweloperów. Wraz z budową nowych apartamentów tworzone są nowe drogi oraz uruchamiane są nowe linie autobusowe.
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Transport Autobusowy Warszawa - Ochota
Ochota tak jak Mokotów jest najgęściej zaludnioną dzielnicą Warszawy.
Infrastruktura autobusowa również jest bardzo gęsto rozmieszczona na terenie
dzielnicy. Prawie wszystkie części dzielnicy są bardzo dobrze połączone ze sobą
komunikacją autobusową. Wyjątek stanowi rejon centralnych Szczęśliwic w okolicach parku oraz fortu. Znajduje się tutaj bardzo dużo domków jednorodzinnych. Drogi są często drogami osiedlowymi, które nie wykazują zbyt
dużej przepustowości, zwłaszcza w godzinach szczytu. Dzielnica Ochota jest
bardzo dobrze skomunikowana z dzielnicą Włochy, Mokotowem, Wolą oraz
Śródmieściem. Na terenie dzielnicy znajdują się bardzo ważne węzły przesiadkowe jak między innymi: pętla tramwajowa ul. Banacha, Dworzec Zachodni
czy Plac Zawiszy.
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Transport Autobusowy Warszawa - Praga Południe
Dzielnica Praga Południe jest drugą najludniejszą dzielnicą Warszawy.
Sieć autobusowa jest tam bardzo dobrze rozwinięta. Wyjątkiem są północne
obszary dzielnicy, gdzie dominuje transport kolejowy. Przez dzielnice przebiega bardzo dużo tranzytowych linii autobusowych o charakterze przyspieszonym. Łączą one południowo-wschodnie i wschodnie dzielnice miasta
z jego centrum. Na terenie dzielnicy mieści się bardzo dużo węzłów przesiadkowych: „Saska”, „Wiatraczna”, „Gocław”, „Plac Szembeka”, „Marsa”, Dworzec Wschodni, Al Zieleniecka, Rondo Waszyngtona, Bora Komorowskiego
oraz Przyczółek Grochowski. Przez obszar dzielnicy przebiega obwodnica
śródmiejska. Przystanki zlokalizowane są wzdłuż głównych arterii między innymi ulicy: Grochowskiej, Waszyngtona, Bora Komorowskiego, Saskiej,
Ostrobramskiej, Szaserów, Zamienieckiej oraz Fieldorfa.
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Komunikacja autobusowa stanowi najważniejszy środek transportu w dzielnicy. Transport szynowy jest obecnie bardzo słabo rozwinięty i ogranicza się
do Grochowa i Kamionka. W pozostałych częściach jedynym środkiem transportu są autobusy. Bardzo dużym problem jest brak transportu szynowego na
Gocławiu, w wyniku czego mieszkańcy zmuszeni są przemieszczać się transportem autobusowym.
Transport Autobusowy Warszawa - Praga Północ
Dzielnica Praga Północ jest dzielnicą bardzo dobrze skomunikowaną
z innymi dzielnicami. Posiada ona dobre połączenia autobusowe z: Targówkiem, Białołęką, Pragą Północ, Śródmieściem oraz Żoliborzem.
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W południowej części dzielnicy siatka infrastruktury autobusowej jest
bardzo gęsta. W północnej części zagęszczenie sieci autobusowej jest mniejsze.
Autobusy skupiają się tylko w ciągu ulicy Jagiellońskiej. Wpływ na to może
mieć niewielka liczba ludności, obecność wielu wielkoobszarowych firm oraz
zakładów. Dodatkowo we wschodniej części dzielnicy znajdują jest bardzo
rozległe torowiska kolejowe. Dzielnica Praga Północ jest ważną dzielnicą tranzytową. To tutaj pasażerowie z północno-wschodnich obszarów podmiejskich
przesiadają się w metro oraz na komunikacje autobusową. Najważniejszym
węzłem przesiadkowym jest Dworzec Wileński. Na granicy Pragi Północ oraz
Pragi Południe znajduję się Dworzec Wschodni. W środkowej części dzielnicy
Rondo Starzyńskiego. Natomiast północną granicę dzielnicy wyznacza północna obwodnica Warszawy S8.

Transport Autobusowy Warszawa – Rembertów
Dzielnica Rembertów jest najmniej ludną dzielnicą Warszawy. Najważniejszym środkiem transportu w dzielnicy jest transport kolejowy. Transport
autobusowy ogranicza się wyłącznie do głównych ulic: Cyrulików, Sztandarów, Komandosów, Cyrulików, Paderewskiego, Czwartaków, Strażackiej oraz
Chełmżyńskiej. W dzielnicy Rembertów dominuję zabudowa jednorodzinna. Jest to dzielnica o stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia. Komunikacja
publiczna porusza się po bardzo wąskich drogach, które często nie posiadają
buspasów. Stwarza to bardzo duże problemy komunikacyjne. Mieszkańcy często muszą spędzać około 20-30 minut w korkach. Problemy komunikacyjne Rembertowa ma rozwiązać budowa dwóch tunelów na terenie dzielnicy.
Północne części dzielnicy pokryte są lasami natomiast zachodnie składają się
z kompleksów przemysłowych. Mieści się tam między innymi elektrociepłownia Kawęczyn. Cały obszar Kawęczyn-Wygoda jest bardzo słabo zaludniony.
Brakuje tutaj bloków, a domki jednorodzinne skupione są w południowej części osiedla. Na północ od torów dominuję zabudowa przemysłowa.
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Transport Autobusowy Warszawa - Śródmieście
Dzielnica Śródmieście jest dzielnicą, która posiada najgęstszą sieć przystanków autobusowych ze wszystkich dzielnic Warszawy. Dzielnica stanowi
często punkt docelowy podróży jak również jest dzielnicą tranzytową oraz
przesiadkową. Na terenie dzielnicy znajduje się bardzo wiele ważnych węzłów: Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał, Dworzec Centralny, Dworzec Gdański, Plac na rozdrożu, Rondo de Galla, Metro Politechnika, Plac
Unii oraz wiele innych węzłów. Na terenie dzielnicy mieszczą się największe
warszawskie uczelnie: Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski. Bardzo wiele biur, lokali usługowych zlokalizowanych jest na śródmieściu
północnym. Ponadto mieszczą się tutaj liczne budynki administracyjne: Sejm,
Senat, Ambasady, Ministerstwa, Urzędy itd.
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Transport Autobusowy Warszawa - Targówek
Dzielnica Targówek jest północno-wschodnią, krańcową dzielnicą miasta. Transport autobusowy najlepiej rozwinięty jest w jej południowozachodniej części. Widać tu intensywny rozwój ruchu tranzytowego. Mieszkańcy Marek, Ząbek, Wołomina, Zielonki oraz Radzymina przemieszczają się
do Warszawy korzystając z ulicy Radzymińskiej. Na Targówku znajduje się
kilka węzłów przesiadkowych m.in.; Rondo Żaba, M1, Młodzieńcza oraz
Trocka. W północnych oraz wschodnich częściach dzielnicy bardzo duże
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obszary są wykluczone pod względem komunikacyjnym. Tereny te charakteryzują się niską gęstością zaludnienia. We wschodzie części dominują liczne
obiekty przemysłowe, na północy zaś jest Las Bródnowski.

Transport Autobusowy Warszawa - Ursus
Dzielnica Ursus znajduję się na obrzeżach południowo-zachodniej części miasta. Jest to mała, ale stosunkowo gęsto zamieszkała dzielnica Warszawy.
Transport autobusowy dowozi mieszkańców do kolei. Sieć autobusowa jest
bardzo gęsta. Centralnym punktem dzielnicy i jednocześnie węzłem przesiadkowym jest stacja PKP Ursus. Od tego punktu promieniście rozchodzą
się drogi, którymi poprowadzone są linie autobusowe. Dodatkowo dzielnica
skomunikowana jest liniami pospiesznymi z centrum Warszawy. Ludność
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z Piastowa oraz Pruszkowa również korzysta z autobusów, które przejeżdżają
przez Ursus. Dzielnica nie posiada metra ani linii tramwajowych i po transporcie kolejowym jest to drugi najczęściej używany środek transportu przez
mieszkańców dzielnicy. Dzielnica jest bardzo dobrze skomunikowana z dzielnicą Włochy oraz dzielnicą Bemowo (niedawno powstał tunel pod torami
kolejowymi).

Transport Autobusowy Warszawa - Ursynów
Na terenie dzielnicy Ursynów transport autobusowy jest bardzo nierównomiernie rozmieszczony. Północno-wschodnia część dzielnicy jest bardzo
dobrze skomunikowana ze sobą oraz z pozostałymi częściami Warszawy.
W pozostałej części dzielnicy linie autobusowe tworzą niezbyt gęstą sieć
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połączeń. Dzielnica Ursynów jest obszarem tranzytowym, przez obszar dzielnicy prowadzi droga w kierunku Nowej Iwicznej oraz Piaseczna. Węzłami
przesiadkowymi są przystanki zlokalizowane w okolicach stacji metra: Natolin, Imielin, Stokłosy, Ursynów Północny oraz Kabaty. Autobusy stanowią
często jedyny środek komunikacji, który dowozi pasażerów do kolei podziemnej metra. Skomunikowanie z dzielnicą Wilanów oraz Włochy jest na dzień
dzisiejszy bardzo słabe. Z dzielnicą Mokotów dzielnica Ursynów połączona
jest dwiema bezkolizyjnymi drogami o trzech pasach ruchu w tym z buspasami oraz dwa skrzyżowania z tzw. Doliną Służewiecką.
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Transport Autobusowy Warszawa - Wawer
Dzielnica Wawer jest największą dzielnicą Warszawy. Znajduję się ona
w południowo-wschodniej części miasta. Linie autobusowe charakteryzują się
słabą gęstością. Przez środek dzielnicy przebiega linia kolejowa. Transport autobusowy dowozi mieszkańców do przystanków kolejowych. Bardzo duże połacie na wschodzie dzielnicy pokrywa Mazowiecki Park Krajobrazowy, zachód
dzielnicy natomiast to tereny bagienne. Infrastruktura autobusowa nie jest
wystarczająca i nie zaspokaja w pełni potrzeb rozległej dzielnicy. Linie autobusowe skupione są w linii ulic Patriotów, Dzieci Polskich, Traktu Brzeskiego,
Wału Miedzeszyńskiego, Izbickiej, Traktu Lubelskiego oraz Włókienniczej.
Dzielnica stanowi obszar tranzytowy dla osób dojeżdżających z Otwocka, Józefowa oraz Karczewa. Punktami węzłowymi na terenie dzielnicy są stacje kolejowe: Gocławek, Wawer, Anin, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn
i Falenica.
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Transport Autobusowy Warszawa - Wesoła
Dzielnica Wesoła jest najmłodszą dzielnicą Warszawy. Położona jest na
wschodnim krańcu Warszawy. Charakteryzuję się ona niską gęstością zaludnienia oraz wysoką lesistością. Przez jej obszar przebiegają: droga krajowa numer 2 oraz 17. Jest to dzielnica tranzytowa, przez którą przejeżdżają osoby
z Mińska Mazowieckiego, Okuniewa, Halinowa i Wiązownej. W dzielnicy
znajduję się kilka węzłów przesiadkowych: stacja kolejowa Wesoła, Brata Alberta, Wesoła-Ratusz, Stara Miłosna, Raczkowskiego. Obszar dzielnicy jest
stosunkowo dobrze skomunikowany z centrum Warszawy. Długość linii autobusowych jest niska. Bardzo dużym problemem jest brak buspasów oraz
korki związane z brakiem południowej oraz wschodniej obwodnicy
Warszawy.
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Transport Autobusowy Warszawa - Wilanów
Wilanów to południowa dzielnica Warszawy. Transport autobusowy
w dzielnicy jest rozmieszczony bardzo nierównomiernie. Północ dzielnicy posiada bardzo dobre połączenia autobusowe z dzielnicą Mokotów oraz centrum.
Centralne części dzielnicy są wykluczone komunikacyjnie. Nie posiadają one
infrastruktury komunikacji autobusowej. Dzielnica posiada bardzo słabe połączenia komunikacyjne z Ursynowem. Brak też połączenia dzielnicy z dzielnicą
Wawer. W ostatnich latach nastąpił bardzo gwałtowny rozwój zabudowy,
zwłaszcza w rejonie miasteczka Wilanów. Deweloperzy prowadzą intensywną
rozbudowę tak zwanych nowych inwestycji mieszkaniowych. W dzielnicy rozwijają się intensywnie nowe połączenie autobusowe. Powstało również kilka
linii przyspieszonych oraz ekspresowych.
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Transport Autobusowy Warszawa - Włochy
Dzielnica Włochy znajduje się w południowo-zachodniej części miasta.
W dzielnicy występuje duża dysproporcja komunikacyjna. Północne oraz
wschodnie części dzielnicy są skomunikowane bardzo dobrze z innymi dzielnicami: Bemowem, Ochotą, Mokotowem oraz Centrum. Na terenie dzielnicy
znajduje się port lotniczy imienia Fryderyka Chopina, do którego doprowadzonych jest bardzo dużo linii transportu publicznego. W pozostałej części
dzielnicy autobusy kursują wzdłuż ulicy Grójeckiej. Dzielnica posiada węzły
przesiadkowe: stacja Włochy, P+R Aleja Krakowska oraz lotnisko. Przez obszar dzielnicy przebiegają drogi w kierunku Katowic oraz Piotrkowa Trybunalskiego. Dzielnica Włochy jest obszarem tranzytowym. Przez dzielnicę
przejeżdżają osoby, które docierają do centrum z miejscowości położonych na
południowy-zachód od Warszawy: Nadarzyn, Janki, Tarczyn itd.
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Transport Autobusowy Warszawa - Wola
Dzielnica Wola stanowi jedną z centralnych dzielnic Warszawy. Transport autobusowy jest na terenie dzielnicy bardzo dobrze rozwinięty. Wszystkie
części dzielnicy (prócz Odolan) posiadają gęstą sieć infrastruktury autobusowej. Dzielnica jest dla wielu miejscem docelowym podróży, gdyż tutaj mieszczą się liczne biurowce - głównie na terenie osiedla: Mirów oraz Czyste. Dzielnica jest też obszarem tranzytowym oraz posiada liczne węzły przesiadkowe.
Mieszkańcy Bemowo, Bielan oraz Żoliborza przemieszczają się ulicami Woli
do centrum. Za ważne punkty przesiadkowe można uznać: Rondo Radosława,
Kino Femina, Rondo ONZ, Rondo Daszyńskiego, Okopowa, Zajezdnia
Wola, Księcia Janusza oraz Aleja Prymasa Tysiąclecia. Transport autobusowy
dowozi pasażerów bezpośrednio do punktu docelowego lub do sieci metra,
która od kwietnia powiększyła się o 3 nowe stacje w dzielnicy Wola.
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Transport Autobusowy Warszawa - Żoliborz
Żoliborz jest stosunkowo niewielką dzielnicą centralną. Posiada on bardzo dobrze rozwinięty transport autobusowy. Jest dzielnicą tranzytową, przez
którą mieszkańcy Targówka, Białołęki oraz Bielan przemieszczają się
w kierunku centrum Warszawy. Za ważne punkty przesiadkowe można uznać:
Plac Wilsona, Plac Inwalidów, Plac Grunwaldzki oraz Marymont. Autobusy
przemieszczają się głównymi ulicami: Księdza Popiełuszki, Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego oraz Broniewskiego. Dzielnica ma bardzo dobrze rozwiniętą komunikację oraz połączenia z centrum i innymi dzielnicami. Od
kilku lat trwają negocjację z mieszkańcami nad budową mostu Krasińskiego,
który ma polepszyć komunikację z prawobrzeżną Warszawą, z dzielnicami:
Praga Południe oraz Targówek. Dzielnica Żolibórz charakteryzuję się dużo
gęstością zaludnienia. Większość obszaru dzielnicy jest wykorzystywana w celach mieszkaniowych. Na terenie dzielnicy dominuję niska zabudowa z wyjątkiem Sadów Żoliborskich oraz Marymontu Potok.
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ANALYSIS OF BUS TRANSPORT IN WARSAW

Abstract: The study concerns the communication accessibility of bus
transport in the capital city of Warsaw. The characteristics of the area
and its uniqueness in terms of communication are described, and the
focus is on bus transport. The past, present and future were analyzed.
The advantages and disadvantages of transport accessibility are shown.
The work has been enriched with maps presenting the issues discussed.
Keywords: accessibility, bus transport, Warsaw
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Wpływ aktualnie obowiązujących
obostrzeń związanych z Covid-19
na funkcjonowanie transportu
zbiorowego w Polsce

Streszczenie: Wprowadzony 20 marca 2020 roku stan pandemii na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczył funkcjonowanie wielu
przedsiębiorstw w Polsce. Sytuacja ta wpłynęła także na funkcjonowanie transportu zbiorowego. Celem niniejszego artykułu jest określenie
w jaki sposób obowiązujące obostrzenia wpłynęły na funkcjonowanie
transportu miejskiego. W szczególności publikacja skupia się na kwestii
finansowania transportu zbiorowego i porównania wpływów z biletu
w 2019 i 2020 roku.
Słowa kluczowe: Covid-19, transport miejski, komunikacja miejska

Wprowadzenie
Zjawisko urbanizacji można uznać za jeden z procesów społecznych, który zachodzi na całym świecie i jest charakterystyczny dla obecnych czasów1.
Wiąże się ono z koncentracją ludności na danym terenie, w szczególności
na obszarach miejskich. Pojęcie miasta może być rozumiane jako system społeczno-gospodarczy, charakteryzujący się złożonością wielu elementów oraz
występujących między nimi powiązań, które integrują elementy składowe
D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Koncepcja Smart City w teorii i praktyce. Zarządzanie Rozwojem Miast, [w:] D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 78.
1
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miasta, w celu umożliwienia jego funkcjonowania i rozwoju2. Miasto pełni
szereg funkcji, do których można zaliczyć rolę komunikacyjną, która w dużej mierze stanowi o możliwościach jego rozwoju i jest szczególnie przydatna
w przypadku miast położonych na ważnych szlakach komunikacyjnych, posiadających port morski, lotniczy czy też ważny węzeł kolejowy3.
Aktualnie obowiązujący w Polsce okres pandemii Covid-19 wpłynął na
funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Wywołał on nie tylko skutki zdrowotne, lecz także finansowe ograniczając możliwość funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Obowiązujące obostrzenia objęły swym zasięgiem także transport
miejski. Celem niniejszego artykułu jest analiza obowiązujących obostrzeń
i ich wpływu na funkcjonowania transportu zbiorowego w Polsce. W publikacji ukazana zostanie także analiza skutków finansowych związanych z obowiązującym czasem epidemii, skupiając się w szczególności na spadku dochodów
budżetowych z biletów.
Istota transportu publicznego
Na wstępie niniejszych rozwiązań warto zastanowić się nad pojęciem
i istotą transportu miejskiego. Do omówienia roli transportu publicznego
kluczowe wydaje się zdefiniowanie, czym jest transport. W literaturze można
odnaleźć wiele definicji tego pojęcia. I. Tarski podkreśla klasyczne znaczenie
tego terminu określając go jako „proces technologiczny wszelkiego przenoszenia na odległość, czyli przemieszczanie osób przedmiotów lub energii”4.
A. Koźlak podkreślając istotę transportu ściśle wiąże go z wykorzystaniem
określonych środków transportu oraz infrastruktury, a także z występowaniem
określonych podmiotów gospodarczych, które w sposób odpłatny świadczą
usługi transportowe5. Transport można uznać za proces wykonywany przez
wyspecjalizowane podmioty gospodarcze, świadczące usługi związane z przewozem towarów i ludzi, wykorzystując do tego określone środki transportu.
W określeniu miejsca transportu miejskiego w strukturze transportowej pomocne wydaje się przedstawienie klasyfikacji transportu.

D. Stawasz, D .Sikora-Fernandez, Koncepcja Smart City na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 11.
3
A. Dembicka- Niemiec, Zrównoważony rozwój a funkcje miast. Badanie związków miedzy
zrównoważonym rozwojem miast w Polsce a ewolucją ich struktury funkcjonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 77.
4
I. Tarski, Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, Warszawa 1993, s. 11
5
A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Gdańsk 2008, s. 11-13.
2
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A. Szymonik zwraca uwagę, że sam podział transportu jest kwestią umowną
i przyjmuje klasyfikację ze względu na6:
1) odległość przemieszczania (międzynarodowy, krajowy),
2) formę własności (prywatny, państwowy, spółdzielczy, komunalny),
3) środowisko odbywania transportu (lądowy, wodny, powietrzny, przesyłowy- rurociągowy ,miejski, wewnątrz zakładowy),
4) wykorzystywany środek transportu(kolejowy, kołowo-drogowy, liniowy, lotniczy, kosmiczny, wodny śródlądowy, morski, multimodalny, intermodalny, kombinowany, specjalny, dźwigowy, wózkowy, przenośnikowy),
5) przedmiot przewozu(towarowy, pasażerski),
6) regularność przewozu(regularny, nieregularny),
7) dostępność (publiczny, branżowy, własny).
Inny podział podaje A Koźlak przyjmując pionową i poziomą klasyfikację
transportu. W przypadku klasyfikacji pionowej kryterium podziału stanowi
środowisku, w jakim odbywa się przewóz i można wyodrębnić w nim: transport lądowy (samochodowy, kolejowy, rurociągowy), wodny (morski, żegluga
śródlądowa), powietrzny (lotniczy, kosmiczny)
Z kolei w podziale poziomym przyjęto następującą klasyfikację7:
a) przedmiot przewozu, w którym wyróżnia się:
•
transport osób;
•
transport ładunków;
b) kryterium geograficzne:
•
transport krajowy, transport miejski, międzyregionalny,
wojewódzki,
•
transport międzynarodowy, np. transport kontynentalny
i międzykontynentalny,
c) względy organizacyjno-funkcjonalne:
•
transport regularny, funkcjonujący zgodnie z określonym
rozkładem jazdy,
•
transport nieregularny, odbywający się na zasadzie nieregularnych przejazdów,
d) organizację przewozów:
•
transport bezpośredni, z dominacją jednego środka transportu, odbywający się bezpośrednio do celu,
A. Szymonik, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa
2013, s. 20-21.
7
A. Koźlak, Ekonomika transportu…, s. 11-13.
6
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•
transport pośredni, kiedy w transporcie wykorzystywane są
co najmniej dwa środki transportu,
e) formę własności, w której wyróżnia się:
•
transport prywatny,
•
transport państwowy,
•
transport spółdzielczy,
•
transport komunalny,
f) dostępność użytkownika, w której wyróżnia się:
•
transport własny,
•
transport publiczny.
Transport miejski nie został wyodrębniony na podstawie pionowej klasyfikacji transportu, opartej na kryterium drogi, lecz w podziale poziomym,
gdzie za kryterium przyjęto obszar terytorialny, na jakim dokonywana jest
działalność transportowa8. O. Wyszomirski opierając się na obowiązujących
regulacjach prawnych w Polsce definiuje transport miejski (komunikacje
miejską) jako regularny, publiczny transport zbiorowy wykonywany na zlecenie samorządowego organizatora transportu wyłącznie na obszarze: jednej
gminy, dwóch lub więcej gmin, czy też gmin tworzących związek komunalny9.
Pojęcie transportu miejskiego często jest zamiennie używane z terminami, takimi jak: komunikacja miejska, transport zbiorowy, czy transport publiczny.
Wynika to z specyfiki eksploatacyjno-ekonomicznej tego rodzaju transportu
i charakteru pasażerskich potrzeb przewozowych i metod ich zaspokajania.
Transport w miastach należy do usług publicznych, gdyż należy on do zadań własnych gminy10. Komunikacja miejska w świetle definicji ustawowej to
„gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych
miasta albo: a) miasta i gminy, b) miast, albo c) miast i gmin sąsiadujących”,
w przypadku zawarcia porozumienia lub utworzenia związku międzygminnego celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, jak również
metropolitarnych przewozów pasażerskich11. Stąd też terminy. takie jak transport miejski, publiczny i komunikacja zbiorowa będą używane w niniejszej
pracy zamiennie.

O. Wyszomirski, Transport miejski [w:] K. Wojewódzka-Król, E. Załoga (red.), Transport.
Nowe wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 364-365.
9
O. Wyszomirski, Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 13.
10
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).
11
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2475, 2493, z 2020 r. poz. 400, 462 ze zm.).
8
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Metodyka badań
Do zbadania wpływu aktualnie obowiązujących obostrzeń na funkcjonowanie transportu zbiorowego posłużono się metodą desk research, która
opiera się na analizie dostępnych danych źródłowych. Dodatkowo w niniejszej
publikacji wykorzystano dane od organizatorów publicznego transportu zbiorowego w Polsce. W tym celu w dniach od 10.02.2021-04.03.2021 wysłano
zapytania o udostepnienie danych dotyczących wartości sprzedanych biletów
w 2019 i 2020 roku. Pytanie takie skierowano do szesnastu organizatorów publicznego transportu zbiorowego, których siedziba mieści się w stolicy danego
województwa (po jednym mieście w województwie). W odpowiedzi uzyskano
odpowiedzi zwrotne od 14 miast.
Wpływ pandemii na funkcjonowania transportu
publicznego
Według P. Piórkowskiej i D. Szpilko jednym z zadań miast powinno być
dążenie do stworzenia systemu komunikacji publicznej, który będzie przede
wszystkim bezpieczny, tani oraz wygodny dla różnych grup społecznych12.
Z tego też względu epidemia koronawirusa mocno oddziałuje na funkcjonowanie transportu zbiorowego. Po pierwsze wpływa ona na bezpieczeństwo.
Ze względu na obowiązujący w Polsce czas pandemii wiele osób z obawy
o własne życie i zdrowie unika kontaktów społecznych i przemieszczania się
w ciasnych i nie wentylowanych pomieszczeniach. Dodatkowo rząd polski
w swoim przekazie, jaki kieruje do obywateli podkreśla konieczność zachowania „dystansu społecznego”, dezynfekowania pomieszczeń i noszenia maseczek,
co w pewnym stopniu może powodować w społeczeństwie strach dotyczący
podróży transportem zbiorowym. Jednak, jak wskazują wyniki dotychczas
opublikowanych danych ryzyko zakażenia się koronawirusem w komunikacji
zbiorowej jest na niskim poziomie. Warto tutaj przytoczyć choćby badania
prowadzone przez badaczy z Niemiec, gdzie jedynie 0,2 % identyfikowalnych
ognisk koronawirusa miało związek z transportem13. Z kolei Francuski Instytut Zdrowia Publicznego (fran. Santé Publique France) na podstawie danych
zebranych między 9 maja i 28 września 2020 roku odnotowuje, że tylko 1,2%
12
P. Piórkowska, D. Szpilko, Komunikacja miejska jako element systemu transportowego miasta
Białystok- wyniki badań, „Akademia Zarządzania” 2019, nr 3(2),s. 113.
13
S. Buda, M. der Heiden, M .Diercke, O. Hamounda, U. Rexroth, Infektionsumfeld von erfassten COVID-19-Ausbrüchen in Deutschland, „Epidemiologisches Bulletin” 2020, nr 38, s. 6-8.
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stwierdzonych przypadków Covid-19 jest powiązana z jakimkolwiek transportem (lądowym, powietrznym i morskim), a jako główne źródła zakażeń
w tym raporcie podano miejsca pracy (24,9%), szkoły i uczelnie (19,5%),
placówki służby zdrowia (11%), imprezy publiczne i prywatne (11%) oraz
rodzinne zgromadzenia (7%)14. W przypadku Wielkiej Brytanii analiza przeprowadzona przez Radę Bezpieczeństwa i Standardów Kolejowych (ang. Rail
Safety and Standards Board) dowiodła, że ryzyko infekcji w pociągu wynosi
jedna infekcja na 11068 podróży (w przypadku nie stosowania się do nakazu
zasłaniania nosa i ust), oraz jedna infekcja na 19765 podróży (w przypadku
gdy pasażerowie stosują maseczki ochronne)15. Podsumowując przedstawione
dane można stwierdzić, iż ryzyko zakażenia się Covid-19 w środkach komunikacji miejskiej jest niskie.
Drugi aspekt oceny jakości funkcjonowania transportu zbiorowego to
cena za przejazd, która ustalana jest w oparciu o przyjęty system taryfowy.
Stawki taryf zatwierdzone są przez odpowiednio do tego powołane organy administracji publicznej16. W przypadku gminnych przewozów pasażerskich jest
to najczęściej rada gminy (miasta) i ustalone w ten sposób opłaty mają charakter cen maksymalnych. Należy także zwrócić uwagę na specyfikę rynku komunikacji miejskiej, gdyż usługi te mają charakter użyteczności publicznej, stąd
też występuje tutaj oligopol, lub w mniejszych miastach monopol17. Innymi
słowy w komunikacji publicznej występuje jeden podmiot będący organizatorem transportu publicznego, którym jest jednostka samorządu terytorialnego,
lub spółka przez nią powołania. Drugim istotnym elementem jest operator
komunikacji miejskiej, który podpisuje umowę na świadczenie usług przewozowych z organizatorem. W niektórych przypadkach funkcje operatora
i organizatora pełni jeden podmiot. Stąd też możemy w tym przypadku mówić o występowaniu monopolu, lub oligopolu, gdy organizator zleca przewóz
więcej niż jednemu operatorowi (przewoźnikowi).
Transport miejski jako usługa użyteczności publicznej charakteryzuje
się także specyficzną metodą ustalania opłat za świadczone usługi. Źródłem
Advancing Public Transport, Public transport is covid- safe, October 2020, s. 3, źródło:
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Policy-Brief-PTisCOVID-Safe.pdf
(dostęp 10.03.2021 r.).
15
Rail Safety and Standards Board, Covid-19 Transmssion Rates on Rail, źródło: https://www.
rssb.co.uk/what-we-do/the-coronavirus-pandemic-how-we-can-help-you/Infection-Risks
źródło: (dostęp 10.03.2021 r.).
16
I. Urbanyi-Popiołek, Podstawy organizacji i ekonomiki transportu-wybrane zagadnienia, [w:]
I. Urbanyi-Popiołek, Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, Wydawnictwo Uczelniane
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 43.
17
Tamże, s. 46.
14
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finansowania przejazdów w komunikacji miejskiej są18:
• środki własne jednostki samorządu terytorialnego (organizatora
transportu),
• środki z budżetu państwa,
• wpływy z biletów i opłat dodatkowych pobieranych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.- Prawo przewozowe.
Źródłem finansowania komunikacji publicznej w Polsce są środki własne
samorządów (poszczególnych gmin), dotacje z budżetu państwa oraz wpływy
z biletów i opłat dodatkowych, jakie ponoszą pasażerowie. Co ważne cena za
przejazd w komunikacji publicznej ustalana jest w oparciu o taryfę ustaloną
w porozumieniu między organizatorem, a przewoźnikiem komunikacji miejskiej. Z wysokością tych opłat można zapoznać się zarówno na stronie przewoźnika, jak w pojazdach komunikacji publicznej.
Cena pełni ważną rolę w aspekcie kształtowania popytu na usługi transportu publicznego. Stąd też wynika konieczność odpowiedniego jej kształtowania. Określając optymalny system taryfowy dla danego miasta należy wziąć
pod uwagę czynniki ważne zarówno z punktu widzenia pasażera, jak i organizatora komunikacji miejskiej, takie jak19:
•
•
•
•

wielkość obszaru zurbanizowanego,
struktura obszaru (aglomeracje monocentryczne, konurbacje),
struktura przewozów (zróżnicowanie i dystans odbywanych podróży),
przesłanki ekonomiczne (poziom cen).

Do określenia struktury przewozów i preferencji mieszkańców odnośnie transportu miejskiego zazwyczaj wykorzystuje się badania marketingowe.
W przypadku czynników ekonomicznych należy zaznaczyć, że koszty wynikające z przejazdów komunikacją miejską powinny być na akceptowalnym
dla pasażera poziomie i stanowić dobra alternatywę dla transportu indywidualnego. Stąd też miasta ustalając ceny za przejazd biorą pod uwagę koszty funkcjonowania transportu zbiorowego jak i koszt alternatywny związany
z przejechaniem danego odcinka drogi transportem indywidualnym, i ustalając go na takim poziomie, aby transport zbiorowy stanowił atrakcyjną alternatywę do podróży własnym środkiem transportu.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2475, 2493, z 2020 r. poz. 400, 462 ze zm.).
19
J. Jackiewicz, P. Czech, J. Barcik, System taryfowo-biletowy stosowany w komunikacji miejskie
j- część 1, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Transport” 2010, z. 67, s. 72.
18
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Jednak obowiązujące w Polsce restrykcje znacząco przyczyniły się do
zmniejszenia liczby pasażerów komunikacji miejskiej, przy jednocześnie niezmiennych kosztach prowadzenia działalności. Z tego też powodu celem niniejszego artykułu było określenie ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa, w szczególności skupiając się na wpływach z biletów jakie osiągnęły
polskie miasta w 2020 roku, zestawiając je z analogicznymi danymi za rok
2019. W tym celu wysłano zapytanie do organizatorów publicznego transportu zbiorowego w miastach wojewódzkich w Polsce. Celem było uzyskanie
danych dotyczących:
•
•
•

prognozowanej sprzedaży biletów w roku 2020,
realnej sprzedaży biletów za 2020 rok,
realnej sprzedaży biletów za 2019 rok.

W tabeli 1. zestawiono wyniki prognozowanej sprzedaży na rok 2020
i realną sprzedaż z tego okresu.
Tabela 1. Prognozowana a realna wartość sprzedanych biletów w 2020 r.
Miasto

Prognoza sprzedaży

Realna sprzedaż

Wykonanie planu

Gorzów
Wielkopolski

14 800 000,00 zł

10 230 185,66 zł

69%

Białystok

47 000 000,00 zł

34 857 035,45 zł

74%

Gdańsk

110 920 000,00 zł

71 301 161,00 zł

64%

Kielce

32 900 000,00 zł

20 644 377,00 zł

63%

Poznań

192 832 608,00 zł

125 812 453,00 zł

65%

Szczecin

82 050 000,00 zł

52 299 341,96 zł

64%

Rzeszów

35 424 000,00 zł

23 329 193,20 zł

66%

Wrocław

159 750 300,00 zł

106 642 900,00 zł

67%

Poznań

192 832 608,00 zł

125 812 453,00 zł

65%

Koszalin

11 448 000,00 zł

6 744 298,00 zł

59%

Opole

5 432 806

2 967 606

55%

Kraków

331 400 000

189 600 000

57%

-34%
Bydgoszcz
67 689 139,94 zł
44 413 384,63 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych od organizatorów publicznego
transportu zbiorowego

Z danych umieszczonych w tabeli 1. wynika, że prognozy dotyczące
sprzedaży biletów w badanych miastach zdecydowanie się nie sprawdziły.
Miasta zakładając szacunkową liczbę sprzedanych biletów biorą pod uwagę
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różne czynniki, takie jak rozwój sieci połączeń, inwestycje w tabór, wdrożenie
inteligentnych systemów transportowych20. Popyt na usługi komunikacyjne
może być uzależniony od czynników ekonomiczno-społecznych, takich jak
preferencje pasażerów, poziom bezrobocia, zmiany demograficzne w mieście,
poziom lokalnych opłat za parkowanie, czy też cena biletu komunikacji miejskiej21. Obecnie obowiązujący stan epidemii Covid-19 jest zjawiskiem nowym,
które trudno było przewidzieć. Stąd też w prognozach dotyczących sprzedaży
biletów za 2020 r. trudno byłoby ująć wpływ pandemii na prognozowany popyt na usługi komunikacji miejskiej. Jak wskazuje tabela 1. prognozowana wartość sprzedanych biletów w 2020 roku różniła się od 55 do 74% w stosunku
do ostatecznej wartości sprzedaży. Wartości te wskazują na niezwykle silny
wpływ pandemii i obowiązujących obostrzeń na funkcjonowanie transportu
zbiorowego w polskich miastach wojewódzkich. Tą tezę potwierdzają także
dane umieszczone w tabeli 2., w której porównano wartość sprzedanych biletów w 2019 i 2020 roku. W 2020 roku w polskich miastach objętych niniejszym badaniem odnotowano znaczące spadki wynoszące od 25 do 44%.
Tabela 2. Porównanie wartości sprzedanych biletów w 2019 i 2020 r.
Miasto

Sprzedaż w 2019 r.

Sprzedaż w 2020 r.

Zmiana procentowa

Warszawa

994 588 849,70 zł

601 027 773,30 zł

-40%

Lublin

75 707 412,60 zł

43 902 342,90 zł

-42%

Szczecin

76 123 525,00 zł

52 299 341,96 zł

-31%

Gorzów
Wielkopolski

14 902 562,75 zł

10 230 185,66 zł

-31%

Katowice

243 094 423,73 zł

139 684 604,86 zł

-43%

Koszalin

11 090 520,00 zł

6 744 298,00 zł

-39%

Wrocław

173 628 286,00 zł

106 642 900,00 zł

-39%

Gdańsk

111 265 891,00 zł

71 301 161,00 zł

-36%

Olsztyn

35 089 598,00 zł

21 504 313,00 zł

-39%

Kielce

29 791 094,00 zł

20 644 377,00 zł

-31%

Łódź

164 502 396,79 zł

109 424 934,70 zł

-33%

Białystok

46 756 892,81 zł

34 857 035,45 zł

-25%

T. Stoeck, K .F. Abramek, Prognozowanie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Szczecinie, „Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 8, s. 247.
21
Tamże, s. 247.
20
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Poznań

179 418 264,00 zł

125 812 453,00 zł

-30%

Opole

5 379 016,00 zł

2 967 606

-45%

Kraków

293 000 000

189 600 000

-35%

Bydgoszcz
67 689 139,94 zł
44 413 384,63
66%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych od organizatorów publicznego
transportu zbiorowego

Na postrzeganie przez pasażerów komunikacji zbiorowej wpływ ma wygoda podróżowania. Aktualnie obowiązujące obostrzenia dosyć mocno ograniczyły możliwości przewoźników miejskich w tym zakresie. W początkowym
etapie rozprzestrzeniania się epidemii wiele Państwowych Inspektoratów
Sanitarnych rekomendowało wyłączenie klimatyzacji w środkach komunikacji
miejskiej, co spowodowało, że w wielu polskich miastach te zalecenia
były realizowane, pomimo braku potwierdzonych badań, co do wpływu
wymuszonej cyrkulacji na rozprzestrzenianie się koronawirusa22. W czasie
wakacyjnym nastąpiło jednak pewne poluzowanie obostrzeń, stąd też duże
miasta, takie jak Warszawa w połowie czerwca zdecydowały o ponownym
włączeniu klimatyzacji, uzasadniając to troską o komfort i zdrowie pasażerów, zwłaszcza tych przewlekle chorych23. Na zmniejszenie wygody pasażerów wpłynęły limity osób w pojazdach, który zostały wprowadzone w marcu
2020 początkowo wynosiły 50% miejsc siedzących jakie posiada dany pojazd.
Organizatorzy transportu publicznego, aby przeciwdziałać tym negatywnym
zjawiskom zwiększali częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji miejskiej w miarę posiadanych możliwości taborowych. W maju nastąpiły w tej
kwestii pewne zmiany i wprowadzono limit 30% łącznej liczby miejsc siedzących stojących lub też możliwość skorzystania z wcześniejszego wariantu 50%
zajętości miejsc siedzących24. Kolejna aktualizacja limitów pojawiła się razem
z wprowadzeniem podziału kraju na strefy zielone, żółte i czerwone, gdzie
limit pasażerów wynosił25:
22
W. Urbanowicz, Warszawa również wyłącza układ wentylacji i klimatyzacji w komunikacji
miejskiej, źródło: https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-rowniez-wylacza-uklad-wentylacji-i-klimatyzacji-w-komunikacji-miejskiej-64295.html (dostęp 09.03.2021 r.).
23
W. Urbanowicz, Warszawa również wyłącza układ wentylacji i klimatyzacji w komunikacji
miejskiej, źródło: https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-rowniez-wylacza-uklad-wentylacji-i-klimatyzacji-w-komunikacji-miejskiej-64295.html (dostęp 09.03.2021 r.).
24
W. Urbanowicz, Rząd luzuje limity osób w komunikacji od 18 maja. Pendolino nie ucierpi,
źródło: https://www.transport-publiczny.pl/mobile/rzad-luzuje-limity-osob-w-komunikacjiod-18-maja-64632.html (dostęp 12.03.2021 r.).
25
M. Michalak, Koronawirus a komunikacja miejska. Jakie limity osób w żółtej i czerwonej
strefie?, źródło: https://www.motofakty.pl/artykul/koronawirus-a-komunikacja-miejska-jakielimity-osob-w-zoltej-i-czerwonej-strefie.html (dostęp 12.03.2021 r.).
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• Dla strefy zielonej i żółtej - 100% liczby miejsc siedzących albo 50%
liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji
technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka
transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych,
• W strefie czerwonej - 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby
wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu
albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Aktualnie obowiązujące zasady nakładają szereg zasad, które odnoszą się
do pasażerów, kierowcy i przedsiębiorstwa organizującego transport. Zgodnie
z zasadami bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii Sars-Cov-2 w Polsce można wymienić następujące
obowiązki26:
1) Obowiązki pasażerów:
•
zasłanianieustinosawpojazdachpublicznegotransportuzbiorowego,
•
zachowanie bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.
2) Obowiązki kierowców i obsługi pojazdu:
•
obowiązekzasłanianiaustinosa.Obowiązekniedotyczykierowców
pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach,
nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi
pojazdu,
•
kierującypojazdemposiadauprawnieniadoniewpuszczenia,lubwyproszenia z pojazdu pasażera, który nie stosuje się do obowiązku zasłaniania ust i nosa,
•
obowiązkiemkierującegopojazdemjesttakżezablokowanieprzycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi
powinno być wykonywane tylko przez osobę kierującą,
•
kierującypojazdemposiadauprawnieniadoniewpuszczenia,lubwyproszenia z pojazdu pasażera, który nie stosuje się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Główny Inspektorat Sanitarny, Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, źródło: https://www
.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-publicznego-transportu-zbio
rowego-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce-glowny-inspektorat-sanitarny-ministerstwo-zdrowia-ministerstwo-infrastruktury-24082020-r (dostęp 12.03.2021 r.).
26
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3) Obowiązki przedsiębiorcy (organizatora publicznego transportu
zbiorowego):
•
przestrzeganie aktualnego limitu miejsc w pojazdach,
•
codzienne ozonowanie pojazdu lub jego dezynfekcja,
•
regularnemycieidezynfekcja,stosowniedopotrzeb,powierzchni
dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej
niż 2 razy dziennie
•
wraziekoniecznościzwiększenieczęstotliwościkursowaniapojazdów
w godzinach szczytu komunikacyjnego,
•
w przypadku szkolnych przewozów autobusowych, zapewnienie
środków do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego
opuszczeniu przez pasażerów,
•
zapewnieniedlapasażerówśrodkówdodezynfekcjinaterminalach,
dworcach autobusowych, z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy
komunikacji publicznej,
•
umieszczeniewpojeździeinformacjidot.obowiązkuzasłanianiausti
nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m,
•
aktualizowaniezasadwzależnościodobowiązywaniawdanympowiecie strefy czerwonej lub żółtej,
•
wprzypadkustosowaniawpojeździeurządzeńwentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość
pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze
zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być
głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak
najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji,
•
jeśliwpojeździestosowanejestpowietrzepodlegającecyrkulacji,krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem
wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną
klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie
redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza
z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości
innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego
minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować
odpowiednie środki ochrony osobistej.
•
wprzypadkubrakuwentylacjilubklimatyzacji,pożądanymjest,aby
wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych,
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•
wprzypadkuzagrożeniabiologicznego(przejazdosobychorejzwyraźnymi objawami choroby, krew i wymioty) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.
Analizując niniejsze zasady można zauważyć, że obecnie transport w Polsce jest poddawany wielu obostrzeniom. Na organizatorów transportu zbiorowego nałożono także dużo obowiązków, które dotyczą w szczególności dezynfekcji pojazdów i zapewnieniu pasażerom środków dezynfekcji w pojazdach,
informowania pasażerów o wprowadzanych obostrzenia a także stosowania
odpowiednie stosowanie klimatyzacji lub wietrzenie pojazdów. Na funkcjonowanie transportu miejskiego bardzo mocno oddziałują wprowadzone limity
miejsc w pojazdach.
W wyniku panującej pandemii zmianie uległy także potrzeby komunikacyjne pasażerów. Należy przy tym zauważyć, że mają one swoją niepowtarzalną
specyfikę, która polega na27:
•
koncentracjinaograniczonejprzestrzenimiejskiej-determinujeto
niewielką średnią odległość podróży,
•
wysokiejdostępność-dużaliczbarealizowanychprzejazdówipodróży
w obrębie aglomeracji,
•
możliwościwystępowaniepotokówpasażerskichtylkowjednymkierunku - (np. rano z przedmieść do centrum, wieczorem na odwrót).
Potrzeby transportowe pasażerów koncentrują się wokół podróży pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy, nauki, rozrywki czy też usług.
Analizując wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie transportu publicznego należy wziąć pod uwagę, że wiele z tych miejsc decyzją rządu zostało
zamkniętych, lub ich działalność została ograniczona. Stąd też potrzeba podróżowania znacząco się zmniejszyła się. Zamrożenie znacznej części polskiej gospodarki i przejście wielu pracowników na prace zdalną w znacznym stopniu
obniżyło liczbę pasażerów, a co za tym idzie sprzedaż biletów.
Zakończenie
Analizując wpływ aktualnie obowiązujących obostrzeń i pandemii Covid-19 na transport zbiorowy należy zwrócić uwagę na tendencje rozwojowe współczesnych miast. Ze względu na postępujące zjawisko eksurbanizacji

27
S. Dziadek, Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych, PWN, Warszawa 1991, s. 106,
cyt. za : B. Tundys, Logistyka miejska, Difin, Warszawa 2008, s. 121-122.
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i rozlewania się miast charakter i popyt na usług transportowe uległ zmianie.
Jak wskazuje B. Tundys przestrzenne rozprzestrzeniania się miast wpływa na
wzrost potrzeb transportowych, co z kolei powiązane jest z brakami infrastrukturalnymi, niejednoznacznie prowadzoną polityką transportową i niewystarczającymi funduszami na rozwój transportu28. Obecnie powszechnym
w Polsce zjawiskiem jest „rozlewanie się miast”, któremu sprzyja intensyfikacja budownictwa jednorodzinnego na obrzeżach miast, jak także niekontrolowany rozrost przestrzeni miejskich. Powoduje to trudności w zapewnieniu
mieszkańcom obrzeży, i przedmieść dostępu do wysokiej jakości komunikacji
zbiorowej i niesie za sobą pewne problemy transportowe.
B. Tundys zwraca uwagę, że „wzrost wskaźnika motoryzacji i liczby poruszających się po drogach samochodów, zwiększający się udział transportu
drogowego w przemieszczaniu osób i ładunków, rosnące natężenie środków
transportu i zakresy obciążeń infrastruktury, niewystarczająca przepustowość
miejskich układów drogowych, obecność transportu tranzytowego w miastach, zanieczyszczenie środowiska czy kongestia tworzą katalog problemów
transportowych miast, które w konsekwencji prowadzą miedzy innymi do:
zatłoczenia, degradacji infrastruktury, zagrożenia bezpieczeństwa uczestników transportu, braku sprawnych systemów sterowania i zarządzania ruchem,
obniżania konkurencyjności transportu zbiorowego, degradacji środowiska
naturalnego”29. Miasta zdajać sobie sprawę z niniejszych problemów zaczęły
podejmować działania celem ograniczenia negatywnych konsekwencji suburbanizacji (eksurbanizacji) mocno inwestując w transport publiczny, zachęcając mieszkańców do poruszania się tym środkiem transportu. Niestety pandemia koronawirusa w pewnym stopniu odwróciła pozytywny trend, jakim
było zwiększenie liczby pasażerów komunikacji miejskiej. Pomimo przedstawionym w artykule danych wskazujących, na niskie ryzyko zarażenia się koronawirusem w komunikacji zbiorowej, duża liczba pasażerów w obawy o swoje
zdrowie i życie przesiadła się do samochodów osobowych. Innym powodem
odpływu pasażerów było powszechne przejście na prace zdalną, zamknięcie
wielu punktów usługowych, co w dużym stopniu ograniczyło potrzebę przemieszczania się. Przyczyniło się to do znaczących spadków wpływów z biletów,
które w zależności od miasta wyniosły od 25% do blisko 45%.
Powrót do intensywnego korzystania z transportu indywidualnego
w miastach niesie za sobą szereg problemów społecznych. W strukturach
B. Tundys, Logistyka miejska, Difin, Warszawa 2008, s. 125.
B. Tundys, Logistyka miejska – teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013,
s. 136.

28
29
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miejskich, gdzie występuje duża liczba samochodów w połączeniu z niedostatecznym poziomem usług transportu zbiorowego dochodzi do problemów
takich jak zatłoczenie, zanieczyszczenie powietrza czy też zwiększony hałas30.
Dodatkowo ta sytuacja negatywnie rzutuje na zdrowie człowieka, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia
(World Health Organisation) zanieczyszczenie powietrza można uznać za jeden
z czynników przyczyniających się do obciążeń zdrowotnych spowodowanych
przez Covid-19, gdyż brudne powietrze negatywnie wpływa na płuca człowieka
i czyni go bardziej podatnym na choroby układu oddechowego31. Innymi
słowy duża liczba samochodów osobowych w mieście negatywnie rzutuje na
jakość powietrza, a tym samym przyczynia się do zwiększenia ryzyka zachorowania na choroby, w tym na Covid-19.
Podsumowując, funkcjonujące w Polsce obostrzenia dosyć mocno oddziałują na koszty funkcjonowania transportu zbiorowego. Wynika to głównie ze
spadku ilości pasażerów, przy jednoczesnej konieczności ponoszeniu kosztów
funkcjonowania transportu zbiorowego. Dużym wyzwaniem po opanowaniu
pandemii będzie przywrócenie zaufania pasażerów do komunikacji zbiorowej
oraz zachęcenie ich do powrotu do poruszania się komunikacją miejską.
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The impact of the currently binding restrictions
related to Covid-19 on the functioning
of public transport in Poland

Summary: The pandemic state introduced on the territory of the Republic of Poland on March 20, 2020 limited the functioning of many
enterprises in Poland. This situation also affected the functioning
of public transport. The purpose of this article is to determine how
the applicable restrictions affected the functioning of urban transport.
In particular, the publication focuses on the issue of financing public transport and comparing the proceeds from the ticket in 2019
and 2020.
Keywords: Covid-19, city transport, city transport
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Rozwój ekonomii współdzielenia
w Polsce w latach 2017-2019
na przykładzie organizacji
transportu i zakwaterowania

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak ekonomia współdzielenia rozwijała się w Polsce w latach 2017–2019 oraz
jakie trendy z nią związane można zaobserwować na przykładzie organizacji transportu oraz zakwaterowania. Głównym celem artykułu
jest refleksja nad pojęciem ekonomii współdzielenia. Dlaczego Polska
w 2018 roku zajęła dopiero 92. miejsce na świecie w Indeksie Ekonomii Współdzielenia (Sharing Economy Index) szwedzkiej organizacji
Timbro? Autorzy posłużyli się metodami obserwacji, statystyczną (na
podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego) oraz analizy i krytyki piśmiennictwa.
Słowa kluczowe: ekonomia współdzielenia, społeczeństwo informacyjne, gospodarka dzielenia się

There exists not just the commercial economy, which meters access on the
simple metric of price, but also a sharing economy, where access to culture
is regulated not by price, but by a complex set of social relations.
Lawrence Lessig
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Wstęp
Ekonomia współdzielenia od lat zyskuje na popularności i wzbudza zainteresowanie społeczeństwa. W życiu codziennym można znaleźć coraz więcej
przykładów współdzielenia. Dzielić można się m. in. jedzeniem, mieszkaniem,
ubraniami, książkami, sprzętem gospodarstwa domowego, a nawet pojazdami.
Sharing economy (z ang.) jest skutecznym narzędziem budowania społeczności
lokalnych. Ekonomia współdzielenia to także znaczący element gospodarki
o obiegu zamkniętym. Zjawisko to staje się jednym z istotniejszych światowych trendów, które są alternatywnym kierunkiem w myśleniu o społeczeństwie informacyjnym (charakteryzującym się wysokimi kompetencjami cyfrowymi), przed którym stoją wyzwania powiązane z poprawą jakości życia na
wielu płaszczyznach. To również wyzwanie dla samorządów terytorialnych
w Polsce związane ze wzmocnieniem konkurencyjności głównie w wymiarze
regionalnym i krajowym. Zjawisko dotyka szczególnie ludzi młodych, kierujących się indywidualnością podejmowania decyzji, innowacyjnością, wygodą
oraz niskimi cenami. Rozwiązania oparte na idei dzielenia się z innymi ludźmi
nie odniosłyby sukcesu bez takich cech kapitału społecznego jak zaufanie czy
otwartość.
Artykuł będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jak ekonomia współdzielenia rozwijała się w Polsce w latach 2017–2019 oraz jakie trendy z nią związane można zaobserwować na przykładzie organizacji transportu oraz zakwaterowania. Głównym celem artykułu jest refleksja nad pojęciem ekonomii
współdzielenia. Hipoteza badawcza jaką stawiają autorzy zawiera się w zdaniu: narzędzia używane do rozwijania ekonomii współdzielenia są z każdym
rokiem coraz bardziej popularne, szczególnie wśród młodych osób i lepiej
wykształconych. W artykule posłużono się metodami obserwacji, statystyczną
(na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego) oraz analizy i krytyki
piśmiennictwa.
Zjawisko ekonomii współdzielenia
Idea ekonomii współdzielenia stanowi wyzwanie dla współczesnych badaczy nauk społecznych. Jej złożony charakter oraz kompleksowość sprawiają,
że trudno jest wskazać teorię (czy to w ekonomii głównego nurtu, czy wśród
współczesnych teorii przedsiębiorstw), która możliwie najpełniej tłumaczyłaby owo „dzielenie się” (Sztokfisz, 2017, s. 90-91).
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Zagadnienie związane z „dzieleniem się” po raz pierwszy poruszyli M.
Felson oraz J. L. Spaeth w 1978 roku w pracy Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach. Wprowadzili wtedy pojęcie
wspólnej konsumpcji (Felson, Spaeth, 1978, s. 614). Po raz pierwszy jednak
pojęciem sharing economy posłużył się L. Lessig w 2008 roku. W marcu 2011
roku magazyn „Time” sklasyfikował zjawisko ekonomii współdzielenia na
ósmym miejscu wśród dziesięciu idei, które mogą zmienić gospodarczą rzeczywistość świata (Zysk, 2016, s. 41).
Ekonomia współdzielenia określana jest jako model organizacyjny i dystrybucyjny, w którym ludzie mogą wymieniać się bezpośrednio dobrami oraz
usługami (bez udziału pośredników lub innych firm). Jest to możliwe poprzez
technologie internetowe, które zapewniają radykalne zwiększenie efektywności
wykorzystywanych zasobów (Banaszek, 2018, s. 5). Oxford English Dictionary
zdefiniował ekonomię współdzielenia jako „system ekonomiczny, w którym
aktywa lub usługi są dzielone między sobą pomiędzy osobami prywatnymi,
albo za darmo albo za opłatą, zwykle za pośrednictwem Internetu” (Nowoczesne podróżowanie…).
R. Botsman, wobec wielości bliskoznacznych pojęć związanych z ekonomią współdzielenia, zaproponowała definicje pojęć, z których utworzyła kilkuwymiarową strukturę. Wśród nich warto przytoczyć następujące:
1) Gospodarka współdzielenia (sharing economy) – dotyczy systemów,
które ułatwiają dzielenie się nie w pełni wykorzystanymi zasobami lub usługami – zarówno odpłatnie jak i bezpłatnie – bezpośrednio pomiędzy podmiotami indywidualnymi lub organizacjami. Jej kluczową cechą jest proces dzielenia się (współużytkowanie, udostępnianie). Według R. Botsman gospodarka
współdzielenia jest pojęciem należącym do „współdzielonej konsumpcji”, dla
której kluczowy jest jeden z procesów: dzielenie się.
2) Gospodarka dostępności (access economy) – dotyczy systemów umożliwiających płatność za dostęp do dóbr zamiast otrzymywania dóbr na własność. Kluczową cechą jest fakt, że dostępność jest tu bardziej opłacalna od
własności. Niektórzy sugerują, by gospodarkę dostępności utożsamiać z gospodarką współdzielenia, jednak zdaniem Grzegorza Sobieckiego termin „gospodarka dostępności” wydaje się pojęciem nieco szerszym i wykraczającym poza
ramy gospodarki współpracy, choć w jej ramach pokrywa się z gospodarką
współdzielenia.
3) Gospodarka rówieśników (peer economy) – dotyka systemy, które łączą
sprzedających i kupujących, umożliwiając bezpośrednią wymianę pomiędzy
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równymi podmiotami. Nacisk jest tu kładziony właśnie na relację bezpośrednią. Definicja ta jest na tyle wąska, że obejmuje znikomą część modeli w gospodarce współpracy. Warto tu pamiętać, iż nawet w bezpośredniej relacji
między indywidualnymi podmiotami istnieją media, które pośredniczą, tworząc rynek. Najczęściej przybierają one formę usługi komercyjnej, systemu
takich usług czy aplikacji komputerowej lub innych dóbr.
4) Gospodarka współpracy (collaborative economy) - zbudowana na
rozproszonych sieciach połączonych jednostek i społeczności, będąca przeciwieństwem do scentralizowanych organizacji produkujących. Kluczową cechą
jest wymiana zdecentralizowana, bez pośrednictwa podmiotów tradycyjnych
(maksymalne skrócenie łańcucha dostaw) (Sobiecki, 2016, s. 29 – 31).
Mimo, że definicje oscylujące wokół ekonomii współdzielenia zwracają uwagę na to, iż nie zawsze będzie się ona opierała na technologiach cyfrowych, to są one coraz częściej niezbędnym atrybutem, ułatwiającym jej
rozwój. Jak zauważa Piotr Łuba, niezbędna jest refleksja nad tym, jak technologia cyfrowa zmieni przyszłość poszczególnych sektorów gospodarki
i jak w nowym otoczeniu można wykorzystać mocne strony swojego biznesu.
Warto zaznaczyć, że transformacja modeli biznesowych jest dziś koniecznością
i dotyka każdego obszaru gospodarki. Współczesne podmioty gospodarcze
muszą być w procesie stałej zmiany, aby odpowiedzieć na potrzeby konsumentów choćby poprzez lepszą identyfikację ich potrzeb. Internet i digitalizacja sprawiły, że koszt bezpośredniego dotarcia producenta do konsumenta jest
bardzo niski (PWC, 2016, s. 1).
Jak wiadomo, dzielenie się zasobami znane było w tradycyjnej ekonomii
od dawna, np. w relacjach typu B2B (firma – firma) oraz B2C (firma - klient).
W relacjach typu C2C (klient - klient) ludzie dzielili się od wieków tym, co
mieli, a co było ograniczone, np. sąsiedzkie użyczanie sobie narzędzi czy opieka nad dziećmi. Od lat zaobserwować można również nowe formy gospodarki
współdzielenia, przede wszystkim w relacjach typu C2C czy typu C2B, oparte
o nowe technologie, których zasięg i skala działania oraz zwrot informacyjny jest ogromny i dotąd niespotykany. Ekonomia współdzielenia oparta na
technologiach cyfrowych jako obszar badawczy, jest obszarem stosunkowo
młodym. Jako forma organizacji rynku istnieje od ponad dekady (Paczkowski,
Kamela, Szyl, 2020, s. 62 – 64).
Eksperci z Pricewaterhouse Coopers (PWC) wskazują na pewne megatrendy, które przyczyniły się do gwałtownego rozwoju sharing economy. Do najważniejszych można zaliczyć np. przełom technologiczny, dzięki rozwojowi
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Internetu, który dynamicznie zwiększa globalny zasięg. Jednocześnie upowszechnienie smartfonów zapewniło konsumentom szybki dostęp do szerokiej
gamy produktów i usług - od możliwości wypożyczenia roweru do finansowania pomysłu na biznes. Co ciekawe, na liście znalazł się również ograniczony
dostęp do zasobów. Wskazuje się, że przeciętnie w mieście samochód jest efektywnie wykorzystywany zaledwie przez godzinę dziennie. Posiadanie samochodu w dużym mieście kojarzy się natomiast głównie z korkami i problemami ze
znalezieniem miejsca parkingowego. Coraz częściej znacznie wyższy jest koszt
„posiadania” w porównaniu do „dostępu” do produktów i usług.
Ważnym krokiem do rozwoju gospodarki współdzielenia okazała się
urbanizacja, która stworzyła masę krytyczną potencjalnych nabywców usług.
Pozwoliło to na obniżenie kosztu jednostkowego dotarcia platform współdzielenia zasobów do poziomu akceptowalnego dla odbiorcy końcowego. Siłą napędową sharing economy są tak zwani „millenialsi” (pokolenie Y), nazywane
często pokoleniem cyfrowym. Mowa tu o ludziach urodzonych na przełomie
tysiącleci, którzy wchodzili w dorosłość w epoce upowszechnienia nowoczesnych technologii. To pokolenie elastyczne i ceniące niezależność w większym
stopniu od swoich poprzedników, wychowane w okresie coraz większej dostępności Internetu, doskonale rozumiejące systemy peer-to-peer1. Sharing economy umożliwia im nie tylko dużo lepszą alokację własnych zasobów, np. czasu, ale też znacznie ułatwia zdobywanie nowych doświadczeń. Typowy klient
platform gospodarki współdzielenia to osoba młoda, intensywnie korzystająca
ze smartfonu, mobilna i otwarta na ludzi, ale tym samym często ograniczona
możliwościami finansowymi, szukająca zadowalających kosztowo rozwiązań
(PWC, 2016, s. 6–7). Poza ograniczonymi finansami zasada „dostęp jest lepszy
od posiadania” (ang. access is better than ownership), sprawdza się szczególnie,
gdy posiadanie nie jest dla człowieka wartością samą w sobie (nie jest elementem statusu, nie ma wartości sentymentalnej), a jedynie środkiem do celu (np.
nie trzeba posiadać wiertarki, żeby zrobić dziurę w ścianie; można ją pożyczyć)
lub jest nieuzasadnione ekonomicznie (używane jest bardzo rzadko), użytkowanie wiąże się z dużymi kosztami stałymi utrzymania bądź jest czasochłonne
(Ethridge, 2009).
Czym najczęściej dzielą się ludzie? Na poniższym diagramie Honeycomb (pol. plaster miodu) znajduje się zestawienie, czym i w jakich dziedzinach życia dzieli się najczęściej. Tam, gdzie znajdują się jakieś zasoby, które

Sieć komputerowa umożliwiająca komunikację użytkowników na takich samych
zasadach.

1
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są niewykorzystywane w stu procentach, a mogą być udostępniane innym,
następuje współdzielenie. Wśród najważniejszych kategorii wymienia się:
współdzielenie pojazdów, przestrzeni biurowej i prywatnej, naukę, zdrowie
(np. szpitale dzielą sprzęt medyczny), narzędzia, logistykę.
Rysunek 1. „Plaster Miodu” Collaborative Economy2

Źródło: Siwik K. (2019), Oni już nie potrzebują "posiadać". Ekonomia współdzielenia
to o wiele więcej niż Uber i Airbnb, https://innpoland.pl/153351,sharing-economy-co-bedziemy-wspoldzielic-w-przyszlosci (data dostępu: 27.02.2021).

Collaborative economy jest nowym zjawiskiem społeczno-ekonomicznym, obejmującym
zarówno bezpośrednie świadczenie sobie usług przez ludzi jak i współużytkowania czy współtworzenie itp. Bazuje ono na skłonności do pomagania innym, współpracy, dzielenia się czasem
i zasobami.
2
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Ewolucja technologii cyfrowych rokrocznie zmniejsza koszty poszukiwania potencjalnych chętnych do wymiany dóbr i usług, a współpraca przy
wykorzystaniu informatycznych narzędzi pracy grupowej sprawia, że znacznie
łatwiej zaufać nieznanym wcześniej osobom. Wartością jest nie tyle posiadanie
potrzebnych zasobów, co łatwy dostęp do nich. Coraz częściej biznes otwiera
się na nietypowe modele współpracy, w których rywalizacja i konkurencja wypierane są przez open talent economy3 czy kooperację.
Ekonomia współdzielenia
a sprawy transportu i zakwaterowania
W większości przypadków usług sharing economy i pokrewnych, powstały
one z inicjatywy samych konsumentów będących bądź niezadowolonymi z dotychczas dostępnych na rynku usług, bądź chcących wprowadzić coś zupełnie
innowacyjnego, a zarazem korzystniejszego cenowo dla korzystających, omijając częstokroć różnego rodzaju pośredników (Jastrzębski, 2016).
Szczególną popularnością wśród dostępnych form współdzielenia rzeczy cieszy się transport. Takie portale jak BlaBlaCar sprawiły, że przejazdy na
dłuższych trasach stały się dużo bardziej opłacalne, a Uber4 zagospodarował
do tego stopnia rynek przewozów lokalnych, że w ciągu kilku lat stał się niebezpiecznym konkurentem korporacji taksówkarskich. Oprócz portali umożliwiających przejazdy, pojawiły się startupy pozwalające na pożyczenie pojazdu
(np. Getaround czy Traficar) lub firmy związane z zarządzaniem infrastrukturą
transportu jak np. JustPark (Chimczak–Bratkowski, 2018). Ekonomia współdzielenia szybko toruje nowe drogi w przemyśle motoryzacyjnym, tworząc
sieć opcji transportowych. Carsharing to wygodne uzupełnienie komunikacji
miejskiej. Firmy carsharingowe często podejmują współpracę z władzami miast,
aby razem wychodzić naprzeciw potrzebom odbiorców np. poprzez możliwość
parkowania aut współużytkowanych w strefie bez samochodów, czy dając darmowy dostęp do parkingów publicznych (Perspektywy rozwoju…, 2017).
W 2015 roku PWC przeprowadziło badanie w Stanach Zjednoczonych,
z którego wynika, iż 8% wszystkich dorosłych Amerykanów uczestniczyło
w jakiejś formie udostępniania motoryzacji. 1% służył jako dostawcy w ramach
tego nowego modelu, przewożąc pasażerów lub wypożyczając im samochód na
Połączenie pełnoetatowych pracowników i krótkoterminowych freelancerów zajmujących się
projektami, która pomaga firmom zwiększyć wydajność i elastyczność.
4
Uber to jeden z najszybciej rozwijających się startupów na świecie, który za pośrednictwem
autorskiej aplikacji na smartfona kojarzy kierowców z pasażerami. Według “The Wall Street
Journal” w grudniu 2015 roku wartość Ubera wyceniana była na 62,5 miliardy dolarów.
3
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godziny, dni czy tygodnie. Ze wszystkich zbadanych kategorii motoryzacja
jest tą dziedziną, w której konsumenci najbardziej chcieliby, aby ekonomia
współdzielenia odniosła sukces. Preferencje konsumentów nie są zaskakujące, biorąc pod uwagę tendencje dotyczące posiadania samochodów w ciągu
ostatniej dekady. Jedna trzecia ankietowanych wskazała, że przemysł motoryzacyjny wytwarza zbyt dużo odpadów. Najwięcej wśród nich wspomnianych
wcześniej millenialsów, którzy nie jeżdżą tak często, jak poprzednie pokolenia
w porównywalnym wieku. Rzadziej też zdobywają prawa jazdy, a ich spojrzenie na samochody jest bardziej powierzchowne niż emocjonalne - w dużej
mierze postrzegają samochody jako środki transportu, a nie symbole statusu.
Do tej popularności przyczyniły się smartfony, które podniosły alternatywne koszty jazdy. Pasażer może czytać e-maile podczas transportu i być „produktywnym” - ale kierowca za kierownicą nie może lub nie powinien (to
samo dotyczy picia: według Ubera od czasu uruchomienia UberX w Kalifornii
liczba wypadków spowodowanych jazdą po pijanemu spadła o 60 miesięcznie wśród kierowców w wieku poniżej 30 lat). Wszystko to sprawiło, że systemy współdzielenia - czy to wspólne samochody, przejażdżki czy rowery są o wiele bardziej atrakcyjne (The Sharing Economy, 2015, s. 19).
Rysunek 2. Rodzaje i przykłady sharing economy w transporcie

Źródło: Giełzak M. (2016), Ridesharing, carsharing i transport w czasach sharing economy, https://wethecrowd.pl/przewodnik-sharing-economy-1/ (data dostępu: 27.02.
2021).
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Ekonomia współdzielenia może być tu postrzegana jako pewnego rodzaju
idea. Na stronie BlaBlaCar można przeczytać: „W każdym kwartale blisko
12 milionów użytkowników BlaBlaCar dzieli się długodystansowymi przejazdami swoimi samochodami z innymi. W tej społeczności dzielących się, ludzie
wywodzą się z różnych środowisk, profesji i kultur; ludzie, którzy nigdy nie
spotkaliby się w innych okolicznościach i którzy zdecydowali się na dzielenie
się swoim przejazdem. Połowa naszych użytkowników mówi, że wspólne przejazdy otworzyły ich na innych. W ten sposób postrzeganie „innych”, wśród
„obcych” zmienia się i krąg ludzi, którym ufamy rozszerza się diametralnie”
(Nowoczesne podróżowanie…).
Kolejnym trendem stało się współdzielenie przestrzeni. Początki ruchu
to różne odmiany przestrzeni coworkingowych, gdzie freelancerzy mogli znaleźć
spokojne miejsce do pracy. Do grupy tej należą zarówno małe przedsięwzięcia
jak Hoffice, za pomocą którego można udostępnić do pracy domowy salon, jak
i WeWork, gigant na rynku coworkingów, zarządzający obecnie ponad 3 mln
m2 powierzchni biurowej. Z drugiej strony, na polu usług indywidualnych na
początku pojawił się CouchSurfing, za pomocą którego ludzie na końcu świata
mogli znaleźć kogoś, kto użyczy im miejsca do spania. Największym „graczem”
jest jednak Airbnb5, czyli startup umożliwiający wynajęcie mieszkania na krótki
czas. Obecna liczba pokoi, którymi „dysponuje” platforma, przerosła zasoby
takich sieci hotelarskich jak np. Sheraton (Chimczak–Bratkowski, 2018).
Dane zaprezentowane przez PWC pokazują, że do 2015 roku 6% populacji USA uczestniczyło jako konsument w gospodarce współdzielenia
usług hotelarskich; 1,4% służyło jako ich dostawca. Platform dostarczających
noclegi jest coraz więcej. Dużymi konkurentami na rynku są Airbnb, CouchSurfing i HomeAway. Na ich działalności znacznie zyskuje przemysł spożywczy i gastronomiczny. Feastly łączy kolacje ze spotkaniami z szefami kuchni,
oferującymi wyjątkowe doznania kulinarne poza restauracjami; podobnie
EatWith łączy gości i gospodarzy, tworząc doświadczenie społeczne, w którym
goście poznają się przy domowym posiłku. Inne podobne modele pojawiają
się na całym świecie, podobnie jak firmy związane z rynkiem współdzielenia
usług hotelarskich. Proprly to usługa sprzątania i dostarczania kluczy dla gospodarzy Airbnb. Guesthop natomiast zapewnia usługi wsparcia dla właścicieli
domów - od zameldowania, zarządzania kluczami i sprzątania po pełnoetatowe zarządzanie wynajmem krótkoterminowym. Pillow zajmuje się wszystkimi
To platforma internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie domów lokalnych
gospodarzy i w drugą stronę – gospodarzom oferowanie noclegu w swoich domach w zamian za
opłatę, najczęściej znacznie niższą niż w hotelu.
5
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szczegółami hostingu, w tym marketingiem, komunikacją z gośćmi, optymalizacją rezerwacji i cen, sprzątaniem, naprawami i rozwiązywaniem problemów.
Te dodatkowe usługi mają na celu wykorzystanie rosnącej popularności witryn do udostępniania obiektów hotelarskich. Dzięki firmom zarządzającym
w roli pośredników, najemca i wynajmujący mają mniej kłopotów z uporządkowaniem logistyki umowy i większe zaufanie, że doświadczenie użytkowania
będzie miało stałą jakość.
Łagodzenie potencjalnej zawodności nieznajomych nadal stanowi
wyzwanie dla tych platform. Ekonomia współdzielenia się gościnnością jest
atrakcyjna, ponieważ oferuje lepsze ceny, bardziej wyjątkowe doświadczenia
i większy wybór, ale bezpieczeństwo, higiena i niepewna jakość wciąż stanowią
duże obawy. Z tych powodów ankieta PWC wykazała, że 
konsumenci
zaznajomieni z ekonomią współdzielenia o 34% częściej ufają popularnej
marce hotelowej niż Airbnb. Ze swojej strony dostawcy ekonomii współdzielenia hotelarstwa próbują to zmienić. Airbnb przeszedł znaczny rebranding,
odchodząc od bardziej pragmatycznego pozycjonowania wynajmu pokojów
w kierunku takiego, który kładzie nacisk na społeczność: nowe credo firmy
brzmi: „Wierzymy w świat, do którego wszystkich siedem miliardów z nas
może należeć wszędzie” (The Sharing Economy, 2015, s. 23).
Rozwój ekonomii współdzielenia jest tak szansą, jak i wyzwaniem, które przyczynia się do zmiany w funkcjonowaniu rynku. Podstawowym celem
ekonomii współdzielenia jest przejście z własności na dostęp. Własność, która
była cechą charakterystyczną systemu kapitalistycznego, została zastąpiona
dostępnością dóbr i usług (Banaszek, 2018, s. 53). Czy i jak sharing economy
znalazła zwolenników i sympatyków w Polsce?

Sharing economy w Polsce
Indeks Ekonomii Współdzielenia (Sharing Economy Index) szwedzkiej
organizacji Timbro porównuje popularność usług ekonomii współdzielenia
w ponad 200 państwach i terytoriach zależnych na świecie. W 2018 roku
Polska zajęła w tym rankingu 92. miejsce na 213 przeanalizowanych państw
i terytoriów zależnych. Ponadto została też sklasyfikowana na 7. miejscu
wśród krajów regionu i 22. miejscu w Unii Europejskiej. Na ostateczną liczbę punktów wpłynęła m.in. wciąż niewielka liczba dostawców działających
w ramach gospodarki współdzielenia. W Polsce coraz bardziej popularne są
takie serwisy jak Airbnb czy BlaBlaCar, ale wiele z 23 analizowanych platform
jest tu niedostępna bądź mało popularna, co wyjaśnia dopiero 92. pozycję
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w rankingu. Ruch internetowy na stronach badanych usług był często niższy
niż w wielu innych krajach (Komunikat FOR…, 2018).
Należy pamiętać, że złożoność zjawiska, jakim jest sharing economy i jego
występowanie w wielu sektorach, niekiedy trudnych do porównania, nie pozwala go w sposób jednoznaczny ocenić. Do pewnych wniosków można dojść,
gdy analizie poddaje się rozwiązania gospodarki współdzielenia tylko od strony
konsumpcyjnej. Faktem jest, że korzystanie z noclegów w domach należących
do innych ludzi zmniejsza popyt na nowe hotele, a dzielenie się przedmiotami
lub narzędziami z sąsiadami obniża poziom zakupów tych dóbr w sklepach.
Korzystanie z takich rozwiązań zwiększa społeczną odpowiedzialność i świadomość wyczerpujących się zasobów otaczającego nas świata (Sztokfisz, 2017,
s. 100).
Ekonomia współdzielenia od lat wypełnia istniejące na rynku luki.
W Polsce w ostatnich latach zachodzi duża migracja do największych miast, co
może w wielu przypadkach zwiększać zapotrzebowanie na transport długodystansowy. Państwowa kolej czy przewoźnicy autobusowi często nie nadążają
w zakresie połączeń, dostępności cenowej czy standardu usług za oczekiwaniami podróżujących. Alternatywą dla kolei i prywatnego transportu autokarowego stanowi w Polsce często platforma BlaBlaCar. Łączy ona kierowców,
którzy dysponują wolnymi miejscami w samochodach, z pasażerami szukającymi przejazdu. Witrynę ridesharingową odwiedza w Polsce ok. 1,2 mln internautów miesięcznie. Z platformy korzystają w Polsce nie tylko mieszkańcy
największych miast. Około 28% użytkowników to mieszkańcy wsi (co odpowiada udziałowi ludności gmin wiejskich w populacji Polski), dla których
decentralizacja transportu może być zdecydowanie wygodniejsza. Zamiast do
najbliższego miasta mogą ustalić z kierowcą przejazd prosto do domu (Łaszek,
2017, s. 36).
W 2017 roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeprowadził badanie
dotyczące udziału ludności w tak zwanej ekonomii współdzielenia z punktu
widzenia korzystania ze stron internetowych lub aplikacji, działających jako
pośrednicy pomiędzy prywatnymi osobami oferującymi usługę zakwaterowania lub transportu, a osobami prywatnymi, które chcą z tych usług skorzystać.
Pytania dotyczyły strony popytowej korzystania ze stron lub aplikacji w celu
zorganizowania (wynajęcia) zakwaterowania lub transportu od innej prywatnej osoby. Z poniższych danych wynika, iż popularniejsze w ramach ekonomii
współdzielenia jest organizowanie zakwaterowania niż transportu. Ze stron
internetowych lub aplikacji w ramach ekonomii współdzielenia częściej korzystają osoby w młodszych grupach wiekowych niż starszych. Uwzględniając
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poziom wykształcenia, częściej z organizacji zakwaterowania i transportu
w ramach ekonomii współdzielenia korzystają osoby z wyższym wykształceniem, a biorąc pod uwagę aktywność zawodową – pracujący na własny rachunek (Społeczeństwo informacyjne…, 2017).
Tabela 1. Korzystanie ze stron internetowych lub aplikacji w ramach ekonomii współdzielenia w 2017 r., cz. I
Organizacja zakwaterowania

Organizacja transportu

z wykorzystaniem

Kryterium

ogółem

dedykowanych
stron
internetowych
lub aplikacji

innych
stron
lub
aplikacji

z wykorzystaniem

ogółem

dedykowanych
stron internetowych lub
aplikacji

innych
stron
lub
aplikacji

w % ogółu osób danej grupy
ogółem

15,0

10,9

6,4

6,2

4,6

2,7

płeć
mężczyźni

15,4

11,0

6,9

6,7

5,1

3,0

kobiety

14,7

10,9

5,9

5,6

4,0

2,4

wiek
16-24 lata

15,0

9,0

8,6

11,5

7,5

6,2

25-34 lata

24,8

18,5

9,7

10,2

8,3

3,7

35-44 lata

21,0

16,0

9,1

6,7

5,1

3,0

45-54 lata

12,7

9,1

4,9

4,2

3,0

1,7

55-64 lata

7,2

5,3

2,9

2,5

1,7

1,1

65-74 lata

3,3

2,4

1,2

0,7

0,5

0,4

wykształcenie
podstawowe
lub
gimnazjalne

3,1

1,3

2,1

2,8

1,2

1,9

średnie

9,5

6,6

4,2

4,1

2,9

1,8

wyższe

35,8

27,3

14,6

13,3

10,7

5,4

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013
– 2017 (2017), s. 136, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/default
aktualnosci/5497/1/11/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce._wyniki_badan_
statystycznych_z_lat_2013-2017.pdf(data dostępu: 28.02.2021).
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Tabela 2. Korzystanie ze stron internetowych lub aplikacji w ramach ekonomii współdzielenia w 2017 r., cz. II
Organizacja zakwaterowania

Organizacja transportu

z wykorzystaniem

Kryterium

ogółem

dedykowanych
stron
internetowych
lub
aplikacji

innych
stron lub
aplikacji

z wykorzystaniem

ogółem

dedykowanych
stron
internetowych
lub aplikacji

innych
stron lub
aplikacji

w % ogółu osób danej grupy
aktywność zawodowa
uczniowie
i studenci

14,6

8,2

8,4

11,8

7,2

7,1

pracujący

20,4

15,1

8,6

7,6

5,9

3,1

pracownicy
najemni

21,5

15,9

9,0

7,9

6,2

3,1

pracujący
na własny
rachunek

29,6

22,3

13,0

11,3

8,9

5,1

rolnicy

1,9

1,0

0,9

1,3

0,7

0,7

bezrobotni

6,7

5,6

1,7

3,3

2,5

0,9

emeryci i
inni bierni
zawodowo

5,0

3,8

1,8

1,5

1,0

0,7

miejsce zamieszkania
duże miasta

26,8

21,1

10,3

11,2

8,8

4,9

mniejsze
miasta

13,9

9,5

6,4

5,1

3,7

2,2

obszary
wiejskie

7,6

4,9

3,7

3,4

2,3

1,6

stopień urbanizacji
niski

7,7

5,1

3,5

3,6

2,4

1,6

średni

14,1

9,6

6,8

5,4

4,0

2,3

wysoki

25,1

19,3

9,9

10,0

7,7

4,4
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regiony
Polska
wschodnia

10,3

6,9

4,8

5,8

4,2

2,4

Polska
centralna

16,8

12,4

7,4

6,9

5,2

3,3

Polska
zachodnia

15,8

11,6

5,9

5,0

3,6

1,8

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013
– 2017 (2017), s. 137, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/11/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce._wyniki_badan_statystycznych_z_lat_2013-2017.pdf (data dostępu: 28.02.2021).

W 2018 r. ponownie zapytano ankietowanych o korzystanie ze stron
internetowych lub aplikacji, które działają w ramach ekonomii współdzielenia
jako pośrednicy pomiędzy prywatnymi osobami oferującymi usługę zakwaterowania lub transportu, a osobami chcącymi z tych usług skorzystać. I tym
razem pytania ograniczone zostały do strony popytowej, tzn. dotyczyły korzystania (odpłatnego lub nieodpłatnego) ze stron lub aplikacji w celu zorganizowania zakwaterowania lub transportu od innej prywatnej osoby.
Z przeprowadzonego badania ponownie wynika, że popularniejsze
w ramach ekonomii współdzielenia jest organizowanie zakwaterowania niż
transportu. Ze stron internetowych lub aplikacji w ramach ekonomii współdzielenia częściej korzystały osoby młodsze niż starsze. Uwzględniając poziom
wykształcenia, z usług związanych z organizacją zakwaterowania i transportu
w ramach ekonomii współdzielenia korzystały przeważnie osoby z wyższym
wykształceniem, a biorąc pod uwagę aktywność zawodową – pracujący na
własny rachunek (Społeczeństwo informacyjne…, 2018, s. 143).
Tabela 3. Korzystanie ze stron internetowych lub aplikacji w ramach ekonomii współdzielenia w 2018 r., cz. I
Organizacja zakwaterowania

Organizacja transportu

z wykorzystaniem
Kryterium

ogółem

dedykowanych
stron
internetowych
lub aplikacji

innych
stron lub
aplikacji

z wykorzystaniem
ogółem

dedykowanych
stron
internetowych
lub aplikacji

innych
stron lub
aplikacji

w % ogółu osób danej grupy
ogółem
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13,4

6,5

7,2

5,7

2,4
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płeć
mężczyźni

17,3

13,4

6,8

7,9

6,4

2,4

kobiety

16,9

13,3

6,2

6,5

5,0

2,3

wiek
16-24 lata

16,3

11,5

7,0

12,5

8,9

5,3

25-34 lata

26,2

20,5

10,6

11,9

9,9

3,7

35-44 lata

25,3

20,3

9,2

8,8

7,2

2,4

45-54 lata

16,5

13,4

5,6

5,6

4,5

1,8

55-64 lata

8,4

6,3

3,3

2,8

2,1

-

65-74 lata

3,9

2,9

1,3

-

-

-

wykształcenie
podstawowe lub
gimnazjalne

4,5

3,0

2,0

4,0

2,7

1,6

średnie

11,3

8,4

4,4

4,9

3,8

1,6

wyższe

38,2

31,2

14,2

14,6

12,0

4,8

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014
– 2018 (2018), s. 144, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spo
leczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne
-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2014-2018,1,12.html# (data dostępu: 28.
02.2021).
Tabela 4. Korzystanie ze stron internetowych lub aplikacji w ramach ekonomii współdzielenia w 2018 r., cz. II
Organizacja zakwaterowania

Organizacja transportu

z wykorzystaniem

Kryterium

ogółem

dedykowanych stron
internetowych
lub aplikacji

innych
stron lub
aplikacji

z wykorzystaniem

ogółem

dedykowanych
stron
internetowych
lub aplikacji

innych
stron
lub
aplikacji

w % ogółu osób danej grupy
aktywność zawodowa
uczniowie
i studenci

14,4

9,9

6,4

12,8

9,1

5,4
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pracujący

23,7

18,8

8,8

9,4

7,5

3,0

pracownicy
najemni

24,5

19,4

9,2

9,7

7,8

3,0

pracujący
na własny
rachunek

34,6

27,8

12,3

14,3

11,6

4,9

rolnicy

2,9

2,3

1,1

-

-

-

bezrobotni

6,9

4,5

3,2

3,3

2,8

-

emeryci
i inni
bierni
zawodowo

5,1

3,8

2,0

1,4

1,1

-

miejsce zamieszkania
duże
miasta

27,6

23,2

9,2

12,7

10,4

4,0

mniejsze
miasta

17,3

12,6

7,5

6,5

4,9

2,3

obszary
wiejskie

9,3

6,9

3,8

3,8

2,9

1,3

stopień urbanizacji
niski

8,7

6,4

3,6

3,6

2,7

1,4

średni

17,8

12,9

7,7

6,5

5,1

1,9

wysoki

25,4

21,0

8,6

3,8

9,3

3,8

regiony
Polska
wschodnia

11,8

9,0

4,3

6,0

4,7

2,0

Polska
centralna

19,9

15,6

7,4

8,2

6,5

2,7

Polska
zachodnia

16,3

12,7

6,8

6,3

4,9

2,1

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014
– 2018 (2018), s. 145, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spo
leczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne
-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2014-2018,1,12.html# (data dostępu: 28.
02.2021).
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Badanie powtórzono w 2019 r. Wynika z niego, że popularniejsze
w ramach ekonomii współdzielenia jest organizowanie zakwaterowania niż
transportu.
Uwzględniając poziom wykształcenia, z usług związanych z organizacją
zakwaterowania i transportu w ramach ekonomii współdzielenia korzystały
przeważnie osoby z wyższym wykształceniem. Biorąc pod uwagę aktywność
zawodową, z tej formy pośredniczenia najczęściej korzystali pracujący na własny rachunek w przypadku zakwaterowania oraz uczniowie i studenci w przypadku transportu. Ze stron internetowych
lub aplikacji w ramach sharing economy częściej korzystały osoby młodsze
(Społeczeństwo informacyjne…, 2019, s. 172).
Tabela 5. Korzystanie ze stron internetowych lub aplikacji w ramach ekonomii współdzielenia w 2019 r., cz. I
Organizacja zakwaterowania

Organizacja transportu

z wykorzystaniem

Kryterium

ogółem

dedykowanych
stron internetowych
lub aplikacji

z wykorzystaniem

innych
stron lub
aplikacji

ogółem

dedykowanych
stron
internetowych
lub aplikacji

innych
stron
lub
aplikacji

w % ogółu osób danej grupy
ogółem

20,1

15,7

8,0

7,0

5,6

2,4

płeć
mężczyźni

20,1

16,0

7,6

7,8

6,5

2,6

kobiety

20,2

15,4

8,4

6,1

4,8

2,2

wiek
16-24 lata

20,8

15,3

9,6

12,9

10,1

5,7

25-34 lata

30,0

23,1

13,1

10,9

9,2

3,5

35-44 lata

30,2

24,7

10,7

8,2

6,7

2,6

45-54 lata

16,5

13,3

6,1

6,1

5,1

1,8

55-64 lata

12,0

8,5

4,8

2,7

1,7

1,1

65-74 lata

5,3

4,0

1,7

1,0

-

-

3,6

2,6

1,8

wykształcenie
podstawowe
lub
gimnazjalne

4,5

3,4

2,2
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średnie

13,2

9,7

5,4

4,6

3,7

1,6

wyższe

44,3

35,9

17,0

14,2

11,7

4,8

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015
– 2019 (2019), s. 172, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/13/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_-_wyniki_badan_statystycznych_z_lat_2015-2019.pdf (data dostępu: 28.02.2021).
Tabela 6. Korzystanie ze stron internetowych lub aplikacji w ramach ekonomii współdzielenia w 2019 r., cz. II
Organizacja zakwaterowania

Organizacja transportu

z wykorzystaniem
Kryterium

ogółem

dedykowanych
stron internetowych
lub aplikacji

z wykorzystaniem

innych
stron lub
aplikacji

ogółem

dedykowanych
stron
internetowych
lub aplikacji

innych
stron lub
aplikacji

w % ogółu osób danej grupy
aktywność zawodowa
uczniowie
i studenci

16,4

12,7

7,9

13,8

11,0

6,3

pracujący

27,5

21,5

10,9

8,8

7,2

2,9

pracownicy najemni

28,3

22,4

11,0

9,1

7,5

2,8

pracujący
na własny
rachunek

38,6

30,1

16,7

12,9

9,8

5,3

rolnicy

3,7

1,6

-

-

-

-

bezrobotni

7,5

5,0

3,7

4,3

3,1

-

emeryci
i inni
bierni
zawodowo

7,2

5,5

2,3

1,4

1,1

-

miejsce zamieszkania
duże
miasta

30,6

24,7

12,0

13,4

11,1

4,4

mniejsze
miasta

21,1

15,7

9,0

5,7

4,5

2,1

obszary
wiejskie

11,9

9,1

4,3

3,3

2,5

1,3

82

ROZWÓJ EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA W POLSCE W LATACH 2017-2019 ...

stopień urbanizacji
niski

12,2

8,9

5,2

3,4

2,6

1,4

średni

19,3

15,0

7,6

5,2

4,0

2,0

wysoki

29,3

23,5

11,3

12,2

10,2

3,9

regiony
Polska
wschodnia

12,5

9,0

5,3

4,7

4,0

1,3

Polska
centralna

22,3

17,1

9,8

8,3

6,6

2,9

Polska
zachodnia

22,3

18,7

6,7

6,0

5,0

2,3

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015 –
2019 (2019), s. 173, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktu
alnosci/5497/1/13/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_-_wyniki_badan_sta
tystycznych_z_lat_2015-2019.pdf (data dostępu: 28.02.2021).

Badania pokazują, że świadomość narzędzi ekonomii współdzielenia
w zakresie zakwaterowania i transportu z każdym rokiem nieznacznie się
zwiększa lub pozostaje na tym samym poziomie. Wnioski są dość oczywiste,
tj. ze wspomnianego zakwaterowania czy środków transportu korzystają
częściej ludzie młodzi, z dużych miast, z zachodniej części Polski.
Zakończenie
Zjawisko gospodarki współdzielenia w Polsce znane jest od lat, wciąż jednak nie jest wykorzystywany do końca potencjał, który oferuje. Dzięki niej
łatwiej jest budować więzi społeczne oraz zaufanie międzyludzkie, poczucie
wspólnotowości. Sharing economy zapewnia też większą efektywność wykorzystywania i ograniczenie zużycia zasobów, np. poprzez ograniczoną produkcję
czy ich zużycie. Wśród największych pozytywów użytkownicy aplikacji ekonomii współdzielenia wskazują na oszczędność czasu i pieniędzy, elastyczność
oraz wygodę, a także dbanie o środowisko naturalne (współużytkowanie zdaje
się zmniejszać liczbę wyrzucanych produktów, kupowanych samochodów czy
budowanych hoteli). Z drugiej strony jednak, ten model powoduje zagrożenie dla tradycyjnych usługodawców, jak np. hotele czy firmy taksówkarskie
oraz nieuczciwą konkurencję i znaczne zaniżanie cen, poprzez eliminację
pośredników.
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Istnieją różne formy wspólnej konsumpcji. W Polsce do najpopularniejszych należą platformy zajmujące się organizacją zakwaterowania oraz
transportu. Wobec faktu rosnącego zainteresowania ludzi platformami internetowymi, warto przyjrzeć się, jakie grupy Polaków najczęściej korzystają
z tej formy konsumpcji. Z badań GUS-u wynika, że popularniejsze w ramach
ekonomii współdzielenia jest organizowanie zakwaterowania niż transportu.
Ze stron internetowych lub aplikacji częściej korzystały osoby z młodszych
grup wiekowych, co potwierdziło hipotezę postawioną na początku artykułu: narzędzia używane do rozwijania ekonomii współdzielenia są z każdym
rokiem coraz bardziej popularne, szczególnie wśród młodych osób. Ponadto z usług korzystały przeważnie osoby z wyższym wykształceniem oraz te
pracujące na własny rachunek w przypadku zakwaterowania oraz uczniowie
i studenci w przypadku transportu. Można wyciągnąć wnioski, iż wynika
to z zapotrzebowania na daną formę - czy to noclegu, czy przemieszczenia
z miejsca na miejsce przez daną grupę społeczną (studenci przemieszczają się
z domu rodzinnego do miejsca studiowania, a osoby pracujący w miastach na
własny rachunek częściej korzystają z wyjazdów wakacyjnych niż np. rolnicy). Gospodarkę opartą na współdzieleniu stymulują przede wszystkim osoby
z pokolenia Y.
Bibliografia
Banaszek M. (2018), Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast. Potencjał województwa świętokrzyskiego. Raport podsumowujący
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The sharing economy in Poland in 2017-2019
on the example of the organization
of transport and accommodation

Abstract: The article is an attempt to answer the question of how the
sharing economy developed in Poland in 2017–2019 and what trends
related to it can be observed on the example of the organization of
transport and accommodation. The main aim of the article is to reflect
on the concept of the sharing economy. The authors used the methods
of observation, statistical (based on the research of the Central Statistical Office) as well as analysis and criticism of the literature.
Keywords: sharing economy, information society, collaborative
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Motywowanie
pracowników firm z branży IT

Streszczenie: Firmy technologiczne wykorzystują zróżnicowane systemy motywacyjne, aby budować zaangażowanie pracowników i osiągać
lepsze wyniki finansowe. Specjaliści IT oczekują od pracodawcy wysokiego wynagrodzenia, ale również możliwości rozwoju i współtworzenia ciekawych i innowacyjnych projektów. Motywowanie pracowników powinno być dostosowane do specyfiki firmy, zainteresowań
i oczekiwań członków jej zespołu. Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie czynników wpływających na motywację w branży IT.
Tekst zawiera analizę dobrych praktyk trzech wybranych dużych firm
należących do branży technologicznej.
Słowa kluczowe: motywowanie, branża IT, pracownik, innowacje

Wprowadzenie
W obliczu narastających przemian technologicznych współczesne przedsiębiorstwa muszą uwzględniać wiele czynników warunkujących przewagę
konkurencyjną na rynku. W tym kontekście jednym z kluczowych aspektów
jest umiejętność pozyskiwania nowych pracowników i zatrzymywania osób
najbardziej efektywnych w swoim zespole. Motywowanie pracowników jest
kluczem do osiągania satysfakcjonujących wyników przez firmę. W literaturze
przedmiotu można znaleźć wiele teorii motywacji opracowanych przez ekonomistów i psychologów. W wielu zawodach teorie te w określonym zakresie
znajdują zastosowanie, jednak są nie zawsze sprawdzają się w pewnej grupie
obecnie wykonywanych specjalizacji. W zawodach wymagających myślenia
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twórczego, do których można zaliczyć branżę IT motywatory oparte na zasadzie „kija i marchewki” będą negatywnie oddziaływały na jakość i czas wykonania zadania. Branżę IT cechuje wysoki stopień specjalizacji i duża dynamika zmian związanych z ciągłymi innowacjami, przy których praca wymaga
ustawicznego uczenia się oraz gromadzenia i przyswajania nowych informacji.
W rozumieniu potocznym motyw jest powodem, do wykonania jakiegoś
zadania. Motywowanie polega na wpływaniu inne osoby, aby w rezultacie
osiągali wyniki zgodne z oczekiwaniami kierownictwa. Według A. Koźmińskiego i D. Jemielniaka motywowanie jest „oddziaływaniem na motywację
uczestników organizacji zarówno w kierunku zwiększenia jej intensywności,
jak i skierowania jej na określone cele i zadania”1. Działania z tym związane
powinny być realizowane w ciągły sposób dostosowany do zadań i warunków
ich realizacji. Motywację można rozumieć jako skłonność do działania, która
wynika z potrzeby lub dążenia działającego. M. Armstrong wyróżnia dwa rodzaje motywacji:
a) motywację wewnętrzną: czyli bodźce pojawiające się samoczynnie,
dzięki którym jednostka zachowuje się w określony sposób. Do takich bodźców zaliczyć można: swobodę działania, odpowiedzialność, interesującą i stawiającą wyzwania pracę, odczuwanie zadowolenia z jej wykonywania, możliwości awansu oraz wykorzystania i rozwoju swoich umiejętności;
b) motywację wewnętrzną: czyli nagrody, tj. podwyżka wynagrodzenia,
awans, pochwała, obawa przed karami, takimi jak wstrzymanie płacy, krytyka,
czy działania dyscyplinarne2.
Kierownicy stosujący zewnętrzną motywację mogą szybko zauważają
efekty, jednak są one nietrwałe. Natomiast stosowanie wewnętrznej motywacji i dbanie o dobrostan pracowników w organizacji pozwala na uzyskanie
trwalszych skutków, gdyż wykorzystuje wrodzone ich cechy.
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie czynników wpływających na motywację w branży IT. W niniejszym artykule stawiam następującą
tezę : Czynniki pozapłacowe takie jak poczucie sensu i znaczenia swojej pracy,
kultura organizacyjna firmy, możliwość rozwoju oraz docenienie ze strony
kierownictwa oddziałują na motywacje pracowników w branży IT.

A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 180.
2
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002,
s. 109-110.

1
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Charakterystyka branży IT
Rynek usług IT w Polsce charakteryzuje się duża różnorodnością.
W Polsce istnieje wiele firm które świadczą usługi dla klientów wewnętrznych
i zewnętrznych. Są to zarówno duże międzynarodowe i krajowe podmioty
działające na rynku globalnym, jak i mikroprzedsiębiorstwa, czy też jednoosobowe działalności gospodarcze.
Tabela 1. Największe polskie przedsiębiorstwa IT

Lp.

Nazwa
firmy

Przychody
Przychody ze
ze sprzedaży
sprzedaży
produktów
Zmiana
produktów
i usług it
i usług it (2019)
(2018)

Liczba
pracowników

1

Comarch

958 040

943 417

-2%

4 679

2

Asseco Poland

893 286

805 544

-10%

2 324

3

Integrated
Solutions

556 879

622 599

12%

157

4

APN Promise

509 013

572 657

13%

101

5

NTT System

384 625

536 792

40%

121

6

Wilk Elektronik ***

756 955

436 592

-42%

172

7

Exatel

380 347

366 907

-4%

413

8

CD Projekt
RED**

225 232

361 381

60%

872

9

Comp

366 314

357 796

-2%

583

Transition
261 465
315 841
21%
1 633
Technologies
Źródło: opracowanie na podstawie: Największe firmy IT w Polsce w roku 2019 –
ranking ITwiz Best100, https://itwiz.pl/najwieksze-firmy-polsce-roku-2019-rankingitwiz-best100/ (dostęp: 02.03.2021).
10

Na stan całego rynku IT decydujący wpływ ma grupa 50-100 największych firm. W 2019 roku według rankingu ITwiz Best100 – przychody pierwszej 50-tki największych firm IT wyniosły 44 mld zł, czyli 94% całego rynku
IT3. Z tego powodu można uznać rynek usług IT w Polsce za skonsolidowany,
o dominującej roli dużych podmiotów.
Największe firmy IT w Polsce w roku 2019 – ranking ITwiz Best100, https://itwiz.pl/najwieksze-firmy-polsce-roku-2019-ranking-itwiz-best100/ (dostęp: 02.03.2021).

3
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Kolejną cechą charakterystyczną rynku IT są trudności w znalezieniu
pracowników o określonych kwalifikacjach. Wprowadzony 12 marca 2020
roku stan zagrożenia epidemicznego (a od 20 marca stan epidemii) spowodował ustanowienie szeregu obostrzeń i zakazów, które zawiesiły lub czasowo
ograniczyły funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw, miejsc kultury i rozrywki.
W przypadku branży IT obowiązujące zakazy nie wpłynęły w dużym stopniu na jej funkcjonowanie, a w wielu przypadkach pozwoliły na rozwinięcie
działalności4. Przejście wielu firm na prace zdalną zwiększyło popyt na usługi
informatyczne, takie jak tworzenie stron internetowych, tworzenie oprogramowania cloud computing (przetwarzanie danych w chmurze), co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia wydatków na infrastrukturę. Innym ważnym motorem napędzającym popyty na usługi IT może być chęć zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa gromadzonych danych, czyli zabezpieczenia firmy
przed atakami hackerskimi.
Należy zauważyć, że firmy IT zlokalizowane są w dużych miastach,
i jak wskazują dane Barometru Zawodów specjaliści z tej branży są ciągle
poszukiwani, a ich zawód można zaliczyć do deficytowych5. Niedobór specjalistów IT i nieustanne zapotrzebowanie na pracowników z tej branży powoduje wzrost mediany wynagrodzeń w tym obszarze. Według raportu „Rynek
pracy IT w Polsce w 2020 roku. Wynagrodzenia, specjalizacje i wymagania
w ofertach pracy” najczęściej wybieraną formą zatrudnienia w branży IT
w 2019 roku była umowa b2b, a średnie zarobki kształtowały się pomiędzy
13-18 tys. netto + vat6. Specjaliści IT zarabiają znacząco więcej niż wynosi
przeciętne wynagrodzenie, które w 2019 roku wyniosło 4918,17 zł brutto.
Czynniki wpływające na motywację pracowników
Badania przeprowadzone przez firmę Hays zajmującą się rekrutacją
pracowników w skali międzynarodowej dowiodły, że tylko 13% pracowników szuka nowej pracy z powodu niesatysfakcjonujących zarobków, 40%
pragnie zmiany, zaś 22% poszukuje okazji do rozwoju i zdobycia nowych

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Barometr Zawodów 2021, s. 18, https://barometrzawodow.pl//forecast-card-zip/2021/report_pl/raport_ogolnopolski_2021.pdf (dostęp:
02.03.2021).
5
Tamże, s. 21.
6
No Fluff Jobs, Raport Rynek pracy IT w Polsce w 2020 roku. Wynagrodzenia, specjalizacje
i wymagania w ofertach pracy, s.11, https://nofluffjobs.com/insights/raport-rynek-pracy-it-wy
nagrodzenia-specjalizacje-i-wymagania-w-ofertach-pracy/ (dostęp: 03.03.2021).
4
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kompetencji7. Można zauważyć, że wynagrodzenie nie jest jedynym motywatorem w podejmowaniu decyzji dotyczącej zatrudnienia. Jakie są więc kluczowe czynniki które motywują pracowników bardziej niż pieniądze? M. Burrage,
dyrektor zarządzający w Hays Poland zwraca uwagę na pięć następujących
czynników:
•
•
•
•
•

poczucie sensu i znaczenia swojej pracy,
praca w firmie o przyjaznej kulturze organizacyjnej,
docenianie zaangażowania i ciężkiej pracy pracowników,
możliwości rozwoju i zdobycia nowych umiejętności,
jasna ścieżka rozwoju kariery8.

Pierwszy z powyżej wymienionych czynników związany jest z tym, że
ludzie coraz częściej poszukują większego znaczenia i sensu w swojej pracy
zawodowej. Dotyczy to poczucia, że wykonywania praca jest wartościowa, że
przyczynia się do tworzenia wartości dla klienta. Ważne jest także, aby pracownik wiedział, że jest dla pracodawcy ważny, a jego opinie są brane pod uwagę.
Pracodawca powinien także dobierać zadania w taki sposób, aby uwzględniać
predyspozycje i umiejętności swojej kadry. Istotne jest uzmysłowienie pracownikom roli, jaką odgrywają w firmie. Pozwoli to na budowanie ich przywiązania i zwiększy prawdopodobieństwo, że pracownik będzie bardziej utożsamiał
się z firmą, będzie zmotywowany do pracy i lojalny.
Kolejnym elementem jest kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, która
w dużym stopniu determinuje poziom motywacji i zaangażowania pracowników9. W literaturze można wyróżnić cztery typy kultury organizacyjnej10:
•
•
•
•

kulturę klanu,
kulturę adhortacji,
kulturę rynku,
kulturę hierarchii.

7
M. Burrage, Five things that motivate your employees more than money, https://social.hays.
com/2016/04/26/5-things-that-motivate-your-employees-more-than-money/
(dostęp:
03.03.2021).
8
Tamże
9
A. Wziątek-Staśko, Kulturowe uwarunkowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników, „Marketing i Zarządzanie” 2018, nr 1 (51), s. 410.
10
Jaka kultura organizacyjna panuje w Twojej firmie?, https://www.analizait.pl/2012/jaka-kultura-organizacyjna-panuje-w-twojej-firmie/ (dostęp: 03.03.2021).
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Kultura klanu skupia się na stworzeniu pozytywnej, przyjaznej i niemal
rodzinnej atmosfery, gdzie lider pełni także rolę mentora11. Jest ona nakierowana na tworzenie rozwiązań wewnątrz organizacji, co prowadzi do powstawania innowacji w miejscu pracy. Kultura adhortacji dotyczy środowiska,
w którym pracownicy są dynamiczni i otwarci, podejmują ryzyko wprowadzając nowatorskie rozwiązania12. W tej kulturze ceniona jest pomysłowość,
chęć do podejmowania inicjatyw oraz na kreatywność w dążeniu do poprawy efektywności funkcjonowania organizacji. Kultura hierarchiczna cechuje się dużym sformalizowaniem i ustrukturyzowaną hierarchią. Pracownicy
wykorzystują stworzone wcześniej procedury, normy i standardy działania13.
Celem takiej organizacji jest sprawne działanie, nakierowanie na efektywność
i minimalizację kosztów. Kultura rynku to koncentracja na rywalizację z innymi podmiotami. Przywódca pełni rolę nadzorcy, konkurenta i producenta,
a działania firmy są skoncentrowane na zwiększeniu udziałów w rynku i maksymalizację zysków14. Kultura stanowi o tożsamości danej organizacji, jest
tym, co ją wyróżnia spośród innych firm.
Kultura organizacyjna może zarówno przyciągać do firmy do firmy
nowe talenty oraz zwiększać przywiązanie i motywację dotychczasowych pracowników. M. Świtała i M. Mościcki dowodzą istnienie silnej dodatniej korelacji miedzy satysfakcją z pracy a kulturą klanu i adhortacji, oraz negatywnej
korelacji w odniesieniu do kultury rynku i hierarchii15. Badania prowadzone
przez A. Wziątek-Staśko również dowiodły, że największy poziom zaangażowania i motywacji można osiągnąć w kulturze klanu oraz adhortacji, jednak
nie potwierdziły tezy o negatywnym oddziaływaniu kultury rynku i hierarchii
16
. Wynika to z faktu, że na motywację pracownika wpływ ma szereg różnych
czynników, a kultura organizacyjna stanowi jeden z nich.
Kolejny obszar, poprzez który można poprawić motywację pracowników to docenianie za ich wkład w rozwój firmy i zaangażowanie. Każdy
człowiek lubi, gdy jego praca jest doceniania, a poprzez uznanie możliwe jest

K. Chlebowski, Kulturowe bariery w rozwoju innowacji w energetyce, s.2, https://www.
cire.pl/pliki/2/2019/kulturowe_bariery_w_rozwoju_innowacjii_w_energetyce.pdf
(dostęp:
04.03.2021).
12
M. Wiśniewski, Analiza kultury organizacyjnej placówki sieci sklepów sportowych- raport
z badań, „e-mentor” 2015, nr 3 (6), s. 57.
13
K. Chlebowski, Kulturowe bariery w rozwoju innowacji…, s. 2-3.
14
Tamże, s.2-3.
15
M. Świtała, M. Mościcki, Identyfikacja profilu kultury organizacyjnej usługowcy logistycznego z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 306.
16
A. Wziątek-Staśko, Kulturowe uwarunkowania poziomu…, s. 416.
11

92

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW FIRM Z BRANŻY IT

wytworzenie emocjonalnej więzi pomiędzy pracodawcą (organizacją) a pracownikiem. W tym kontekście należy zauważyć, że pochwała może zwiększyć
motywację pracownika do pracy. Wyrażając uznanie dla działań pracownika
przełożony powinien się kierować następującymi zasadami17:
• Publiczne wygłaszanie pochwał - uznanie wyrażane w obecności
współpracowników jest skuteczniejsze i lepiej odbierane, ponadto motywuje
osoby, które są obecne przy wygłaszaniu pochwał;
• Świętowanie sukcesów - pracownik wiedząc, że jego praca zostanie wynagrodzona, będzie dążył do tego, żeby spełniać oczekiwania swojego
przełożonego;
• Pisemne formy pochwał, które niekiedy mają większą efektywność
niż forma ustna - pochwała w formie pisemnej, dotycząca danego pracownika
może wpłynąć na podniesienie jego samooceny i motywacji do pracy;
• Pochwała powinna być skonstruowana w sposób prosty i jasny do
zrozumienia, aby pracownik wiedział, jakie jego działania zyskały uznanie
kierownictwa - szczegółowa pochwała przynosi lepsze efekty od ogólnej, gdyż
wskazuje, że kierownictwo interesuje się tym, jak pracownik wykonuje swoje
obowiązki i potrafi znaleźć jego mocne strony.
Motywacja przyjąć pozytywną i negatywną formę. Poprzez pozytywne
motywowanie pracownik może rozwijać się zawodowo, realizować własne cele
służbowe oraz spełniać oczekiwania pracodawcy18. W ten sposób pracownik
działa zarówno na rzecz własnego dobra, jak również z korzyścią dla firmy.
Natomiast motywacja negatywna oparta jest na wzbudzaniu w pracowniku
poczucia zagrożenia, strachu przez utratą pracy, brakiem premii itp. Pracownik zmotywowany negatywnie bojąc się o swoje miejsce pracy będzie koncentrował się na unikaniu błędów, a nie na tworzeniu innowacji. Taka relacja
pomiędzy pracownikiem a pracodawcą oparta na strachu i nie buduje zaangażowania pracownika.
Kolejną ważną rzeczą, która pomaga w podnoszeniu motywacji pracownika jest dbałość o jego rozwój w miejscu pracy. Firmy inwestując w szkolenia
swoich pracowników pokazują, że widzą w nich potencjał i są dla nich ważni. Etapem wstępnym do prowadzenia szkoleń wewnątrz organizacji powinna być ocena umiejętności każdego pracownika i wybór szkoleń najbardziej
A. Piotrowska-Puchała, Wpływ czynników niematerialnych na motywacje pracowników
w czasie wychodzenia z kryzysu gospodarczego- ujęcie teoretyczne, „Nierówności społeczne a wzrost
gospodarczy” 2017, nr 51 (3), s. 411-412.
18
J. Żukowska, Istota motywacji pracowników tworzących zespoły w procesach innowacyjnych,
„Studia i Prace WNEIZ US” 2017, nr 48/2.
17
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przydatnych z perspektywy rozwoju organizacji i pracowników. W niektórych firmach istnieją wewnętrzne działy szkoleniowe zajmujące się szkoleniem
pracowników, inne z kolei dają możliwość udziału w szkoleniach zewnętrznych np. poprzez różne dofinansowania czy dopłaty do kursów, studiów podyplomowych itp. Obecnie Internet daje szereg możliwości w zakresu wyboru bezpłatnych kursów online, w przypadku pracodawcy dobrą praktyką jest
wydzielenie pracownikowi w każdym miesiącu czasu, który może poświecić
na szkolenie.
Istotnym czynnikiem motywującym pracowników jest jasna ścieżka kariery, czyli pokazanie pracownikowi, że firmie wraz ze wzrostem kompetencji i doświadczenia istnieje możliwość awansu na wyższe stanowisko. Ścieżka kariery zawodowej stanowi podstawę do planowania kariery pracownika
w zobiektywizowanym wymiarze19. Są to określone perspektywy rozwoju dla
danego pracownika oraz opis kluczowych wymagań na dane stanowisko. Pracownik, który ma jasno wytyczoną ścieżkę rozwoju zawodowego, może mieć
większą motywację do rozwoju zawodowego, do efektywnej pracy i wspinania
się po poszczególnych stopniach kariery zawodowej.
Podsumowując powyższe rozważania, należy wskazać, że każdy czynnik może przyczynić się do wzrostu motywacji pracownika. Należy jednak
zwrócić uwagę na to, aby motywować pracowników systematycznie, gdyż
w przeciwnym razie firma może zauważyć spadek efektów, czy też utracić pracownika na rzecz innej firmy.
Dobre praktyki w firmach technologicznych
W tej części artykułu omówione zostaną wybrane dobre praktyki motywowania pracowników stosowane przez przodujące we wdrażaniu innowacji na rynku firmy technologiczne. W firmach tych istnieją rozbudowane
systemy opieki nad pracownikiem i zaawansowane mechanizmy zarządzania
pracownikami.
Firma Google wdraża systemy mające usprawnić proces komunikacji
międzyludzkiej, dystrybucji wiedzy, ale również zapewnić pracownikom poczucie przynależności do firmy. Do metod motywowania wykorzystywanych
przez tę firmę można zaliczyć:

Z. Ciekanowski, J. Nowicka, W. Załoga, Strategia rozwoju pracownika w organizacji, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” 2018, z. 13, nr 1, s. 46-47.
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• demokratyzację wiedzy: organizowanie w każdy piątek forum pracowniczego, podczas którego analizowane jest 20 najczęściej zadawanych pytań,
• korzystanie z różnych kanałów komunikacji: wymienianie się swoimi
pomysłami i przemyśleniami, ankiety w celu uzyskiwania informacji zwrotnych, ocena menedżerów,
• wzbudzanie zaufania dzięki współdzieleniu informacji: po kilku pierwszych tygodniach każdego kwartału udostępnianie wszystkim pracownikom
Google praktycznie tych samych materiałów, które firma udostępniła zarządowi na ostatnim posiedzeniu (np. plany wprowadzenia na rynek produktów,
cele zespołu i pracowników), dzięki czemu wszyscy pracownicy Google wiedzą,
nad czym pracują inni,
• organizowanie 30-minutowych spotkań, na których można porozmawiać z przełożonym o interesujących kwestiach,
• możliwość samodzielnego zarzadzania swoim czasem: wybór miejsca,
z którego się pracuje, a także decydowanie o wyborze formy przerw relaksacyjnych (np. masaż, siłownia, inne zabiegi),
• elastyczność: umożliwienie pracownikom wybierania projektów, przy
których realizacji chcieliby uczestniczyć,
• uczestniczenie w podejmowaniu decyzji: zasada 80/20, zgodnie z którą pracownicy 20% swojego czasu mogą przeznaczyć na pracę nad najbardziej
interesującymi ich projektami (warto zauważyć, że w trakcie tego czasu stworzono większość innowacji)
• inspirująca praca20.
Jako przykład dobrych praktyk w zakresie motywowania warto podać firmę Spotify. Do działań tej firmy bazujących na autonomii i odpowiedzialności
pracowników można zaliczyć:
• umożliwienie zespołom decydowania o sposobie wykonania pracy
i kierowania się ewaluacją swoich wyników, a także informacją zwrotną od
klienta,
• zachęcanie do innowacji: promowanie kultury opartej na eksperymentowaniu, szukaniu najlepszego rozwiązania, testowaniu i uczeniu się,
• wyrównywanie wiedzy w zakresie celów i strategii: przywiązywanie
dużej uwagi do tego, aby wszyscy pracownicy rozumieli misje, cele i kierunek,
do którego organizacja zmierza,

20

https://www.cleverism.com/google-way-motivating-employees (dostęp: 07.03.2021).
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•

oddzielenie ewaluacji wyników od coachingu pracowniczego21.

Kolejnym przykładem firmy skutecznie motywującej swoich pracowników oraz otwartej na dzielenie się wiedzą jest Quora, w której funkcjonują
następujące zasady:
• możliwość pracy z utalentowanymi ludźmi jako czynnik motywujący
inne osoby,
• otwartość komunikacji: organizowanie sesji brainstormingowych
jako stały punkt podczas pracy, wymiana pomysłów ze współpracownikami,
• realizowanie zróżnicowanych zadań i udział w różnych aspektach
projektów,
• pielęgnowanie dobrej atmosfery w pracy,
• kultura regularnych informacji zwrotnych,
• rozwijanie swoich umiejętności i nabywanie nowych,
• dbanie o poczucie misji: podkreślanie znaczenia pracy, możliwość
uczestniczenia i współtworzenia innowacyjnych projektów,
• budowanie poczucia odpowiedzialności za sprawność działania
systemu,
• zapewnienie właściwego wyposażenia stanowiska pracy, w tym również możliwość wybrania sprzętów niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych,
• połączenie pracy z rozrywką: organizowanie godzinnych przerw
(w piątki), darmowe posiłki, możliwość grania w gry czy też oglądania filmów
ze współpracownikami22.
Raport poznańskiej firmy Appchance „Jak motywować pracowników
branży IT?” powstał na podstawie badań przeprowadzonych w grupie 195
pracowników z branży IT, opinii ekspertów, a także analizy dobrych praktyk trzech wybranych dużych firm należących do branży technologicznej.
Z raportu tego wynika, że respondentów najbardziej motywuje możliwość
eksperymentowania i uczenia się (tak wskazało 62,56% osób), praca w zespole i utalentowani ludzie (zadeklarowało niespełna 58% badanych), elastyczność pracy i udział w interesującym projekcie, a także satysfakcja z dobrego

21
https://hbr.org/2017/02/how-spotify-balances-employee-autonomy-and-accountability
(dostęp: 07.03.2021).
22
Raport Jak motywować pracowników branży IT, Appchance, 2017, https://appchance.com/
pl/blog/e-book-jak-motywowac-pracownikow-branzy-it (dostęp: 14.03.2021).
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rezultatu własnej pracy (po ok. 55%)23. Jako motywatory niżej ocenione zostały bonusy i dodatkowe świadczenia.
Podsumowanie
W ostatniej dekadzie w Polsce można zauważyć duży wzrost zapotrzebowania na specjalistów w branży IT. Firmy, w celu przyciągnięcia najlepszych
pracowników, oprócz wynagrodzenia oferują zróżnicowane benefity, o których informują już na etapie ogłoszeń o wolnych stanowiskach. Zarządzanie
zespołem obsługującym nowe technologie jest szczególnym wyzwaniem dla
managerów. Pracownicy w branży IT legitymują się bardzo dobrymi umiejętnościami technicznymi i mają często wysokie wymagania, dlatego ważne
jest poznanie źródeł ich motywacji i właściwe wykorzystanie tej wiedzy w celu
realizowania wyznaczonych przez firmę celów oraz budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.
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Motivating employees of IT companies

Abstract: Technology companies use various incentive systems to
build employee engagement and achieve better financial results.
IT specialists expect high remuneration from the employer, but also
the possibility of development and co-creation of interesting and innovative projects. Motivating employees should be tailored to the specificity of the company, interests and expectations of its team members.
The purpose of this article is to identify the factors influencing motivation in the IT industry. The text contains an analysis of good practices
of three selected large companies belonging to the technology industry.
Keywords: motivating, IT industry, employee, innovation
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System pojazdów współdzielonych.
Komplementarność oraz
proceduralny wymiar carsharingu
w stolicy Wielkopolski.

Streszczenie: Jednym z kluczowych komponentów smart city są inteligentne sieci transportowe (smart mobility), w ramach których możemy
rozróżnić takie elementy jak m.in.: trip planning, smart parking, carpooling, raid-hailingu, micro mobility czy też prężnie rozwijający się
od 2016 roku w Polsce carsharing. Pierwszy usługodawca tego typu,
Traficar, pojawił się w Poznaniu rok później, czym zainicjował rozkwit
branży w mieście. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka carsharingu w stolicy Wielkopolski. Autor skupił się na historii, zakresie
usług, partnerskich stosunkach z podmiotami publicznymi oraz charakterystyce floty samochodów współdzielonych. Przeprowadził również analizę procedur związanych z wynajmem i symulację kosztów
poniesionych przez użytkowników.
Słowa kluczowe: smart mobility, ride-hailing, carsharing, smart city,
Poznań

Wstęp
Jednym z kluczowych komponentów smart city są inteligentne sieci
transportowe (smart mobility), w ramach których możemy rozróżnić takie elementy jak m.in.: trip planning, smart parking, carpooling, raid-hailingu, micro mobility czy też prężnie rozwijający się od 2016 roku w Polsce carsharing.
Pierwszy usługodawca tego typu, Traficar, pojawił się w Poznaniu rok później,
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czym zainicjował rozkwit branży w mieście - w krótkim czasie pojawiło się
4 kolejnych operatorów: 4mobility, Click2go, Easyshare oraz Panek. Ekspansja popularnego na zachodzie trendu współdzielenia w krótkim czasie
wpisała się na stałe w miejski krajobraz. Szereg korzyści wynikających z idei
spowodował, że władze miasta zdecydowały się nawiązać partnerskie stosunki
z właścicielami flot niskoemisyjnych aut, oferując korzystne ulgi finansowo-infrastrukturalne w zamian za wymianę informacji integrujących dane Inteligentnego Systemu Transportowego. By jednak takowa współpraca mogła zaistnieć, każdy z dostawców przygotował sieć rozwiązań proceduralnych, które
mają na celu maksymalizację bezpieczeństwa publicznego przy możliwie korzystnej ofercie ekonomicznej względem samochodów stanowiących własność
poznańskich gospodarstw domowych.
Niniejsze opracowanie wypełnia znamiona studium przypadku. Dominującą metodą badawczą jest analiza treści, pogłębiona o weryfikację danych statystycznych, komparatystykę finansową, symulację typu idealnego
oraz przegląd dokumentacji. Autor stawia następujące pytania badawcze: jak
rozwijał się carsharing w Poznaniu? jaki zakres usług oferują lokalni usługodawcy? co charakteryzuje flotę aut współdzielonych w Poznaniu? jak wygląda
proceduralny wymiar wynajmu auta na minuty? czy i kiedy carsharing może
okazać się korzystną alternatywą dla samochodu prywatnego? w jaki sposób
podmioty publiczne wspierają rozwój usługi na terenie miasta? Autor stawia
następującą hipotezę badawczą: Carsharing w stolicy Wielkopolski jest usługą,
która w perspektywie kilku lat może mieć istotny wpływ na kongestię oraz
życie mieszkańców. W swoich rozważaniach autor posłużył się publikacjami
naukowymi, raportami instytucji publicznych, oficjalnymi danymi usługodawców, dokumentami organów samorządowych oraz prasą internetową.
Smart city
Rewolucja neolityczna w Mezopotamii zapoczątkowała trwającą kilka tysięcy lat urbanizację. Czynniki miastotwórcze (Hołuj 2007, s. 89-93) wespół
z intensywnym rozwojem cywilizacyjnym i globalizacją sprawiły, że współczesne aglomeracje aspirują do miana innowacyjnych jednostek osadniczych
(Manczak 2014, s. 55).
Nieustanna homogenizacja struktur miejskich, zunifikowany styl życia
oraz postęp techniczny wymusiły stopniowe wdrażanie koncepcji definiujących priorytety społeczności. Na przestrzeni 40 lat (Stawasz, Sikora-Fernandez i Turała 2012, s.97) powstały zatem modele zorientowane na środowisko
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naturalne (eko-city), wysoki komfort życia mieszkańców (livable-city), work-life balance (slow-city), aktywizację społeczną (XXQ-city), samowystarczalność (self-reliant city), odporność klimatyczną (resilence-city) czy autonomię
logistyki publicznej (compact-city) (Rudewicz 2019, s.196-198). Synteza powyższych, uzupełniona o zaawansowane systemy teleinformatyczne i charakterystykę poszczególnych sektorów, stała się kamieniem węgielnym dla nowego,
globalnego trendu – smart city.
Koncepcja smart city ze względu na szeroki zakres tematyczny, dynamikę składowych oraz innowacyjny charakter wciąż nie została jednoznacznie
zdefiniowana, przez co w języku polskim wymiennie korzysta się z form miasta inteligentnego, mądrego, bystrego, przemyślanego, sprytnego (Ryba 2017,
s. 87-89), ale też zrównoważonego, utalentowanego, cyfrowego lub ekologicznego, zależnie od wiodącego aspektu praktyki (Maping… 2014, s. 21). Jej powstanie stanowi wypadkową industrializacji, cyfryzacji, rozwoju sektora usług
publicznych i wikinomii.
Nomenklatura zagadnienia sprowadza się zatem do kilku podstawowych ujęć. Iñaki Azkuna, wieloletni burmistrz Bilbao oraz przewodniczący
Komitetu Miast Cyfrowych i Opartych na Wiedzy UCLG, definiuje smart
city jako „miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej
i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców” (Azkuna 2012, s.3). Autor zauważa, że do rozwoju inteligentnych
miast niezbędne są inwestycje w wiedzę, technologię, ale też realne przywództwo instytucji publicznych oraz współpraca oparta na partnerstwie między
administracją publiczną, przedsiębiorcami i obywatelami. Współpraca, która stanowi wypadkową następujących elementów: integracji, przejrzystości,
uczestnictwa, spójności społecznej, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju, informacji.
Zbieżną, choć bardziej ogólną, definicję zjawiska przyjmuje raport Maping Smart Cities in the EU z 2014 roku, gdzie mowa o mieście, które „dąży
do rozwiązywania problemów publicznych za pośrednictwem rozwiązań opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych w oparciu o wielostronne partnerstwo lokalne” (Maping… 2014, s. 24). Tym samym głównym
wyzwaniem inteligentnych miast Europy ma być zrównoważenie sektorów
energetycznego, transportowego i technologicznego, pozwalające udoskonalić
jakość życia mieszkańców przy maksymalnej redukcji zużycia energii, zasobów, środowiska naturalnego oraz klimatu (Stawasz i Sikora-Fernandez 2015,
s. 18). Fuzja powyższych stanowisk gwarantuje obywatelom bezpieczeństwo,
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swobodną realizację potrzeb oraz stabilną przyszłość (Gotlib i Olszewski 2016,
s. 10).
Warto podkreślić, że wdrażaniu koncepcji smart city obligatoryjnie
towarzyszy rozbudowana teleinformatyka (sektor ICT, ITS). W autorskiej
definicji smart city dr. hab. Jana Pieriegud z SGH akcentuje konsolidacje
upowszechnionych systemów cyberfizycznych z cyfrową adaptacją ośrodka
miejskiego, upatrując w nich szansę na kreatywny rozwój przestrzeni miejskiej
(Pieriegud 2018, s. 9). Z kolei artykuł Smart cities in Europe, przygotowany
przez ekspertów z Włoch oraz Holandii, prowadzi do konkluzji, iż inwestycje w nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną determinują trwały wzrost
gospodarczy (pod warunkiem racjonalnej, partycypacyjnej administracji zasobami naturalnymi i kapitałem ludzkim) (Caragliu, Del Bo i Nijkamp 2009,
s. 50). Co istotne, realizacja wyżej wymienionych ma swoją gradację w trzech
generacjach opisanych przez Boyda Cohena z Universidad del Desarrollo
w Santiago de Chile. Stadium rozwoju miasta w duchu smart city wynika
wówczas z zaangażowania inicjatora, czyli kolejno przedsiębiorstw high-tech,
włodarzy miast i obywateli (Cohen 2015). Polskie miasta wciąż muszą polegać na propozycjach korporacji technologicznych oraz działaniach organów
samorządowych – generacja pierwsza i druga - choć coraz częściej słyszy się
także o oddolnych inicjatywach społecznych (Ilciów 2017, s. 36).
Naukowcy z Vienna University of Technology wyróżnili sześć kluczowych obszarów tematycznych smart city, które odpowiadają za zrównoważony rozwój współczesnych miast:
•
•
•
•
•
•

inteligentna gospodarka (smart economy) - konkurencyjność,
inteligentne środowisko (smart environment) - zasoby naturalne,
inteligentni ludzie (smart people) – kapitał społeczny i ludzki,
inteligentne warunki życia (smart living) - jakość życia,
inteligentne sprawowanie władzy (smart governance) – partycypacja
społeczna,
inteligentna mobilność (smart mobility) – rozróżniająca technologie
informacyjno-komunikacyjne oraz transport. (Giffinger et al. 2007,
s. 11)

Smart mobility skupia się na kwestii rozwoju alternatywnej do transportu publicznego sieci komunikacyjnej. Głównym założeniem jest świadczenie
usług optymalizujących komfort, czas i sposób przemieszczania się, przy jednoczesnej redukcji kosztów, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz emisji
szkodliwych spalin (Benevolo, Dameri i D’Auria 2016, s. 15-16). Biorąc pod
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uwagę szereg rozwiązań, które rozwijają miejską sieć komunikacyjną rozróżniamy między innymi:
•
•

•

•
•

•

•

zintegrowany transport publiczny - wspólny bilet elektroniczny na
różne środki transportu publicznego (Zawieska 2018, s. 44),
smart parking - aplikacje oraz rozwiązania infrastrukturalne, które
integrują dane i pozwalają w prosty sposób poinformować użytkownika o dostępnych miejscach parkingowych, czym upłynniają ruch
(Elsbonaty and Shams 2020, s. 56),
micro mobility - małe pojazdy elektryczne, takie jak hulajnogi (Lime,
Blinkee), segwaye czy elektryczne rowery, pozwalające na pokonywanie niewielkich odległości w zakorkowanym mieście; ich prędkość maksymalna nie powinna przekraczać 45km/h, a waga – 350kg
(Micromobility and active… 2020, s. 12),
bike commuting – rowery miejskie, np. Poznański Rower Miejski,
Veturilo (Viechnicki, Khuperkar and Fishman 2015, s. 31)
carpooling – nazywany często nowoczesnym autostopem; są to aplikacje, które pozwalają parować ze sobą osoby podróżujące w jednym
kierunku, np. BlaBlaCar, FlixCar (Kelly 2007, s. 119-120)
ride-hailing – dynamiczny transport door-to-door dzięki usługom
profesjonalnych luh tymczasowych kierowców, np. Uber, Bolt (Clewlow and Mishra 2017, s. 4)
carsharing, czyli system pojazdów współdzielonych, umożliwiający wynajem aut na minuty przy użyciu aplikacji z systemem GPS,
np. Click2Go, 4Mobility, Traficar (Kubera 2018, s. 120).

Niniejsze opracowanie skupia się na ostatnim z wymienionych elementów i uwzględnia realia świadczenia usługi na terenie stolicy Wielkopolski –
miasta Poznań.
Historia carsharingu w Poznaniu
Intensywny rozwój carsharingu na świecie datuje się na przełom XX
i XXI wieku. Implementacja usługi w Europie, Ameryce i Azji w krótkim
czasie zdobyła dużą popularność, płynnie przechodząc z etapu eksperymentalnego wejścia na rynek, jego dywersyfikacji, aż po pełną komercjalizację
(Kubera 2018, s. 120). Historia zagadnienia w Polsce jest znacznie krótsza,
niespełna 5-letnia – dopiero w październiku 2016 roku na rynku pojawił się
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pierwszy usługodawca, firma Traficar. (Piechowiak 2018)
Poznań nie czekał długo na swoją kolej, a w ciągu czterech lat na rynku
lokalnym pojawiło się aż pięciu operatorów, dzięki którym miasto znajdowało
się na drugim miejscu w Polsce (tuż za Warszawą), zarówno pod względem
liczby pojazdów, jak i zagęszczenia aut na minuty na kilometr kwadratowy
(Na progu przełomu.. 2019, s. 81). Chronologiczny układ rozwoju poznańskiego rynku współdzielonej mobilności samochodowej wygląda następująco:
•
•

•
•
•

02.10. 2017r. – Traficar rozpoczyna swoją działalność z flotą 150
Renault Clio (Nowicka 2017),
30.01.2018r. – Click2Go, pierwsza poznańska firma w branży, udostępnia mieszkańcom 50 aut marki Toyota Yaris Hybrid; niestety
z dniem 26.09.2019 działalność została zawieszona (Click2Go zniknął z ulic… 2019),
22.12.2017r. – Easyshare również udostępnia mieszkańcom 50 hybrydowych Toyot Yaris (Łukaszewski 2017),
01.03.2018r. – 4mobility wkracza na rynek, udostępniając na początek 30 ekskluzywnych modeli Audi A3 i Q3 (Duszczyk 2017),
16.03.2020r. – Panek Carsharing – firma, która mimo pandemii
Covid-19 zdominowała rynek samochodów na minuty, rozpoczyna
działalność w Poznaniu z hybrydową Toyotą Yaris, Toyotą CH-R
i Mercedesem GLA (Panek Carsharing...).

Dziś na rynku funkcjonują cztery z wymienionych, przy czym trudno o precyzyjne dane dotyczące liczby udostępnionych mieszkańcom aut ze
względu na dużą dynamikę inwestycyjno-restrukturyzacyjną firm oraz ich
politykę kadrową. Na podstawie zapowiedzi medialnych można jedynie domniemywać, że łączna liczebność carsharingowej floty w Poznaniu oscyluje
w granicach 1200 samochodów. Taki wynik, pomnożony przez 9 (średnio
tyle aut prywatnych według PwC Polska może zastąpić jedno miejskie auto
współdzielone)(Wzrost znaczenia usług…), już dziś pozwala zredukować kongestię o blisko 11 000 pojazdów. Biorąc pod uwagę ponad 405 000 zarejestrowanych w Poznaniu aut osobowych w 2019 roku (Raport o stanie miasta…
2019) oraz stopniowe wdrażanie koncepcji smart city przez Urząd Miejski,
rozwój usług carsharingowych może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie
aglomeracji.

Zakres oferowanych usług
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Firmy funkcjonujące na terenie Poznania oferują przede wszystkim podstawowy wynajem aut na minuty w formie free-floatingu, czyli usługi polegającej na wypożyczeniu auta przy użyciu aplikacji oraz pozostawieniu po zakończeniu użytkowania w dowolnym, dozwolonym prawnie miejscu. Możliwy
jest wynajem na okres 24h (bądź dłuższy), wówczas mechanizm naliczania należności za użytkowanie auta przybiera nieco inną formę, co zostanie omówione w dalszej części opracowania. Warto podkreślić, że w obu z wymienionych
przypadków podróże mogą mieć zasięg międzymiastowy, ale miejsce odbioru
lub pozostawienia pojazdu kodyfikują odrębne zapisy regulaminowe. Żaden
usługodawca nie przewiduje możliwości wyjazdów zagranicznych.
Rodzaj oferowanych usług
wynajem minutowy/
dobowy
Easyshare
4mobility
Click2Go
Panek
Traficar

wynajem bazowy

outsourcing przejazdów
służbowych dla firm

Traficar
4mobility
Easyshare

Easyshare
Panek
Traficar:
- na zawołanie,
- vouchery,
- na wyłączność

Trzy z poznańskich firm oferują transport bazowy. Użytkownik dedykowanej aplikacji zostaje poinformowany o szeregu lokalizacji, w których istnieje
stała możliwość wynajmu pojazdu oraz obligatoryjny punkt zwrotu. Firmy
4mobility oraz Easyshare wykorzystują wspomniany system na zasadzie analogii do tradycyjnych wypożyczalni, sytuując pojazdy w pobliżu miejsc wskazanych przez kierowców albo strategicznej infrastruktury miejskiej, np. przy
lotniskach, dworcach kolejowych, galeriach handlowych, hotelach, urzędach,
centrach kongresowych. Z kolei Traficar, właściciel Traficargo - największej
carsharingowej floty aut dostawczych w Polsce, oprócz samochodów osobowych, udostępnia także vany na parkingach wielkopowierzchniowych marketów budowlanych, takich jak Ikea lub Castorama (Traficar uwalnia… 2020).
Usługodawcy z Poznania swoją ofertę kierują zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców, przy czym należy zaznaczyć, że specjalne taryfy dla outsourcingu przejazdów służbowych przygotowało Easyshare, Panek
oraz Traficar. Dwie pierwsze oferują kontrahentom obniżone stawki podróży,
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umowę bezgotówkową, miesięczne fakturowanie zbiorcze, kartę służbową i
dostęp do panelu administracyjnego online (Easyshare Biznes; Panek dla firm).
Pakiet Traficara zawiera podobne rozwiązania, jednak został podzielony na
trzy warianty biznesowe: wynajem na zawołanie, vouchery oraz wyłączność,
co gwarantuje potencjalnemu klientowi szersze spektrum dostępu do floty
oraz dodatkowych benefitów, np. w postaci dedykowanych stref wynajmu czy
samochodu zastępczego (Traficar dla firm).
Dostępna flota
samochody osobowe
samochody
dostawcze

benzynowe,
segment
ekonomiczny

hybrydowe

elektryczne

segment
premium

Easyshare

o

Toyota Yaris,
Toyota Corolla

o

o

o

4mobility

Hyundai i30

o

Nissan Leaf,
Renault Zoe

Audi A3,
Audi Q2,
Audi Q3

o

Click2Go

o

Toyota Yaris

-

-

o

Panek

o

Toyota Yaris,
Toyota Corolla

Smart EQ
Fortwo

Mercedes
GLA200,
Toyota CH-R,
Seat Arona

o

Traficar

Renault Clio,
Citroen
C-Elysse,
Seat Leon

o

Renault
Kangoo,
Citroen
Jumper,
Fiat Ducato

firma

o

o

Flotę, z której mogą korzystać Poznaniacy, przedstawia powyższa tabela.
Zdecydowana większość to kompaktowe, ekonomiczne samochody miejskie
z segmentu B i C, spełniające europejskie standardy emisji spalin normy
Euro 6. Samochody napędzane są silnikami benzynowymi lub hybrydowymi,
podejmowane są także próby systemowej implementacji pojazdów elektrycznych, przeszkodę stanowi jednak słabo rozbudowana infrastruktura umożliwiająca ich ładowanie. Dominującym rodzajem nadwozia jest hatchback,
choć Panek próbuje spopularyzować miejskie crossovery, a Traficar poza rozwojem aut dostawczych rozpoczął inwestycję w sedana. Szacunkowa średnia
cena poznańskiego auta współdzielonego wynosi ok. 40000zł, natomiast wiek
nie przekracza 6 lat (najstarszym autem jest Renault Clio IV z 2015 roku).
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Proceduralny wymiar carsharingu
w stolicy Wielkopolski
Użytkownikiem samochodu współdzielonego może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada prawo jazdy, kartę Visa/Mastercard oraz profil
w dedykowanej aplikacji. W trosce o bezpieczeństwo publiczne dostęp do
usługi poprzedza procedura weryfikacji tożsamości, złożona z następujących
etapów:
•

•

•

rejestracji w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej: klient
podaje imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer
PESEL, termin ważności i numer prawa jazdy, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej;
weryfikacji danych osobowych: klient wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, akceptuje regulamin płatności bezgotówkowych,
przesyła zdjęcia prawa jazdy, zostaje sprawdzony w Krajowym Rejestrze Dłużników;
symbolicznej opłaty weryfikacyjnej w wysokości 0,01-1zł (kwota zależy od taryfikatora firmy).

Proces rezerwacji auta ma charakter intuicyjny. Użytkownik wybiera pojazd na mapie i w ciągu 15 minut powinien trafić do wskazanej lokalizacji
(z możliwością wydłużenia czasu o 5 minut). Gdy dociera na miejsce identyfikuje numer rejestracyjny lub boczny samochodu, otwiera skanując kod
QR za jedną z szyb, dokonuje oceny stanu pojazdu, wyjmuje kluczyk ze
schowka i rozpoczyna podróż. Wynajem zostaje zakończony w dogodnym dla
klienta momencie, również przy użyciu aplikacji, która automatycznie nalicza
opłatę za usługę według poniższych stawek. Przykładowo, dystans 10km, pokonany w ciągu 20 minut, z 5-minutowym postojem na drobne zakupy będzie
kosztował między 18.75zł a 20zł (w zależności od operatora).
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Opłata dobowa

129 zł

0,15 zł

7-22 - 0,1zł
22-7- 0,01zł

50 zł

0,5zł

0,5 zł

0,8 zł

Opłata
za kilometr

Opłata
za
minutę jazdy
Opłata
za minutę
postoju

Easyshare

Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub
zniszczenie pojazdu na skutek wypadku czy kolizji, z wyjątkiem złamania

Firma

179 zł

0,2 zł

0,8 zł

90 zł

79

0,20 zł

23-7 → 0,01zł
7-23 → 0,15zł
70zł

0,55 zł

Brak,opłata 2,99zł na start

129

0,2 zł

0,8 zł

Taryfikator wynajmu aut na minuty w Poznaniu
4mobility
Traficar
Panek
Premium/
Economy Electric
Osobowe
Dostawcze
Economy Comfort
0,8 zł
0,8 zł
1,5 zł
1,7zł
0,8 zł
0,8 zł

179

0,2 zł

0,99 zł

Premium
0,99 zł

Brak
informacji

0,1 zł

0,5 zł

0,8 zł

Click2go
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przepisów ruchu drogowego lub regulaminu usługi. Operatorzy flot zunifikowali przepisy wewnętrzne, zabraniając użytkownikom następujących zachowań (Regulamin...):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kierowania autem przez osobę postronną,
korzystania z pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem,
palenia tytoniu w pojeździe,
holowania, odpalanie przy użyciu kabli,
dokonywania jakichkolwiek przeróbek lub napraw pojazdu,
umieszczania reklam lub innych oznaczeń na pojeździe,
usuwania lub zamiany jakichkolwiek elementów składowych i wyposażenia pojazdu,
przewożenia zwierząt poza dedykowanymi transporterami,
udziału w wyścigach ulicznych,
niezgłoszenia usterek oraz uszkodzeń przed rozpoczęciem jazdy,
ucieczki z miejsca wypadku,
ładowania samochodu elektrycznego we własnym zakresie.

Niesubordynacja wiąże się z nałożeniem kary adekwatnej do skali
przewinienia oraz szkód (zob. szerzej: Regulamin usługi Panek… s. 12 -13).
W przypadku awarii auta lub kolizji, użytkownik jest zobowiązany skontaktować się z infolinią firmy i postępować zgodnie z instrukcją. Jeśli zaistniała sytuacja wynika bezpośrednio z winy kierowcy, usługodawca może domagać się
zadośćuczynienia, zarówno w formie partytywnej, jak i pełnej. Wysokość rekompensaty cząstkowej w firmie Traficar obejmuje koszt części/usługi + 35%
wartości tychże, w firmie Easyshare oraz 4mobility klient ponosi odpowiedzialność za naprawę oraz opłatę dodatkową rzędu 1000zł (Regulamin Easyhare; Regulamin 4mobility s. 5-8), natomiast Panek Carsharing kwotę uzależnia
od segmentu użytkowanego auta, stąd wolumen sięgający nawet 10000zł.
Symulacja kosztów użytkowania pojazdów
współdzielonych w Poznaniu
By zweryfikować ekonomiczne podłoże carsharingu autor postanowił
przeprowadzić kalkulację opartą na realnym kosztorysie firmy Traficar z 2018
roku, kiedy stawki firmy wynosiły odpowiednio 0.8zł/km, 0.5zł/min. jazdy
oraz 0.1zł/min. postoju (nowe stawki naliczane są od listopada 2019 roku,
wówczas zlikwidowano opłatę za czas jazdy i podniesiono opłatę za dystans,
co według firmy miało wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa na drogach; zob.
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szerzej: Tabaka 2019).
Typ idealny zakłada systematyczny wynajem Renault Clio IV z 2015
roku, z silnikiem benzynowym o pojemności 1.2l, mocy 92 koni mechanicznych oraz spalaniu w trybie miejskim sięgającym 9l/100km (dokładnie ten
model pojazdu znajduje się we flocie Traficara po dziś dzień). Cena rynkowa
pojazdu wynosi około 30000zł, pełen pakiet ubezpieczeniowy około 1500zł
(OC+AC+NNW), roczny przegląd 100zł, a koszty eksploatacyjne nie przekraczają 5000zł (roczny koszt zakupu auta oraz jego utrzymania wynosi wówczas
36600zł). Dane z akapitu niżej pozwalają oszacować, że roczny koszt zakupu
benzyny we własnym zakresie wyniesie dodatkowe 3300zł (ok.5zł/l x54l/miesięcznie x 12). Tym samym należy przyjąć, że całkowity koszt posiadania auta
w skali roku wyniesie 39 900zł.
Użytkownik bezkolizyjnie pokonuje poznańską trasę Stary Rynek-Morasko (rezygnując z komunikacji miejskiej), codziennie przejeżdża 20km,
podróżuje 40 minut w dwie strony i opłaca łącznie 20 minut postoju, co
w skali miesiąca daje odpowiednio: 600km, 20h jazdy oraz 10h postoju.
W związku ze specyfiką usługi, obowiązki związane z eksploatacją floty leżą po
stronie operatora, więc suma miesięcznego obciążenia klienta wyniesie 1140zł
(600km x 0.8zł/km + 1200 min. x 0.5zł + 600 x 0.1zł). Zestawienie kosztorysu obu form przemieszczania samochodami osobowymi w mieście ilustruje
poniższa tabela.

czas użytkowania

własny samochód
+ paliwo

Traficar

różnica kosztów
między autem prywatnym
a współdzielonym

miesiąc

3300zł

1140zł

2160zł

rok

39 900zł

13 680zł

25 920zł

Z przeprowadzonej symulacji wynika, że użytkownik zobowiązany do
regularnych podróży na omówionej trasie zdecydowanie zyska korzystając
z usług carsharingowych. Przedstawiony typ idealny prowadzi do konkluzji,
że współdzielenie pozwala zaoszczędzić ponad 65.5% kwoty przeznaczonej na
poruszanie się samochodem prywatnym, w omawianym przypadku niemal
26000zł. Warto zaznaczyć, że mamy do czynienia z kalkulacją potwierdzającą
„eksperckie progi opłacalności” (Czy wynajem samochodu…) - auto na minuty
okazuje się doskonałym rozwiązaniem dla mieszkańców Poznania, którzy nie
pokonują rocznie więcej niż 10 000km (Carsharing coraz bardziej… 2017)
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oraz poszukują komfortowej, autonomicznej alternatywy dla Ubera czy tradycyjnych taksówek. Występuje zatem dość prosta korelacja przyczynowo-skutkowa: im mniejszą odległość w skali roku pokonuje klient, tym więcej zyskuje
korzystając z carsharingu (wybór operatora ma wtórne znaczenie ze względu
na zbliżone ceny). Oczywistym aspektem jest także brak stałych zobowiązań
oraz obciążeń związanych z eksploatacją pojazdu.
Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku wynajmu dobowego. Autor poddał analizie koszty poniesione przez kierowcę auta klasy ekonomicznej z carsharingowej floty na dystansie 300km. Klient poruszający się autem
o spalaniu w granicach 6l/100km spali wówczas 18l, co przy cenie benzyny na
poziomie 5zł wygeneruje dodatkowy koszt paliwa rzędu 90zł (wynajem dobowy wiąże się z indywidualną odpowiedzialnością użytkownika za paliwo). Całkowity taryfikator usługi na opisywanym dystansie prezentuje tabela poniżej.
Cena wynajmu dobowego floty carsharingowej w Poznaniu
Easyshare
90zł
+ koszt
zużytego
paliwa

Koszt: 180zł

4mobility

Traficar

Panek

129 zł
(50km paliwa gratis)
+ 60gr/km

Osobowe – 49zł
+ 60gr/km
Kangoo – 90zł
+ 60gr/km

79zł
+ 60gr/km

Koszt: 279zł

Koszt: 229zł

259zł

Uzyskane wyniki zestawiono z ofertą tradycyjnych wypożyczalni w Poznaniu. Cennik wynajmu krótkoterminowego aut o podobnym segmencie
wygląda następująco:
•
•
•

Rent Car System – Ford Fiesta, koszt najmu 80zł + paliwo; koszt
szacunkowy: 170zł (Rent Car System),
Comfort Car Rental – Renault Clio, koszt najmu 90zł + paliwo;
koszt szacunkowy: 180zł (Comfort Car Rental),
Car Net – Toyota Yaris, koszt najmu 99zł + paliwo, koszt szacunkowy 189zł (Car Net).

Powyższe zestawienie wyraźnie faworyzuje tradycyjne wypożyczalnie
samochodów osobowych ze względu na atrakcyjny system naliczania opłat.
I choć na korzyść carsharingu przemawia szeroka autonomia użytkownika, swoboda dostępu, brak kaucji czy formalności, najem krótkoterminowy
w Poznaniu okazuje się bardziej racjonalnym wyborem z perspektywy dalekich
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podróży, szczególnie tych zagranicznych (bariera opłacalności wynosi modelowe 300km). Nie zmienia to jednak faktu, że carsharing z założenia ma stanowić alternatywę dla komunikacji miejskiej, a nie dalekobieżnych środków
transportu.
Smart mobility, jako element polityki miejskiej
Poznań to miasto, które intensywnie działa na rzecz rozwoju koncepcji
smart city, o czym świadczy chociażby powołany do realizacji tego zadania
15-osobowy zespół ds. Smart City z przewodniczącym Michałem Łakomskim
na czele (Zespół Smart City) oraz interaktywna aplikacja na smartfony, dzięki
której mieszkańcy mają dostęp do aktualnych powiadomień w zakresie prac
drogowych, awarii czy zmian w komunikacji miejskiej (Aplikacje…). Za szereg podobnych inicjatyw miasto zdobyło prestiżowe wyróżnienie w kategorii
Smart City powyżej 500 tys. mieszkańców w 2019 roku (Laureaci konkursu…), a kapituła Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” przyznała nagrodę
„Innowacyjnego odkrycia roku 2019” (Smart City Poznań, s. 54)
Ranking European Smart Cities sytuuje jakość poznańskiej infrastruktury ICT na podobnym poziomie co Wrocław i Łódź, ale dziesięciokrotnie
niżej niż pionierów w tej dziedzinie – Wiedeń, Kopenhagę czy Amsterdam
(Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+, s. 16). Poznań nie ustaje w walce
o poprawę tego wyniku, szczególnie w sferze transportowej. Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ zapowiada integrację transportu samochodowego z komunikacją zbiorową przez rozbudowę parkingów Park&Ride, monitorowanie wydzielonych pasów High Occupancy Vehicle popularyzację
carpoolingu oraz partnerskie stosunki z firmami carsharingowymi (Tamże,
s. 72-73). Ostatnie z działań można obserwować od 2017 roku, kiedy miasto
zdecydowało się utworzyć specjalną stronę internetową popularyzującą usługę,
gdzie zamieszczane są informacje na temat umów partnerskich czy wymiany
danych między Urzędem Miasta a systemami firm w celu konkretyzowania
decyzji zarządczych oraz integracji z IST. (Aktualności dotyczące systemu…).
Wspomniana kooperacja ma umożliwić tworzenie aplikacji usprawniających
proces parkowania, a w przyszłości pozwolić na uruchomienie elektrycznych
tablic kierunkowych wskazujących dojazd do parkingów, również tych prywatnych. W 2017 roku Rada Miasta Poznania znowelizowała także uchwałę
dotyczącą stref płatnego parkowania (Uchwała...), wprowadzając preferencyjne opłaty oraz udogodnienia dla pojazdów elektrycznych, dedykowane flocie
aut współdzielonych, np.: udostępnienie bus pasów oraz specjalne koperty
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w strefie płatnego parkowania. Oficjalna Baza Danych Miasta mówi również
o 108 dedykowanych miejscach parkingowych dla samochodów współdzielonych (Transport miejski...) oraz planach na budowę kolejnych 109, które
z czasem mają stać się stanowiskami do ładowania aut elektrycznych.
Warto także zwrócić uwagę na fakt, że coraz częściej prywatne podmioty
nawiązują współpracę z firmami oferującymi carsharing, realizując w ten sposób koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Mamy tutaj na przykład
deweloperów, którzy wyznaczają specjalne miejsca parkingowe dla aut współdzielonych na terenie nowo powstałych osiedli (Miejsce dla carsharingu...),
podobnie jest z właścicielami popularnych galerii handlowych czy sklepów –
przykładem może być tutaj poznańskie centrum handlowe Plaza (Carsharing
w Centrum Handlowym...), czy Castorama, przy której doskonale sprawdza się
system bazowy i wynajem aut dostawczych.
Podsumowanie
Carsharing w stolicy Wielkopolski zagościł zaledwie 4 lata temu
i w krótkim czasie stał się nieodłącznym elementem miejskiej infrastruktury
transportowej. Kiedy w 2017 roku na lokalnym rynku pojawił się pierwszy
operator usługi mobility as a service (Traficar) nie spodziewano się, że flota
pojazdów współdzielonych zostanie rozszerzona o kolejnych czterech usługodawców -Easyshare, 4mobility, Panek, Click2go. I choć ostatnia firma po czasie zawiesiła działalność, po dziś dzień mieszkańcy mają do dyspozycji ponad
tysiąc samochodów.
Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Poznania oparły swoją
działalność na free-floatingu oraz wynajmie bazowym (samochody dostawcze). Czas usługi wynika wyłącznie z woli użytkownika i może mieć charakter
krótkotrwały bądź dobowy, przy czym na życzenie kontrahentów biznesowych stawki obu form są dewaluowane oraz profilowane adekwatnie do statusu transakcji. Carsharingową flotę tworzy zróżnicowane grono nowoczesnych
pojazdów reprezentujących segment B i C, o nadwoziu typu hatchback czy
crossover, napędzanych silnikami spełniającymi normę Euro 6. Zdecydowanie
wolniej, ze względu na brak dedykowanej infrastruktury, rozwija się wynajem
aut o napędzie elektrycznym, choć partnerstwo z włodarzami miasta może
wkrótce rozwiązać ów impas.
Procedura wynajmu ma charakter intuicyjny i podlega kontroli od momentu pobrania aplikacji, weryfikacji danych, aż po podróż. Użytkownik
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zostaje zobowiązany do przestrzegania kodeksu drogowego oraz wewnętrznego regulaminu usługi, który sankcjonuje zachowania zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Kierowca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież,
uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu na skutek wypadku czy kolizji. Wyjątek
stanowi intencjonalna niesubordynacja, obarczona karą finansową adekwatną
do skali przewinienia oraz szkód.
Symulacja finansowego podłoża carsharingu prowadzi do konkluzji,
iż współdzielenie pojazdów racjonalizuje dystans nie większy niż 10 000km
w skali roku. Auta na minuty są atrakcyjnym suplementem komunikacji
miejskiej w Poznaniu (ale też komfortowym substytutem taksówki czy Ubera), zdecydowanie mniej korzystnie wypadają jednak na tle podróży międzymiastowych – tutaj prym wiodą tradycyjne wypożyczalnie krótkoterminowe.
W przeciwieństwie do nich, żadna z carsharingowych firm nie zezwala na wyjazdy zagraniczne.
Mimo to miasto bardzo aktywnie wspiera rozwój sektora mobility
as a service. Uchwałą z 2017 roku Urząd Miasta wprowadził szereg udogodnień dla pojazdów współdzielonych, które dzięki zespołowi ds. smart city pozwoliły nawiązywać partnerskie stosunki z omawianym sektorem transportu.
Na przełomie lat carsharing pozostał w sferze zainteresowań władz miasta,
o czym świadczy m.in. dedykowana strona internetowa oraz uwzględnienie
profesji w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Co istotne, współpraca
ma charakter barterowy, a związana z nią unifikacja danych ma sprzyjać rozbudowie infrastruktury ICT oraz administracji ITS. Warto także podkreślić,
że potencjał carsharingu coraz częściej wykorzystują lokalni inwestorzy.
Biorąc pod uwagę powyższe komponenty autor konfirmuje zaproponowaną hipotezę badawczą. Rozwój carsharingu w stolicy Wielkopolski oraz płynące z niego benefity pozwalają prognozować dalszą ekspansję branży. Raport
PwC „The five dimensions of automotive transformation”, zaprezentowany
podczas targów IAA 2017 we Frankfurcie, informuje o tym, że w 2030 roku
co trzeci przejechany kilometr w Europie zostanie pokonany przy użyciu pojazdu współdzielonego. Taki stan rzeczy ma wynikać z polityki producentów
aut osobowych, którzy dostrzegają popularyzację idei – choćby w Poznaniu,
gdzie 4mobility nawiązało strategiczną współpracę z marką Audi.
Nie sposób przejść obojętnie wobec zagrożeń wynikających z carsharingu, które autor dostrzega w sferze technicznej wynajmu. Korzystanie z aplikacji w smartfonie nie jest chronione hasłem dostępu, w związku z czym istnieje
niebezpieczeństwo, że ewentualna kradzież urządzenia doprowadzi do użytkowania auta przez osoby postronne. Istotnym mankamentem okazuje się także
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weryfikacja klienta w aucie, a raczej jej brak – kierowcą może być zarówno
dziecko, osoba pozbawiona prawa jazdy czy znajdująca się pod wpływem środków odurzających. Niestety eliminacja powyższych wydaje się dziś niemożliwą,
bo wyłącznie zaawansowane technologie oparte na sztucznej inteligencji mogłyby temu sprostać.
Póki co należy pozostać przy nadziei, że opisane ekscesy nie zaburzą rozwojowego trendu usługi. Atrakcyjność cenowa, komfort podróży, szeroka
dostępność, redukcja kongestii i emisji szkodliwych spalin to tylko nieliczne
z korzyści rozwoju miejskiej floty aut współdzielonych. Warto zatem pogłębiać
wiedzę o zagadnieniu i implementować popularyzujące ją rozwiązania, ponieważ stanowią nieodłączny element smart city trzeciej generacji, do którego
małymi krokami zmierza miasto Poznań.
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of carsharing in the capital of Greater Poland.

Abstract: One of the elements of the smart city components are intelligent transport networks (smart mobility), within which we can distinguish such elements as, among others: travel planning, intelligent parking, carpooling, raid-hailing, micro-mobility or the dynamic growth
in Poland carsharing. The first service provider of this type, Traficar,
appeared in Poznań a year later, initiating the boom in the industry
in the city. The purpose of supplementing the article is the characteristics of carsharing in the capital of Wielkopolska. The author focused
on the history, scope of services, partners, relations with public entities
and the characteristics of the shared car fleet. He also conducted procedural tests with rental and simulations of costs incurred by users.
Keywords: smart mobility, ride-hailing, carsharing, smart city, Poznań
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POLITECHNIKA ŚLĄSKA

STAN ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE

Abstrakt: Zmiany klimatu spowodowane wzrostem emisji zanieczyszczeń, są przyczyną poszukiwania rozwiązań, pozwalających na jej redukcję i ochronę środowiska naturalnego. Wykorzystanie w różnych
sektorach, energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł
energii jest sposobem na uniknięcie szkodliwej emisji oraz wpasowanie
się w trendy panujące na całym świecie. W artykule dokonano analizy
obecnej sytuacji dotyczącej OZE, w kontekście ich rozwoju w przyszłych latach oraz scharakteryzowano wybrane dostępne źródła energii
odnawialnej. Dokonano przeglądu informacji statystycznych na temat
stanu odnawialnych źródeł energii w Polsce. Przedstawiono również
rozwój OZE od 2015 roku do 2019 roku. Skupiono się na zaprezentowaniu różnego rodzaju źródeł odnawialnych, które są w obecnych czasach nierozerwalnie związane z produkcją „zielonej” energii elektrycznej.
Słowa kluczowe: OZE, energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna,
rozwój odnawialnych źródeł energii, polityka energetyczna

Wprowadzenie
Obecnie Polska gospodarka energetyczna oparta jest na węglu. Coraz
bardziej dąży się jednak do zwiększenia roli OZE w gospodarce energetycznej kraju. Podstawowym problemem jaki jest nierozerwalnie związany z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, jest ich niestabilność. Generacja
energii ze źródeł takich jak wiatr czy słońce, jest wysoce zależne od panujących warunków otoczenia. Ponadto, budowa instalacji wiatrowych, solarnych
czy wodnych wiąże się nierzadko z poważnymi ograniczeniami. Pod uwagę
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trzeba bowiem wziąć potencjalne negatywne skutki dla środowiska. Budowa nowych źródeł może ingerować w środowisko naturalne. Morskie farmy
wiatrowe wpływają na możliwości połowu ryb, produkcja energii z biomasy
leśnej stwarza zagrożenie dla gospodarki leśnej, a nieodpowiednio eksploatowane elektrownie geotermalne mogą doprowadzić do pogarszania stanu gleby
oraz wód powierzchniowych (Cieplewska 2017). Oparcie polskiej energetyki
na węglu w obecnych czasach, gdzie coraz istotniejszą rolę gra troska o środowisko, wymaga zmiany. W ostatnich latach widoczny jest coroczny przyrost
zainstalowanej mocy w różnego rodzaju instalacjach wykorzystujących OZE.
Szczególnie mocno rozwinęła się energetyka wiatrowa oraz pozyskiwanie
energii z biomasy. W ostatnich kilku latach rozpoczęto też produkcję energii
z wykorzystaniem promieniowania słonecznego (Ignarska 2013).
Rodzaje odnawialnych źródeł energii
Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię, która pochodzi ze źródeł naturalnych oraz niekopalnych, których zasoby stanowią niewyczerpalne
źródło energii. Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nośników energii jakimi są paliwa kopalne tj. węgiel
kamienny czy ropa naftowa. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych
w porównaniu do źródeł tradycyjnych jest bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie źródeł odnawialnych przyczynia się do znacznego ograniczenia szkodliwego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza
gazów cieplarnianych oraz pyłów (Bajor 2017).
Wyróżnić można następujące rodzaje OZE:
- energię wiatru
Wykorzystanie energii wiatru staje się obecnie bardzo istotnym sposobem produkcji energii elektrycznej. Farma wiatrowa składa z jednego lub wielu turbin wiatrowych umieszczonych blisko siebie. Turbina wiatrowa składa
się z wirnika oraz generatora, który wytwarza prąd z energii kinetycznej. W zależności od wielkości, poszczególne elektrownie wiatrowe różnią się od siebie
mocą. Produkcja prądu zależna jest w głównej mierze od prędkości wiejącego
wiatru. Elektrownie zaczynają wytwarzać energię przy prędkości ok. 2 m/s,
osiągają maksimum przy ok. 10 m/s. Gdy prędkość wiatru przekroczy dopuszczalną wartość, stanowiącą niebezpieczeństwo dla urządzenia, turbina wyłącza
się. Istnieją również sytuacje w których prędkość wiatru jest niewystarczająca
124

STAN ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE

do produkcji energii elektrycznej. Parametry turbiny różnią się w zależności
od wielkości, liczby płatów wirnika oraz jej rodzaju. Ważnym parametrem
jest również stopień wykorzystania zainstalowanych mocy wiatrowych, a więc
również opłacalność inwestycji, zależny od lokalnej wietrzności terenu. Około
30% naszego kraju ma dobre warunki wietrzne, 5% ma wybitne (Kiernicki i in.
2009). Energia wiatrowa stanowi niewyczerpalne źródło energii, ale jest wysoce zależna od warunków wietrznych. Produkcja energii elektrycznej z wiatru
od 2011 roku rosła (z jednym spadkiem w 2018), osiągając w 2019 roku ilość
produkcji ponad 15 tyś. GWh (GUS 2020).
- energię geotermalną
Energia geotermalna to energia cieplna pochodząca z wnętrza kuli ziemskiej. Swój początek bierze w płaszczu Ziemi, gdzie powstaje na skutek rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Ze względu na to, że podczas rozpadu
jądrowego wydzielane są duże ilości energii, w środku ziemi panują bardzo
wysokie temperatury. Im bliżej do powierzchni, tym temperatura jest niższa.
Na skutek ruchu materii związanego z różnicami temperatur, przetransportowana energia cieplna gromadzi się w skałach i wodzie znajdującej się głęboko pod skorupą Ziemi. Wykorzystanie energii geotermalnej jest uzależnione
od warunków geograficznych, a dokładniej geologicznych. (Jarczewski i inni
2015). Znaczenie ma również wartość gradientu geotermicznego, czyli wskaźnika, który opisuje zmiany temperatury Ziemi wraz z głębokością. Pozyskiwanie energii geotermalnej oparte jest na wydobywaniu jej za pomocą głębokich
odwiertów. Z powyższych powodów, geotermię, ocenia się jako najtrudniejsze
do wykorzystania odnawialne źródło energii. Wymaga ono zaawansowanej
technologii oraz dużych nakładów inwestycyjnych. Sama zasada działania jest
dosyć prosta, ponadto występują niskie koszty eksploatacji (Kępińska 2011).
Obecnie, jeśli jednak chodzi o energię elektryczną, to z wnętrza Ziemi pochodzi tylko ok. 25% całkowitej światowej produkcji. Wykorzystanie energii
geotermalnej zapewnia przyjazną dla środowiska alternatywę dzięki uniknięciu spalania paliw kopalnych, które niesie za sobą brak emisji NOx oraz CO2.
Warto również zauważyć, że produkcja energii nie jest w żadnym stopniu uzależniona od warunków atmosferycznych (Kotowski 2008).
- energię promieniowania słonecznego,
Jak sama nazywa wskazuje wykorzystuje się tu energię promieniowania
słonecznego. Do przemiany tej energii w energię cieplną służą kolektory słoneczne. Najpopularniejsze w naszym kraju są dwa zasadnicze typy: kolektory
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płaskie i kolektory próżniowo rurowe. Kolektor słoneczny jest główną i bardzo istotną częścią instalacji grzewczej ciepłej wody użytkowej lub wspomagającej centralne ogrzewanie. Do przemiany energii słonecznej w energię elektryczną służą ogniwa fotowoltaiczne. Przetwarzają energię promieniowania
słonecznego w energie elektryczną (Ignarska 2013). Ogniwo skonstruowane
jest z półprzewodników typu p oraz n. Energia słoneczna, która pada na panel wybija elektrony z orbit, w rezultacie czego na złączu powstaje różnica
potencjałów, inicjująca przepływ prądu. Ogniwa fotowoltaiczne są łączone
w panele oraz uzupełniane w układy regulacji, akumulatory magazynujące
prąd oraz falownik. Falownik odpowiedzialny jest za przetwarzanie produkowanego przez ogniwa prądu stałego na stosowany powszechnie prąd zmienny.
Wydajność paneli fotowoltaicznych uzależniona jest w największym stopniu
od ilości padającego promieniowania słonecznego (Pietruszko 2012). Innym
ważnym aspektem jest szerokość geograficzna, pora roku oraz umiejscowienie panelu względem słońca pod odpowiednim kątem. W Polsce ilość energii produkowanej w zimie jest kilkukrotnie mniejsza niż w lecie, dodatkowo instalacje produkują mniej prądu w dni z dużym zachmurzenie (Siuzdak
i in. 2014). Od 2011 roku technologie produkcji energii elektrycznej z ogniw
fotowoltaicznych są stale rozwijane i udoskonalane. Produkcja energii
w 2019 roku wyniosła ponad 700 GWh (GUS 2020).
- energię wody
Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną wykorzystując spiętrzenia uzyskane dzięki zaporom wodnym. Można
ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn – istnieje wiele rozwiązań w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne. Niski koszt
wytworzenia energii wiąże się jednak z wysokim kosztem budowy elektrowni wodnej, często w trudnych warunkach. Energię wody można wykorzystać
również w postaci pływów morskich, fal, prądów oraz spadku rzek. Problemem dotyczącym energetyki wodnej może być problem z przyłączeniem jej
do sieci. Ponadto budowa elektrowni wodnych może stanowić potencjalne
zagrożenie dla ekosystemu. Do zalet energetyki wodnej należy zaliczyć wysoką
sprawność energetyczna, niskie koszty eksploatacji oraz długi okres życia elektrowni. Energia wody jest stabilnym źródłem energii. W przypadku produkcji
energii z wody zauważono stopniowy spadek od 2011 roku, spowodowany
większym rozwojem innych źródeł odnawialnych (Niechciał 2014).
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- energię produkowaną z biomasy
Biomasa jest stabilnym źródłem energii. Jest stosunkowo tania, powszechnie dostępna i przyjazna środowisku. Opłacalnym rozwiązaniem jest
wykorzystanie dostępnych zasobów produktów ubocznych i odpadów z produkcji rolnej oraz przemysłu rolno-spożywczego, w celu zaspokojenia lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło. Transport biomasy na
dalsze odległości jest nieopłacalny. Lokalne wykorzystanie surowca do wytworzenia energii pozwala na wyeliminowanie strat związanych zarówno z transportem biomasy, jak i z przesyłem energii na większe odległości (Gajewski
2011). Wykorzystanie biomasy w lokalnych systemach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej są sposobem na efektywne jej zagospodarowanie.
Na rynku są dostępne kotły, które spełniają wysokie standardy środowiskowe
i w zależności od wyposażenia mogą zapewnić wysoki komfort obsługi. Istnieje
również szereg możliwości współspalania biomasy z węglem, celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z klasycznych kotłów węglowych. Wymaga to jednak
dostosowania kotłów oraz palenisk do tego procesu (Olsztyńska 2008).
Regulacje prawne dotyczące OZE
Istotny wpływ na kształtowanie krajowej strategii energetycznej ma polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej (UE), w tym jej długoterminowa wizja dążenia do neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Realizacja
celów klimatyczno-energetycznych Unii Europejskiej jest priorytetem dla osiągnięcia niskoemisyjnej transformacji energetycznej. Dynamicznie przyspieszające trendy klimatyczno-energetyczne UE oraz ich właściwa realizacja będzie
stanowić dla Polski znaczące wyzwanie transformacyjne, któremu Polska musi
sprostać dla przyszłego dobra środowiska i gospodarki.
Celem dla całej UE, w tym Polski, w perspektywie do 2030 r. jest m. in:
•
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z emisją z 1990 r.,
•
co najmniej 32% udział źródeł odnawialnych w zużyciu finalnym
energii brutto,
•
wzrost efektywności energetycznej o 32,5%.
Polska poczyniła w ostatnich latach duże postępy w redukcji wpływu sektora energii na środowisko. Przyczyniła się do tego w szczególności modernizacja mocy wytwórczych oraz dywersyfikacja struktury wytwarzania energii.
Pomimo tego, zależność Polski od paliw węglowych jest znacznie wyższa od
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innych państw członkowskich UE (Gawlikowska-Fyk 2014). Istotną kwestią
jest więc sprawiedliwa transformacja, uwzględniająca obecną sytuację panującą w kraju, gdzie produkcja energii elektrycznej oparta jest na węglu. Trudno
w ciągu krótkiego czasu całkowicie zrezygnować z wykorzystania węgla w sektorach elektroenergetycznych. Podjęto więc szereg działań mających na celu
odpowiednie i właściwe dostosowanie do wymogów energetycznych panujących na zarówno w Unii, jaki i na świecie. Przejście z energetyki wysokoemisyjnej na niskoemisyjną, powinno przejść łagodnie, minimalizując negatywne
skutki transformacji na krajową gospodarkę ( Manowska 2019).
W związku z przepisami nałożony na Polskę rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu sporządzono Krajowy Plan na Rzecz Energii
i Klimatu (KPEiK) na lata 2021-2030. Plan ten przedstawia założenia i cele
oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej
dotyczących: bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego rynku energii,
efektywności energetycznej, obniżenia emisyjności, oraz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. W KPEiK wyznaczono również cele
klimatyczno-energetyczne, których realizacja ma nastąpić do 2030 roku.
Cele te dotyczą:
•
7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych
Europejskim Systemem Handlu Emisjami w porównaniu do poziomu z roku 2005,
•
21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto, które
uwzględniają 14% udziału OZE w transporcie, roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. Średniorocznie, wzrost efektywności energetycznej oraz redukcję do 5660% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej (Projekt KPEiK
2019).
Osiągnięcie tych celów będzie możliwe przy dodatkowym wsparciu
z funduszów UE. Istotny wpływ na skalę wykorzystania OZE będzie mieć
również postęp technologiczny – zarówno w zakresie aktualnie znanych sposobów wytwarzania energii, jak i w zupełnie nowych technologiach, ale także
w technologiach magazynowania energii. Wykorzystanie OZE będzie również zależne od konkurencyjności źródeł odnawialnych oraz ich użyteczności
dla systemu.
Ministerstwo Energii zakłada stopniową realizację wyznaczonych celów.
Osiągnięcie 21% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto w roku
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2030 będzie realizowane kolejno poprzez osiągnięcie 15% w 2022 r., następnie ok. 17% w 2025 r., a także ok. 19% w 2027 r. Transformacja będzie
obejmować wiele sektorów, jednak to energetyka będzie odgrywać szczególnie
ważną rolę w procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Kolejnym dokumentem mającym na celu rozwój technologii niskoemisyjnych jest „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” „Polityka energetyczna
Polski do 2040 r.” (PEP2040) została oparta na 3 filarach dotyczących sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz poprawie jakości powietrza. W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, które mają na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie krajowego
potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz
stworzenie poprzez sektor energii odnawialnej dźwigni dla przyszłego rozwoju
gospodarki. W 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych mają stanowić
źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę w tym procesie ma odegrać wdrożenie
do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej
oraz uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą ro nowe innowacyjne obszary,
z których możliwe będzie pozyskanie dodatkowej „zielonej” energii elektrycznej. Budowa nowych źródeł OZE wiąże się z szansą na rozwój krajowego przemysłu, rozwój wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych oraz nowe miejsca
pracy. Wszystko to będzie generować wartości dodaną dla krajowej gospodarki. Zwrócono również uwagę na rozwój energetyki rozproszonej i oparta na
lokalnym kapitale. Transformacja wiąże się również ze zwiększeniem wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła oraz zwiększenie wykorzystania
paliw alternatywnych w transporcie, poprzez rozwój technologii wodorowych
oraz elektromobilności (PEP 2040 2021).
Analiza obecnego stanu rynku
źródeł odnawialnych w Polsce
Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce wykazywało w ostatnich latach tendencję zwyżkową. Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł w latach 2015–2019 z 13,25% do
15,96%. Tendencja wzrostowa została zobrazowana na Ilustracji 1.
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Il. 1. Wzrost produkcji energii odnawialnej w latach 2015-2019.

Źródło: (GUS 2020)

Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2019 r. pochodziła w przeważającym stopniu z:
•
•
•

biopaliw stałych (65,56%),
energii wiatru (13,72%),
biopaliw ciekłych (10,36%).

Łączna wartość pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych
w Polsce w 2019 r. wyniosła 396 498 TJ. W krajowym pozyskaniu energii ze
źródeł odnawialnych dominującą pozycję stanowią biopaliwa stałe. Ich udział
w pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w 2019 r. stanowił 65,56%
i w stosunku do 2015 r. obniżył się o 7,99 p. proc. W omawianym okresie
(2015–2019) wzrósł udział energii wiatru z 10,41% do 13,72%, biopaliw
ciekłych z 9,02% do 10,36%, biogazu z 2,55% do 3,15% i energii słonecznej
z 0,56% do 1,40%. Udział energii wody utrzymywał się w tym okresie na
zbliżonym poziomie. W 2019 r. stosunkowo wysoką pozycję w pozyskaniu
energii ze źródeł odnawialnych wg nośników osiągnęły pompy ciepła wyprzedzając energię wody, energię słoneczną, energię odpadów komunalnych
i energię geotermalną, jednak dalej na 1 miejscu plasują się biopaliwa stałe. Kształtowanie się wzrostu udziału wybranych źródeł energii odnawialnej,
przedstawiono na Il.2 i Il.3.
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Il. 2. Wzrost udziału poszczególnych wybranych źródeł energii odnawialnej w pozyskaniu energii w latach 2015-2019.

Źródło: (GUS 2020)

Il. 3. Wzrost udziału poszczególnych wybranych źródeł energii odnawialnej w pozyskaniu energii w latach 2015-2019.

Źródło: (GUS 2020)

W latach 2015-2019 produkcja energii elektrycznej z OZE sukcesywnie wzrastała (z wyjątkiem 2018 roku, gdzie spadła) osiągając w 2019 roku
wartość 25422,5 GWh. Największy udział w produkcji energii elektrycznej
miała energia wiatru, której ilość kształtowała się na poziomie 15106,8 GWh.
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Na drugim miejscu - energia pochodząca z biopaliw stałych (6377,9 GWh),
a na trzecim-energia pozyskana z wody (1958,4 GWh). W powyższym okresie produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych dynamicznie
rosła. Produkcja energii elektrycznej z biopaliw stałych, mimo wysokiego poziomu produkcji w 2015 r., w kolejnych latach sukcesywnie obniżała się.
Wzrost energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii został przedstawiony na Il.4.
Il.4. Ilość energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych nośników energii.

Źródło: (GUS 2020)

W związku z założeniami PEP2040 należy zwiększyć udział technologii
OZE w wytwarzaniu ciepła oraz transporcie. Część energii z OZE jest już używana w powyższych sektorach. Zużycie energii z OZE rosło w wielu obszarach
przemysłu, nie tylko w przemyśle energetycznym. W okresie od 2015 roku
do 2019 roku w ciepłownictwie i chłodnictwie udział OZE wzrósł z 14,79%
do prawie 16%, w elektroenergetyce z 13,43% do 14,35%, a w transporcie
z 5,69% do 6,12%. Kształtowanie się zużycia energii zaprezentowano na Il.5.
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Il.5. Kształtowania się zużycia energii z OZE w różnych gałęziach przemysłu oraz
w transporcie.

Źródło: (GUS 2020)

Podsumowanie
Odnawialne źródła energii stanowią część sektora energetyki o coraz
większym potencjale do wykorzystania w przyszłości. Będą one stanowić bardzo istotny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zwiększanie
udziału OZE w finalnym zużyciu energii będzie zależało w szczególności od
stopnia zaawansowania technologii i wykorzystaniu potencjału krajowego.
Należy więc rozwijać technologie produkcji energii z wykorzystaniem OZE,
zwiększać ich efektywność energetyczną oraz rozwijać je zarówno pod względem technicznym, jak i materiałowym, dzięki czemu zmaksymalizuje się czas
ich eksploatacji. Inwestycje oraz rozwój OZE powinno pozytywnie wpłynąć na rozbudowę czystych technologii oraz daje możliwości dalszych badań
w tej dziedzinie. Pozwoli to również na rozwój innych gałęzi gospodarki oraz
nowych usług na rynku związanych z zarządzaniem i konserwacją nowo zbudowanej infrastruktury, doradztwem energetycznym oraz pośrednictwem na
konkurencyjnym rynku energii (Graczyk i in. 2017). Głównymi kierunkami
rozwoju powinny być energetyka wiatrowa, energia z biomasy oraz energetyka
słoneczna. Do osiągnięcia tego celu wymagane są jednak spore nakłady inwestycyjne niezbędny do budowy wymaganej infrastruktury. Koszty inwestycji
w OZE w Polsce są wyjątkowo wysokie, głównie ze względu na konkurencję
ze strony energetyki węglowej. Do optymalnego rozwoju sektora konieczna
jest odpowiednia polityka wsparcia ze strony rządu. Energetyka odnawialna
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w niektórych przypadkach jest tańsza w eksploatacji np. energetyka wiatrowa oraz generuje niższe koszty środowiskowe związane głównie z opłatami
za emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Rozwój OZE w przyszłości,
może skutkować obniżeniem się ceny energii elektrycznej pochodzącej z tych
źródeł (Nowak i in. 2016). Węgiel oraz jego zasoby w przyszłości ulegną wyczerpaniu, trzeba więc myśleć o innym sposobie generacji energii. Odejście
od energii węglowej ku odnawialnym źródłom energii, inwestycja w morskie
farmy wiatrowe oraz próba budowy elektrowni atomowej wiąże się z wieloma
wyzwaniami, którym nasz kraj musi podołać by sprostać wymaganiom środowiskowym oraz zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery (Skoczkowski
2016).
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THE STATE
OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
IN POLAND

Abstract: Climate changes caused by the increase in pollutant emissions are the reason for seeking solutions that will reduce it and protect the natural environment. The use of electricity produced from
renewable energy sources in various sectors is a way to avoid harmful
emissions and to fit in with the trends prevailing around the world.
The article analyses the current situation regarding renewable energy
sources in the context of their development in the coming years and
characterizes selected available renewable energy sources. The statistical information on the condition of renewable energy sources in Poland was reviewed. The development of renewable sources from 2015
to the present is also presented. The focus was on presenting various types of renewable energy sources that are now inextricably linked with
the production of “green” electricity.
Keywords: RES, wind energy, solar energy, development of renewable
energy sources, energy policy
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PRZYCZYNY I PRZEBIEG
WIELKIEGO KRYZYSU
GOSPODARCZEGO
W LATACH 1929-1933

Abstrakt: W artykule omówiono pokrótce przyczyny, przebieg i skutki
największego kryzysu gospodarczego w historii kapitalizmu, który miał
miejsce w latach 1929–1933 i objął praktycznie wszystkie kraje oraz
praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki. Kryzysowi gospodarczemu towarzyszył wzrost bezrobocia, również spadek cen. Początek miał
miejsce na płaszczyźnie produkcji dóbr inwestycyjnych, która z czasem
obejmuje w różnym stopniu inne dziedziny gospodarki. Przyczyną wywołania kryzysu było spowolnienie tempa wzrostu zapotrzebowania na
różnego rodzaju dobra konsumpcyjne. Można stwierdzić, że światowy
kryzys spowodowany krachem na nowojorskiej giełdzie spowodował
wielkie zamieszanie na świecie w latach 30-tych XX wieku. Wiele
państw przez lata musiało dochodzić do sytuacji wyjściowej, tzn. z lat
dwudziestych, żeby zrównoważyć stan gospodarki.
Słowa klucze: Nowy Ład Ekonomiczny, kryzys ekonomiczny, gospodarka, „Czarny Czwartek”, giełda, Stany Zjednoczone, Wall Street.

WSTĘP
Wielki kryzys gospodarczy z lat 1929-1933 był największym kryzysem
w historii kapitalizmu. Rozpoczął się w sferze finansowej krachem na giełdzie
w Nowym Jorku i rozwijał się na zasadzie wolnej gry rynkowej, czyli w warunkach działania tzw. „niewidzialnej ręki rynku”. Było to zgodne z klasyczną
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teorią ekonomii, że państwo nie powinno ingerować w gospodarkę, ale jedynie odgrywać rolę stróża nocnego, który ma zapewnić porządek wewnętrzny
i bezpieczeństwo zewnętrzne. Pogląd ten był wyrażany przez ekonomistów
klasycznych takich jak Adam Smith. Koncentrował się na tym, że państwo
powinno w jak najmniejszym stopniu ingerować w suwerenność oraz decyzje,
które podejmuje jednostka oraz jego rola powinna się ograniczyć do: przestrzegania prawa i utrzymania porządku, obrony narodowej, oraz dostarczania pewnych dóbr publicznych, których nie dostarczyłyby przedsiębiorstwa
prywatne. Współcześnie blisko spokrewnioną ideologią jest liberalizm gospodarczy, podkreślający wagę wolności osobistej w działalności gospodarczej
i politycznej.
Kryzys w kontekście ekonomicznym można rozpatrywać jako gwałtowne
zmniejszenie się aktywności gospodarczej w gospodarce i przedsiębiorstwach.
Kryzys wymaga działania – podejmowania decyzji – zwykle pod presją czasu
[Kaczmarek 2009: s. 80].
PRZYCZYNY KRYZYSU
Wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Po I wojnie światowej rozpoczęła
się powolna odbudowa światowej gospodarki. Do krajów, które po Wielkiej
Wojnie rozwijały się najprężniej, należały m.in.: Stany Zjednoczone, gdzie
dzięki rozwojowi technicznemu, rozpoczął się wzrost gospodarczy. Przemysł
motoryzacyjny wymagał dostaw z innych gałęzi przemysłu. Zatem produkcja
samochodów napędzała całą gospodarkę. To pozwoliło na wzrost dochodu narodowego o 46% w latach 1923-1939. Także w Europie rozpoczął się wzrost
gospodarczy, dodatkowo napędzany inwestycjami amerykańskich firm, które
przenosiły do Europy kapitał i nowoczesne technologie. Przy każdej nadarzającej się okazji ludzi mamiono różnymi planami szybkiego wzbogacenia się –
widoczne to było zwłaszcza na Florydzie w kwestii handlu nieruchomościami.
Do perfekcji opanowano tam możliwość łatwego zarobienia pieniędzy przy
minimalnym ryzyku. Polegało to na tym, iż płacąc drobny zadatek, można
było zawrzeć umowę przedwstępną o późniejszym zakupie kawałka gruntu.
Następnie zgarniało się zysk, sprzedając umowę, która przechodziła przez
setki rąk, nie wiążąc się przy tym z przeniesieniem tytułu własności. Nawet
jeśli kupujący zorientował się, że nabyta działka leży na bagnach lub wręcz
pod wodą, to mógł ją sprzedać z wielokrotnym zyskiem. W 1926 roku bańka
spekulacyjna pękła dopiero, gdy okazało się, że na Florydzie jest więcej działek
do sprzedania, niż rodzin w całych Stanach Zjednoczonych. Pierwsze oznaki
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kryzysu zaczęły pojawiać się już pod koniec 1928 roku. Ekonomiści wskazują,
że wówczas zaczęły się już tworzyć pierwsze problemy ze zbytem produktów
i spadkiem produkcji. Przez co rosły światowe zapasy różnych towarów, które
magazynowano ze względu na spadek zapotrzebowania [Rothbard 2010]. Dodatkowo w 1928 roku w USA rozpoczął się kryzys na rynku budowlanym, to
rzecz jasna oddziaływało zarówno na wytwórców materiałów, jak i zapotrzebowanie na robotników budowlanych. Również amerykańscy inwestorzy przestali kupować niemieckie i zagraniczne papiery dłużne, lokując wszystko na
giełdzie w Nowym Jorku, a ta wówczas dawała możliwość szybkiego i znacznego zarobku. Bowiem, gdyby patrzeć tylko na giełdę, to kondycja gospodarki
była doskonała. Ceny akcji na światowych giełdach były na wysokim poziomie.
Panowała hossa. Była na tyle zachęcająca, że nawet drobni ciułacze oszczędności, decydowali się na zakup akcji. Ignorowano ostrzeżenia konserwatywnych
finansistów i maklerów. Również ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych,
Herbert Hoover, nakłaniał urzędników giełdy i Rezerwy Federalnej do walki
ze spekulacją. W zasadzie wielka hossa z wahaniami utrzymywała się jeszcze
w październiku 1929 roku.
PRZEBIEG KRYZYSU
Bezpośrednią przyczyną załamania się światowych rynków była właśnie
sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Tam 24 października 1929 roku koniunktura nagle załamała się i akcje zaczęły spadać. Wówczas doszło do słynnego
krachu na Wall Street, czyli tzw. „czarnego czwartku”. Pod terminem Wielki
Kryzys kryje się pewien paradoks. Kojarzymy go z krachem na giełdzie, a tak
naprawdę zaledwie 10% społeczeństwa amerykańskiego brało udział w spekulacjach giełdowych. Niektóre źródła wspominają, że było otwartych mniej niż
3 miliony rachunków maklerskich, gdy populacja kraju sięgała wówczas sto
dwadzieścia milionów. Po pierwszym „czarnym” dniu na Wall Street przyszły następne, a z nimi kolejne fale wyprzedaży. Akcje sprzedawano za bezcen.
Ci, którzy szybko drobili się fortuny, równie prędko ją tracili. Wielu inwestorów popełniało samobójstwo, nie mogąc pogodzić się z utratą majątku, lub nie
mogąc zwrócić zaciągniętych kredytów.
Natomiast banki, które także nierzadko brały udział w spekulacjach giełdowych, domagały się spłaty zaciągniętych pożyczek. Fabryki i zakłady przemysłowe również odczuły spadek zamożności społeczeństwa: spadło zainteresowanie zakupami artykułów przemysłowych. Mimo obniżenia cen, nie zyskano
nabywców. Ograniczano więc maksymalnie produkcję. To pociągało za sobą
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ograniczenie zatrudnienia. Osoby, które gromadziły swoje oszczędności na
rachunkach bankowych, próbowały odzyskać pieniądze. Większość banków
utraciła jednak płynność finansową. Inwestowanie w akcje, brak możliwości
ściągnięcia wierzytelności doprowadzały do bankructwa. Spadające ceny akcji
skłoniły inwestorów do masowej wyprzedaży swoich papierów wartościowych,
byle tylko odzyskać chociaż część pieniędzy. Wyprzedaż akcji obniżała wartość przedsiębiorstw, to z kolei doprowadziło wiele z nich do bankructwa.
Następstwem tych zdarzeń było załamanie produkcji i szybki wzrost bezrobocia [Szymański 2009]. Krach w USA od razu wpłynął na relacje gospodarcze
w Europie. Po prostu amerykańskie firmy przestały tam inwestować, a nawet
ściągały swoje aktywa do Ameryki. Pozytywnym efektem „czarnego czwartku”
było zwiększenie transparentności spółek notowanych na giełdach. Zaczęto
wymagać bieżącej sprawozdawczości i publikowania raportów przedstawiających kondycję spółek. Jednym z powód kryzysu była szeroka akcja kredytowa, która umożliwiała łatwe nabycie kredytu. Wiele osób widząc hossę na
giełdzie kupowało akcje. Wtedy jeszcze skrupulatna sprawozdawczość firm
notowanych na giełdzie, na temat ich kondycji, nie istniała. Zatem wartość
akcji wielu firm w sposób znaczny przewyższała ich realną wartość rynkową.
Gdy doszło do załamania, akcje stały się bezwartościowe, a przeszacowane
firmy po prostu padały. Wobec tego inwestorzy zostawali bez akcji i bez pieniędzy. Kryzys był na tyle silny, że oddziaływał bezpośrednio na wszystkie
działy gospodarki, czyli rolnictwo, przemysł, usługi, handel itd. Dodatkowo
był długotrwały, trwał w zależności od kraju do 1933/1935 r. Wreszcie objął praktycznie cały świat, od krajów słabo rozwiniętych, po największe światowe gospodarki. Powyższe cechy, skorelowane także z niespotykaną skalą
obniżenia wzrostu gospodarczego spowodowały, że był to największy kryzys
w historii kapitalizmu. Pierwszą falę paniki opanowały banki, skupując akcje, ale już na to co stało się 29 października 1929 roku nie miały możliwości skutecznie zareagować. Spadek produkcji był gigantyczny i szybki.
Na przykładzie produkcji samochodów w Stanach Zjednoczonych można wykazać głębokość i szybkość recesji. W marcu 1929 roku produkowano w USA
622 000 pojazdów, we wrześniu już 416 000, a w grudniu już tylko 92 500.
Taki spadek produkcji i brak zainteresowania nabywców towarami, spowodował falę bankructw wielu firm na całym świecie. Spadek produkcji wprost
wpływał także na zatrudnienie.
Skoro mniej produkowano, to także mniejsze było zapotrzebowanie na pracownika [Kaczmarek 2009]. W Niemczech bezrobocie wynosiło
w 1932 roku aż 43%. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych w 1933
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roku wynosiło 27%. Sytuacja bezrobotnych była bardzo trudna, gdyż ewentualne zasiłki czy pomoc państwowa była bardzo ograniczona. Byli zdani sami
na siebie lub na pomoc rodziny lub organizacji charytatywnych. To także
spowodowało, że rynek pracy był rynkiem pracodawcy. Wiedząc, że znalezienie pracownika jest bardzo łatwe, przedsiębiorcy obniżali wynagrodzenia lub
zmuszali pracowników do większej wydajności. Wiele osób pracowało także
w niepełnym wymiarze etatu. Sytuacja gospodarcza spowodowała także tworzenie monopoli. Skoro ludzie nie mieli pieniędzy, to nie miał kto kupić wyprodukowanego towaru. Zatem producenci musieli obniżać ceny. W dodatku
musieli konkurować między sobą. Zatem najkorzystniejsze było utworzenie
monopoli, czy to państwowych, czy prywatnych. Taka firma mogła dyktować
cenę minimalną, nie oglądając się na konkurencję. To z kolei gwarantowało
wolniejszy spadek cen. Kryzys opanował także rolnictwo. W rolnictwo godził fakt, że konsumenci mieli mniej pieniędzy. To powodowało obniżkę cen
produktów rolnych w latach 1929-1933 lub próby zwiększenia produkcji, by
za mniejszą cenę sprzedać więcej. Jednak to nie rekompensowało rolnikom
strat. Rolnicy mając mniej pieniędzy nie inwestowali w gospodarstwa. Wielu
z nich straciło płynność finansową, a gospodarstwa zostały przejęte przez banki lub innych wierzycieli. Dodatkowo ceny artykułów przemysłowych spadły
znacznie mniej niż produktów rolnych. Toteż rolnicy za pieniądze uzyskane ze sprzedaży artykułów rolnych mogli kupić znacznie mniej produktów
przemysłowych. Skutkiem takich nożyc cen było zubożenie mieszkańców wsi.
Państwa broniąc się przed negatywnymi konsekwencjami kryzysu, podnosiły
cła lub stosowały dumping cenowy. Spowodowało to to, że zaczęto rozliczać
się barterowo. W zamian za węgiel, Brazylijczycy płacili Niemcom kawą. To
doprowadziło do wprowadzenia polityki protekcjonizmu w miejsce reguł wolnorynkowych. Wreszcie kryzys gospodarczy wywołał także kryzys walutowy.
Zgodnie ze standardem złota, kraje ustalały kurs swoich walut w odniesieniu
do ilości złota. Zasadą było emitowanie tylko tylu banknotów, ile miały one
pokrycia w złocie. Przykładowo Stany Zjednoczone ustaliły, że uncja złota
będzie warta 20,67 dolarów. Jednak w momencie kryzysu z banków złoto wypływało, zatem przyjęty system musiał się załamać, ze względu na interwencję
państwa. Zrobił to w 1931 roku Bank Anglii, by zatrzymać wypływ złota i kapitału z kraju. Podobnie 3 roku zrobiły Stany Zjednoczone. To spowodowało,
że państwa po prostu odeszły od powyższej zasady. Odtąd pokryciem emisji
pieniądza stał się dług publiczny, czyli zadłużenie w banku centralnym, a nie
jak dotąd złoto.
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Kryzys objął także banki, które były zmuszone ogłosić upadłość. Po
prostu ich klientów nie było stać na spłatę kredytów. Przejęte nieruchomości czy rzeczy dłużników były mniej warte, ale też trudno było je sprzedać.
Podobnie akcje, pod których zastaw udzielano pożyczek, straciły na wartości
poniżej wartości pożyczonego przez bank kapitału. Dodatkowo klienci nie
tylko nie przynosili do banków gotówki, ale także masowo wypłacali swoje
wkłady pieniężne. To wszystko wpłynęło na upadek banków. Dla przykładu w Niemczech ludzie w obawie przed utratą oszczędności zaczęli masowo
wypłacać pieniądze z banków. W szybkim czasie doprowadziło to do upadku
tych instytucji. Z kolei w Stanach Zjednoczonych w latach 1929-1933 z tych
powodów upadła połowa banków. Nowy prezydent, by wyprowadzić Stany
Zjednoczone z kryzysu, w pewnym sensie był zmuszony do daleko idącej ingerencji w gospodarkę. Posunięć tego typu nie uniknął także jego poprzednik,
ale to Nowy Ład zaprowadzony przez Roosevelta oskarżany był o socjalistyczne inklinacje. Wprowadzono jednak szereg potrzebnych reform, na przykład
w 1938 roku ograniczono i unormowano pracę nieletnich. Początkowo wiele
państw walczyło z kryzysem metodami deflacyjnymi, czyli obniżając np. ceny
i płace. Jednak z czasem rządy państw zaczęły mocno ingerować w rynek poprzez regulację cen, ustanawianie monopolów, interwencyjny skup towarów
i roboty publiczne. Nie ulega wątpliwości, że przywódca zdawał sobie sprawę
z tego, że Wielki Kryzys nie jest tylko przejściowym załamaniem. Światowa
gospodarka z kryzysu zaczęła podnosić się po 1933 roku Wpływ na to miały
roboty publiczne oraz, w przypadku kilku państw, wyścig zbrojeń, który napędzał gospodarki poprzez zamówienia dla armii. Przodowali w tym przede
wszystkim Niemcy. Natomiast Japonia po zdobyciu Mandżurii, uzyskując
dostęp do tamtejszych surowców, mogła zdynamizować swój rozwój gospodarczy. Także wojna japońsko-chińska, która wybuchła w 1937 roku sprzyjała
japońskiej gospodarce. Produkcja czołgów, okrętów i samolotów wymagała
dostaw z wielu gałęzi gospodarki. Stany Zjednoczone podobnie jak Niemcy,
rozpoczęły szeroki program robót publicznych, by bezrobotni mogli pracować.
We Włoszech państwo przejmowało upadające przedsiębiorstwa prywatne,
by w ten sposób uratować je przed bankructwem. We Francji dokonano nacjonalizacji wielu dziedzin przemysłu, a także wprowadzono pakiety socjalne
dla pracowników. Kryzys kosztował utratę władzy przez prezydenta Herberta
Hoovera. W 1933 roku nowym prezydentem USA został Franklin Delano
Roosevelt, który podczas kampanii wyborczej zobowiązał się do wprowadzenia Nowego Ładu Gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Roosevelt od
razu przystąpił wspólnie z Kongresem do uchwalania antykryzysowych ustaw.
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Według przyjętego programu zakazano wywożenia złota za granicę, zaniechano wymienialności dolara na złoto i dokonanego jego dewaluacji,
tj. osłabienia jego kursu. Program przewidywał także pomoc dla rolnictwa.
Tam, w zamian za zmniejszenie produkcji, państwo oferowało rolnikom dopłaty i umarzało długi. Roosevelt doprowadził także do wprowadzenia osłon
dla pracowników, w postaci płacy minimalnej, obowiązkowych ubezpieczeń,
czy wzrostu pozycji związków zawodowych. Prezydent powołał do życia również dwie agendy rządowe do walki z kryzysem: Administrację Odbudowy
Kraju oraz Administrację Prac Publicznych. Nowy Ład, który wkrótce wszedł
w życie, odmienił wizję kraju i relacji pomiędzy obywatelem i władzą federalną. Przede wszystkim rząd postanowił zapewnić ludziom pracę. I to za wszelką cenę. Rozpoczęto także front robót publicznych, w którym zatrudnienie
znalazły miliony bezrobotnych Amerykanów. Powołano nowe organizacje, jak
np. Cywilny Korpus Ochrony Przyrody w której młodzi mężczyźni w wieku 18-25 lat znajdowali zatrudnienie. To wszystko doprowadziło do ożywienia gospodarczego USA jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Mimo,
iż kryzys dotyczył gospodarki, to silnie oddziaływał na kwestie polityczne.
Miał wpływ m.in. na sukces faszyzmu w Niemczech. W dobie kryzysu hasła
nacjonalistyczne i socjalistyczne, jakie głosił Hitler, trafiły na podatny grunt
w niemieckim społeczeństwie. Była to bez wątpienia jedna z przyczyn, dzięki
której Hitler objął w Niemczech władzę. Z czasem zmonopolizował niemiecką scenę polityczną i rozpoczął swój wielki projekt reform. Początkowo były
to roboty publiczne, które z czasem zostały uzupełnione programem zbrojeń.
Innym krajem, w którym wielki kryzys miał wpływ na sytuację polityczną,
była Hiszpania. Tam recesja gospodarcza przyczyniła się do upadku monarchii
i ustanowienia w 1931 roku. Drugiej Republiki. Jednak fatalna sytuacja międzynarodowej gospodarki utrudniała programowi reform. Wreszcie w 1936 r.
wybuchła wojna domowa w Hiszpanii, po której dyktatorską władzę w kraju przejął gen. Francisco Franco. W Polsce pierwsze objawy recesji dały się
odczuć w 1928 roku, dotykając przemysł włókienniczy. W następnym roku
ujawniły się trudności finansowe: rezerwy kruszcowo-walutowe Banku Polskiego zmniejszyły się i spadały kursy akcji. Redukcji uległy także ceny płodów
rolnych, co ograniczało i tak niewielkie zakupy towarów przemysłowych przez
sektor rolniczy.
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PRZEBIEG KRYZYSU W POLSCE
W Polsce, która była krajem rolniczym – w ostatnim przedkryzysowym
roku 1929 cała produkcja kraju zamykała się w kwocie 19 mld zł, z czego produkcja rolna stanowiła 13 mld, a więc 68% wartości całej produkcji – kryzys
trwał długo. Jednocześnie towarzyszył temu ogromny spadek produkcji na
miarę krajów przemysłowych, co spowodowane było głównie odpływem kapitału zagranicznego, od którego polska ekonomika była zależna [Gradowski
1959]. Dwie trzecie ogółu ludności żyje z rolnictwa – zanotował w jednym
z rozdziałów swojej książki Konrad Wrzos, dziennikarz, który w latach 30.
opisywał społeczne skutki kryzysu. Z rolnictwem w roku 1931 związane
było ponad 60% ogółu mieszkańców Polski – chłopi stanowili 52% ludności Rzeczpospolitej. Na wsi chłopi stanowili 70% mieszkańców, pozostałe
30% było robotnikami rolnymi. Była to grupa społeczna dość zróżnicowana:
podstawową masą ludności chłopskiej była ludność średniorolna i małorolna. Obok nich istnieli wielkorolni chłopi, których gospodarstwo mieściło się
w przedziale 5-20 ha:
Na 7 kilometrze za Nieświeżem, we wsi Saska Lipka, mieszka gospodarz
– „pan” na 13 hektarach. […] Jest tedy reprezentantem najsilniejszej
warstwy, będącej fundamentem rolnictwa i kraju. W Rosji nazywałby się
„kułakiem”. Sąsiedzi nazywają go bogaczem [Wrzos 1985: 42].

Kryzys rzecz jasna inaczej wpłynął na gospodarstwa obszarnicze, inaczej na wielkorolne, a w jeszcze inny sposób na mało- i średniorolne. Najsilniej odbił się na małych
gospodarstwach, ponieważ były one najbardziej zadłużone w przeliczeniu na 1 ha,
a ponadto nie mogły korzystać na przykład ze specjalnie zorganizowanych przez
rząd zakupów zboża po cenach wyższych od rynkowych. Nie przysługiwał im
też kredyt w Państwowym Banku Rolnym. Typowy dla polskiej wsi drobnotowarowy chłop nie był w stanie wywiązać się z zobowiązań finansowych dla
pokrycia których nie wystarczała już sprzedaż nadwyżki. Dlatego zmuszony
był spieniężyć produkty, które przeznaczone były dla żywego inwentarza i do
utrzymania rodziny. Równocześnie sytuację na wsi pogarszało inne zjawisko
tzw. rozwarcie nożyc cen, albowiem spadek cen artykułów przemysłowych
nie był tak głęboki, jak w przypadku płodów rolnych. Dlatego wieś chcąc
nabyć dany artykuł przemysłowy zmuszona była sprzedać dwu- i trzykrotnie więcej swoich produktów niż w dobie przedkryzysowej. Ta dysproporcja
między cenami artykułów rolnych i artykułów wchodzących w koszt produkcji rolnej, wpłynęła również na większe gospodarstwa, rozlokowane głównie
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w zachodnich województwach Rzeczpospolitej, które cechowały się prowadzeniem gospodarki intensywnej i w obecnej koniunkturze otrzymywały znacznie
mniejszą wydajność z hektara [Wrzos 1985]. Podczas kryzysu ograniczenia
napotykał handel zagranicznym.
Ogromnie zmalał polski eksport, albowiem w warunkach upowszechniających się tendencji autarkicznych państwa broniły się przed importem.
W Polsce również udało się zmniejszyć import, który spadł jeszcze bardziej
aniżeli wywóz. Chcąc zdobyć rynki zagraniczne, polskie towary sprzedawano
po cenach skalkulowanych poniżej kosztów własnej produkcji, czyli dumpingowych. Kryzys zasięgiem swego oddziaływania objął całe społeczeństwo, choć
w różnym stopniu. Najbardziej dotkliwie dał się odczuć drobnorolnym chłopom, co wynikało z wcześniej wspomnianych zobowiązań. Utrzymujące się
w miastach bezrobocie uniemożliwiało migracje ludności z przeludnionej wsi
do przemysłu, gdzie wieś mogłaby znaleźć dodatkowe zarobki. Jednym słowem wieś zmuszona była do oszczędzania na wszystkim. Także sytuacja związanych ze wsią robotników rolnych uległa pogorszeniu. Obniżyły się płace,
a drobnotowarowi chłopi nie mogąc znaleźć zatrudnienia w przemyśle stanowili konkurencję dla robotników rolnych, często oferując swoje usługi za bezcen [Michałowski 1930]. W dobie kryzysu dochody budżetu malały znacznie
szybciej niż wydatki, co z jednej strony spowodowane było głównie niekorzystną koniunkturą gospodarczą, z drugiej zaś zwiększały się zaległości podatkowe.
W wyniku tego rosła ujemna różnica między dochodami a wydatkami budżetu.
W latach kryzysu prowadzona była deflacyjna polityka walutowa, albowiem
liczono, że w ten sposób uda zdobyć się przychylność kapitału zagranicznego. Powolne ożywienie w produkcji przemysłowej postępowało od połowy
1933 roku, choć jeśli za wartość dla roku 1928 przymniemy 100%, to w roku
1936 wynosiła ona 83%, nie osiągnięto więc przedkryzysowego poziomu.
W porównaniu z krajami o podobnej strukturze gospodarczej sytuacja w Polsce rysowała się niekorzystnie. Ogólna poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce nastąpiła w 1936 roku: w rolnictwie wiązało się to ze wzrostem cen zbóż.
Z kolei wzrost cen zwiększał dochodowość gospodarstw. Znów zaczął pojawiać się popyt wsi na artykuły przemysłowe i oddziaływało to pozytywnie na
produkcję przemysłową. Nadwyżka dochodów nad wydatkami pojawiła się
pod koniec okresu budżetowego, w marcu 1936 roku. Wciąż jednak utrzymywał się wysoki poziom bezrobocia, albowiem podjęte przez państwo inwestycje były zbyt skromne aby zapewnić zatrudnienie wszystkim potrzebującym,
zaś na rynek pracy wchodziły nowe roczniki młodych ludzi. Dlatego z jednej strony za przełamanie kryzysu można uznać rok 1936, kiedy to nastąpiło
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ożywienie życia gospodarczego, z drugiej zaś lata 1936-1937 były okresem
największych strajków w całym dwudziestoleciu międzywojennym w kraju,
a wskaźniki sytuacji gospodarczej nie osiągnęły jeszcze przedkryzysowego poziomu [Gradowski 1959].
PODSUMOWANIE
Lata 30. obnażyły biedę i ubóstwo kraju, który wcześniej był stawiany za
wzór raju na ziemi. Na jaw wyszły rażące nierówności społeczne i zaniedbania
wcześniejszych ekip rządzących. Roosevelt objął władzę w państwie, którego
społeczeństwo w dużej części żyło nadal w XIX wieku. Wieś nie miała dostępu
do elektryczności, radia. W mniej zamożnych stanach było sporo analfabetów.
Kryzys tylko pogłębił te i tak wyraźne podziały społeczne. Utrwaliły się one
na kolejne dziesięciolecia, czego skutki widoczne są do dzisiaj. Podstawowymi
skutkami wielkiego kryzysu gospodarczego były bankructwa i wzrost zadłużenia zarówno przedsiębiorstw, jak i społeczeństwa. Kryzys spowodował także,
że miliony osób na całym świecie utraciły pracę. Przez co doprowadził do
zburzenia całego społeczeństwa, co w szczególności dotkliwe było widoczne
w rolnictwie. Następstwem kryzysu było to, że państwa odeszły od parytetu
złota. Zmianie uległo także podejście do gospodarki, z systemu liberalnego na
system państwowego interwencjonizmu. Skutki kryzysu miały także przełożenie na sytuację polityczną. Uważa się, że kryzys pomógł Hitlerowi dojść do
władzy w Niemczech. Z kolei w Stanach Zjednoczonych kryzys doprowadził
do wprowadzenia polityki Nowego Ładu Gospodarczego. Skutkiem kryzysu był także upadek wielu demokracji parlamentarnych na rzecz systemów
autorytarnych lub dyktatorskich. Na marginesie można wskazać, że jednym
z niewielu państw, które nie odczuły skutków kryzysu było ZSRR. Stało się
to możliwe dzięki wielkiemu programowi industrializacji i kolektywizacji.
Oczywiście realizacja takiej polityki gospodarczej wiązała się z dużymi kosztami społecznymi, ale jednocześnie nie wytwarzała warunków do powstania
nadprodukcji.
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CAUSES AND COURSE
GREAT DEPRESSION
IN THE YEARS 1929-1933

Abstract: The article briefly discusses the causes, course and consequences of the greatest economic crisis in the history of capitalism,
which took place in 1929-1933 and affected virtually all countries
and virtually all areas of the economy. The economic crisis was accompanied by an increase in unemployment, also a fall in prices. The
beginning took place at the level of production of capital goods, which
over time covers to varying degrees other areas of the economy. The
reason for causing the crisis was the slowdown in the rate of growth
of demand for various types of consumer goods. It can be said that
the global crisis caused by the crash of the New York Stock Exchange
caused great turmoil in the world in the 1930s. Many countries had
to return to the baseline situation, i.e. from the 1920s, for years to
balance the economy.
Keywords: New Economic Deal, economic crisis, economy, "Black
Thursday", exchange, United States, Wall Street.
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Wykorzystanie SI
jako kreatora zrównoważonego
rozwoju w kontekście
współczesnych przemian
społeczno-gospodarczych
w sektorze finansowym

Streszczenie: Rozwój gospodarki, w tym światowego sektora finansowego w zrównoważony sposób jest nierozerwalnie związany z pogłębianiem wiedzy i jej transferem do praktyki gospodarczej tak by
spełniać współczesne potrzeby społeczne. Przedmiotem niniejszego
artykułu była próba oceny obecnego oraz potencjalnego zastosowania innowacji w narzędziach rynku finansowego. Celem jest kreowanie zrównoważonych działań gospodarczych opartych w artykule głównie na czynniku społecznym. Przy pomocy badań metodą
ankietową, weryfikacji autorka skupiając się na segmencie inwestycyjnym - potwierdza hipotezę, że zachowanie zrównoważonego rozwoju
z powodu zróżnicowanych wymagań społecznych użytkowników narzędzi finansowych może być dość istotnym elementem wzywającym
podmioty rynku finansowego do spojrzenia na dokonujące się przemiany, a ich aktualnie oferowane narzędzia. Badanie umożliwiło również
na poznanie preferencji użytkowników pod kątem oceny ich głębszego spersonalizowania, oceny zaufania i bezpieczeństwa wskazując instytucjom kierunek działania zgodny z potrzebami ich beneficjentów.
W ocenie autorki, dostosowanie systemów technologicznych do wymogów rynku finansowego stanowi jeden z czołowych aspektów zrównoważonej oraz innowacyjnej ewolucji gospodarek.
Słowa kluczowe: sektor finansowy, innowacyjność, zrównoważony
rozwój
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Wstęp
Zrozumienie i rozwiązywanie współczesnych problemów gospodarczych
wymaga nowego podejścia do kwestii rozwojowych. Przewagi i bycia konkurencyjnym w zglobalizowanej gospodarce i jej należy upatrywać przede wszystkim w systematycznym poszerzaniu wiedzy wszystkich uczestników procesów
gospodarczych i całych społeczeństw. Rozwój gospodarki, w tym światowego
sektora finansowego w sposób zrównoważony i sprzyjający znaczeniu społecznym jest nierozerwalnie związany z pogłębianiem wiedzy oraz transferem tej
wiedzy do praktyki gospodarczej, by spełniać współczesne potrzeby społeczne.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba oceny obecnego oraz potencjalnego zastosowania innowacji w narzędziach rynku finansowego mających na celu kreowanie działań zrównoważonego rozwóju gospodarczego w głównej mierze skupiono się na czynniku społecznym.
Przy pomocy badań metodą ankietową, weryfikacji autorka - skupiając
się na wybranym segmencie inwestycyjnym sektora finansowego - potwierdza
hipotezę, że zachowanie zrównoważonego rozwoju z powodu zróżnicowanych
oraz ciągle zmieniających się wymagań społecznych użytkowników korzystających z narzędzi finansowych może być dość istotnym elementem wzywającym podmioty rynku finansowego do wnikliwego spojrzenia na dokonujące
się przemiany usług inwestycyjnych w dobie transformacji cyfrowej. Badanie
zostało przeprowadzone na wybranej grupie konsumentów w wieku 18-35 lat,
która dorastała w dobie nowoczesnych technologii. Grupę stanowiło grono
osób, które swój dzień w większości spędza ze smartfonem w dłoni, wyłaniając
dostępne treści w możliwie najdogodniejszy sposób.
Weryfikacja przez badanie metodą ankietową scentralizowała się w głównej mierze do pozyskania danych z rynku bezpośrednio od konsumentów będącymi inwestorami, ponieważ, jak wyżej wspomniano, wybrano szczegółowy
segment sektora finansowego dotyczący inwestowania.
Badanie umożliwiło również na poznanie preferencji użytkowników pod
kątem oceny ich spersonalizowania, oceny zaufania i bezpieczeństwa. Może to
również wskazać podmiotom finansowym z sektora inwestycyjnego kierunek
oraz potrzebę nadania możliwego tempa zrównoważonego rozwoju zgodnie
z potrzebami społecznymi ich beneficjentów.
W ocenie autorki w przeciągu najbliższych kilku lat sektor finansowy
czeka wysoce zaawansowana transformacja cyfrowa, szczególnie w segmencie inwestowania, gdzie obecnie mamy do czynienia ze wzrostem popularyzacji inwestowania w waluty cyfrowe przez wskazaną w publikacji grupę
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konsumentów, co może być rozumiane jako ich próbę ochrony przed działaniami banków centralnych związanych z sytuacją trwającej pandemii i rosnącej
inflacji. Do wysunięcia wniosków końcowych, które zostaną przedstawione
w podsumowaniu niniejszej publikacji, wykorzystano przedstawione w artykule badania oraz przegląd literatury.
Innowacje
Ujęcie innowacji uznawane za klasyczne zostało wprowadzone do światowej literatury ekonomicznej przez J.A. Schumpeter w 1912 roku, który traktował innowacje jako bodziec stymulujący rozwój gospodarczy. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską mówi o stosowaniu innowacji w gospodarce
i prezentuje jej udział następująco:
“Dla rozwoju gospodarczego każdego kraju innowacyjność jest niezwykle ważna, a najlepszym sposobem jej wdrażania jest stopniowa modernizacja, wprowadzana systematycznie i na masową skalę. Stosowanie
w przedsiębiorstwach innowacyjnych rozwiązań już sprawdzonych na świecie
wiąże się z mniejszym ryzykiem biznesowym, mniejszymi kosztami i krótszym
czasem wdrażania oraz zmniejsza dystansu do najlepszych.”1
Przemiany społeczno-gospodarcze zawdzięczamy poszukiwaniu nowych
schematów i udoskonalaniu istniejących modeli biznesowych sprawiając,że
stosowanie innowacji jest naturalną reakcją na zapotrzebowanie rynku. Obecnie automatyzacja i cyfryzacja występują w większości procesów związanych
z dostępnymi usługami finansowymi przez co wyłania się obraz doganiania
coraz bardziej zaawansowanie rozwiniętych segmentów rynku finansowego.
Jednakże równolegle tworzą wspólny paradygmat charakteryzujący się szerokim oddziaływaniem na podmioty finansowe spowodowane między innymi
wymaganiami społecznymi, nad którymi głównie skupiono się w niniejszym
artykule.
Współczesne systemy, które poprzez wykorzystanie postępu w innych
technologiach wchodzą w interakcję ze sztuczną inteligencją uzyskując
nadludzką wydajność. SI to interdyscyplinarna nauka o wielu podejściach,
ale postępy w uczeniu maszynowym (UM) powodują zmianę paradygmatu

Forum Ekonomiczne, Innowacyjna gospodarka kluczem do sukcesu na globalnym rynku,
<https://www.forum-ekonomiczne.pl/innowacyjna-gospodarka-kluczem-do-sukcesu-na-glo
balnym-rynku> [dostęp 16.04.2019]
1
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w praktycznie każdym sektorze, w tym finansowym, na którym głównie skoncentrowano się w artykule2.
Historycznie inteligentne roboty i sztuczne istoty pojawiły się po raz
pierwszy w starożytnych mitach greckich. Rozwój sylogizmu przez Arystotelesa i wykorzystanie przez niego rozumowania dedukcyjnego było kluczowym
momentem w dążeniu ludzkości do zrozumienia własnej inteligencji. Chociaż
korzenie są złożone, historia sztucznej inteligencji, o której myślimy dzisiaj,
obejmuje mniej niż sto lat.
Sztuczna inteligencja (SI) to obszerna gałąź informatyki zajmująca się
tworzeniem inteligentnych systemów zdolnych do wykonywania procesów,
które zazwyczaj wymagają ludzkiej inteligencji. Można powiedzieć, że jest to
próba odtworzenia lub symulacji ludzkiej inteligencji w maszynach.
SI w finansach zmienia sposób, w jaki społeczeństwo korzysta ze swoich
funduszy. Wspiera branżę finansową i usprawnia procesy, od dość oczywistych optymalizacji kosztów przez transakcje handlowe, po zarządzanie ryzykiem finansowym.
UM to z kolei gałąź SI, która zapewnia systemom możliwość automatycznego uczenia się i doskonalenia na podstawie doświadczenia bez konieczności bezpośredniego programowania. UM koncentruje się na tworzeniu programów komputerowych, które mają dostęp do danych i wykorzystują je do
samodzielnej nauki. Puentując, można dokonać tego, co kiedyś było nie do
pomyślenia.
Uczenie maszynowe jest powszechnie znane chodźby w wykorzystywaniu w wyszukiwarkach internetowych, witrynach internetowych do tworzenia
spersonalizowanych rekomendacji, oprogramowaniu bankowym do wykrywania nietypowych transakcji oraz wielu aplikacjach na telefonach, takich jak
rozpoznawanie głosu lub obrazów.
Różnica między UM a SI polega na tym, że SI to technologia, która
umożliwia maszynie symulowanie ludzkiego zachowania. UM to podzbiór
sztucznej inteligencji, który daje maszynie automatyczne uczenie się na podstawie wcześniejszych danych bez konieczności programowania.
W sektorze finansowym UM jest gałęzią SI, która bardzo często wykorzystuje modele statystyczne do prognozowania, automatyzacji działań handlowych, świadczenia usług doradztwa finansowego dla inwestorów oraz wykrywania nadużyć. Można powiedzieć, że w tym miejscu w finansach pojawiają
Pielach M, 2018, Rewolucja technologiczna szybko wpłynie na produktywność,<https://
www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/rewolucja-tech
nologiczna-szybko-wplynie-na-produktywnosc> [dostęp 08.11.2018]
2
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się podekscytowanie i szum na myśl o potencjale jakiego co prawda jeszcze nie
znamy jednocześnie przeczuwając, że zmieni rzeczywistość dotychczas znanym
nam usługom i narzędziom finansowym.
Z biegiem dojrzewania podmiotów sektora finansowego do wykorzystania potencjału nauki i innowacji na wyższą skalę niż dotąd, powinny one przeanalizować na jakim etapie rozwoju obecnie się znajdują , kolejno pochylić się
nad kierunkiem w jakim chcą podążać w przyszłości aby pozostać konkurencyjnym na rynku. Transformacja wymaga aktywnego udziału w finansowym
łańcuchu wartości.
Zrównoważony rozwój
Od lat 60. XX w definicja zrównoważonego rozwoju (ZR) jest materią
szeregu analiz oraz opracowań zarówno tych teoretycznych, jak i empirycznych, stale ewoluujących z powodu nieuniknionych zmian. Ze względu na
swoją transparentność oraz dostępność, idea ZR zawiera serię definicji odnoszących się do zagadnień ekonomicznych, społecznych, politycznych i ekologicznych budując podstawę szeregu procesów, planów, strategii, programów
czy stosowanych narzędzi.3 Przypuszczalnie może ona być traktowana jako następny krok w rozwoju współczesnej gospodarki.
Naczelną zasadą zrównoważonego rozwoju jest rozwój odpowiadający
potrzebom teraźniejszości, bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb. Chociaż nie można być pewnym,
co przyniesie przyszłość, preferowana przyszłość powinna być bardziej
zrównoważona poprzez posuwające się innowacje.
Instytucje finansowe są przydatne w zrównoważonym rozwoju ponieważ
powinny one zadbać o to, by rynki były bardziej zdolne do promowania ZR
poprzez aktywne wspieranie polityki publicznej, mechanizmów regulacyjnych i rynkowych, które ułatwiają ZR i sprzyjają pełnej ewidencji kosztów
społecznych i środowiskowych efektów zewnętrznych. Do kontrolowania stawianych hipotez i tez realizowanych reguł ZR, przeznaczone są dedykowane do tego indykatory za pomocą których możliwe jest otrzymanie danych
o poziomie urzeczywistnienia założeń zrównoważonego rozwoju. “Daje to
podstawy do diagnozy obecnego stanu podejmowanych działań zgodnych
z założeniami, zasadami, celami zrównoważonego rozwoju w polityce społeczno-gospodarczej, (...),pokazuje pojawiające się na rynkach tendencje, pozwala
3

Mazur-Wierzbicka E., 2012, s. 76.
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na tworzenie dalszych planów działań rozwojowych, naprawczych, korygujących, podejmowania kluczowych wyzwań.”4
Aby odegrać rzeczywistą rolę w zrównoważonym rozwoju nie wystarczy
tylko polityka, ale konieczna jest zmiana struktury podejmowanych procesów finansowych w zarządzaniu paradygmatem podmiotu finansowego, która będzie miała znaczenie dla zrównoważonego wzrostu. Z kolei aby podmioty mogły zrealizować ten nowy paradygmat, instytucje krajowe powinny
intensywniej wdrażać skuteczne ramy prawne w celu ponownego zajęcia się
obecnymi strategiami działań w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju
społeczeństwa i gospodarki. Niezwykle ważne jest, aby instytucje finansowe
wykroczyły poza dostosowanie się do ogólnie znanych celów skierowywując
część swojego kapitału na postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Prognozy firmy Global Impact Investing Network (GIIN) pokazują, że do
osiągnięcia tych celów potrzeba 5-7 bilionów dolarów rocznie.5
Obecnie instytucje finansowe nie dostosowują wystarczająco istniejących
aktywów na poczet realizacji ZR, co częściowo potwierdza wynik oceny respondentów w przeprowadzonym badaniu nr 5 metodą ankietową odnoszącym się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju przez dane podmioty.
System finansowy zbyt długo działał według własnego zbioru zasad, skupionych na przyciąganiu klientów i maksymalizacji zysków. Zasady te nie są
już odpowiednie w krajowej gospodarce o obiegu zamkniętym i systemie gospodarczym współdzielenia skoncentrowanej na potrzebach klientów, a także
środowiskowych i społecznych. Coraz intensywniejsze przenikanie innowacji
do działań rynku powoduje nieuchronny, mocniejszy niż dotychczas nacisk
na nowe ramy zorientowane na zrównoważony rozwój i innowacje społeczne.
Instytucje finansowe są coraz bardziej świadome presji, pod jaką się znajdują
i coraz częściej rozumieją konsekwencje tych nacisków, jednak większość poświęca im niewiele uwagi.
Poprawa przepływu informacji między instytucjami finansowymi a inwestorami byłaby skutecznym sposobem na ułatwienie im uwzględnienia
potrzeb społecznych tym samym poznając dość zaawansowaną świadomość
finansową inwestorów.
Warto w tym miejscu podkreślić również perspektywę konsumentów rynku finansowego oraz przedstawić ich świadomość inwestycyjną.
Mazur-Wierzbicka E., 2012, s. 77.
Pineiro A, i Dithrich H., i Dhar A. , 2018, Global Financing the Sustainable Development
Goals: Impact Investing in Action <https://thegiin.org/assets/Financing%20the%20SDGs_Im
pact%20Investing%20in%20Action_Final%20Webfile.pdf> [dostęp 15.09.2018]
4
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W 2016 roku GIIN przeprowadził badania dotyczące roli inwestowania wpływu
w osiąganiu celów ZR. Badania dotyczyły sposobu, w jaki inwestorzy mapowali istniejące portfele i tematykę wpływu na cele ZR. Wynik badania pokazał,
że inwestorzy faktycznie częściowo dostosowują swoje portfele do globalnych
celów i wykorzystują je jako ramy do pomiaru skuteczności ich wpływowych
działań inwestycyjnych.
Badanie metodą ankietową z 2018 r. dostarczyło informacji, że ponad
połowa badanych inwestorów zgłosiła śledzenie niektórych lub wszystkich wyników w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju, pokazując potencjał inwestowania wpływowego w celu przyspieszenia postępów w osiąganiu
celów.6
Puentując, dostosowanie systemów technologicznych do wymogów rynku finansowego oraz jego konsumentów stanowi jeden z czołowych aspektów
zrównoważonej oraz innowacyjnej ewolucji gospodarek oraz zrozumienia dokonujących się zmian społecznych.
Konsument rynku inwestycyjnego
Pokaźna część innowacji pochodzi od globalnych liderów poszczególnych
branż technologicznych, ale tak naprawdę bodźcem, który napędza rynek innowacji są konsumenci rynku finansowego oraz kierunki ich potrzeb. Kompleksowo pojęta innowacyjność charakteryzuje się między innymi podążaniem
za trendami i tworzeniem kolejnych najnowocześniejszych rozwiązań, które
będą spełniały wymagania inwestorów.
Sektor inwestycji jest trzecim posiadającym największą ilość nakładów inwestycyjnych w fintech (po sektorze płatności i kredytów). Zautomatyzowana
oraz zróżnicowana oferta narzędzi do handlu jest efektem połączenia wiedzy,
innowacji oraz jej zaimplementowania w praktyce. Transformacja cyfrowa
koncentruje się sensu largo na zmianie dotychczasowego schematu komunikowania się ze światem zewnętrznym, zaś sensu stricto na potrzebach konsumenta.
Wspólną cechą wszystkich rodzajów innowacji jest próba odpowiedzi na
zmieniające się preferencje konsumenta. Efektywniejsze zastosowania rozprzestrzeniają się pomiędzy podmiotami, tym samym polepszając zarówno produktywność, jak i innowacyjność instytucji, wzmagając ich poprzez konkurencję.

Pineiro A, i Dithrich H., i Dhar A. , 2018, Global Financing the Sustainable Development
Goals: Impact Investing in Action <https://thegiin.org/assets/Financing%20the%20SDGs_Impact%20Investing%20in%20Action_Final%20Webfile.pdf> [dostęp 15.09.2018]
6
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Obecne podmioty rynku finansowego, które świadczą usługi i wykorzystujące nowoczesne technologie wywierają wysoką presję na te, które jeszcze
działają w tradycyjnym modelu. Przykład brytyjskiego fintecha Revolut, który
świadczy usługi bankowe. W świecie finansów wyjątkowo epizodycznie mamy
do czynienia z sytuacją kiedy nowy "gracz" wręcz wdziera się na ułożoną przez
"głównych graczy" scenę sektora finansowego. Można powiedzieć, że przedsiębiorstwu Revolut nie tylko udało się wielkie wejście, ale dodatkowo prędko stał się również wzorem, do którego przyrównuje się proponowane przez
banki usługi. Fintech odpowiada za szybki rozwój kart wielowalutowych
jako standardowego dodatku do kont osobistych. Dodatkowo wrażenie na
użytkownikach wzmacnia użyteczna aplikacja mobilna oraz systematycznie
poszerzana paleta funkcji. Sukces Revoluta jest doskonałym potwierdzeniem
wyników badania nr 1 przeprowadzonego w ramach niniejszej publikacji dotyczącego najczęstszego typu wybieranego narzędzia do inwestowania (badania przedstawiono w drugiej części artykułu).
Udoskonalenie przez podmioty finansowe narzędzi finansowych w tak
w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych, stało się koniecznością. Jednakże podmioty te stoją również nad kolejnym wyzwaniem - zrównoważoną modyfikacją tychże narzędzi ze względu na nowe możliwości, jakie
oferują nowoczesne technologie i zmienne potrzeby inwestorów.
Współczesny beneficjent
Jak już wspomniano we wstępie niniejszej publikacji, badanie zostało
przeprowadzone na wybranej grupie konsumentów w wieku 18-35 lat, która dorastała w dobie nowoczesnych technologii czyli osób, które swój dzień
w większości spędza ze smartfonem w dłoni, wyłaniając dostępne treści
w możliwie najdogodniejszy sposób. Zastosowania transformacji cyfrowej zorientowanej na klienta nie mogło zabraknąć, by móc sprostać ich wymaganiom.
Wprowadzanie nowych narzędzi oraz ich nieustanna modyfikacja ze względu
na zmieniające się potrzeby użytkowników wraz z zapewnieniem atrakcyjnej
obsługi klienta nigdy nie było tak ważne.7 Aby móc spełnić te wymagania
z pomocą przychodzi podmiotom wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI),
która dokonała automatyzacji usług finansowych, w tym inwestycyjnych przenosząc je na zupełnie inny poziom. Warto w tym miejscu przytoczyć dane
opublikowane przez firmę IDC zajmującą się badaniami rynku technologii,
7
Accenture, Customer insight and growth, <https://www.accenture.com/us-en/services/
financial-services/customer-insight-and-growth> [dostęp 24.01.2020]
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z których wynika, że do 2024 r. interfejsy oparte na sztucznej inteligencji mają
zastąpić 30% współczesnych aplikacji ekranowych.8 SI przekształca dotychczasowe więzi pomiędzy podmiotami działającymi na rynku finansowym, wprowadzając nowe reguły konkurencji. Potencjał SI stanowi spore wyzwanie dla
systemu finansowego.9
Wagę wpływu SI dostrzec należy pod kątem zachowań konsumentów,
którzy mają do czynienia z nową formą zaufania cyfrowego. Pewnym jest to,
że konsumenci będą oczekiwali błyskawicznej interakcji względem świadczonych usług finansowych, w tym kontaktu z podmiotem finansowym. Czy zaufanie do cyfrowego typu kontaktu znajduje się na tym samym poziomie co
do tradycyjnej formy? Jaka forma kontaktu z instytucją, w której lokują środki pieniężne w ramach inwestycji, jest dla przedmiotowej grupy niezbędna?
Na to pytanie uzyskano odpowiedź przy pomocy badania metodą ankietową,
pokazując nierozerwalną część tego obszaru, jaką jest problematyka poczucia
bezpieczeństwa. Z badania wynika, że intensywne przemiany wprowadzanych
działań zorientowanych na taki typ klienta instytucji finansowej są nieuniknione i będą stanowić wyzwanie.
W kolejnych częściach niniejszej publikacji zostaną przedstawione wyniki
badań, które pozwolą odpowiedzieć jak konsumenci z badanego pokolenia
- skupiając się na obszarze inwestowania - oceniają obecną personalizację narzędzi do handlu oraz na wybranych przykładach pozwolą wskazać kierunek
instytucjom finansowym dotyczący wykorzystania SI w procesie inwestowania.
Badanie nr 3 i nr 4 dedykowane zostało dla inwestorów, którzy nie są zainteresowani korzystaniem z coraz bardziej popularnych robo-doradców, czyli zautomatyzowanych platform, które przy pomocy algorytmów zarządzają
portfelami zgodnie z ustawionymi preferencji inwestorów.
Metodyka realizacji badania
Badanie zostało przeprowadzone w formie online. Ankieta przekazana
respondentowi zawierała pytania zamknięte na, które posiadał on do wyboru
jedną odpowiedź. Kwestionariusz został przedstawiony do wypełnienia jednorazowo bez możliwości edytowania zaznaczonej odpowiedzi. Przed jego
8
Bank A., 2020, Jak sztuczna inteligencja przeprowadza rewolujce w sektorze usług finansowych, <https://alebank.pl/jak-sztuczna-inteligencja-przeprowadza-rewolucje-w-sektorze-uslug-finansowych/?id=311381&catid=22872>[dostęp 25.01.2020]
9
Kabza M., 2019, Nowe reguły gry.Sztuczna inteligencja zmienia system finansowy,
<https://forsal.pl/artykuly/1418790,sztuczna-inteligencja-zmienia-system-finansowy.html>
[dostęp 25.06.2019]
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wypełnieniem badane osoby nie otrzymały żadnych informacji na temat
badania.
Próba badawcza
Osoby, które były przedmiotem badania to aktywni inwestorzy rynku finansowego w wieku 18-35 lat. Dobór ankietowanych nastąpił poprzez
przedstawienie ankiety w środowisku inwestorskim przy pomocy środków
elektronicznych.
Procentowy udział kobiet (K): 42,9 %
Procentowy udział mężczyzn(M): 57,1 %
Procentowy udział osób z doświadczeniem inwestycyjnym:
● 0-1 rok : 28,6 %
● 2-5 lat: 14,3 %
● 5-10 lat: 42, 9 %
● powyżej 15 lat: 28, 6%
Wynik: Najwyższy udział w badanej grupie stanowili inwestorzy posiadający doświadczenie inwestycyjne między 5-10 lat co dało łączny (K+M)
procentowy wynik 42, 9 %.
Tygodniowy czas spędzony na inwestowaniu:
● do 5 h: 71,4 %
● 5-10 h : 14, 3%
● 15-20h: 0 %
● 20h i więcej: 14,3 %
Wynik: Badana grupa pod kątem czasu przeznaczonego na inwestowanie
pozwoliła uzyskać dane, że czas, który badane osoby poświęcają tygodniowo
na inwestowanie swoich środków najczęściej wynosi do 5 godzin tygodniowo,
co stanowiło odpowiedź 71,4 % wszystkich respondentów.
Podstawowe informacje:
Ilość zebranych ankiet: 668
Ilość wypełnionych prawidłowo: 626
Ilość wypełnionych nieprawidłowo: 41
Rok realizacji: 2021
Miejsce realizacji : Polska
Wnioski:
Zmieniająca się struktura rynku jest konsekwencją przedmiotowej transformacji, która w sposób znaczący oddziaływuje zarówno na behawior korzystających z usług finansowych, ale także w rezultacie na wyniki i aktywność
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podmiotów, które na rynku działają, nakreślając wyważony kierunek zrównoważonego rozwoju w badanym obszarze.
Pytanie 1: Pierwsze badanie dotyczyło najczęściej wybieranej formy platformy inwestycyjnej.

Fot.1, Najczęściej wybierany typ narzędzia do codziennego inwestowania (niebieski: platforma inwestycyjna na PC, czerwony: mobilna platforma inwestycyjna, pomarańczowy
webowa wersja platformy inwestycyjnej), źródło: Badania własne na grupie 626 osób.

Wnioski: Respondenci, zgodnie z powyższymi wynikami - również
w obszarze inwestowania dokonali wyboru mobilnej wersji umożliwiającej
inwestowanie w każdym miejscu i chwili. Dało to wynik 50 % , a zatem 313
osób.
Pytanie 2: Drugie badanie dotyczyło oceny dostępnych aplikacji służących do inwestowania przez inwestorów indywidualnych pod kątem wzrostu
personalizacji.

Fot.2, Ocena aplikacji służących do inwestowania pod kątem możliwości zwiększenia ich
personalizacji niż dotychczas (niebieski:tak, czerwony: nie), źródło: Badania własne na
grupie 626 osób.
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Wnioski: Przedmiotowa grupa oceniła, że do dostępnych aplikacji służących do inwestowania nie powinny zostać wprowadzone zmiany, które spowodują, że inwestowanie mogłoby się stać dla nich bardziej spersonalizowane
i dopasowane do ich indywidualnych preferencji, co może być pewnego rodzaju zaskoczeniem ze względu na ilość powszechnie użytkowanych aplikacji
w innych technologiach, które zawierają szczegółowe dane o użytkowniku.
Pytanie 3: Trzecie badanie dotyczyło możliwości posiadania funkcji
w aplikacji do inwestowania, która polegałaby na wsparciu inwestora w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, np. poprzez wyskakujący “pop-up window” proponujący zmianę transakcji z wykorzystaniem algorytmów,
które by bazowały na danych zawierających historyczne trendy ekonomiczne
oraz spersonalizowane transakcje danego inwestora, które zamknął z zyskiem
w zbliżonych warunkach rynkowych.

Fot.3, Ocena możliwości wspierania inwestora w procesie inwestowania poprzez wykorzystanie SI wczytując dane z historii transakcji inwestora oraz algorytmy zaciągające historyczne trendy rynkowe oraz ich wyniki mającym na celu zwiększenie szans na osiągnięcie zysku. (niebieski: tak, czerwony: nie, pomarańczowy: uważam to za zbyt ryzykowne),
źródło: Badania własne na grupie 626 osób.

Wnioski: Odpowiedzi pozytywnej udzieliło 57,1 % respondentów co
wskazuje kierunek podmiotom finansowym, że wsparcie procesu inwestowania z zachowaniem niezależności jest pożądanym rozwiązaniem. Wdrożenie
SI w ten sposób do istniejących narzędzi mogłoby zapewnić im zmniejszenie
dystansu w stosunku do podmiotów, które oferują aplikacje gdzie wykorzystanie SI jest popularne.
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Pytanie 4: Badanie czwarte dotyczyło możliwości posiadania funkcji
w aplikacji do inwestowania, która polegałaby na wsparciu inwestora w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, np. poprzez wyskakujący “pop-up
window” proponującym zmianę transakcji wykorzystując algorytmy, które by
bazowały na danych zawierających historyczne trendy ekonomiczne oraz spersonalizowane transakcje danego inwestora, które zamknął ze stratą w zbliżonych warunkach rynkowych.

Fot.4, Ocena możliwości wspierania inwestora w procesie inwestowania poprzez wykorzystanie SI wczytując dane z historii transakcji inwestora oraz algorytmy zaciągające historyczne trendy rynkowe oraz ich wyniki mającym na celu ograniczenie strat. (niebieski: tak,
czerwony: nie, pomarańczowy: uważam to za zbyt ryzykowne), źródło: Badania własne
na grupie 626 osób.

Wnioski: Respondenci we wcześniejszym badaniu wskazali, że chcieliby
aby aplikacja do inwestowania była bardziej spersonalizowana w przypadku
wsparcia przy zawieraniu transakcji, która miałaby na celu zwiększenie możliwości osiągnięcia zysku z dokonanej transakcji. Jednakże 42,9 % respondentów oceniła negatywnie tego rodzaju wykorzystanie SI w przypadku narzędzia, która miałaby na celu uchronić inwestorów przed ewentualną stratą
z dokonanej transakcji, co jest zaskoczeniem dla autorki ponieważ powszechnie znanym głównym założeniem inwestowania jest osiąganie zysków oraz minimalizacja strat. Można domniemywać zatem, że zapewnienie zrównoważonego rozwoju przez podmioty finansowe będzie wyzwaniem ponieważ rozwój
ten musi być wyważony, a potrzeby społeczne mimo, że mogłyby się wydawać
oczywiste - takie nie będą.
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Pytanie 5: Badanie piąte dotyczyło oceny, czy podmioty finansowe wystarczająco dostosowują swoje obecne narzędzia do inwestowania zgodnie
z powszechnie dostępnymi możliwościami technologicznymi, a tym samym
zapewniają zrównoważony rozwój (na, który składają się element gospodarczy,
społeczny i ekologiczny) ?

Fot.5, Ocena podmiotów finansowych pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju
przy wykorzystaniu dostępnych technologii znanym inwestorom.(niebieski: tak, czerwony:
nie, pomarańczowy: nie mam zdania), źródło: Badania własne na grupie 626 osób.

Wnioski: Respondenci ocenili, że obecne powszechne znane i możliwe
do wykorzystania technologie, które wpłynęłyby na zapewnienie zrównoważonego rozwoju nie są wystarczająco wykorzystywane - tym samym aplikacje
do inwestowania nie posiadają znamion właściwego poziomu zrównoważonego rozwoju, co potwierdziło 66,7 % badanych. Wynik ten może dać sygnał
podmiotom do przeanalizowania oferowanych narzędzi i dokonania badań
oraz zmiany dotychczasowych działań.
Pytanie 6: Badanie szóste odnosiło się do wyboru obowiązkowo dostępnej formy kontaktu z podmiotem finansowym spośród tradycyjnych albo cyfrowych formy kontaktu.
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Fot.6, Wybór obowiązkowo dostępnej z punktu widzenia inwestora formy kontaktu
z podmiotem finansowym posiadając do wyboru tradycyjne oraz cyfrowe formy kontaktu.
(fioletowy: dostęp do FAQ [najczęściej zadawane pytania] czerwony: pisemny livechat, pomarańczowy:kontakt telefoniczny, zielony” video-call/chat, niebieski: personalny kontakt
z pracownikiem danej instytucji), źródło: Badania własne na grupie 626 osób.

Wnioski: Badana grupa inwestorów, posiadająca do wyboru formy tradycyjne oraz wprowadzone przez podmioty finansowe cyfrowe formy kontaktu
wykorzystujące innowacje i SI, w odpowiedzi na zmienne potrzeby inwestorów spełniła pod tym względem czynnik zrównoważonego rozwoju ponieważ
57,1 % ankietowanych wyselekcjonowało jako niezbędną formę kontakt telefoniczny, i kolejno 28,6 % pisemną formę livechatu.
Pytanie 7: Badanie siódme dotyczyło porównania oraz oceny uznania
zaufania do cyfrowej formy kontaktu z instytucją finansową na równi z poziomem zaufaniem do tradycyjnego typu kontaktu.

Fot.7, Ocena uznania zaufania do cyfrowej formy kontaktu z podmiotem finansowym na
równi z poziomem zaufaniem do tradycyjnej typu. (czerwony:nie, pomarańczowy: forma
cyfrowa nie jest w stanie zastąpić tradycyjnej formy kontaktu, zielony: nie zastanawiałam
się nad tym, niebieski:tak), źródło: Badania własne na grupie 626 osób.
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Wnioski: Przedmiotowa grupa badanych oceniła w 33, 3 % , że forma
cyfrowa nie jest przez nich traktowana obecnie na równi z zaufaniem do formy tradycyjnej. W stosunku do wyżej wskazanej niezbędnej formy kontaktu
ujawnia , że dalej pierwszym wyborem oraz dającym poczucie bezpieczeństwa
respondentom jest kontakt telefoniczny. Oznacza to, że mimo to, że badana
grupa w większości w swojej codzienności korzysta z wszelkich komunikatorów internetowych, to finalnie w kwestiach finansowych - kontakt cyfrowy na
komunikatorze nie jest wystarczający.
Podsumowanie
Ze względu na aktualne wyzwania gospodarki bazującej na wiedzy wiążącej się z intensywnym rozwojem nowoczesnych technologii innowacje winno postrzegać się przez pryzmat kilku odrębnych kontekstów. Współcześnie
koncepcja instytucji rynku finansowego koncentruje się na zdolności (przez
podmioty) podejmowania wyzwań wiążących ze sobą wręcz monumentalne
zmiany technologiczne, rynkowe i regulacyjne, zaś zarządzanie nimi staje się
procesem ciągłym. Zrównoważona implementacja nowych technologii przez
podmioty finansowe powinny pozytywnie wpłynąć na ich dalszy rozwój, o ile
nie napotkają na swojej drodze zakłóceń.
Zasadniczo z ekonomicznego punkty widzenia (teoretycznie) nowoczesne technologie można uznawać za trzon technologiczny mający służyć generalnej funkcji w praktyce, której celem jest zrównoważony rozwój gospodarczy.
System finansowy jest wynikiem długoterminowej ewolucji związanej ze światowym wzrostem gospodarczym i opartej na wyborach makroekonomicznych,
zasadach prawnych i technologicznych. Jednak nic nie jest nieodwracalne.
Tak więc w społeczno-gospodarczym zmieniającym się kontekście ZR aktywne działania instytucji finansowych odgrywają kluczową rolę we wspieraniu
przejścia od tradycyjnych gospodarek do tych zapewniających zrównoważony
rozwój. Stosowanie w nim nowoczesnych technologii krok za krokiem staje
się “normą” ale jednocześnie włąściwą drogą rozwoju.
Po przeanalizowaniu literatury oraz wyników badań zauważa się, że
mimo dynamicznego rozwoju nowych technologii - spersonalizowanie przedmiotowych narzędzi pozostaje na dość wczesnym etapie rozwoju mimo równoczesnych, ciągle dokonujących się przemian społecznych oraz ich potrzeb.
Autorka uważa, że inwestorzy będą w przyszłości korzystali nawet bardzo
chętnie ze spersonalizowanych narzędzi pod warunkiem, że algorytmy będą
gwarantowały należyte stopy zwrotu.
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Postępy w rozwoju machine learning skierowane są na napędzanie zwiększenia produktywności, ale również napędzanie zrównoważonego rozwoju
społeczno – gospodarczego, co jak już wspomniano, będzie można zobaczyć
w przyszłości mimo, że niekoniecznie jeszcze jest to aż tak obecnie widoczne.
Zdecydowanie warto śledzić pod tym kątem rozwój segmentu inwestycyjnego. Istnieje wysoce prawdopodobna szansa, że rozwinie się tak silnie, oferując opcję dywersyfikacji usług do korzystania z narzędzi inwestycyjnych między
tymi jakie są dostępne dziś, a tymi, które powstaną w przyszłości - oferujących w swoich ustawieniach możliwość m.in. wprowadzenia osobistych celów
finansowych, wybranych transakcji, planu tradingowego oraz wiele innych,
które algorytmy aplikacji połączą z historycznymi trendami rynkowymi wskazanych przez inwestora instrumentów finansowych wraz z bieżącymi prognozami rynkowymi oraz wszelkimi danymi ekonomicznymi przedstawianych
przez np. FED, EBC, których prognozy mogą mieć wpływ na reakcję rynku. Funkcje te w połączeniu bądź stworzeniu indywidualnego koszyka przez
inwestora mogą znacząco go odciążyć jednocześnie umożliwiając finalną praktyczną samodzielność zawieranych transakcji. Tak więc w społecznogospodarczym zmieniającym się kontekście ZR - aktywne działania instytucji finansowych odegrają kluczową rolę we wspieraniu przejścia od tradycyjnych rozwiązań do tych zapewniających zrównoważony rozwój przy użyciu
SI i UM.
Możliwy potencjał użycia machine learning czy też coraz bardziej znanym
wykorzystaniu sieci neuronowych w obszarze inwestycyjnym tak naprawdę
będą zjawiskami trudnymi do szczegółowego zmierzenia ze względu zarówno na złożoność ich procesów, jak i ich nieustającym rozwojem i samodoskonaleniem. Zastosowanie metody peer analysis i weryfikacji oraz stworzenie
kilku bazowych indykatorów wraz z określeniem dopuszczalnych zmiennych
czynników powinny przedstawić dokładniejsze dane o tych niematerialnych
rozwiązaniach a przez to pozwolić ocenić możliwy stopień tempa rozwoju
w przyszłości - co ułatwiłoby zapewnienie jego zrównoważenia i znajomości
potencjalnych oczekiwań oraz mierzalności dokonanego postępu.
Transformacja cyfrowa to historyczny proces, który potrwa dziesięciolecia i ogólnie obejmie każdy aspekt gospodarki, w tym sektor finansowy.
Dlatego niezbędna jest zmiana systemu finansowego w celu przyjęcia zintegrowanego i holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju, które zaangażuje instytucje finansowe w utrzymanie dynamicznego wzrostu zgodnego
z innowacyjnymi procesami rozwoju. Osiągnięcie transformacji społeczno-gospodarczej i finansowej będzie wymagało również od rządów motywowania
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instytucji finansowych do zwiększania inwestycji w ZR, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na infrastrukturę społeczną. Złożoność powyższego wymaga multidyscyplinarnego podejścia do przyszłych działań edukacyjnych
i badawczych. Autorka uważa, że wspólne dynamiczniejsze działania rządu
i przedstawicieli finansowych mogą pomóc w aktywnym zaangażowaniu instytucji finansowych w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju stając się potężnym narzędziem w osiąganiu celów.
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The use of AI as a creator
of sustainable development
in the context of contemporary
socio-economic changes
in the financial sector

Summary: The development of the economy, including the global
financial sector in a sustainable and favorable social context, is inextricably connected with the deepening of knowledge and the transfer
of this knowledge to economic practice in order to meet contemporary social needs. Innovation responds to the market demand, such as
creating new tools by implementing automation of financial services.
The key point of this research was an attempt to assess the current and
potential implementation of innovations in financial market tools
aimed at creating activities aimed at sustainable economic development - the main focus has been set on the social factor. Using the
survey method and verification, the author focuses on the investment
segment - confirms the hypothesis that maintaining sustainable development due to the diverse social requirements of beneficiaries using
financial tools might be an important element calling financial market entities to look at the changes taking place, and their current offered tools. It also has made it possible to get to know the preferences
of users in terms of their deeper personalization, trust and security assessment, indicating to financial institutions the direction of action
consistent with the needs of their beneficiaries. The research presented
in the article and the literature review were used to formulate final
conclusions. In the author's opinion, the adaptation of technological
systems to the requirements of the financial market is one of the leading aspects of sustainable and innovative evolution of economies.
Keywords: financial sector, innovation, sustainable development
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Tożsamość internetowa –
charakterystyka zjawiska
w oparciu o kreowanie
swojego wizerunku w sieci

Abstrakt: Każda jednostka podczas uczestniczenia w życiu społecznym
zadaje sobie pytanie Kim jestem? We współczesnym świecie należy zdać
sobie sprawę z nurtującego dylematu, ponieważ za sprawą ciągłych
transformacji i zmieniających się wzorów kulturowych, należy dostosować się do panujących standardów. We współczesnej dobie Internetu
ludzie często kreują swoje postaci, stają się aktorami i wchodzą w wirtualne role w celu przypodobania się innym użytkownikom. Oczekują
od nich akceptacji a zarazem poczucia przynależności do danej grupy
społecznej.
Słowa kluczowe: Tożsamość, tożsamość internetowa, wizerunek,
zmiany, grupa społeczna

Wstęp
Podczas niemalże całego cyklu życia, jednostka zadaje sobie pytania egzystencjalne, dotyczące swojego miejsca w społeczeństwie i postrzegania samej siebie. Zastanawia się nad cechami charakteru, kwestią w jaki sposób jest
postrzegana przez innych a nawet, jak prezentuje się z wyglądu. Niestety nie
wszyscy są w stanie odpowiedzieć sobie na te nurtujące dylematy, budując tym
samym własną narrację życiową w poszukiwaniu swojego prawdziwego oblicza.
Z. Bauman akcentuje, że obecna płynność świata sprawia, że jednostki
muszą kreować swój obraz wciąż na nowo, zgodnie z obowiązującymi normami
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i transformacjami w społeczeństwie. Ciągłe zmiany w postrzeganiu samych
siebie przypominają pogoń za idealnym stworzeniem postaci, która będzie
spełniać wszystkie wymagania, narzucone przez społeczeństwo. Ludzie zatracają się w swoich złudnych przekonaniach, że mogą ukształtować na nowo
swoje cechy, sposób bycia, który nie jest zgodny z ich wewnętrzną naturą
a w zasadzie może ich nawet przytłaczać. Niespełnione aspiracje i usilne próbowanie przypodobania się innym, powodują zatracanie własnej wartości, brak
akceptacji i poczucie, że za wszelką cenę należy dokonać w sobie radykalnych
zmian w celu upodobnienia się do współcześnie wypromowanych wzorców,
które można spotkać głównie w sferze mass mediów. We współczesnej dobie
Internet stał się wyznacznikiem postrzegania innych osób poprzez pryzmat
elektroniczny, jedynie na podstawie dodawanych zdjęć czy zamieszczanych
treści. Swoboda i brak ograniczeń pozwala za pomocą rozmaitych funkcji
pokazać się, jako aktywny użytkownik w taki sposób w jaki jednostka chciałaby być postrzegana przez innych, niekoniecznie zgodny z jej prywatnymi
odczuciami i sumieniem. Pęd do ponownych narodzin, gdzie człowiek może
zmienić się zgodnie z wytycznymi, które są propagowane w społeczeństwie,
skłania nawet do stosowania zabiegów chirurgicznych. Nie dotyczą one już
tylko usuwania wad przyrodzonych, bądź uzyskanych wskutek tragicznego
zdarzenia, lecz stosowane są niejednokrotnie w celu upodobnienia się do aktualnego kanonu piękna. To moda i teraźniejsze trendy wyznaczają wygląd
oraz zachowania jednostki poprzez sposób bycia, kształtowany obowiązującymi przekonaniami, kulturą a także zachowaniem w Internecie (por. Bauman,
2007, s. 52 – 54).
Definicje tożsamości
w ujęciu ustaleń teoretycznych
Określenie swojej tożsamości jest niezbędne, szczególnie w obecnych
czasach, gdzie społeczeństwo żyje w świecie nowoczesnych technologii. Ciągłe
transformacje w rzeczywistości powodują, że identyfikacja jednostki odgrywa
kluczową rolę, by zapewnić poczucie stałości, związane ze świadomością oraz
dokonywać racjonalnych wyborów, zgodnych z własnymi przekonaniami, nie
zważając na zmiany środowiskowe. W literaturze nie ma jednej prawidłowej
definicji terminu, co wskazuje na złożoność i wielowymiarowość tego zagadnienia (F. Konopczyński, M. Konopczyński, 2011, s. 349).
Choć dyscyplina naukowa, jaką jest socjologia, wykazuje zainteresowanie różnymi klasyfikacjami tożsamości, na zwrócenie uwagi zasługuje jej ujęcie
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w charakterze jednostkowym. A. Giddens charakteryzuje zjawisko, jako proces,
podczas którego odbiera się różne bodźce ze świata zewnętrznego, gdzie każdy
musi zmagać się z podejmowaniem decyzji, dotyczących wszelakich motywów
kulturowych oraz społecznych. Twierdzi, że wszyscy są niepowtarzalni i wyjątkowi na swój sposób, jednak zwraca także uwagę, że pomimo naturalnego bytu
jednostki, jest ona odpowiedzialna za swoją osobę i może ponadto kreować
swój obraz. Refleksyjna jednostka buduje swoją przyszłość na podstawie przeżyć z przeszłości, poprzez doznane doświadczenia i odbiór przez społeczeństwo,
z jakim się spotkała. Rzeczywistość społeczna dostarcza niezbędne wskazówki
i wzorce, dzięki którym można pracować nad zmianą tożsamości, lecz finalny
efekt zależy od jednostki, która sama musi zdecydować o swoim procesie decyzyjnym (por. Giddens, 2004, s. 52).
M. Golka twierdzi natomiast, że tożsamość jednostkowa przejawia się
poprzez postrzeganie samego siebie w ciągu życia, na które składa się wiele
procesów. Dzięki uczuciom i bodźcom, dostarczanym w społeczeństwie, każdy wie, jakie role społeczne odgrywa i jakimi cechami się wykazuje. Poznanie
swojego wewnętrznego charakteru i możliwości, jest ważne dla kształtowania
a zarazem pielęgnowania swojej odrębności od innych. Według niego istotną
rolę odgrywa spójność, dzięki której występuje harmonia, połączona ze specyfiką osobowości (Golka, 2012, s. 10).
We współczesnym świecie Internet stał się miejscem kreowania swojego
wizerunku a zarazem tożsamości, gdzie użytkownicy mogą przedstawiać się
w taki sposób, w jaki chcieliby być odbierani przez innych uczestników cyfrowej
przestrzeni. Ma to znaczenie szczególnie dla ludzi młodych, którzy za pomocą
technologii mogą określać swą pozycję społeczną oraz przynależność do danej
grupy. P. Mazurek scharakteryzował cztery kategorie tożsamości internetowej:
1. Tożsamość oficjalna (w jej skład wchodzą elementy dotyczące wizerunku, który jest akceptowany społecznie. Można zaliczyć do nich dane
osobowe, jak płeć, wiek, data urodzenia czy zainteresowania jednostki.
Pełni ona ważną rolę podczas weryfikacji danego profilu przez pracodawcę, urzędnika lub przedsiębiorcę. W ten sposób sprawdza się rzetelność
zamieszczonych informacji).
2. Tożsamość eksperymentalna (oznacza anonimowość w sieci, gdzie
jednostka tworzy fikcyjne konta, nie ujawniając przy tym swojej prawdziwej tożsamości. Może być to spowodowane obawą przed odrzuceniem,
wstydliwością lub agresją. W każdej chwili można ją usunąć i stworzyć
swój nowy wizerunek).
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3. Tożsamość fabularna (jest stosowana przez osoby, które lubią o sobie fantazjować, rozmyślać i tworzyć obraz przez konkretne wyobrażenie.
Zamieszczanie wyimaginowanych informacji trwa przez dłuższy czas
i wymaga zaangażowania).
4. Tożsamość sekretna (ukazuje ja jednostki, które jest skrywane w rzeczywistości i swobodnie ukazywane dopiero w przestrzeni internetowej.
Brak odwagi może być spowodowany obawą odrzucenia przez odbiorców w realnym świecie, intymnymi kwestiami, bądź kontrowersyjnymi
zachowaniami, na które łatwiej jest sobie pozwolić w sieci). Tożsamość
ta używana jest również wtedy, gdy człowiek czuje skrępowanie, związane z wyrażeniem swojej opinii w rzeczywistości lub jeśli jego poglądy
są skrajne i w ramach bezpieczeństwa woli pozostać anonimowy (por.
Mazurek, 2006, s. 79 - 90).
Internet pozwala zatem tworzyć tożsamość na nowy sposób, bez żadnych
ograniczeń, wedle zapotrzebowań jednostki. Dowolność i rozmaitość funkcji
sprawia, że nieograniczony dostęp do medium pozwala także na przebywanie
w wielu miejscach jednocześnie, utrzymując kontakt z innymi dzięki globalnemu zasięgowi, bez granic demograficznych. Użytkownicy Internetu są świadomi, że przez odpowiednią autoprezentację, która często jest sprzeczna z ich
prawdziwym sposobem bycia – są w stanie wywrzeć pożądane wrażenie wśród
odbiorców (Bochenek, 2017, s. 68).
Kreowanie swojej postaci w sieci
Portale społecznościowe stanowią epicentrum kształtowania tożsamości
przez użytkowników, skupiając na swoich platformach pokaźną liczbę aktywnych kont w wirtualnej przestrzeni. Zazwyczaj jednostka przedstawia swój
wizerunek w taki sposób, w jaki postrzegana jest w rzeczywistości, przejawia
takie same cechy pod względem wysławiania się, zamieszczania fotografii oraz
swoich poglądów. Internet daje w tym dodatkową możliwość, poprzez wzbogacenie osoby o nowe role i informacje, które możne zamieszczać na platformach, niekoniecznie uwzględniając je w bezpośrednich relacjach. Dzięki
temu możliwe jest uniknięcie deformacji osobowości w wirtualnym świecie.
Jednak niektórzy wolą przedstawiać odbiorcom fałszywy obraz, sprzeczny
z ich sposobem bycia. Często osoby te przejawiają skłonność do ulepszania
swojego wizerunku, gdzie za wszelką cenę robią wszystko, by spotkać się z pozytywnym odbiorem, wzbudzić sympatię i przekonać do siebie użytkowników.
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Dopiero w kontaktach bezpośrednich, podczas poznania jednostki w rzeczywistości, można zweryfikować, że jest ona zupełnie inna od tej, którą można
było zaobserwować w internetowej społeczności (Garbuzik, 2019, s. 53 - 55).
Prezentowanie w sieci innych zachowań, niż na co dzień, jest nazywane efektem rozhamowania, które może występować w formie łagodnej, bądź
toksycznej. Pierwsza z nich objawia się zazwyczaj wtedy, gdy nieśmiałe osoby
przełamują swoje bariery wstydu, aktywnie uczestnicząc w cyberprzestrzeni.
Zamieszczają w niej swoje poglądy, skryte marzenia, tajemnice oraz omawiają
bieżące problemy. Są bardziej otwarte i bezpośrednie, nie czują skrępowania,
tak jak w przypadku rzeczywistości, bojąc się, że zostaną wyśmiane. W przestrzeni internetowej powinna panować wolność słowa, aby nikt nie ograniczał
użytkowników, którzy mają potrzebę poruszenia istotnych dla nich kwestii.
Działanie to sprzyja samorozwojowi jednostki, gdy może podzielić się z innymi tym, co uważa za ważne. Dodatkowo, gdy spotka się ona z przychylną
opinią ze strony odbiorców, jest w stanie przełamać swą wewnętrzną barierę
w bezpośrednich kontaktach z innymi, stać się bardziej odważna i pewna swoich racji. Druga forma rozhamowania dotyczy agresji, która polega na szydzeniu z innych użytkowników oraz zamieszczaniu obraźliwych komentarzy.
Czynność ta powoduje, że często ranione są osoby, które bardzo silnie przeżywają hejt, co może doprowadzić do problemów ze zdrowiem oraz obniżeniem
ich własnej samooceny. Toksyczne rozhamowanie sprawia, że jednostki czują
się bezkarne i przejawiają swoje dewiacyjne zachowania tylko w Internecie
a w bezpośrednich kontaktach stwarzają pozory miłych i pomocnych osób.
Nie dają wtedy żadnych podejrzeń, że są zdolne do tak drastycznych posunięć
w sieci, ukrywając tym samym swoją prawdziwą tożsamość (Jabłońska, 2018,
s. 67).
Za pomocą Internetu możliwe jest kreowanie tożsamości i wcielanie się
w różne postaci, na co wpływa poczucie anonimowości i wyobraźnia, czego nie
można doświadczyć w prawdziwym życiu. Fikcyjne obrazy jednostek zdaniem
Sherry Turkle pokazują jaźń zwielokrotnianą, która jest nowym rodzajem,
stworzonym pod wpływem możliwości odgrywania wielu ról w sieci w tym
samym czasie, co jest niemożliwe w rzeczywistości. Łatwość i brak ograniczeń
powoduje, że osoby biorą udział we wszelakich formach życia zbiorowego,
dzięki którym podtrzymywane są wirtualne kontakty i interakcje z innymi.
Jeśli ktoś nie jest pewny swojej tożsamości, przekonań i sposobu bycia, może
w każdej chwili wykreować swój nowy obraz na podstawie pożądanych cech
oraz poglądów. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia, od której zależy,
jak daleko może posunąć się jednostka, do całkowitej zmiany swojej osoby
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w wirtualnej sieci, którą chciałaby być a nie jest. Brak akceptacji jest głównym
wyznacznikiem potrzeby rekonstruowania tożsamości na nowo, która będzie
wymarzoną formą całokształtu (Turkle, 2001, s. 120 - 140).
Zarówno w rzeczywistości, jak i w cyberprzestrzeni ważne jest pierwsze
wrażenie, podczas którego jednostka przechodzi weryfikację i zostaje oceniana
na podstawie swoich cech oraz sposobu wyrażania siebie. W sieci możliwe jest
scharakteryzowanie użytkownika na podstawie odrębnych wytycznych, niżeli w realnym życiu, oceniany jest bowiem wtedy nick, pseudonim, dodane
zdjęcie czy opis. W późniejszym procesie przechodzi się do dokładniejszej
analizy, dotyczącej danych osobowych, statusu społecznego, wieku oraz płci.
To jednostka decyduje w jaki sposób chce być postrzegana przez innych i jakie
role społeczne będą jej przypisywane. Ważny jest zatem świadomy wybór najważniejszych informacji, za pomocą których można scharakteryzować swoje
określone zdolności. Rozwój technologii wzmacnia pozycję społeczną, gdzie
ludzie niczym aktorzy odgrywają różnorodne role, chcąc wywołać zamierzone
wrażenie na odbiorcy (Trejderowski, 2013, s. 62).
W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby młode, które nie do
końca znają jeszcze swój system wartości i nie wiedzą, w jaki sposób scharakteryzować swoją tożsamość. Wkraczając dopiero w dorosłe życie, niemalże
w każdej sferze doświadczają wyobrażeń na temat złudnych możliwości, dzięki którym będą mogli odkryć a zarazem stworzyć swój nieskazitelny obraz
w społeczeństwie. Nierealne przekonania na temat sposobu bycia doprowadzają
w konsekwencji do niepożądanych skutków, jak poczucie osamotnienia, wyobcowania oraz niezrozumienia. Jest to spowodowane zbyt dużą presją ze strony otoczenia, które narzuca jednostkom pokazanie się z jak najlepszej strony,
za pomocą autoprezentacji i ubarwionej narracji. Stając w konfrontacji z rzeczywistością okazuje się, że wszystkie dostępne możliwości kreowania wizerunku w Internecie nie są osiągalne w prawdziwym życiu, pojawia się wówczas rozczarowanie i obniżona samoocena. Obecnie stworzenie oryginalnego
obrazu swojej postaci wymaga dużo trudu i wysiłku, bez gwarancji, że użytkownik stanie się wyjątkowy, wyróżniając się na tle innych osób. W czasach,
gdzie nowoczesne technologie pomagają stworzyć wizję tożsamości, młodzi
ludzie są zakłopotani, ponieważ staje się to ich obowiązkiem, narzuconym
przez standardy panujące we współczesnym świecie, wyznaczające modę oraz
kulturę. Nasilone zadanie związane z wymyśleniem samego siebie zobowiązuje do późniejszego projektowania życia, opartego o wyznaczone wcześniej
standardy, do których należy się dostosować, by nie wzbudzić wątpliwości, że
postać z cyberprzestrzeni różni się od tej w bezpośrednich kontaktach. Należy
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dodatkowo pamiętać, że w wirtualnych platformach, niezależnie od medium,
każdy użytkownik zmuszony jest do podania innego rodzaju tożsamości, choćby i tymczasowej w celu swobodnego uczestnictwa oraz aktywności (Jagieła,
2009, s. 93).
Wygląd
jako wizytówka postrzegania przez innych
Stworzenie swojego nowego wizerunku za pomocą dostępnych wariantów coraz częściej oscyluje wokół zabiegów chirurgicznych. Podążając za modą
i popularnymi kanonami piękna, pojawiającymi się głównie w przestrzeni internetowej, człowiek chce upodobnić się do określonych ram, dotyczących wyglądu. Wpasowanie się w obowiązujące standardy piękna sprawia, że decyduje
się on na drastyczne zmiany, które utarły się w społeczeństwie i są determinowane kulturowo. Idealne proporcje czy wysportowana sylwetka powoduje,
że jednostki czują się lepiej w swoim ciele, mogą dokonać transformacji za
pomocą ciężkich ćwiczeń fizycznych, bądź skorzystać z zabiegów upiększania.
Ta druga opcja stała się rozpowszechniona głównie przez celebrytów, którzy chętnie decydują się na korekty wyglądu w celu zmienienia rysów twarzy lub udoskonalenia swoich wizualnych mankamentów. Odbiorcy, widząc
możliwości medycyny estetycznej, aby wzbudzić podziw i uznanie a przede
wszystkim poczuć się lepiej w swoim ciele – także wykonują wszelkie operacje
w efekcie przypominając całkiem inne osoby. W ten sposób wchodzą w nowe
role i rozpoczynają życie od nowa, bardziej spełnieni i pewniejsi siebie (Szymański, 2016, s. 18).
Przekonanie, że wygląd może wpływać na sposób bycia, można zaobserwować często w działaniach internetowych. Na podstawie fotografii umieszczanych na portalach społecznościowych, inni użytkownicy są w stanie opisać
drugą osobę na podstawie wyglądu, ubioru czy pozy, jaką przybrała. Autoprezentacja polega w tym przypadku na jak najlepszym zaprezentowaniu się na
zdjęciu, tak by zwrócić na siebie uwagę i zostać dobrze odebranym. Kluczową rolę odgrywa twarz, można scharakteryzować wtedy płeć osoby, podać jej
przybliżony wiek oraz ocenić, jakimi cechami mogłaby się wykazywać w rzeczywistości. Wyobrażenie na temat jednostki determinuje chęć jej bliższego
poznania, bądź odrzucenia. Wygląd wpływa na jej postrzeganie oraz akceptację. Dodatkowo każda istota społeczna przejawia chęć przynależności do danej grupy, gdzie zaspokaja wtedy swoje egzystencjalne potrzeby. Atrakcyjność
fizyczna przejawia się większym zainteresowaniem, gdy jest zgodna z nurtem
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obowiązującego kanonu piękna w społeczeństwie. Chęć upodobnienia się do
modnych wzorów spowodowany jest przez nacisk ze strony społeczeństwa,
które kreuje wąskie kryteria wyznaczające piękno. Wiele osób, które nie potrafi sprostać wszystkim wytycznym popada w kompleksy i ma obniżoną samoocenę, ponieważ promowanie nieskazitelnego wyglądu w mediach staje się
dla nich przytłaczające, nie do zrealizowania. Coś, co przyjęło się za pożądane
i jest akceptowane przez większość – nakreśla odpowiednie zachowania i czynności a wyłamanie się spoza schemat często wiąże się z negatywnym odbiorem
(Szumilas, Wojtkowiak, 2018, s. 279 - 281).
Jednostka staje się pewnego rodzaju towarem, chce się sprzedać, czyli
wzbudzić sympatię i uznanie wśród innych, traktuje się przedmiotowo, nie
patrząc na konsekwencje swych działań. Niekiedy ludzie tracą kontrolę nad
postrzeganiem samych siebie, szukają najbardziej odpowiedniej wersji, nie
wiedząc w którym kierunku podążać i w konsekwencji powielają wzory wykreowane przez populację. Brak akceptacji oraz nieznajomość swoich wartości
wpływa na ciągłą pogoń za irracjonalnym ideałem, która wydaje się dla nich
jedynym rozwiązaniem. Ludzie zatracają autentyczność i szczerość, stale ulepszając wygląd oraz zachowanie, by wzbudzić zachwyt. Oryginalność oraz naturalność spowszedniały, nie zapewniają one wystarczającej pozycji społecznej,
jednostki chcą dokonać zmiany i zaprezentować taki obraz siebie, aby spotkał
się z uznaniem i aprobatą odbiorców. Sieć niezaprzeczalnie oddziałuje tak
samo na sferę indywidualną, jak i społeczną, ponieważ Internet stał się miejscem, gdzie zawiera się kontakty interpersonalne, które kształtują tożsamość
(por. Bauman, 2007, s. 30 - 39).
Wytyczne, na podstawie których kształtuje się postrzeganie drugiej osoby w internetowej przestrzeni dotyczą także natury niewerbalnej. Odbiorca
jest w stanie ocenić jednostkę za pomocą jej wyrazu twarzy oraz widocznej
miny, która na przykład przez grymas sprawia wrażenie ponurej postawy.
Uwagę może przykuwać również tembr głosu, uniesione brwi, nieopanowane
odruchy czy gestykulacja. Na podstawie tych wytycznych obserwator stwierdza, czy dostrzeżone cechy może określić jako chłodne, bądź ciepłe. Często
zdarza się, że zachowania negatywne wiąże się z rozglądaniem się na boki
oraz krzyżowaniem rąk na klatce piersiowej. Natomiast poświęcanie uwagi
rozmówcy oraz bliższe przysunięcie się w jego stronę, wzbudza pozytywne
nastawienie i jest kojarzone w przychylny sposób. Wiele przeprowadzonych
badań potwierdza, że komunikacja niewerbalna weryfikuje postrzeganie osób
przez pryzmat ich zachowań, dzięki czemu można wysnuć określone refleksje
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na ich temat. Kluczową rolę odgrywają także słowa, zamieszczane w przestrzeni internetowej (Wallace, 2004, s. 37 - 39).
Strony internetowe pozwalają na tworzenie swojej fikcyjnej tożsamości
i dają możliwość modyfikowania wizerunku jednostki. Autorzy, kreując swą
postać, jednocześnie wcielają się w rolę odbiorcy, spoglądając na stworzony
przez nich dotychczasowy obraz, dzięki czemu wyobrażają sobie, jak mogą
być postrzegani przez innych użytkowników. Codzienne czytanie swoich zamieszczanych materiałów powoduje, że autor staje się czytelnikiem. Spojrzenie na dotychczasowe działania z innej perspektywy sprawia, że użytkownik
ma lepsze pomysły na udoskonalenie przedstawionej postaci, poprzez nowe
pomysły, na co pozwalają rozwinięte funkcje technologiczne. Twórców stron
internetowych sytuuje się jednocześnie w dwóch rolach, które opierają się na
płaszczyźnie synchronicznej (pełnienie wielu ról w tym samym czasie, zarówno
w instytucjach formalnych, jak i nieformalnych) oraz diachronicznej (linearna
rekonstrukcja tożsamości autora w czasie). Rekonstrukcje stron internetowych
sprawiają, że obie płaszczyzny tworzą proces autoidentyfikacyjny. Istotną rolę
odgrywają także aspekty wizualne w postaci rysunków, szat graficznych, fotografii oraz ikon. Multimedialne medium, jaki jest Internet pozwala za ich
pomocą przedstawić symboliczne znaczenie oraz przekaz, które nie są przypadkowe i spełniają określone role, zgodnie z zamysłem autora (Miciukiewicz,
2004, s. 27 - 45).
Wirtualna tożsamość może być tworzona również za pomocą gier
internetowych. S. Turkle wyróżnia MUD-y, oznaczające fikcyjne gry słowne,
które stały się nowoczesną formą nowej społeczności. W sieci możliwe jest
wcielanie się w różne postaci, tworzenie awatarów oraz decydowanie o losach
bohaterów. Każdy użytkownik może stać się wirtualną jednostką, dysponującą odpowiednim ubiorem, zachowaniem a nawet wyglądem. Zaawansowane
funkcje umożliwiają stworzenie wymarzonej postaci, która stanie się odzwierciedleniem autora, budząc w nim poczucie spełnienia i zachwyt. Oprócz tego,
użytkownik ma możliwość panowania nad zachowaniem fikcyjnej postaci,
kontrolowania jej zachowań, koordynacji ruchowej oraz planowania dalszych
losów. To od niego zależy jaki scenariusz nastąpi. W ten sposób tworzą się
nowe jaźnie, wykreowane w wirtualnym świecie. Dodatkowo gracz posługuje się nazwą, która nie musi ujawniać jego prawdziwych danych i często
pojawia się w formie nicku. W przypadku usunięcia gracza, automatycznie
przestaje on istnieć, wraz z tożsamością. Jedynym rozwiązaniem jest wykreowanie wymarzonej postaci, zawierającej wszystkie pożądane cechy od nowa.
Jaźń może określać wiele światów, w których odgrywane są różnorodne role
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w tym samym czasie, bez żadnych ograniczeń. MUD-y stały się zatem miejscem konstruowania oraz rekonstruowania tożsamości (Turkle, 2001, s. 135 137).
Zakończenie
Świat płynnej nowoczesności stymuluje określone wzorce, których należy przestrzegać, by jednostka była odbierana w przychylny sposób. Składa się na to wiele czynników, na co niezwykły wpływ ma moda
i obowiązujące trendy w społeczeństwie. Człowiek musi zatem dopasować się
do pożądanych kanonów a wraz z transformacją trendów, przygotować na
zmianę swojego wizerunku. To, co dziś jest na szczycie popularności, za niedługo może stać się przestarzałe i bezwartościowe. Ciągłe zmiany w systemie
społecznym opierają się na coraz nowszych rozwiązaniach. Aby się do nich
dopasować jednostka musi być plastycznym materiałem, podatnym na rekonstrukcję w celu akceptacji środowiska. Odgrywanie różnych ról i kamuflowanie się w Internecie sprzyja możliwości tworzenia wielu odsłon. Odpowiedzialność za swój styl bycia, determinuje postrzeganie przez innych, dlatego
tak chętnie we współczesnych czasach ukrywana jest prawdziwa tożsamość na
poczet wymarzonych postaci. W nieustannej pogoni za idealną wersją samych
siebie łatwo jest stworzyć fałszywy obraz i zatracić się w złudnych przekonaniach, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości (por. Bauman, 2011,
s. 6).
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Internet identity - characteristics
of the phenomenon based on creating one's
own image on the Internet

Abstract: Everyone asks themselves who they are when participating in
society. In the modern world, it is important to remain vigilant because
with the constant transformations and changing cultural patterns, you
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have to adapt to the prevailing standards. In the age of the Internet,
people often create their characters, become actors and take virtual
roles to please other users. They expect to be accepted and at the same
time feel a sense of belonging to a community.
Keywords: Identity, Internet identity, image, changes, social group
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Sektor naftowy w procesach
rozwojowych – przypadek Iraku

Streszczenie: W wielu państwach rozwijających się istnieją znaczne złoża surowców naturalnych. Stanowią one ważną odpowiedź na
potrzebę finansowania zwłaszcza wówczas, kiedy sytuacja w sektorach
usług czy rolnictwa — w sposób powszechny wśród tego rodzaju
gospodarek — nie gwarantuje przychodów wystarczająco dużych, aby
mogły one pokryć koszty projektów rozwojowych. Historia gospodarcza świata zna przypadki skutecznego awansu rozwojowego, opartego
właśnie na potencjalne ekonomicznym płynącym z surowców. Istnieje
jednak również wiele przykładów, w których wyjątkowa obfitość bogactw naturalnych nie tylko nie pozwoliła na rozwój społeczno-ekonomiczny, ale wręcz zdawała się niweczyć starania rządów. Być może
to właśnie analiza tej drugiej kategorii przypadków wnosi najwięcej
do wiedzy naukowej — ukazuje bowiem zagrożenia i praktyki, które
prowadzą do fiaska przedsięwzięć rozwojowych. Z tego względu, autor
podejmuje się analizy jednego z najsłynniejszych przykładów tego zjawiska — Iraku przełomu XX i XXI w. W tym celu dokonuje przeglądu
danych liczbowych i przytacza najważniejsze elementy historii współpracy pomiędzy sektorem naftowym i władzą polityczną w tym państwie, a następnie zestawia je z podstawowymi założeniami wybranych
paradygmatów rozwoju. Zabieg ten pozwala na wysunięcie wniosków
dotyczących wystąpienia popularnych pułapek rozwojowych związanych bezpośrednio z przemysłem wydobywczym, ale również na identyfikację pozaekonomicznych czynników hamujących rozwój, takich
jak słabość instytucji oraz geopolityczne implikacje występowania złóż
ropy naftowej.
Słowa kluczoew: Irak, sektor naftowy
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Wprowadzenie
Pomimo mnogości i różnorodności nurtów, szkół i paradgymatów rozwoju, jedno założenie pozostaje właściwie niezmiennym do tego stopnia, że
zdaje się truizmem: skuteczna realizacja długofalowych procesów rozwojowych wymaga finansowania. W państwach nieposiadających znacznych złóż
bogactw naturalnych problem finansowania jest pierwszym, na jaki natrafiają
jakiekolwiek prace koncepcyjne w zakresie ekonomii rozwoju — pokonanie
tej trudności wymaga coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań, stosowania
skomplikowanych instrumentów finansowych i angażowania partnerów zewnętrznych, a pomimo tego zwykle wymusza rewizję podstawowych założeń. Sytuacja wydaje się dużo prostszą w przypadku państw dysponujących
cennymi surowcami — kapitał de facto znajduje się już na ich terytorium
i wymaga jedynie wydobycia, ewentualnego przetworzenia i eksportu. Jednak powodzenie projektów rozwojowych nie jest bynajmniej regułą w historii
petro-states — zamiast sukcesu, podstawowym skojarzeniem z ropą naftową
stała się raczej klątwa surowcowa. W przypadku Iraku, w przededniu II wojny
w Zatoce Perskiej oraz bezpośrednio po jej rozpoczęciu, po stronie zwolenników interwencji dominował optymizm co do możliwości szybkiej odbudowy tego państwa po działaniach zbrojnych, oraz co do perspektyw rozwoju
po zmianie grupy rządzącej — przy czym jednym z powodów, dla których
prognozowano tak dynamiczne postępy, była obecność obfitego, naftowego
źródła finansowania na miejscu, połączona z dostępem do partnera w postaci
Stanów Zjednoczonych — gospodarki dysponującej kapitałem, technologią
i chłonnym rynkiem. Okres po tzw. „operacji Iraqi Freedom” negatywnie zweryfikował te oczekiwania. Casus Iraku stał się przykładem pułapki rozwojowej,
wyraźnie obrazującej fakt — dobrze skądinąd znany badaczom państw rozwijających się — że kapitał nie jest gwarantem wzrostu per se, a tym bardziej
ogólnego rozwoju. Problem ten był zresztą dobrze widoczny w tym państwie
na długo przed interwencją zbrojną. Doświadczenia irackie mają jednak ten
potencjał, że pozwalają jasno ukazać zagrożenia dla polityki rozwojowej —
i szerzej, dla systemu politycznego — które płyną z niewłaściwego zarządzania
polityką surowcową oraz z istnienia niepowiązanych bezpośrednio z gospodarką patologii systemowych.
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Iracki sektor naftowy
Irak jest państwem posiadającym jedne z największych rezerw ropy naftowej na świecie, w objętości szacowanej na od niemal 80 do 300 mld baryłek. Zgodnie z szacunkami U.S. Energy Information Administration, jest to
ok. 145 mld baryłek — stanowi to ok. 17% łącznych rezerw zlokalizowanych
na Bliskim Wschodzie, ok. 11% łącznych rezerw państw OPEC oraz ok. 8%
rezerw światowych. Należy dodać, że dane te — zdaniem samych autorów —
mogą cechować się niską dokładnością, ze względu na istnienie uwarunkowań
utrudniających prowadzenie wystarczająco dokładnych badań w terenie. Nie
ulega jednak wątpliwości, że w zakresie rozmiarów rezerw Irak posiada stabne
miejsce wśród kilku najbogatszych pod tym względem państw świata (źródło
3 2008; źródło 1 2018; źródło 2 2020).
Z tych samych względów, dane dotyczące dokładnego wydobycia tego
surowca również pozwalają jedynie na przyjęcie ogólnego rzędu wielkości —
prawdopodobnie jest to ok. 4,6 milionów baryłek dziennie. Jest to wartość
znacznie przewyższająca wielkości wydobycia w okresie bezpośrednio poprzedzającym II wojnę w Zatoce Perskiej, kiedy — z oczywistych przyczyn —
wydobycie zostało okresowo zahamowane. Później wykazywało ono jednak
trend wzrostowy — na poziomie od kilkudziesięciu do paruset tysięcy baryłek rocznie — aż do lat 2016-2017, kiedy uległo stabilizacji (źródło 3 2008;
źródło 5 2017; źródło 4 2020).
Jednocześnie, przychody z funkcjonowania sektora naftowego w drugiej
dekadzie XXI w. podlegały znacznym wahaniom (źródło 27 2021). Występowanie tych zmian związane jest, obok wielkości wydobycia, ze zmiennością sytuacji na rynkach światowych — tak w zakresie cen ropy naftowej, jak
i kursów walutowych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście tzw. Economic
Vulnerability Index (EVI), a w szczególności wskaźnika koncentracji eksportu dóbr (por.: źródło 6 2021); wynika to ze stanowienia przez eksport ropy
naftowej przeszło 90% wartości eksportu Iraku oraz finansowania dochodami
z niego 97% budżetu centralnego, w połączeniu z innymi czynnikami (Carriole 2010; źródło 7 b.r.; źródło 8 2014; Aboulenein 2020). EVI Iraku obecnie
przyjmuje wartość 40,78, ale w okresie bezpośrednio po 2003 r. przekraczał
47 (dopiero po 2015 r., czasowo uzyskał wartość niższą niż 40) (źródło 9 2021)
co stanowiło wielkość typową dla tzw. państw najmniej rozwiniętych (Least
Developed States — LDCs). Dane te świadczą o braku dywersyfikacji w gospodarce i finansach publicznych Iraku.
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W związku z tak dużym zakresem oddziaływania na stabilność budżetową i makroekonomiczną Iraku, na omówienie zasługują inne problemy irackiego sektora naftowego.
Po pierwsze, wydobycie ropy naftowej może przynosić tylko tyle zysków
z eksportu, na ile pozwalają same możliwości eksportowe. Teoretycznie najważniejszą z nich jest system ropociągów, łączących irackie pola naftowe i port
w Basrze z Syrią, Jordanią, Turcją i Arabią Saudyjską. Spośród nich, jedynymi
spełniającymi swoje zadania są ropociągi Kirkuk — Ceyhan oraz wewnętrzny „ropociąg strategiczny” Kirkuk — Basra. W obu przypadkach miejscami
docelowymi dla transportowanego surowca są porty; odpowiednio tureckie
nad Morzem Śródziemnym oraz irackie w Zatoce Perskiej i na Szatt-al-Arab.
Obecne programy rozbudowy obejmują: po pierwsze, obarczony wieloma
niejasnościami i pozostający w częściowym zawieszeniu projekt ponownego
uruchomienia ropociągu Kirkuk — Baniyas (Syria, port śródziemnomorski;
ropociąg nie pracuje od 2003 r. na skutek uszkodzeń wojennych) (np.: źródło
10 2019); po drugie — rozbudowę wewnętrznej sieci ropociągów na terytorium państwa, które wraz z wykorzystaniem infrastruktury ropociągu Basra
— Muajjiz (Arabia Saudyjska, port czerwonomorski umożliwiający eksport
ropy naftowej z pominięciem podatnej na kontrolę irańską Zatoki Perskiej;
znaczne oparcie eksportu na tej drodze przesyłu byłoby jednak podatne na
kontrolę saudyjską) (np.: McHugh 2012; Mills 2018), który zapewniłyby
częściową dywersyfikację szlaków eksportu surowca; po trzecie — na poziomie koncepcyjnym niekiedy podnoszona jest kwestia rozpoczęcia użytkowania połączenia pomiędzy Basrą a Akabą (Jordania, port czerwonomorski)
(np.: Mohsen Al-Barrak 2020). Obecnie jednak Irak polega jedynie na części
ww. infrastruktury — w związku z tym, system przesyłowy określany jest mianem „wąskiego gardła” irackiego sektora naftowego. Osiągnięcia ostatnich
lat obejmowały prace nad infrastrukturą wewnętrzną oraz zwiększanie mocy
przesyłowych obecnie użytkowanego systemu, ale nie pozwoliły na dywersyfikację w zakresie miejsc przeznaczenia wychodzącą poza Turcję i Zatokę
Perską (wraz z Szatt-al-Arab).
Po drugie, dodatkową metodą zwiększania przychodów generowanych
przez sektor naftowy jest wzrost stopnia przetworzenia eksportu. Wśród
ropy naftowej i jej produktów, stanowiących wzmiankowane ponad 90%
eksportu Iraku, produkty przetwórstwa tego surowca stanowią jednak mniej
niż 6 p. proc. i nie przekraczają tej wartości nawet przy wyjątkowo optymistycznym zsumowaniu z ogólną produkcją przemysłu chemicznego (źródło
11 2020). Stanowi to wynik połączenia niedostatecznej rozbudowy systemu
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przetwórstwa naftowego oraz niedoinwestowania objawiającego się niską dostępnością infrastruktury (przestoje techniczne) i jej niską wydajnością. Fakt
ten nie tylko powoduje powstanie niekorzystnych ekonomicznie proporcji
eksportu, ale sprawia również, że państwo to nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić popytu własnej gospodarki na produkty rafineryjne. Podobnym ograniczeniem, zarówno dla przemysłu wydobywczego, jak i przetwórczego, jest
zapotrzebowanie na energię elektryczną (por.: źródło 3 2008). Wobec ogólnego popytu na ten rodzaj energii już teraz przekraczającego podaż i możliwości
transferu, każda inwestycja mająca na celu zwiększenie wydobycia lub stopnia
przetworzenia produktów musi iść w parze z modernizacją systemu elektroenergetycznego. Pozostałe aspekty, ograniczające możliwości rozbudowy przetwórstwa naftowego, to (por.: źródło 3 2008; Calamur 2018; Scholl 2018):
1) niesatysfakcjonujący stopień bezpieczeństwa, a przede wszystkim zagrożenia asymetryczne;
2) ograniczony dostęp do wody i innych surowców niezbędnych w przetwórstwie i przemyśle wydobywczym, w tym wskutek niedorozwoju infrastruktury transportowej;
3) ryzyko ekologiczne;
4) brak stabilnych warunków ekonomicznych i prawnych dla badań
i inwestycji;
5) spory terytorialne pomiędzy frakcjami wewnętrznymi.
Zwłaszcza ostatni z ww. punktów wiąże się z kwestią struktury sektora
naftowego Iraku. Obecnie jego zasadnicza część to kilkanaście spółek zajmujących się bezpośrednio wydobyciem, transportem, sprzedażą oraz przetwórstwem ropy naftowej, podporządkowanych Ministerstwu ds. Ropy Naftowej,
ściśle podzielonych co do właściwości terytorialnej oraz rzeczowej (źródło
12 2019). Najsłynniejszym przypadkiem sporów związanych z tym problemem jest konflikt pomiędzy ministerstwem w Bagdadzie a Regionem Kurdystanu — w zgodzie z ogólną linią polityczną, władze państwowe w przeszłości
odmawiały Kurdom zdolności do zawierania kontraktów naftowych. Spór ten
nie tylko odegrał znaczącą rolę w konflikcie o polityczną przynależność Kurdystanu, ale także doprowadził do obstrukcji na drodze do centralnego i trwałego
uregulowania podziału kompetencji dotyczących zarządzania zasobami naturalnymi (Scholl 2018; źródło 13 2018; źródło 14 2018). Po zmianach sytuacji
w irackim Kurdystanie w drugiej dekadzie XXI w., potrzeba normalizacji stosunków gospodarczych pomiędzy prowincją i administracją centralną stała się
jeszcze bardziej paląca, ze względu na konieczność zagwarantowania
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stabilnego środowiska dla napływu inwestycji niezbędnych do odbudowy
mocy produkcyjnych, które zostały nadszarpnięte działaniami zbrojnymi
podczas konfliktu z tzw. Państwem Islamskim (a nawet przed tym zdarzeniem,
w wyniku trudności w przepływie kapitału i eksporcie oraz układu uwarunkowań geologicznych, funkcjonowały poniżej hipotetycznych możliwości wydobycia) (por.: Roberts 2016, s. 89, 26; Rubin 2016, s. 66-69; Knights 2020).
Obecnie struktura sektora naftowego Iraku znajduje się w fazie transformacji. Władze centralne rozpoczęły działania w kierunku przekazania
kontroli nad całokształtem państwowego aparatu naftowego, w szczególności
spółek wydobywczych, do Iraq National Oil Company (INOC). W tym systemie Ministerstwo ds. Ropy Naftowej sensu stricto miałoby pełnić rolę raczej
regulatora i organizatora przemysłu naftowego, a nie — jak dotychczas —
zarówno organu regulacyjnego jak i przedsiębiorcy. Stosowna ustawę przyjęto
w pierwszej połowie 2018 r.; w październiku tego samego roku plan ten został
jednak spowolniony przez tarcia w ekipie rządzącej (źródło 15 2018; źródło
16 2018). Dodatkowe obawy budziła nie tyle nawet treść samej ustawy, co
sposób implementacji (Butler 2018), a kształt debaty publicznej powodował
wrażenie, że już w trakcie wdrażania nowych rozwiązań — rok po formalnym rozpoczęciu przekształceń — wśród elit politycznych nadal nie istniała
pełna jednomyślność co do podstawowych założeń planu (Mogielnicki 2019).
Obowiązująca narracja nadal opiera się jednak na oczekiwaniu, że w 2022 r.
widoczne zaczną być pierwsze rezultaty reformy (Edwards 2020).
Spadek cen ropy naftowej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI
stulecia i związane ze skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2 cięcia eksportu
w ramach OPEC dodatkowo ograniczyły przestrzeń dla wydajnej reinwestycji
wpływów z wydobycia ropy naftowej (Aboulenein 2020). Przychody z tego
źródła przeznaczane być raczej muszą na utrzymanie szeroko pojętej infrastruktury — zwłaszcza, że administracja państwowa i istniejąca infrastruktura
techniczna cechują się niewielką efektywnością, co skutkuje wysokim kosztem
realizacji podstawowych społecznych funkcji państwa. Irak znalazł się zatem
w sytuacji, w której patologie w funkcjonowaniu aparatu państwowego nie
mogą być rozwiązywane ze względu na brak wolnych środków na finansowanie programów rozwojowych; jednocześnie, istniejące środki wiązane są
finansowaniem bieżącego działania tego samego nieefektywnego aparatu (Plaff
2021). Restrukturyzacja przemysłu naftowego wydaje się więc jedyną drogą;
już nie tylko do ewentualnego zwiększenia zyskowności wydobycia i eksportu,
ale nawet tylko by ograniczyć bieżące koszty działalności. Jakkolwiek więc
z przywróceniem wiodącej roli INOC wiąże się wiele obaw, to przedsięwzięcie
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to budzi również nadzieje na wyeliminowanie przynajmniej niektórych spośród istniejących patologii systemowych.
Sektor naftowy jako ścieżka rozwoju
W najprostszym, zdezaktualizowanym paradygmacie rozwoju, industrializacja postrzegana była jako wartość per se, automatycznie prowadząc do wieloaspektowej modernizacji i okcydentalizacji, co wymagało odpowiednio wysokiego zaangażowania państwa w kierowanie procesami gospodarczymi (por.
np.: Piasecki 2007, 18; Tokarski 2007, 32). W tym zakresie, nawet wobec
niedorozwoju przetwórstwa ropy naftowej, Irak jest państwem stosunkowo
wysoko zindustrializowanym w zakresie struktury PKB; natomiast w zakresie
struktury zatrudnienia nie odbiega znacząco od państw rozwiniętych (źródło
17 2020; źródło 18 2021). Jednak w zestawieniu z poziomem szeregu wskaźników uwzględniających m.in. stratyfikację społeczną oraz rozwój ludzki (por.:
źródło 21 2008; źródło 20 2012; źródło 19 2013), nie ulega wątpliwości, że
postulowane w XX w. mechanizmy rozwoju nie odniosły pożądanych skutków.
W realiach XXI w. centralną rolą sektora naftowego w procesach rozwojowych jest zapewnienie finansowania rozwoju tak, aby możliwa była alokacja zysków z eksportu surowców w celu trwałego podniesienia wartości kluczowych wskaźników. W tym modelu przychody z produkcji ropy naftowej
powinny zatem być reinwestowane w przemyśle naftowym oraz inwestowane
w innych sektorach w celu podnoszenia dobrobytu ludności oraz poziomu
rozwoju ludzkiego, tworząc tym samym warunki społeczne sprzyjające dalszemu rozwojowi ogólnemu, jednocześnie stymulując popyt. W praktyce funkcjonuje wiele mechanizmów pozwalających na implementację tej strategii, od
intensyfikacji wzrostu gospodarczego zgodnie ze stricte keynsowską polityką
gospodarczą, poprzez wydatkowanie w postaci projektów infrastrukturalnych,
edukacyjnych czy zdrowotnych na szczeblu centralnym i regionalnym, aż po
bezpośrednie transfery kapitału o przeznaczeniu innym niż wyłącznie stymulowanie popytu (por. np.: Piasecki 2007).
Obecnie istnieje przynajmniej kilka przykładów realizacji wymiernych
celów rozwojowych przy użyciu przychodów z eksploatacji bogactw naturalnych. Wymienia się wśród nich redukcję zadłużenia w Gambii i Ghanie
oraz teoretyczną przestrzeń dla podobnego kroku w Zambii i Sierra Leone
(Hajlu 2015); koronnym przykładem pozostaje jednak Botswana — dzięki
efektywnemu zabezpieczeniu wpływów z wydobycia diamentów i trafnej inwestycji zysków osiągniętych z tytułu ich eksportu, do 1994 r. państwo to
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dokonało znacznej zmiany kluczowych parametrów społeczno-ekonomicznych
i w rezultacie zostało skreślone z listy LDCs (źródło 22 2018).
W Iraku pierwsza faza opisanego procesu w zasadzie, formalnie, zakończyła się w 1972 r., wraz z nacjonalizacją całości przemysłu naftowego,
poprzedzoną długotrwałą batalią polityczną i prawną (Stefoff 2003, s. 65;
Jamsheer 2007, s. 92; Yousif 2012, s. 12). Wówczas sektor ten dysponował
już rozwiniętą zdolnością produkcyjną i został objęty wyłącznym nadzorem
państwowym, a jego przychody mogły podlegać centralnie planowanej alokacji. Elementy te, jak pokazała historia programów rozwojowych wdrażanych
w Iraku od momentu formalnego uzyskania niepodległości, są kluczowe —
wcześniejsze wysiłki inwestycyjne napotykały bowiem na uniemożliwiające
uzyskanie znacznych, trwałych efektów przeszkody w postaci skutkującego
paraliżem decyzyjnym i brakiem zdolności implementacyjnych deficytu stabilności politycznej i destabilizującej społecznie stratyfikacji, zagrożeń militarnych i niekorzystnych determinant środowiskowych. Skutkiem tych problemów był pesymistyczny układ wskaźników rozwoju ludzkiego, niedorozwój
infrastrukturalny i gospodarczy oraz słabość i podatność gospodarcza kraju
(zob. szerzej: Jamsheer 2007; Brylew 2011).
Oparta na niedemokratycznych zasadach, ale na mocnych strukturach
siłowych, stabilność polityczna w latach 70. pozwoliła jednak na wdrożenie
finansowanych petrodolarami programów rozwoju i tym samym na zdyskontowanie korzyści osiągniętych ze znacznego wzrostu wydobycia (270%) oraz
wzrostu przychodów z ropy naftowej na skutek wzrostu cen (źródło 23 2013).
Miały one postać wieloaspektową i objęły: reinwestycję, projekty infrastrukturalne, industrializację, modernizację rolnictwa, walkę z analfabetyzmem
i rozwój szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem aspektów feministycznych.
Ich skutkiem były wymierne efekty w postaci szeroko uznawanych sukcesów
systemu edukacji, obejmujących radykalne obniżenie stopy analfabetyzmu
oraz wzrost wskaźnika wyszkolenia, a także przyrost liczby studentów w szkołach wyższych, w tym kobiet. Równolegle, miały miejsce zmiany struktury gospodarki i szczątkowa dywersyfikacja (budownictwo, produkcja przemysłowa)
(Furier 2005, s. 24; Jamsheer 2007, s. 110; Yousif 2012, s. 60).
Od okolic roku 1980 miał jednak miejsce stopniowy upadek zbudowanego w latach 70. systemu rozwoju. Przyczyną były: spadek cen ropy naftowej, przewartościowanie priorytetów na skutek zmian w strukturach władzy
(wzrost wpływów Saddama Husajna) i działania Iraku na arenie międzynarodowej (wojna iracko-irańska, I wojna w Zatoce Perskiej) wraz z ich kosztami
wewnętrznymi (koszty społeczne, obciążenia budżetowe płynące z wysiłku
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wojennego) oraz powodowaną przez nie izolacją państwa na arenie międzynarodowej. Na skutek tych uwarunkowań, Irak pozostawał w wyjątkowo niekorzystnym i nierokującym poprawy, a więc stabilnie niesprzyjającym rozwojowi,
położeniu aż do interwencji z 2003 r. (Stefoff 2003, s. 77-78, 82, 84; źródło
25 2003; Yousif 2012, s. 48, 53, 60, 67; źródło 24 2016).
Zjawisko to obrazuje główne zagrożenia, jakie wiążą się z przyjęciem naftowej ścieżki rozwoju. Po pierwsze, relatywna prostota finansowania z eksportu
surowców naturalnych stwarza ryzyko powstania wzmiankowanego już, daleko
posuniętego deficytu dywersyfikacji, w skrajnym przypadku umożliwiającego
wystąpienie tzw. choroby holenderskiej i dużej podatności ekonomicznej gospodarki krajowej. Powiązane z nimi jest pojęcie tzw. klątwy surowcowej, tzn.
charakterystycznego dla państw o dużych zasobach naturalnych zahamowania
wzrostu gospodarczego i innych płaszczyzn rozwoju. Przykładem tego rodzaju
nielicującej z bogactwem delikatności gospodarki jest casus Arabii Saudyjskiej
i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w wyniku spadków cen ropy naftowej
po 2015 r. zmuszonych do cięć wydatków publicznych w celu zachowania
równowagi budżetowej i ochrony rezerw. Podobny mechanizm miał miejsce
w Iraku po zakończeniu kryzysu naftowego lat 70. Po drugie, przedsiębiorstwa
naftowe — zwłaszcza monopoliści, prywatni lub państwowi — łatwo uzyskują
silną pozycję w interakcjach z władzą polityczną, zapewniając zasadniczą część
wpływów budżetowych, co prowadzi do negatywnego wpływu na stabilność
polityczną oraz efektywność podejmowania i implementacji decyzji. Zjawisko
to było ciągle obecne w Iraku od momentu uzyskania dużego znaczenia przez
sektor naftowy w XX w., aż do okresu po jego upaństwowieniu. Po trzecie,
bogactwo surowców naturalnych — zwłaszcza tak strategicznych jak ropa naftowa — naraża państwa na wpływy zewnętrzne oraz kreuje presję na zaangażowanie w intensywną rywalizację międzynarodową, ryzykowną zwłaszcza
w warunkach stosunkowej słabości władz państwowych i deficytu ogólnego
potencjału na arenie międzynarodowej. W przypadku Iraku naznaczone tym
problemem były, z jednej strony, relacje z państwami zachodnimi i ZSRR
w okresie przed nacjonalizacją z 1972 r.; z drugiej strony — konflikty z Iranem
(o strategiczną drogę transportową na Szatt-al-Arab) i Kuwejtem (o eksploatację złóż). Po czwarte, wobec korupcji i braku silnych oraz odpowiednio
motywowanych (autolegitymizowanych) organów państwowych, odpowiedzialnych za redystrybucję zysków z eksploatacji złóż, tego rodzaju ścieżka rozwoju może intensyfikować narastanie nierówności społecznych wraz z całym
ich negatywnym wpływem na politykę, bezpieczeństwo i stabilność struktur
społecznych.
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Część tych samych czynników, w połączeniu z ogólnym chaosem organizacyjnym, uwarunkowaniami środowiskowymi (wojna domowa, zagrożenia
asymetryczne, a w ostatnim okresie zwłaszcza tzw. Państwo Islamskie) i nieskutecznością organów władzy, odegrały kluczową rolę w procesach rozwoju
po 2003 r. — nawet pomimo skutecznego przywrócenia mocy produkcyjnych w sektorze wydobywczym. Przed rozpoczęciem działań i w ich pierwszym okresie wielokrotnie artykułowano opinie, jakoby rozwój Iraku stanowił
o tyle małą trudność, że na miejscu dostępne jest odpowiednie źródło finansowania, aby ekonomicznie zabezpieczyć funkcjonowanie efektywnych projektów rozwojowych po zmianie władzy. Na znaczeniu zyskuje jednak opinia
wielokrotnie podnoszona przez komentatorów, a mówiąca o fakcie, iż samo
zapewnienie finansowania rozwoju stanowi tylko pierwszy krok do dokonania
postępów w tym zakresie, a nie ich gwarancję (zob. np.: Calamur 2018; źródło 13 2018). Należy zatem uznać, że dokonywane w okolicach 2003 r. oceny
były zbyt optymistyczne, gdyż nie uwzględniały czynników odróżniających
sytuację w Iraku od np. opisywanego wcześniej przypadku Botswany.
Znaczenie strategiczne, nadawane państwom — a więc także ich, powiązanej z poziomem rozwoju, sytuacji wewnętrznej — ze względu na bogactwo
zasobów naturalnych, może jednak niekiedy być również źródłem wsparcia
rozwojowego, a nie jedynie destabilizatorem. Wcieleniem tego rodzaju polityki z pogranicza pomocy humanitarnej i rozwojowej był przypadek programu Organizacji Narodów Zjednoczonych Oil-for-Food, kiedy od 1995 r., ze
względu na znaczenie irackiej ropy i wobec oczywistego zagrożenia ze strony
zwiększania wydatków zbrojeniowych przez reżim w Bagdadzie, podjęto decyzję o umożliwieniu eksportu tego surowca pomimo objęcia Iraku sankcjami
gospodarczymi, wyłącznie w zamian za artykuły żywnościowe i inne dobra
niezbędne do zaspokojenia prostych potrzeb ludności (oraz przy zaliczeniu
części dochodów ze sprzedaży ropy naftowej na poczet reparacji wojennych
Kuwejtu) (Jamsheer 2007, s. 127).
Zakończenie
Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie potencjału ekonomicznego
i politycznego, płynącego z dostępności znacznych złóż surowców naturalnych — zwłaszcza tak strategicznych jak ropa naftowa — stanowi realny środek realizacji efektywnych procesów rozwojowych.
Należy jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć, że w żadnym wypadku samo
istnienie wymiernych źródeł finansowania rozwoju nie przesądza o sukcesie
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w podnoszeniu dochodu narodowego brutto, poziomu rozwoju ludzkiego, ani
innych wskaźników, których wartości rozróżniają państwa rozwijające się od
rozwiniętych. Nawet w świetle najbardziej prymitywnych teorii rozwoju, industrializacja w postaci rozbudowy przemysłu o charakterystyce typowej dla
sektora wydobywczego nie może prowadzić do podnoszenia poziomu życia
ludności.
Dla efektywnego wykorzystania sektora naftowego jako ścieżki rozwoju
niezbędne jest istnienie rozbudowanego i sprawnego aparatu, pozwalającego
w pierwszej kolejności na skuteczne zabezpieczenie przychodów ze sprzedaży
surowców, a następnie — na wydajną alokację, zwłaszcza wobec ograniczonych zdolności absorpcji, charakteryzujących gospodarki znajdujące się na
niskim poziomie rozwoju. Dodatkowym elementem, wymaganym dla skuteczności tych działań, jest nieistnienie trudności wynikających z niekorzystnych determinant środowiskowych lub wypracowanie skutecznych dróg ich
przezwyciężania.
W przypadku niezaistnienia wyżej wymienionych przesłanek rozwoju,
koncentrowanie finansowania głównie na przemyśle naftowym obarczone jest
szeregiem istotnych zagrożeń, stojących za negatywnymi cechami, charakteryzującymi w mniejszym lub większym stopniu środowisko wewnętrzne i stosunki zewnętrzne wielu spośród tzw. petro-states.
Skuteczność administracyjna powiązana z silną, niedemokratyczną władzą oraz korzystna koniunktura gospodarcza w latach 70. pozwoliły Irakowi
na postawienie kroków w kierunku dojrzałości rozwojowej. Immanentne cechy tego systemu politycznego stały jednak za podjęciem skrajnie niekorzystnych decyzji już w następnej dekadzie — ich efekty podlegały jednocześnie
dodatkowej amplifikacji, płynącej z podatności ekonomicznej stanowiącej pokłosie zaniechania dywersyfikacji i obecności deficytu innych środków ostrożności. Z tego względu, jakikolwiek efektywny rozwój obiektywnie nie mógł
mieć miejsca aż do zakończenia okupacji po interwencji z 2003 r., a osiągnięte wcześniej postępy zostały de facto zniweczone przez konsekwencje sytuacji
geopolitycznej.
Dzisiaj nie ulega szczególnej wątpliwości, że procesy rozwojowe w Iraku
w ostatnim okresie nie mają zaawansowanego charakteru i nie przyniosły skutków spodziewanych przez proponentów dotychczasowej polityki. Iracki sektor
naftowy, borykając się z szeregiem problemów, mimo wszystko pozostaje jednak stosunkowo pewnym i trwałym źródłem środków finansowych w wysokości zgodnej z potrzebami — może zatem być wykorzystany do zapewnienia
finansowania rozwoju po ukończeniu wyzwania, jakim jest budowa
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efektywnych struktur państwowych, zdolnych do zarządzania uzyskanymi w
ten sposób zasobami kapitału tak, aby przyczynił się on do wieloaspektowego
i stabilnego podniesienia poziomu rozwoju w długim okresie. Pomimo wycinkowych sukcesów i dalszych prac koncepcyjnych, płaszczyzna ta pozostaje
jednak bliska faktycznej stagnacji.
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The oil sector in development processes the case of Iraq

Summary: Many developing states possess significant reserves of natural resources — an undeniably important answer to the dilemma of
providing budgetary income (especially when — like typically in developing economies — the sectors of services and agriculture are unable
to generate revenue high enough to cover the cost of developmental
projects). Economic history of the world includes examples of effective developmental advancements reliant on natural reserves' economic
potential. However, there also exists a number of cases in which exceptional abundance of natural resources alone not only turned out
to be insufficient to guarantee socio-economic development, but also
appears to constitute a factor defeating governments' attempts to implement developmental strategies. It seems likely for the second mentioned category of examples to hold the most information valuable for
development economics — as those cases are the ones that show the
dangers and failed methods leading to a developmental fiasco. It is for
that reason that the author attempts to research one of the most wellknown examples of such phenomenon: the case of Iraq at the turn of
the 20th & 21st century. In order to analyze this case, the author cites
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the most important quantitative data, reviews the most crucial episodes during the cooperation between the Iraqi oil industry and the
state’s government, and compares those pieces of information with
basic presumptions of selected paradigms of development. This measure allows for inferring about the emergence of typical developmental
traps involving the oil sector, but also about the non-economic factors
decelerating developmental processes (such as institutional weakness
and geopolitical implications of possessing valuable natural resources).
Keywords: Iraq, oil sector
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