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Od redakcji
Słowo wstępne
Jednym z założeń socjologii gospodarki jest twierdzenie o zakorzenieniu przedsiębiorstwa w społeczeństwie. Oznacza to,
że firmy są kreowane przez konkretnych ludzi żyjących w określonym momencie historycznym, ze swoją kulturą, wzorami zachowań, normami społecznymi, wartościami, doświadczeniami życiowymi i zawodowymi. Dlatego też ważne jest, aby się przyjrzeć przedsiębiorstwom z punktu widzenia ich ulokowania w konkretnej przestrzeni i czasie. Druga dekada XXI wieku stanowi
istotny i zarazem znaczący moment dziejowy. Globalna gospodarka i dynamika rozwoju technologii określa przede wszystkim
kontekst prowadzenia działalności gospodarczej, jak również tworzy nowy typ usług czy produktów. Nie można zapominać
o wyznacznikach ideologicznych, czyli założeniach prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak: nieustanne kreowanie
nowych produktów czy usług w związku z krótkim cyklem ich życia, ciągłe dostosowywanie się do zachodzących wokół zmian
czy też samoistne ich kreowanie, bycie lepszym od innych, wykorzystanie potencjału, ale i pomoc ze strony instytucji, jak system
podatkowy, kredytowy czy pomoc finansowa.
W tym duchu, przedsiębiorstwa znalazły się w innych warunkach, niż to miało miejsce w epoce państwa dobrobytu i obowiązującego w gospodarce modelu fordowskiego. Skutkuje to przede wszystkim pojawieniem się nowego rodzaju modelu zarządzania, marketingu czy organizacji struktury firmy.
Kolejny numer czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” poświęcony został właśnie problematyce zwrócenia uwagi
na kwestie funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Od przedsiębiorstw oczekuje się przede wszystkim innowacyjności
i konkurencyjności. Innowacyjność rozumiana jest w tym przypadku jako innowacyjna kultura organizacji, czyli nieustanne
ulepszanie procesu produkcji czy tworzenia usług. Po wtóre, konkurencyjność to nic innego, jak tylko „bycie lepszym od innych”
na tym samym rynku, które przejawia się w posiadaniu lepszych produktów bądź usług pod względem jakości, często bardziej
korzystnych dla klientów pod względem ceny. By firma była konkurencyjna i innowacyjna musi nieustannie inwestować w siebie
oraz posiadać tzw. „pozytywne” środowisko okołobiznesowe, jak i instytucjonalne. To pierwsze to klimat czy duch przedsiębiorczości panujący w poszczególnych firmach, to drugie to system prawny, m.in. podatkowy, bankowy (kredytowy). W niniejszym
numerze znalazły się artykuły, które diagnozują aspekty nowego rodzaju funkcjonowania przedsiębiorstw. Elżbieta Sanecka
w artykule pt. „Sprawiedliwość czy równość opodatkowania - czy możliwe jest sprawiedliwe opodatkowanie? Perspektywa
psychologiczna i ekonomiczna” podkreśla rolę czynników wpływających na percepcję sprawiedliwości podatkowej. Krzysztof
Kamiński w artykule pt. „Klastry a konkurencyjność przedsiębiorstw” diagnozuje rolę klastrów w lokalnej gospodarce, których
tworzenie, a następnie funkcjonowanie sprzyja innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Joanna Mądra w tekście
zatytułowanym „Specyfika innowacyjności w przedsiębiorstwach z sektora MŚP” analizuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich rozumienie innowacyjności. Edyta Janus w artykule pt. „Unijne instrumenty wspierania innowacyjności przedsiębiorstw” analizuje rolę form wsparcia zaproponowaną przez programy Unii Europejskiej, a w konsekwencji realizowaną
przez wiele współczesnych przedsiębiorstw. Marzena Ławniczak w artykule pt. „Kapitał ludzki województwa małopolskiego
a inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych” zwróciła uwagę na relację pomiędzy kapitałem ludzkim
a inwestycjami zagranicznymi w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Justyna Błaszczyk w swoim tekście pt. „Porównanie wskaźników zatrudnienia w sektorze przemysłowym z uwzględnieniem sektora wytwarzania i zaopatrywania w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” zajęła się problematyką pracowników przemysłu. W następnym artykule pt. „Potencjał konkurencyjny polskich przedsiębiorstw – analiza z uwzględnieniem programów operacyjnych Unii Europejskiej” Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska analizom poddała problematykę tworzenia konkurencyjności polskiej gospodarki, a tym samym
polskich przedsiębiorstw przez pryzmat programów operacyjnych Unii Europejskiej. Ostatni artykuł autorstwa Kamili Rybickiej
pt. „Bezrobocie kobiet na polskim rynku pracy” stanowi przykład analiz zjawiska bezrobocia, z uwzględnieniem cech społecznogospodarczych, polskiego rynku pracy.
Wszystkie teksty mają wspólną cechę: są rezultatem interdyscyplinarnego podejścia badaczy, którzy z reguły przyjmując
określoną perspektywę, analizują wybrane przez siebie współcześnie zachodzące zjawiska, biorąc pod uwagę ich skutki w społeczeństwie, dla samych przedsiębiorstw, zarządzających i pracowników czy też bezrobotnych.

Zapraszamy do lektury i dyskusji

Robert Geisler
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Sprawiedliwość czy równość opodatkowania czy możliwe jest sprawiedliwe opodatkowanie?
Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna
Tax Justice or Tax equality – Is the Tax Justice Possible?
The Psychological and Economic Perspective

Większość wcześniejszych badań w obszarze psychologii ekonomicznej dotyczyła wpływu obiektywnej oraz subiektywnej sprawiedliwości podatkowej na zachowania podatników. W niniejszym
artykule zaprezentowane zostały najważniejsze czynniki wpływające na percepcję sprawiedliwości podatkowej oraz najbardziej
znaczące teorie sprawiedliwości podatkowej. Autorka dokonała
również analizy relacji między sprawiedliwością i równością opodatkowania.

Wstęp
Praktycznie od momentu powstania państwa jako
instytucji i wykształcenia się w jego ramach władczych
instrumentów przymusu, myśliciele, filozofowie, ekonomiści, a także zwykli obywatele wysuwali pod adresem władzy
publicznej określone postulaty, których realizacja miała zapewnić ogólnospołeczny dobrobyt i polepszenie warunków
życia. Pragnienie stworzenia społeczeństwa idealnego skutkowało – z jednej strony powstaniem takich dzieł jak Lewiatan Thomasa Hobbesa czy Książę Niccolo Machiavellego
(podkreślających konieczność podporządkowania krnąbrnych, bezmyślnych, kierujących się popędami mas autorytetowi rozsądnego, sprawiedliwego i uczciwego władcy
absolutnego), a z drugiej kreacją całkowicie odmiennej
wizji świata (jako pola harmonijnej współpracy między rządzącymi a rządzonymi), co doskonale obrazuje Utopia Thomasa Morusa czy choćby oświeceniowe i pozytywistyczne
koncepcje Johna Locke’a i Johna Stewarta Milla. Te dwa
odmienne sposoby postrzegania stosunku władzy publicznej i obywatela (jako całkowicie antagonistycznego - gdzie
zaspokojenie potrzeb jednej strony zawsze odbywa się
kosztem realizacji interesów drugiej - lub wspólnego, zbieżnego) konsekwentnie oddziaływały przez wieki na kształt
państwa i gospodarki oraz sposób myślenia obywateli, znajdując odzwierciedlenie między innymi w formułowanych
pod adresem władzy publicznej zasadach polityki fiskalnej.
Zaś najistotniejszą z nich, przynajmniej z punktu widzenia
podatnika, wydaje się postulat sprawiedliwości podatko-

A lot of recent research in the field of economic psychology
has investigated whether the objective and subjective tax justice
affects the tax payers behaviour, especially the tax evasion. This
article presents main factors that influence the perception of the
tax justice and the most influential economic and psychological
tax justice theories. The author also analyzes the relations between tax justice and tax equality.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Elżbieta Sanecka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

wej. Co więcej, wśród obywateli powszechne wydaje się
przekonanie o konieczności jego niezwłocznej i pełnej realizacji. Jednak choć samo dążenie do zapewnienia sprawiedliwości opodatkowania pozostaje usprawiedliwione
(z etycznego, politycznego i społecznego punktu widzenia),
to na gruncie ekonomii (a ściślej teorii finansów publicznych) kwestia zapewnienia równości obywateli względem
nałożonych na nich ciężarów podatkowych nie jest już
tak oczywista. Przede wszystkim nasuwa się pytanie, czy
w ogóle uprawnione jest posługiwanie się pojęciem sprawiedliwości w odniesieniu do polityki fiskalnej państwa?
Czy naznaczony subiektywizmem i wieloznacznością termin
sprawiedliwości zaczerpnięty z filozofii (czy też etyki) może
służyć do opisu kwantyfikowalnych wielkości, które badają
teoretycy finansów publicznych? W niniejszej pracy podjęta została próba zdefiniowania pojęcia sprawiedliwości
podatkowej na gruncie nauk ekonomicznych (w szczególności finansów publicznych) oraz psychologii ekonomicznej. Zaprezentowano również najważniejsze koncepcje
poświęcone równości opodatkowania oraz czynniki wpływające na percepcję sprawiedliwości systemu podatkowego. Wyróżnienie dwóch perspektyw oceny sprawiedliwości
podatkowej – psychologicznej i ekonomicznej, a co za tym
idzie sprawiedliwości subiektywnej i obiektywnej, wydaje
się tym bardziej uzasadnione, że, jak zauważa Małgorzata
Niesiobędzka (Niesiobędzka 2009), legitymizacja prawna,
jaką posiadają władze fiskalne, nie gwarantuje legitymizacji
psychologicznej. Ponadto, w prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań poświęconych ocenie sprawiedli5
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wości podatków jako takich (dotyczących tego, czy samo
ściąganie podatków jest sprawiedliwe?) oraz spostrzeganiu
uczciwości poszczególnych systemów podatkowych, które
koncentrują się na zagadnieniach związanych z tym, czy
system progresywny jest sprawiedliwszy od systemu liniowego? (Zaleśkiewicz 2011).

Sprawiedliwość opodatkowania
– perspektywa ekonomiczna
Na problem nieprzystawalności sfery moralności i ekonomii, w literaturze anglosaskiej zwrócił uwagę między
innymi teoretyk myśli politycznej - John Rawls w Teorii
sprawiedliwości twierdząc, że sprawiedliwość (justice)
jest podstawową cnotą instytucji społecznych, a także formą bezstronności, obiektywności, neutralności (fairness)
w podziale dóbr publicznych. Dopiero całkowite odrzucenie stronniczości, która jest wynikiem tego, kim się jest
i w jakich warunkach się żyje (wiedzy o własnej osobowości, statusie społecznym, moralności, bogactwie, uzdolnieniach, planach życiowych) pozwala na podjęcie prawdziwie słusznej decyzji. Koncepcja ta stoi w sprzeczności
z potocznym rozumieniem sprawiedliwości, która bardzo
często pokrywa się z teorią utylitaryzmu, zgodnie z którą
podstawowym wyznacznikiem sprawiedliwości jest maksymalizacja jednostkowej użyteczności. Ta niejednoznaczność
w kwestii rozumienia pojęcia sprawiedliwości może wynikać z tego, że tak naprawdę zagadnienia etyczne stanowią
swego rodzaju pytania o to, czy należy podejmować określone działania, czy też nie, czy są to działania dobre czy
złe, słuszne czy niesłuszne, cnotliwe czy grzeszne, godne
pochwały czy potępienia, czy zasługują na karę czy nagrodę
(Chrissides, Kaler 1999). Tymczasem w ekonomii, dla oceny
pewnych zjawisk przydatne są nie tyle nieostre wskazówki, co mierzalne wielkości, które pozwalają podjąć najbardziej optymalną decyzję. I choć sprawiedliwość, podobnie
jak sprawiedliwe prawo, jest powszechnie pochwalana, to
w praktyce brak zgody wśród teoretyków i badaczy co do
formuły sprawiedliwości, co często utrudnia ocenę, jakie
konkretne postępowanie uznać za sprawiedliwe. Choć
jedna z zasad funkcjonowania systemu podatkowego wydaje się nie budzić kontrowersji - niesprawiedliweprzepisy
podatkowe pozostaną tylko i wyłącznie przepisami, nigdy
natomiast nie nabędą godności i waloru prawa. Prawo,
a w szczególności prawo podatkowe, ze swej istoty powinno być sprawiedliwe (Gomułowicz 2004). W przeciwnym
wypadku może narastać zjawisko oporu względem władzy
publicznej, a ucieczka od podatku i uchylanie się od opodatkowania mogą stać się zachowaniami powszechnymi
i akceptowalnymi społecznie.
6

Różnice językowe w odniesieniu do pojęcia sprawiedliwości opodatkowania, choć istotne i zauważane, nie
wywołują wśród teoretyków finansów publicznych (i niejednokrotnie wśród samych podatników) takich emocji
i sporów jak pytanie, czy w ogóle możliwe jest sprawiedliwe opodatkowanie? W literaturze ekonomicznej podkreśla
się zazwyczaj, że sprawiedliwość ma charakter obiektywny, a zatem powinna obejmować wszystkich obywateli.
Tymczasem samo pojęcie „sprawiedliwego podatku” ma
silne zabarwienie emocjonalne, niemalże co do zasady naznaczone jest pewnym subiektywizmem i relatywizmem.
Wszak dla każdej osoby termin ten może oznaczać coś
zupełnie odmiennego, a subiektywna sprawiedliwość systemu podatkowego sugeruje, że podatki są sprawiedliwe
wtedy i tylko wtedy, gdy są postrzegane jako sprawiedliwe.
W konsekwencji przekonanie podatnika (lub grupy podatników) o słuszności pewnych rozwiązań fiskalnych może stać
w opozycji do poglądów wyznawanych przez większość
społeczeństwa lub rządzących. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy ocena wymiany między jednostką a państwem jest
negatywna. Zgodnie z teorią Adamsa, jeśli poziom pobieranych podatków przewyższa poziom usług świadczonych
przez państwo (na przykład w dziedzinie szkolnictwa, nauki,
rolnictwa, służby zdrowia czy obrony), jednostka ma poczucie niesprawiedliwości (Nizioł 2007).
Podejście to zostało zanegowane między innymi przez
Josepha M. Dodge’a, który w pracy poświęconej teoriom
sprawiedliwości podatkowej zwrócił uwagę na to, że wywodząca się z myśli oświeceniowej zasada użyteczności
w ocenie sprawiedliwości systemu podatkowego w znacznej mierze uległa dezaktualizacji. Zakładała ona bowiem,
że sprawiedliwość podatkowa jest bezpośrednio związana ze zdolnością podatkową, a zatem jednostka powinna
wspomagać rządzących w takim zakresie, który odpowiada uzyskiwanym przez nią korzyściom ze strony państwa.
Owa „stara” zasada użyteczności była przedmiotem krytyki
z dwóch powodów – trudności z pomiarem korzyści otrzymywanych przez podatnika od państwa oraz bezzasadności
odwoływania się do niej w państwach opiekuńczych. Nowa,
postulowana przez Dodge’a, zasada użyteczności wydaje się
być wolna od tych niespójności. Jest ona bowiem oparta
na założeniu, że prawidłową miarą korzyści uzyskiwanych
przez podatnika ze strony państwa jest jego dobrobyt ekonomiczny, czyli zdolność do radzenia sobie w warunkach
gospodarki rynkowej, za której sprawne funkcjonowanie
odpowiada rząd, zapewniając bezpieczeństwo, praworządność i infrastrukturę (Dodge 2004-2005). Koncepcja
Josepha M. Dodge’a łączy w ten sposób dwa najpopularniejsze ekonomiczne ujęcia sprawiedliwości podatkowej
- teorię ekwiwalencji (benefit) oraz teorię zdolności płat-

Elżbieta Sanecka - Sprawiedliwość czy równość...

niczej (ability-to-pay). Pierwsza z nich zakłada, że podatki
stanowią opłatę za otrzymane od państwa świadczenia,
a zatem mają charakter ekwiwalentny. Jak zauważa Andrzej Gomułowicz (Gomułowicz 1995), teoria ekwiwalencji
we współczesnej praktyce podatkowej straciła na znaczeniu, ponieważ nie może zostać przetransformowana na
realnie funkcjonujące zasady opodatkowania. Dlatego też
zdecydowana większość teoretyków odwołuje się do teorii
zdolności płatniczej, zgodnie z którą obowiązek podatkowy
wywodzi się z faktu przynależności państwowej, a zatem
podatnik winien wnosić ,,sprawiedliwą cześć’’ dla sfinansowania kosztów działalności państwa. W rezultacie jako
sprawiedliwe uznawane jest takie opodatkowanie, w przypadku którego ciężar podatkowy odpowiada określonym
formalnym zasadom równości, na przykład indywidualnej
korzyści utraconej w wyniku opodatkowania.
Analizując pojęcie sprawiedliwości systemu podatkowego, istotne wydaje się jednak nie tylko odwołanie do
teorii ekonomicznych nawiązujących do zasady użyteczności świadczeń dostarczanych przez państwo. Badania
dotyczące sprawiedliwości podatków w znacznej mierze
koncentrują się na porównywaniu sprawiedliwości subiektywnej ze sprawiedliwością obiektywną. Jak zauważa
Tomasz Zaleśkiewicz (Zaleśkiewicz 2011), o ile analiza subiektywnych ocen jest domeną badań psychologicznych,
o tyle problem obiektywnej sprawiedliwości systemu podatkowego przynależy do obszaru zainteresowania nauk
ekonomicznych. W ramach wspomnianego modelu ekonomicznego badacze najczęściej wyróżniają zasadę sprawiedliwości pionowej, zgodnie z którą osoby o równych dochodach, otrzymujące ze strony państwa podobne korzyści,
powinny być w ten sam sposób opodatkowane oraz zasadę
sprawiedliwości poziomej dotyczącą opodatkowania osób
osiągających różne dochody. O ile pierwsza z nich zazwyczaj
nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle druga jest przedmiotem niesłabnącej debaty w obszarze nauk ekonomicznych.
Zakłada ona bowiem konieczność odpowiedzi na pytanie,
czy i w jakiej wysokości bogatsi powinni płacić większe podatki? Czy zastosowany powinien być zatem liniowy (proporcjonalny) czy też progresywny system opodatkowania? W rezultacie ocena systemu podatkowego w oparciu
o zasadę sprawiedliwości pionowej jest w znacznej mierze
uzależniona od światopoglądu i orientacji politycznej, co
sprawia, że w tym przypadku pogląd obiektywny wydaje
się zgodny z poglądem subiektywnym.

Sprawiedliwość opodatkowania
– perspektywa psychologiczna
Skoro podstawą oceny sprawiedliwości systemu podatkowego jest subiektywna opinia jednostki, nasuwa się pytanie, czy percepcja wymiany z rządem nie będzie inna w odniesieniu do danej osoby i całego społeczeństwa? Czy obraz
pożądanej dystrybucji dóbr i usług nie zmienia się wraz ze
zmianą perspektywy społecznej na indywidualną? Czy ogólna, abstrakcyjna ocena poziomu usług świadczonych przez
państwo na rzecz całego społeczeństwa nie będzie wyższa
od konkretnej oceny dotyczącej korzyści osiąganych przez
konkretną osobę? Jak zauważa Krystyna Nizioł, takie zjawisko jest powszechne, a stosownie odmiennych standardów
w odniesieniu do siebie i innych przy ocenie sprawiedliwości systemu podatkowego sugeruje, że prawdopodobnie
część (o ile nie większość) podatników zawsze będzie postrzegać niektóre podatki jako niesprawiedliwe. Zwłaszcza
podatki bezpośrednie (w tym dochodowe), których ciężar
jest bardziej dotkliwy dla podatnika, ponieważ nie mogą
być one przerzucane na inne podmioty, subiektywnie postrzegane są jako bardziej niesprawiedliwe (Ostaszewski
2008).
Jednak władza publiczna nie jest bezradna wobec
problemu przerzucalności obciążeń podatkowych na inne
podmioty. Podniesienie świadomości podatkowej wśród
obywateli sprzyja pozytywnej ocenie sprawiedliwości poszczególnych skal podatkowych. Potwierdza to między
innymi quasi-eksperyment przeprowadzony przez Knuta
Eriksena i Larsa Allena, w którym uczestniczyły dwie grupy
studentów. Pierwszą grupę (kontrolną) stanowili studenci, którzy jako przedmiot kursu wybrali marketing, a drugą
(eksperymentalną) studenci, którzy wybrali zajęcia z prawa podatkowego. Badania pokazały, że dostarczona wiedza
fiskalna silnie wpływała na percepcję podatków, co przyczynia się między innymi do tego, że system podatkowy
oceniany jest jako sprawiedliwszy (Niesiobędzka 2004). Na
znaczenie kształtowania świadomości podatkowej w społeczeństwie zwróciła również uwagę Małgorzata Niesiobędzka (Niesiobędzka 2006b). Wyniki przeprowadzonych przez
nią badań pokazały, że przede wszystkim podatki bezpośrednie (w tym podatek dochodowy od osób fizycznych)
są obecne (identyfikowalne) w odbiorze społecznym. Zaś
świadomość podatkowa koreluje dodatnio z poziomem
wykształcenia. Dlatego też tak istotna wydaje się edukacja
podatkowa jako jeden z czynników modyfikujących percepcję sprawiedliwości systemu podatkowego.
Zdaniem Tomasza Zaleśkiewicza (Zaleśkiewicz 2011)
właśnie brak znajomości zasad funkcjonowania różnych sys7
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temów podatkowych przyczynia się do tego, w jaki sposób
ludzie oceniają stawki podatkowe. Gdy są pytani wprost
o stawki podatkowe, wówczas preferują system progresywny. Natomiast w sytuacji, gdy badacz stosuje metody
pośrednie (na przykład prosząc osoby badane o obliczenie
wysokości podatków ich zdaniem sprawiedliwych dla różnych wielkości dochodów), wówczas większość ocenia system liniowy jako bardziej sprawiedliwy. Rezultat ten może
być związany z tym, że ludzie są przeświadczeni o tym, że
bogatsi powinni płacić wyższe podatki i jednocześnie nie
dostrzegają, że postulat ten jest już spełniony w przypadku
podatku liniowego.
Wyniki badań prowadzonych w obszarze psychologii
ekonomicznej tym samym zdają się sugerować, że podatki
muszą być nie tyle sprawiedliwe (w sensie bezwzględnym,
absolutnym), co raczej powinny być postrzegane jako sprawiedliwe przez społeczeństwo. A zatem rządzący mogą
świadomie kształtować indywidualną ocenę prowadzonej
polityki fiskalnej wśród obywateli poprzez podnoszenie
poziomu wiedzy i świadomości podatkowej, edukację ekonomiczną i wpływanie na opinię publiczną, a także takie
konstruowanie systemu podatkowego, w którym przeważają przede wszystkim podatki cechujące się niskim poziomem zauważalności, czyli podatki pośrednie (Gomułowicz,
Małecki 2004). Jednak tego rodzaju oddziaływania władzy
publicznej na społeczeństwo mogą budzić wątpliwości
i obawy, ponieważ niebezpiecznie zbliżają się one do manipulacji.
Subiektywna ocena sprawiedliwości podatkowej stanowi jeden z czynników decydujących o dokonywanych
przez jednostkę wyborach podatkowych – podjęciu decyzji
o płaceniu podatków czy też uchylaniu się od obowiązku
podatkowego. Unikanie płacenia podatków, jako reakcja
na obciążenia podatkowe, ma miejsce, gdy podatnicy są
przekonani, że władza fiskalna traktuje ich nieuczciwie,
a sam system podatkowy skonstruowany jest w niesprawiedliwy sposób (Zaleśkiewicz 2011). Tym samym w kształtowaniu się moralności podatkowej istotną rolę odgrywa
subiektywna ocena proceduralnej i dystrybucyjnej sprawiedliwości systemu podatkowego. Pierwsza z nich ma
miejsce, gdy podatnicy żywią przekonanie, że administracja państwowa traktuje ich sprawiedliwie i z szacunkiem.
Natomiast sprawiedliwość dystrybucyjna kształtuje się pod
wpływem postrzeganej sprawiedliwości pionowej oraz poziomej podatków i odnosi się do oceny własnych obciążeń
w porównaniu z osobami o zbliżonych lub innych dochodach. W rezultacie przeświadczenie o tym, że obowiązujące stawki podatkowe pozwalają na właściwe rozłożenie
obciążeń podatkowych w społeczeństwie, a urzędy kontroli
skarbowej są uczciwe i przyjazne obywatelom, przekłada
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się na mniejszą akceptację oszustw finansowych (Niesiobędzka 2009). Na pozytywną percepcję władzy fiskalnej,
a co za tym idzie kształtowanie się moralności podatkowej,
ma również wpływ sama konstrukcja systemu podatkowego. Nadmierna złożoność prawa podatkowego sprawia, że
ludzie nie czują się kompetentni w sprawach podatkowych
i tracą zainteresowanie systemem podatkowym, postrzegając podatki jedynie jako niepotrzebne obciążenie, przymus
ze strony władzy publicznej (Kirchler 2007).
Istotną rolę w kształtowaniu się społecznego poczucia
sprawiedliwości odgrywa również to, że podatki w znaczący sposób ograniczają swobodę obywateli przy podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu zarządzania własnymi
środkami pieniężnymi. To ograniczenie wzbudza zazwyczaj
opór psychiczny (określany mianem reaktancji) i może spowodować, że postawy wobec płacenia podatków staną się
negatywne. Ustawodawca, konstruując rozwiązania prawne
w zakresie podatków, powinien zatem pamiętać, że istnieje
związek między postrzeganiem podatków jako sprawiedliwych a ich rzetelnym płaceniem. Zazwyczaj ludzie uznający
system podatkowy za sprawiedliwy wypełniają swoje zobowiązania wobec skarbu państwa, rzadziej korzystają z luk
w prawie lub nielegalnych form ucieczki przed opodatkowaniem (Niesiobędzka 2006a).

Sprawiedliwość a równość opodatkowania
Choć postulat sprawiedliwości podatkowej subiektywnej uwzględnia indywidualną perspektywę podatnika, to z punktu widzenia władzy publicznej najważniejsze
jest spełnienie zasady sprawiedliwości obiektywnej. Jej
rozumienie zmieniało się wraz z rozwojem myśli ekonomicznej, ewoluując od zasady równości obciążenia podatkami (w drodze powszechnego i proporcjonalnego
opodatkowania dochodów, które obywatele uzyskują pod
opieką państwa) w ujęciu Adama Smitha poprzez postulat
Adolph’a Wagnera (uzasadniający celowość progresji podatkowej ze względu na wymagania sprawiedliwości opodatkowania) po kryteria ekwiwalentności (opartej na zasadzie sprawiedliwości dystrybucyjnej), sprawiedliwości
społecznej i zdolności opodatkowania (Denek, Sobiech,
Wolniak 2005).
Współcześnie, w nawiązaniu do tych zasad, mówi się
o sprawiedliwości poziomej (która polega na nakładaniu takiego samego obciążenia podatkowego na podmioty znajdujące się w takiej samej sytuacji, czyli mające taką samą
zdolność płatniczą) i pionowej (przejawiającej się w różnym
traktowaniu pod względem podatkowym podmiotów znajdujących się w różnych sytuacjach, a więc mających różną
zdolność płatniczą). Przy czym postulat zdolności podatko-
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wej (dochodowej) bezpośrednio nawiązuje do zasady równości ofiar Johna Stewarta Milla, zgodnie z którą podatnik
osiągający taki sam dochód powinien poświęcić na rzecz
wspólnoty (czyli państwa) identyczną korzyść. Poglądy J. S.
Milla stały się inspiracją dla Francisa Y. Edgewortha, który
opierając się na koncepcji krańcowej użyteczności dochodu podatnika stwierdził, że podatki powinny być nakładane
w taki sposób, aby dochód po opodatkowaniu był równy
w takim stopniu, w jakim jest to tylko możliwe. Naturalną
konsekwencją tak rozumianej sprawiedliwości podatkowej
jest postulat stosowania skal podatkowych o silnej progresji
(Owsiak 2005). Jednak wyższe opodatkowanie bogatszych
członków społeczeństwa wydaje się dyskusyjne, zwłaszcza
że sztuczne ograniczanie zróżnicowania dochodowego po
opodatkowaniu może budzić poczucie niesprawiedliwości
wśród niektórych członków społeczeństwa, sprzyjając tym
samym ucieczce od podatków, w tym w skali międzynarodowej. Może zatem korzystniejsze dla gospodarki i słuszniejsze jest wprowadzenie podatku liniowego, tak jak postulują przedstawiciele nurtów liberalnych i neoliberalnych
w ekonomii? Ujednolicenie stawek podatkowych w obrębie
poszczególnych państw może przecież sprzyjać wyeliminowaniu nieuczciwej konkurencji podatkowej stosowanej
przez kraje określane mianem rajów podatkowych. W ten
sposób sprawiedliwość podatkowa miałaby (w pewnym zakresie) szerszy, ponadnarodowy charakter.
Rozumienie sprawiedliwości podatkowej w kategoriach sprawiedliwości społecznej i zdolności opodatkowania
wskazuje na jej ścisły związek z równością i powszechnością
opodatkowania. O powszechności opodatkowania można
mówić w ujęciu szerokim, czyli w odniesieniu do podatków
w ogóle i w ujęciu wąskim, ograniczonym do poszczególnych podatków. Powszechność opodatkowania w ujęciu
szerokim wyraża się w postulacie, zgodnie z którym wszyscy
powinni łożyć na pokrywanie wspólnych potrzeb i w granicach wyznaczonych tymi potrzebami, w takim stopniu,
w jakim określają to ustawy podatkowe. W wąskim ujęciu
powszechność odnosi się do danego podatku i jest oceniania ze względu na rodzaj podatku oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy (Koperkiewicz–Mordel at al 2003).
Reguła powszechności zakładająca, że każdy podatnik dysponujący określonymi zasobami powinien ponosić ciężary
podatkowe bez względu na swoją indywidualną sytuację
wydaje się stać w sprzeczności z postulatem sprawiedliwości podatkowej (Famulska, Znaniecka 2003). Ponadto, zasada ta wyklucza istnienie różnego rodzaju preferencji podatkowych, co też wydaje się dyskusyjne (Ziółkowska 2005).
Brak zwolnień i ulg podatkowych przeczy wszak zasadzie
sprawiedliwości społecznej, a ta uznawana jest często za
jeden z podstawowych postulatów polityki fiskalnej w wie-

lu krajach. Preferencje podatkowe kierowane są przecież
nie tylko do najbogatszych członków społeczeństwa – służą
również osobom mniej zamożnym, w istotny sposób podnosząc poziom dochodów.
Natomiast pojęcie równości - czy też względnej, relatywnej równomierności opodatkowania, w literaturze
anglosaskiej określane słowem equity, zgodnie z którym
ciężary podatkowe powinny być rozłożone równomiernie
na wszystkich podatników - poprzez swoją niejasność i niedookreśloność wydaje się budzić wiele wątpliwości. Przede
wszystkim trudno określić kryteria równości. Przyjmuje się,
że realizacja tej zasady może zachodzić na wiele różnych
sposobów: przykładowo poprzez obciążenie podatników
proporcjonalnie do ich dochodów czy też w drodze rozłożenia ciężaru opodatkowania odpowiednio do zdolności
płatniczej podatników (Owsiak 2005). Trudności w zdefiniowaniu terminu równości to jednak nie jedyne niejasności dotyczące tej zasady. Analizując pojęcie równomierności opodatkowania, nasuwa się pytanie, czy problematyka
równości w prawie podatkowym ogranicza się jedynie do
zagadnienia równości podatkowej i czy może być z równością podatkową utożsamiana? Wydaje się, że jest to pojęcie
szersze, a zatem sprawiedliwy system podatkowy powinien
być sprawiedliwy nie tylko w kwestii rozłożenia ciężaru
podatkowego pomiędzy poszczególnych członków społeczeństwa, ale także zgodny z poczuciem praworządności
obywateli w momencie nakładania, wymierzania i poboru
podatku. A zatem z punktu widzenia jednostki dla oceny
słuszności prowadzonej przez państwo polityki podatkowej
istotne są takie – z pozoru nie odnoszące się do istoty problemu – czynniki jak: zastosowane reguł wymaganych przy
uchwalaniu prawa podatkowego (na przykład odpowiednio długiego czasu vacatio legis), obowiązek prowadzenia
skomplikowanej dokumentacji lub częstego wypełniania
deklaracji, a nawet poniżające traktowanie przez urzędników skarbowych (Biernal 2008).
Przyjęcie reguły możliwości płatniczych w odniesieniu
do zasady równości wymaga określenia, czym zmierzyć
możliwości płatnicze oraz według jakich kryteriów je różnicować. Choć w teorii finansów wyróżnia się trzy propozycje
miar zdolności płatniczych: dochód, konsumpcję i majątek,
to każda z nich ma pewne wady (Grądalski 2006). Podstawowe ograniczenie dotyczące ich stosowania związane jest
z tym, że za wyborem tego typu wskaźników przemawiają głównie względy techniki opodatkowania i dostęp do
niezbędnych informacji. Tymczasem to, że dochód, konsumpcję i majątek najłatwiej zmierzyć, wcale nie świadczy
o tym, że są one optymalnymi miarami z punktu widzenia
sprawiedliwości podatkowej. Idealną (a więc również nieosiągalną) formą podatku mógłby być natomiast podatek
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ujednolicony – wolny od zarzutu niesprawiedliwości i wadliwego funkcjonowania. Na przestrzeni wieków teoretycy
konstruowali różne modele „dobrego podatku”, proponując
między innymi ujednolicony podatek powszechny od gruntu, od wydatków czy od energii. Wszystkim ich pomysłom
towarzyszyło nieodmiennie przekonanie o konieczności dokonania rzeczywistej kategoryzacji podatników, co pozwalałoby na precyzyjne dostosowanie stawki do możliwości
podatkowych każdego obywatela, a także zapobiegałoby
przerzucaniu ciężarów podatkowych na inne podmioty, co
dzięki wyeliminowaniu dużej liczby podatków pozwalałoby
na nadanie podatkom charakteru świadczenia powszechnego i uniwersalnego (Bouvier 2000).
Istnienie utopii podatkowych może zatem sugerować,
że sama idea podatku sprawiedliwego jest niemożliwa do
zrealizowania w obecnych warunkach społecznych, ekonomicznych i politycznych. Chęć zwiększenia liczby stawek
podatkowych (w skrajnym przypadku ich granicę stanowiłaby liczba podatników) przeczy zasadzie efektywności
systemu fiskalnego. Zaś pomiędzy mierzalnymi i obiektywnymi celami alokacyjnej efektywności a subiektywnymi,
względnymi postulatami redystrybucyjnej sprawiedliwości istnieje swego rodzaju zamienność (trade off). Wydaje się więc, że niemożliwe jest wyznaczenie konkretnego
wariantu opodatkowania, który byłby optymalny z punktu
widzenia sprawiedliwości podatkowej. Jednak kryterium
oceny stopnia preferencji społecznych co do wielkości akceptowanych nierówności w podziale dochodów przynosi koncepcja społecznej funkcji dobrobytu. Zgodnie z nią
o kształcie społecznej funkcji dobrobytu decyduje leżący
u jej podstaw system wartości ustalany w procesie wyboru publicznego (Grądalski 2006). W związku z tym nasuwa
się wniosek, że w obrębie różnych państw, środowisk politycznych, grup społecznych, a nawet rodzin sprawiedliwość
podatkowa może być odmiennie rozumiana, a zatem samo
kryterium sprawiedliwości obiektywnej może być traktowane jako swego rodzaju postulat ideologiczny, utopia, forma
mniej lub bardziej wybujałej fantastyki podatkowej, a nie
kategoria absolutna. Wniosek ten wynika w równej mierze
z niemożności zastosowania w pełni sprawiedliwej techniki
podatkowej (w związku z ograniczeniami, jakie pojawiają
się w sytuacji realizacji reguły efektywności), co z samego
charakteru pojęcia sprawiedliwości.
Jednak pojęcie sprawiedliwości w odniesieniu do podatków nie może odnosić się tylko do równego rozłożenia
ciężarów podatkowych. Z punktu widzenia poszczególnych
członków społeczeństwa istotne może być także to, kto ma
decydować o tym, że rozkład dochodów i nakładane obciążenia podatkowe są sprawiedliwe lub niesprawiedliwe.
Podatnicy, odnosząc się do problemu słuszności podatku,
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biorą zatem również pod uwagę takie aspekty jak nałożenie podatku przez władzę ustawodawczą i uzasadnienie
podstawy podatku, czyli jego celu (Lipowski 2004). Brak
akceptacji podatków w systemie wartości jednostki może
być uwarunkowany zwłaszcza rolą i pozycją państwa w stosunku do obywateli. Państwo wyzysku, realizujące wrogie
cele wobec społeczeństwa, posługujące się podatkami jako
narzędziem ucisku w naturalny sposób budzi bowiem negatywne reakcje wśród obywateli. Ponadto, system podatkowy służący jedynie interesom określonej klasy społecznej zaprzecza zasadom równości i powszechności (Wilkin
2012). Co więcej, poczucie niesprawiedliwości związanej
z nałożeniem podatków może też dotyczyć państwa demokratycznego, co podkreśla teoria wyboru publicznego,
wskazując, że decyzje polityczne podejmuje grupa polityków - mniejszość wybrana przez większość. Jednak nawet
realizacja postulatów wysuwanych przez 51% społeczeństwa pociąga za sobą niezadowolenie pozostałych 49%
głosujących. Również władza publiczna, która przeznacza
środki pochodzące z podatków na nieetyczne cele, takie
jak: agresja militarna, finansowanie terroryzmu, prześladowanie mniejszości narodowych lub marnotrawi uzyskane
dochody publiczne (na przykład dostarczając dobra publiczne niskiej jakości) uznawana jest przez społeczeństwo za
niesprawiedliwą. W takiej sytuacji próby obejścia prawa
podatkowego wydają się moralnie uzasadnione (Buchanan
1997).
Jednak nawet w państwie demokratycznym obywatele mogą uznawać niewywiązywanie się z obciążeń na
rzecz władzy fiskalnej za moralnie uzasadnione. Dzieje się
tak zwłaszcza wtedy, gdy obowiązujące przepisy prawne
nie mają zdaniem podatników charakteru bezstronnych,
a prowadzona polityka fiskalna wydaje się niesprawiedliwa.
Zasada sprawiedliwości (zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej) ma bowiem fundamentalne znaczenie dla określenia moralnie akceptowalnych granic opodatkowania.
Jedynie dzięki takiemu nałożeniu ciężarów podatkowych,
które odbywa się według przyjętych przesłanek, reguł i zasad, a nie stanowi swego rodzaju fiskalnej samowoli lub
fiskalnego nihilizmu, możliwe jest zabezpieczenie interesu
fiskalnego państwa. I tak, zasada sprawiedliwości obiektywnej zakłada równomierne rozłożenie ciężarów podatkowych
w sposób, który bierze pod uwagę zdolność opodatkowanego do poniesienia tego ciężaru, czyli uwzględnia zdolność
podatkową podatnika. Zgodnie z tym, właściwą podstawą
opodatkowania powinien być dochód podmiotu. Postulat
sprawiedliwości podatkowej subiektywnej uwzględnia natomiast perspektywę podatnika i to, że niektóre podatki
postrzega on jako niesprawiedliwe (Nizioł 2007).
Ogólnie rzecz biorąc, sprawiedliwe rozłożenie ciężaru
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podatkowego między podatników, a także określenie granic
skutecznego opodatkowania (wyznaczonych z jednej strony przez potrzeby finansowe władzy publicznej, a z drugiej
strony przez zdolność płatniczą podatników) stanowią istotę racjonalnej polityki podatkowej. Akceptacja społeczna
dotycząca rozłożenia ciężarów podatkowych jest bowiem
podstawowym warunkiem wydajności systemu fiskalnego
oraz gwarantem braku tolerancji wśród obywateli dla zjawiska ucieczki od podatków (Nizioł 2007). Co do zasady, może
być ona zbudowana jedynie na właściwej legitymizacji aktywności państwa w życiu społecznym i gospodarczym.
Złe i nieakceptowane uzasadnienie dla poboru podatków
zwiększa obszar „szarej strefy”, nasila zjawisko ucieczki od
podatków, a także stanowi źródło potencjalnych konfliktów
między władzą publiczną a podatnikiem (Grądalski 2006).

Podsumowanie
Reasumując, w literaturze przedmiotu często podkreśla się, że pojęcie sprawiedliwości podatkowej ma charakter względny, stanowi swego rodzaju postulat teoretyczny, utopię, a nie mierzalną wielkość. Wszelkie próby jego
uściślenia i skwantyfikowania podejmowane na gruncie
ekonomii czy teorii finansów skazane są więc na porażkę.
Termin sprawiedliwość przynależy bowiem raczej do zbioru
pojęć etycznych, czy też prawnych bądź psychologicznych,
a więc niejako z założenia jest wieloznaczny. Tymczasem
na gruncie nauk ekonomicznych w coraz większym zakresie poszukuje się kategorii ilościowych, a nie jakościowych.
Chęć racjonalizacji rozwiązań podatkowych, wyboru optymalnej formy realizacji polityki fiskalnej skutkuje powstawaniem kolejnych teorii ujednoliconego podatku i reform
w zakresie prawa podatkowego. Choć ich celem ma być
usprawnienie funkcjonowania systemu fiskalnego, w wielu
przypadkach przyczyniają się one raczej do podniesienia
stopnia jego złożoności i skomplikowania. A to przekłada się
na postrzeganie przez obywateli obowiązujących podatków
jako niesprawiedliwych, co z kolei skutkuje zwiększeniem
zjawiska ucieczki od podatków. Powstaje błędne koło, a system podatkowy staje się „racjonalnie nieracjonalny”. Jedynym środkiem zapobiegawczym powstawaniu tego typu
sytuacji jest uświadomienie (nie tylko podatnikom, ale też
rządzącym), że zasady polityki fiskalnej są tylko pewnymi
ideami, które w praktyce nie zawsze mają przełożenie na
funkcjonowanie systemu podatkowego.
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Klastry a konkurencyjność
przedsiębiorstw
Clusters and Competitiveness
of Enterprises

Niniejsza praca ukazuje cechy charakterystyczne klastrów
i ich wpływ na kształt lokalnej przedsiębiorczości oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. W artykule opisano skutki efektów zewnętrznych generowanych w ich obrębie, a także wpływ klastrów
na kapitał społeczny, kapitał ludzki i innowacyjność. Zwrócono
uwagę na ogromną dynamikę tego zjawiska w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, jak i priorytetowe znaczenia przypisywane klastrom w ramach polityki przemysłowej Unii Europejskiej.
W podsumowaniu stwierdzono, że tylko klastry, które osiągnęły pewną masę krytyczną w postaci odpowiedniej liczby i cech
podmiotów składowych, mają szansę wywrzeć istotny, korzystny
wpływ na lokalną przedsiębiorczość.

Wstęp
W wielu regionach świata wysoka konkurencyjność regionalnej gospodarki i poszczególnych rodzajów wytwórczości związana jest z występowaniem specyficznych form
aglomeracji i współdziałania podmiotów gospodarczych
(DTI 2004). Spostrzeżenie to zrodziło powstanie szerokiego nurtu badań nad całokształtem kontaktów firmy z otoczeniem, próbującym wyjaśnić istotę tego zjawiska, wśród
których klastry są jedną z istotniejszych koncepcji. Fundamentalnym jej założeniem jest konstatacja, iż geograficzna
aglomeracja określonych rodzajów wytwórczości tworzy
środowisko społeczno-gospodarcze, które wieloaspektowo
sprzyja konkurencyjności.
W Polsce, w ostatnich kilku latach, idea klastrów rozwija się niezwykle dynamicznie, zarówno w wymiarze badawczym, jak i praktycznym.1 Niemniej jednak większość
z prowadzonych badań koncentruje się na analizie zjawiska
klastrów m.in. w perspektywie kształtowania polityki innowacyjnej i rozwoju poszczególnych branż, narzędzi rozwoju
1
Według raportu European Cluster Observatory (ECO) Star Clusters in
Poland, zidentyfikowano 246 skupień o charakterze klastrowym, Center
for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics, April
2011 (www.clusterobservatory.eu). Według danych IBnGR w 2010 r. zidentyfikowano także ponad 170 inicjatyw klastrowych, będących administracyjną formą integracji, mobilizacji i komunikacji grupy podmiotów
funkcjonujących w klastrze.
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Even though a conscious clustering has been present in Poland only for a few years, it is undergoing a dynamic development. It seems to be a promising inspiration for the effective
application of clusters for the improvement of local enterprises
and the development of their competitiveness. Nevertheless, it
should be emphasized that only exceeding of the certain critical
mass in the form of sufficient number of economic entities and
resources will allow for deriving of real profits. Most of all, it not
only stimulates the growth of innovations and creation of new
enterprises and workplaces, but it also stimulates the growth of
locally accumulated human and social capital.

regionalnego, identyfikacji i analizy perspektyw rozwoju
poszczególnych klastrów bądź analizy rozwoju klasteringu ograniczonej głównie do inicjatyw klastrowych. Wiele
z badań porusza zazwyczaj jednocześnie kilka z powyższych
zagadnień. Tylko nieliczne mają charakter monografii poruszającej głębiej problematykę wpływu dojrzałych klastrów
na konkurencyjność przedsiębiorstw, nie tylko w wymiarze
teoretycznym, lecz i empirycznym.2 Literatura zagraniczna w tym obszarze jest bogata, jednak odzwierciedla inne
uwarunkowania społeczno-gospodarcze, stąd wypracowane przez nie paradygmaty koncepcji klastra i jego wpływu
na konkurencyjność przedsiębiorstw nie mogą być bezkrytycznie przyjmowane za właściwe dla uwarunkowań krajowych. Istniejąca luka badawcza w tym obszarze, być może
wynika głównie z konsekwencji krótkiej tradycji świadomego, celowego klasteringu w Polsce. Niniejszy artykuł ma na
celu zaprezentowanie samej koncepcji, a także najważniejszych, o uniwersalnym charakterze wniosków płynących
z pierwszych badań krajowych klastrów. Jednocześnie autor stawia tezę, iż tylko klastry zrodzone na podbudowie
historycznie ukształtowanych, lokalnych tradycji danej wytwórczości mają realne szanse na wywarcie istotnego, długoterminowego, pozytywnego wpływu na konkurencyjność
2
Do wyjątków należą m.in. następujące monografie: Szultka St., red.,
(2004) Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, Gdańsk: IBnGR; Gorynia
M., Jankowska B., (2008) Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internalizacja przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
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przedsiębiorstw w ich skład wchodzących, stąd też i same
działania wspierające ich rozwój powinny być wiązane
głównie z już stosunkowo dojrzałymi strukturami.

Klastry, geneza i główne
założenia koncepcji
Klastry (klastery czy też grona przedsiębiorczości) jako
jeden z typów gospodarczego środowiska sieciowego to
według klasycznej już definicji Michaela E. Portera geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm
działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi
instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych), konkurujących między sobą, ale także współpracujących (Porter 1990). Z kolei
Stuart A. Rosenfeld klastrem określa geograficzne skupisko
firm podobnych, powiązanych bądź komplementarnych,
funkcjonujących na lokalnym rynku pracy, świadczących
sobie komplementarne usługi i korzystających z wyspecjalizowanych dostawców i wspólnej infrastruktury, przed którymi pojawiają się podobne szanse i zagrożenia (Rosenfeld
1997). Współczesny rozwój koncepcji klastrów zrodził się na
podbudowie teorii opisujących różnorodne, lecz zarazem
powiązane zjawiska gospodarcze, takie jak (Porter 2001):
ekonomika aglomeracji, powiązania wstecz i w przód, geografia społeczna, ekonomika miast i regionów, nauka o regionach, okręgi przemysłowe, branże i strefy wzrostu oraz
sieci społeczne, narodowe systemy innowacji.
Pomimo bogatych fundamentów teoretycznych, można wskazać empiryczne, rdzenne cechy klastrów (Gorynia,
Jankowska 2008):
• bliskość geograficzna – w celu wystąpienia pozytywnych efektów przenikania i korzystania z tych samych
zasobów firmy-uczestnicy klastra powinni znajdować
się odpowiednio blisko siebie;
• powiązania i specjalizacja – aktywność firm powinna
być oparta o wspólny cel i pokrewny, często komplementarny przedmiot działalności, aby móc w sposób
znaczący czerpać korzyści z geograficznej bliskości i interakcji (także o cechach zarówno kooperacji, jak i konkurowania ze sobą);
• liczba podmiotów – interakcje muszą zachodzić pomiędzy odpowiednio dużą liczbą uczestników (firm i instytucji), przekraczając tzw. masę krytyczną.
Zazwyczaj w literaturze przedmiotu podkreśla się dwa
kluczowe mechanizmy oddziaływania klastra na konkurencyjność przedsiębiorstw: efekty przenikania (spillovers
effects) oraz relacje pomiędzy podmiotami. Stąd etymolo-

gicznie wiązane są głównie z teorią aglomeracji oraz teorią
kosztów transakcyjnych. Wpływ korzyści aglomeracji określonego rodzaju działalności gospodarczej na pojedyncze
przedsiębiorstwo związany jest z czteroma głównymi źródłami, a zarazem poziomami oddziaływania (Gorynia, Jankowska 2008, wg Ohlin 1933):
• wewnętrzne korzyści skali związane z techniką produkcji lub funkcją produkcji pojedynczego przedsiębiorstwa;
• korzyści lokalizacji, które są przejawem wpływu branży
na pojedyncze przedsiębiorstwo;
• korzyści urbanizacji, które bazują na rozmiarze gospodarki w danym regionie i mają charakter zewnętrzny
w stosunku do branży i firm;
• powiązania pomiędzy branżami związane z wymianą
dóbr i bliskość do dostawców komponentów - redukujące ceny pozyskiwanych zasobów.
Korzyści te mają więc w zdecydowanym zakresie charakter zewnętrzny względem przedsiębiorstwa. Ich wielkość
i charakter jest pochodną komplementarności zasobów
otoczenia i związanymi z nimi efektami skali względem
potrzeb przedsiębiorstwa. Zewnętrzne zasoby związane
z dominującą, lokalną aglomeracją określonego rodzaju działalności gospodarczej, poprzez tworzenie efektów
zewnętrznych (external economies) spełniają rolę quasi
dóbr publicznych. Jak sugeruje Joseph E. Stiglitz „efekty
zewnętrzne można traktować jako swoistą odmianę nieczystych dóbr publicznych, ale i zarazem dobra publiczne
można uznać za skrajną postać efektów zewnętrznych” (Stiglitz 2004: 161). Zgodnie z założeniami koncepcji, wpływ
klastrów na konkurencyjność przedsiębiorstw jest niezwykle szeroki. Poczynając od pośredniego wpływu, poprzez
kreowanie lokalnego kapitału społecznego, poprzez bardziej bezpośredni wpływ w postaci lokalnej poprawy dostępności zasobów, zwłaszcza specjalistycznych, zarówno
o charakterze materialnym, jak i niematerialnym (Brodzicki,
Szultka 2002). Jak podkreśla wielu badaczy zagadnienia klastrów, tylko klastry osiągające pewną masę krytyczną w postaci niezbędnej liczby firm i innych instytucji tworzących
efekt aglomeracji mogą współtworzyć środowisko znacząco
sprzyjające przedsiębiorczości, a tym samym produktywności lokalnych zasobów (Andersson et al 2004).
Pomimo postępującego procesu globalizacji, Porter
wskazuje na pewien paradoks we współczesnej geografii
gospodarczej. Jak podkreśla, w gospodarce cechującej się
szybkim transportem, rozwiniętą komunikacją oraz stosunkowo łatwym dostępem do globalnych rynków, lokalizacja
ciągle pozostaje fundamentalnym czynnikiem konkurencji.
Podkreśla on, że zmiany w technice i konkurencji zmniejszy13
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ły znaczenie wielu tradycyjnych ról lokalizacji, gdyż dzięki
globalizacji wzrósł dostęp do standardowych nakładów,
oraz informacji i technologii. Jednak bardziej zaawansowane wymiary konkurencji i zasobów nadal są ograniczone
geograficznie, a są nimi, jego zdaniem: skupienia wysoko
wyspecjalizowanej wiedzy, instytucji, rywali, pokrewnych
przedsiębiorstw i wyrafinowanych klientów w określonym
regionie, np.: pod postacią klastrów (Porter 2001).
Z tego względu wyróżnić można cztery podstawowe,
współczesne, dynamiczne koncepcje postrzegania przestrzeni, a zarazem cechy obszarów, które przedsiębiorstwa
powinny uwzględniać, zwłaszcza podejmując decyzje o alokacji zasobów (Domański, Marciniak 2003: 131-132):
1. Jako miejsca narodzin technologii i innowacji;
2. Miejsca, w którym dokonywana jest koordynacja działalności gospodarczej i łącznik miedzy lokalnymi korzyściami zewnętrznymi i organizacyjnymi trajektoriami
firm;
3. Jako siedziba organów politycznych podejmujących decyzje, zdolnych do tworzenia i podziału zasobów oraz
reprezentowania władzy wobec przedsiębiorstw;
4. Miejsce, w którym niehandlowe współzależności powstają, wyrażają i rozwijają się, jednocześnie współzależności te pobudzają postęp technologiczny i organizacyjny podmiotów oraz sprzyjają koordynacji tych
działalności.

Oddziaływanie klastrów na konkurencyjność
przedsiębiorstw, uwarunkowania
budowy modelu
Jednym z pierwszych ekonomistów, który wprowadził
do polskiej literatury ekonomicznej pojęcie konkurencyjności jako stanu pewnych względnych cech przedsiębiorstwa
był Stanisław Flejterski, który zdefiniował ją jako zdolność
do projektowania, wytwarzania i sprzedawania towarów,
których ceny, jakość i inne walory są bardziej atrakcyjne
od odpowiednich cech towarów oferowanych przez konkurentów (Flejterski 1984). W podobnym tonie konkurencyjność postrzega Józef Misala (2008), który z kolei wiąże
ją z konkurencyjnością terytoriów sensu stricte, rozumianą
jako bieżącą zdolność do osiągania przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie danego kraju lub regionu
większych, lub porównywalnych korzyści z tytułu uczestnictwa w międzynarodowym podziale pracy z uzyskiwanymi
przez podmioty działające w porównywalnym otoczeniu
gospodarczym wskutek tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi produkcyjności wewnętrznych i zagranicznych mobilnych czynników wytwórczych. Konkurencyjność
przedsiębiorstw ma więc związek nie tylko z czynnikami en14

dogennymi, związanymi ściśle z samym przedsiębiorstwem,
lecz jest również funkcją cech danej lokalizacji jako środowiska społeczno-gospodarczego, ma więc związek z występowaniem czynników, które nie są zależne od przedsiębiorstwa, lecz wpływają na jego wzrost i rozwój (Plawgo 2007).
W literaturze przedmiotu wskazuje się zazwyczaj następujące korzyści płynące z klastrów dla gospodarki regionu,
w którym są zlokalizowane (Caputa, Szwajca 2010):
• tworzenie wysokiej, lokalnej kultury innowacyjności
i przedsiębiorczości;
• przyspieszenie transferu wiedzy oraz specjalistycznego
know-how do gospodarki regionu;
• zwiększenie mnogości konkurencyjnych rynków poprzez zagęszczenie rywali rynkowych;
• koncentracja i rozwój zasobów niezbędnych dla produktywnego prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
• poprawa wizerunku regionu;
• budowa sieci produkcji składających się z wyspecjalizowanych poddostawców, kooperantów i sprzedawców;
• zwiększenie eksportu lokalnych przedsiębiorstw oraz
atrakcyjności lokalizacyjnej regionu dla inwestycji pochodzących z innych regionów, jak i zagranicznych.
Rozpatrywanie wpływu klastra na konkurencyjność
przedsiębiorstwa wymaga podjęcia próby konceptualizacji
pojęcia „konkurencyjności przedsiębiorstwa”. Według Mariana Gorynii (2002) można ją rozpatrywać w trzech wymiarach (specyfikach funkcjonalnych) będących jednocześnie
jej zagregowanymi wyznacznikami:
1. Pozycji konkurencyjnej, czyli konkurencyjności wynikowej (rezultat walki konkurencyjnej);
2. Potencjału konkurencyjności, czyli konkurencyjności
zasobowej;
3. Strategii konkurencyjnej, czyli konkurencyjności czynnikowej (procesualnej, funkcjonalnej).
Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa jest to wynik
oceny przez rynek jego oferty rynkowej. Najbardziej podstawowymi i syntetycznymi miarami pozycji konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa jest jego udział w rynku, na
którym funkcjonuje oraz osiągnięta sytuacja finansowa
(Skawińska 2004). Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa może być rozumiany w wąskim i szerokim znaczeniu.
W wąskim znaczeniu potencjał konkurencyjny to wszystkie zasoby wykorzystywane lub możliwe do wykorzystania
przez przedsiębiorstwo. W szerszym znaczeniu potencjał
konkurencyjny przedsiębiorstwa obejmuje także takie obszary jak: kultura przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa, wizja strategiczna przedsiębiorstwa, wła-
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ściwy dla przedsiębiorstwa sposób zachowania się, proces
tworzenia strategii. Zasoby przedsiębiorstwa są kluczowe
dla jego konkurencyjności, gdyż w praktyce wyznaczają
pole manewru w otoczeniu społeczno-gospodarczym, ich
ilość determinuje możliwą skalę działania, zaś elastyczność
i mobilność możliwość zmiany pozycji przedsiębiorstwa
w otoczeniu (Gorynia, Jankowska 2008). Strategia konkurencyjna z kolei, to w uproszczeniu zbiór instrumentów
konkurowania składających się na cząstkowe strategie,
stosowane z myślą o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.
W skład instrumentów konkurowania wchodzą takie aspekty jak np. jakość, cena, opakowanie, reklama, szerokość
asortymentu, usługi posprzedażowe.
Badając zależność pomiędzy funkcjonowaniem
w strukturze klastra a konkurencyjnością przedsiębiorstwa
oraz próbując opracować model tej zależności Gorynia
(2007) stawia tezę, iż klaster wpływa bezpośrednio tylko
na potencjał konkurencyjny i strategię konkurowania, które
to dopiero w sposób pośredni oddziałują na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa będącą w tym przypadku zmienną o charakterze wynikowym. Próba analitycznego ujęcia
zależności konkurencyjności przedsiębiorstwa od klastra
wiąże się więc z koniecznością przyjęcia określonego wzorca postrzegania potencjału przedsiębiorstwa i jego strategii. Pomimo bogactwa teorii tego obszaru badawczego
można założyć, że generalnie w skład potencjału wchodzą
zasoby materialne i niematerialne, zaś samą strategię rynkową można utożsamiać z instrumentami konkurowania.
Marek J. Stankiewicz (2005) do zasobów niematerialnych
zalicza: kompetencje, relacje, systemy funkcjonalne, postawy, możliwości, natomiast w skład zasobów materialnych
kwalifikuje aktywa trwałe, finansowe oraz zapasy. Instrumenty konkurowania definiuje zaś jako środki świadomie
kreowane przez przedsiębiorstwo w celu pozyskania kontrahentów dla przedstawianej oferty rynkowej. W konsekwencji konkurencyjność jest pochodną cech dostępnych,
czyli realnych do wykorzystania zasobów, warunkujących
zakres i skuteczność stosowanych instrumentów konkurowania wchodzących w skład budowanych i realizowanych
strategii konkurencyjnych.

Klastry a synergizm pomiędzy
zasobami materialnymi i niematerialnymi
Rozważając wpływ klastra na konkurencyjność przedsiębiorstw i samych zasobów, należy zaznaczyć, że wpływ
ten jest wieloaspektowy i wielokierunkowy. Niejednokrotnie nie istnieje prosta zależność wyłącznego wpływu np.
zasobów materialnych klastra na zasoby materialne przedsiębiorstw czy też analogicznie zasobów niematerialnych

na zasoby niematerialne przedsiębiorstw. Dla przykładu
klaster kształtuje lokalny kapitał społeczny, który kształtuje
istotne cechy kapitału ludzkiego pod postacią dostępnej
lokalnie siły roboczej. Jednak charakter wpływu klastra na
kapitał społeczny wynika w dużej mierze z cech fizycznych
klastra. Okoliczności zewnętrzne skłaniające do zaufania,
to wg. Piotra Sztompki przede wszystkim bliskość fizyczna
we wspólnotach: „(…) Gdy jej członkowie są dla siebie nawzajem widoczni, to już sam ten fakt, zupełnie niezależnie
od jakichkolwiek agend egzekwujących odpowiedzialność,
skłania do konformizmu, zapobiegając nadużywaniu zaufania innych” (Sztompka 2007: 199-200); przyczyniając
się także do obniżki kosztów transakcyjnych, i szerzej, do
sprawniejszego funkcjonowania społeczeństw. Podobnie
lokalna pula dostępnych zasobów materialnych stanowi
fundament dla kreacji przedsiębiorczości i postaw proinnowacyjnych. Specyfika wzajemnych wielokierunkowych interakcji powoduje liczne trudności z przyporządkowaniem
kierunków wzajemnych oddziaływań i związanych z tym
zależności przyczynowo-skutkowych. Wskazuje jednocześnie jednak, iż środowisko klastra sprzyja harmonijnemu
rozwojowi i synergizmowi pomiędzy zasobami materialnymi i niematerialnymi.
Rozpatrując wpływ klastrów na zasoby przedsiębiorstw,
bezpośrednio w ich obszarze, bądź poprzez kreację i dostępność w otoczeniu, można je utożsamiać z grupą pięciu
zasobów i zarazem korzyści (Stawicki 2008):
1. Lokalny łańcuch podażowy
zwiększenie efektywności – szybszy dostęp, niższy koszt transportu;
2. Wyspecjalizowana siła robocza
wyższa produktywność;
3. Specjalistyczne usługi
szybszy i łatwiejszy
dostęp;
4. Możliwość wyboru dostawcy
niższy koszt,
wyższa jakość;
5. Duża liczba firm
możliwość wspólnych przedsięwzięć, pracy w sieciach.
Według Tomasza Brodzickiego i Stanisława Szultki istnieje wyjątkowa zgodność odnośnie oceny potencjalnych
korzyści, jakie dla konkurencyjności przedsiębiorstw, poprzez rozwój lokalnej, regionalnej czy też narodowej gospodarki, przynosi funkcjonowanie systemu produkcji typu
klastrowego. Efektywnie funkcjonujący klaster prowadzi do
(Brodzicki, Szultka 2002):
• wzrostu produktywności lokalnych firm ze względu na
dostęp do relatywnie tanich, wyspecjalizowanych czynników produkcji oraz różnorodnych nakładów wykorzystywanych w działalności produkcyjnej (Mariussen 2001);
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• przestrzenna bliskość podmiotów stymuluje i wspiera
•
•

•

ich innowacyjność, ułatwia także pozytywne naśladownictwo (benchmarking) (Marshal 1925; OECD 2000);
rozwijający się klaster charakteryzuje dynamiczny
wzrost liczby narodzin nowych firm, a także kreowaniem nowych miejsc pracy (Sternbnerg 2001);
powoduje również wiele efektów zewnętrznych: wzrost
dostępności specjalistycznych usług okołobiznesowych,
specjalistycznie wykwalifikowanej kadry, inwestycje
w infrastrukturę, zwiększenie dochodów ludności;
w określonych przypadkach klaster może stać się swoistym motorem rozwoju regionalnego, przykładem
mogą być klastry wysokotechnologiczne w Austin
(USA), Szkocji, brytyjskim Cambridge czy Penang (Malezja) (Voyer 1997).

W rodzimych uwarunkowaniach potencjalne korzyści z funkcjonowania podmiotów w klastrach, Bogusław
Plawgo i Magdalena Klimczuk (2009) łączą z siedmioma
obszarami:
1. Współdziałania gospodarczego, pomagającego przezwyciężyć ograniczoności zasobów własnych;
2. Innowacji i technologii, poprzez ich łatwiejszą absorpcję i lokalny rozwój;
3. Polityki władz, której skuteczność ma szansę być większa z uwagi na znaczny stopień jednorodności potrzeb
i oferty przedsiębiorstw z regionu klastra;
4. Ekspansji klastra, przyciąganie kolejnych inwestycji
i pracowników mających związek z dominującym profilem działalności,
5. Badana i rozwoju sieci, których konieczność przeprowadzania jest dostrzegana i ekonomicznie uzasadniona;
6. Współdziałania z instytucjami, specjalizacja klastra kreuje obraz i popyt na lokalne usługi okołobiznesowe;
7. Edukacji i szkoleń związanymi z zarówno dominującymi, jak i specjalistycznymi potrzebami firm w tym zakresie.
Według Rosenfelda (1997) przedsiębiorstwo chcące celowo wykorzystać środowisko klastra dla poprawy własnej
konkurencyjności powinno dokonać analizy jego komplementarności względem bieżących i przewidywanych potrzeb przedsiębiorstwa, w konsekwencji powinno znaleźć
odpowiedź na następujące kluczowe pytania:
1. B+R - czy istnieje dostęp do podmiotów B+R związanych z dominującą branżą?
2. Wiedza i umiejętności – czy wiedza i umiejętności siły roboczej
są dopasowane do potrzeb klastra, oraz czy siła robocza jest
świadoma specyfiki branży i przedsiębiorczości w jej obszarze?

16

3. Rozwój zasobów ludzkich – czy istnieje możliwość dokształcania pracowników i przygotowywania ich do
zmian technologicznych i organizacyjnych?
4. Bliskość dostawców – czy oferenci materiałów i komponentów do produkcji są zlokalizowani w pobliżu, na
ile zachodzą i jak szerokie są interakcje z dostawcami?
5. Dostępność kapitału – w jakim stopniu banki regionalne rozumieją potrzeby firm z klastra i czy oferują
one kapitał niezbędny do wykorzystywania szans rynkowych?
6. Dostęp do wyspecjalizowanych usług – czy istnieją lokalne instytucje publiczne działające jako centra rozwoju technologii, centra rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, organizacje publiczne oferujące wsparcie
internacjonalizacji ich działalności, czy są dostępne
usługi świadczone przez projektantów, prawników,
księgowych, itp. w kluczowych dla klastrów obszarach?
7. Producenci maszyn i urządzeń – czy w pobliżu funkcjonują firmy, które zajmują się produkcją maszyn,
urządzeń, oprogramowania wykorzystywanego przez
uczestników klastra, czy między producentami maszyn
a firmami z branży tworzącej rdzeń klastra występują
pozytywne interakcje, które wzajemnie sprzyjają ulepszeniom?
8. Siła powiązań – czy firmy kooperują i jak duże jest
natężenie tych działań, czy firmy dzielą się zasobami
i informacją, jak często wspólnie rozwiązują problemy?
9. Instytucje społeczne – czy funkcjonują regionalne zrzeszenia i stowarzyszenia branżowe, jak są liczne i aktywne, ilu mają członków?
10. Wspólna wizja i przywództwo – czy firmy zdają sobie
sprawę, że funkcjonują jako system i mają wspólną
wizję przyszłości oraz jednostki pełniące rolę liderów?
11. Przedsiębiorczość – ile powstaje nowych firm w klastrze, w jakim stopniu klaster przyciąga nowe firmy
i inwestycje z nimi związane?
12. Innowacje – jak szybko rozwija się i adaptuje nowe
technologie, jak szybko pojawiają się produkty na nich
oparte?
Cechy te składają się na regionalne efekty - korzyści
zewnętrzne. Jak uzasadnia Paul Krugman, regionalne korzyści zewnętrzne prowadzą do regionalnej koncentracji gałęzi
wytwarzających produkcję masową, a w dłuższym okresie
regionalny wpływ handlu staje się zazwyczaj kumulatywny
i samowzmacniający się. W konsekwencji, gdy jakieś miasto lub region stanie się ośrodkiem produkcji i eksportu,
wpływ aglomeracji daje temu ośrodkowi trwałe korzyści
w postaci niższych kosztów, co sprzyja dalszym inwesty-
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cjom i wyższym płacom, i działa jak mnożnik dochodowy
w tworzeniu dalszych korzyści skali (Krugman 1991). Uniwersalność tego zjawiska podkreśla także socjolog Anthony Giddens (2003), który stwierdza, że stosunkowo trwała
forma opozycyjnego układu - centrum/peryferie - związana
jest często z historycznym trwaniem w czasie pewnych zjawisk, związanych z tym, że podmioty, które zdobyły sobie
pozycję w centrum, zapewniają sobie jednocześnie kontrolę nad zasobami pozwalającymi im różnić się między sobą
i odróżniać się od podmiotów z peryferii, w konsekwencji
korzystają z rozmaitych form społecznego wyodrębnienia
dla podtrzymywania dystansu od innych. Przedsiębiorstwa
świadome określonych korzyści lokalizacyjnych, rozważając
decyzję o lokalizacji kolejnych inwestycji często wybierają
lokalizacje oferujące w ich ocenie najkorzystniejszy bilans
lokalnych niekorzyści i korzyści zewnętrznych, powodujący,
że maksymalnie wiele z kosztów ich działalności zostanie
przerzucone na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty (Dzionek-Kozłowska 2007). Przedsiębiorstwa
te, chociaż kierujące się egoistycznymi pobudkami, same,
poprzez konsekwencje własnego funkcjonowania w określonej lokalizacji mimowolnie wzbogacają pulę lokalnych
zasobów. Opisana powyżej zależność, w pewnych uwarunkowaniach, przypomina zjawisko tzw. „problemu gapowicza”, sugerując jego swoistą pozytywną formę. Przypomina
równocześnie wzniesione na wyższy poziom spostrzeżenie
- zasadę zawartą w znanej myśli Adama Smitha, wypowiedzianej w kontekście wątpliwości co do wzajemnej racjonalności popytu i podaży oraz cen z tego wynikających: „…
człowiek (…) myśli tylko o swym własnym zarobku, a jednak
w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna
ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie
zamierzał osiągnąć. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym
nie bierze udziału, nie zawsze na tym źle wychodzi. Mając
na uwadze swój własny interes człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza
służyć im rzeczywiście” (Smith 1954: 45-46). „Niewidzialna
ręka rynku” w konsekwencji wspierana jest, czy też w dużym stopniu zastępowana przez „wspólne” zasoby oraz sieci
formalnych i nieformalnych powiązań.

Wpływ klastrów na konkurencyjność
krajowych przedsiębiorstw – wyniki badań
Krajowe badania wpływu klastrów na konkurencyjność przedsiębiorstw nie są jeszcze dostatecznie bogate,
tym niemniej jednak warto zaprezentować wnioski z nich
płynące. Według badań struktur klastrowych przeprowadzonych przez Brodzickiego i Szultkę (2004) dotyczących

całego kraju i klastrów działających w zakresie działalności
high-tech i tradycyjnej, w obszarze ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw, rozpoznano następujące zależności i cechy:
1. Zdiagnozowano ogólny, znaczny opór przed zawiązywaniem, bądź pogłębianiem współpracy o charakterze kooperacyjnym pomiędzy przedsiębiorstwami i podmiotami otoczenia rynkowego; najważniejsze wskazywane
przeszkody (wskazywało na nie od 24 do 33% firm) to:
sprzeczność celów, brak zaufania do partnerów, brak
własnych środków na finansowanie współpracy, brak
potrzeby współpracy oraz obawa przed kradzieżą pomysłów;
2. Stwierdzono znaczną koncentrację wskazań na nowe
kontakty biznesowe dzięki obecności w klastrze – jednak nie w obszarze kooperacji (jw.), lecz w zakresie dostaw i sprzedaży produktów (60% wskazań), dostępu
do informacji o technologii (47%), lepszego dostępu
do nowych technologii (po ok. 25% wskazań), niższego
kosztu dostępu do informacji, szybszego rozwoju firmy
oraz niewielkiej obniżki ogólnych kosztów działalności
oraz wzrostu zaufania w biznesie;
3. Relacje z klientami i dostawcami są cenione niemal
równo, jeżeli chodzi o ich znaczenie dla pozyskiwania
potrzebnej wiedzy i informacji, jednocześnie są one
bardziej cenione niż współpraca z podmiotami B+R;
4. W zakresie współpracy z podmiotami B+R aż 73% podmiotów nie podejmuje takiej współpracy, za główną
przyczynę tego faktu 50% firm podaje jej wysoki koszt,
a ok. 30% wskazuje na niedopasowanie oferty tych instytucji do potrzeb przedsiębiorstwa; firmy high-tech
wyraźnie jednak są bardziej skłonne do takiej współpracy; spośród ogółu przedsiębiorstw, które podjęły
współpracę ok. 50% wskazuje, iż przyniosła ona szybszy
rozwój firmy, bądź poprawiła efektywność pracy nad
projektami, negatywną ocenę współpracy w tym obszarze wyraziło tylko ok. 6% z badanych firm;
5. W zakresie relacji z władzami lokalnymi ok. 70% firm
potwierdza ich istnienie, jednak w zdecydowanej mierze mają one charakter konieczny i płytki (generalnie
uwarunkowany koniecznością egzekwowania przepisów prawa) lub też mają one charakter relacji dostawca-nabywca; ok. 30% firm wymienia informacje i pozostaje w jakiejś formie dialogu z władzami, a ok. 20%
potwierdza aktywny udział w procesie rozwoju regionalnego, opartego na lokalnym partnerstwie;
6. Podsumowując wpływ samych interakcji na konkurencyjność firm potwierdziły się typowe wnioski płynące
z innych badań tego typu (np. badania innowacyjno-
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ści w Unii Europejskiej; Eurostat 2000) o dużej zależności poziomu interakcji od wielkości firm – większe
z nich cechują się większą skłonnością do współpracy,
podobna zależność występuje w powiązaniu z poziomem wykształcenia pracowników; firmy z sektorów
wiedzochłonnych cechowała większa skłonność do
współpracy. Zaobserwowano zależność zwrotną między implementacją innowacji a współpracą w procesie innowacyjnym. Dynamika sprzedaży nie wpływa
bezpośrednio na interakcje w procesie innowacyjnym.
Interakcje w procesie tworzenia innowacji wpływają na
rentowność i udział w rynku poprzez ich pośredni pozytywny wpływ na innowacje dla całej branży. Poziom
wykształcenia pracowników, głównie poprzez wpływ na
innowacyjność, pośrednio wpływa na poprawę rentowności i udziału w rynku.
Marian Gorynia i Barbara Jankowska (2007) w latach
2006-2007 przeprowadzili badania wpływu klastrów na
konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw,
badając trzy klastry położone na terenie województwa
wielkopolskiego, tj. klaster meblarski (31 firm), kotlarski
(13 firm) i motoryzacyjny (12 firm). Wyniki badań, zdaniem
autorów, wskazują na następujące istotne zależności pomiędzy klastrami a konkurencyjnością przedsiębiorstw:
1. Uczestnicy badanych klastrów za kluczową przyczynę
ich lokalizacji w Wielkopolsce uznali wcześniejsze prowadzenie przez ich rodziny (już w poprzednich pokoleniach) danego rodzaju biznesu na tym terenie; pozostałe zasoby, takie jak: bliskość kluczowych klientów,
dostępność siły roboczej, zaplecze edukacyjne, dostęp
do lokalnych specyficznych zasobów i ich dostawców,
bliskość strategicznych rywali rynkowych czy znaczenie
przechwytywania lokalnej wiedzy i informacji z otoczenia – wszystkie one zostały ocenione jako mało znaczące i o umiarkowanym znaczeniu;
2. Wszystkie firmy dostrzegają, że ich potencjał konkurencyjny może być umacniany przez dostępny w regionie
wyspecjalizowany i dysponujący określonymi umiejętnościami personel;
3. Prawdopodobnie z uwagi na wczesny etap rozwoju tych klastrów, charakterystycznym typem relacji
w branży jest rywalizacja, której towarzyszą znacznie
mniej rozwinięte relacje o charakterze kooperacji;
4. Generalnie kooperacja postrzegana jest jako mało
istotna z punktu widzenia konkurencyjności firm;
5. Najpopularniejszy typ współpracy to proste relacje
z dostawcami i klientami, mające na celu głównie zaopatrzenie w surowce i produkty, poprawę jakości oferowanych produktów czy też świadczonych usług, obni18

żenie kosztów oraz poprawę własnej konkurencyjności
w wymiarze ponadlokalnym, coraz większego znaczenia nabiera stosunkowo niewielka obecnie współpraca
z lokalnymi i nielokalnymi konkurentami, instytutami
badawczo-rozwojowymi i organizacjami branżowymi.
Podobne badania przeprowadzone na terenie Polski
Wschodniej, wskazują ogólnie niską ocenę bieżących korzyści płynących z uczestnictwa w strukturach klastra dla
konkurencyjności przedsiębiorstw (Plawgo 2007). Jednocześnie ukazują duże nadzieje przedsiębiorców wiązane
z uczestnictwem w odgórnie kreowanych inicjatywach klastrowych o administracyjnym charakterze. Wśród najważniejszych potencjalnych, oczekiwanych korzyści wskazano:
• kreowanie marki regionu;
• prowadzenie i współfinansowanie badań potencjalnych
rynków eksportowych;
• lobbing na rzecz pozyskania funduszy Unii Europejskiej;
• lobbing rządu na rzecz finansowania inicjatyw klastrowych;
• dostęp do ośrodków badawczych;
• lepsza współpraca z konsultantami, ekspertami;
• dostęp do specjalistycznych szkoleń z zakresu technologii.
W sferze oceny uczestnictwa w klastrze, oprócz wskazań
na sam stan zasobów materialnych przedsiębiorstwa, powyższe wyniki badań wskazały także na niską ocenę związku jakości parku maszynowego, potencjału finansowego przedsiębiorstwa i stosowanych systemów jakości oraz posiadanych
certyfikatów z funkcjonowaniem w strukturze klastrowej
(Plawgo 2007). Taka ocena jest sprzeczna z wnioskami płynącymi z większości badań dojrzałych struktur klastrowych.
Przedsiębiorcy nie dostrzegają także związków, czy wręcz oceniają ten związek nieznacznie negatywnie - z funkcjonowania
w strukturze klastrowej (w obszarze dogodności lokalizacji)
w stosunku do źródeł zaopatrzenia, powiązań z odbiorcami
i jakością transportu oraz poziomu wykształcenia pracowników. To ostatnie spostrzeżenie jest szczególnie zastanawiające.
Literatura przedmiotu zazwyczaj wskazuje na istotność wpływu klastrów na lokalną ofertę edukacyjną, dostosowywaną
do ich potrzeb. Być może taka ocena po części wynika z częstokroć niewielkiej tradycji badanych skupisk przedsiębiorstw
typu klastrowego, jak i pośrednio być może świadczy negatywnie o elastyczności i adekwatności regionalnej oferty edukacyjnej. Interesujący jest także poziom wskaźników o kompleksowym i wynikowym zarazem charakterze, tj. dostępności
do zasobów i poziomu kosztów całkowitych. Można na ich
podstawie wysnuć wniosek, iż klastry poprawiają dostęp do
zasobów, jednak w ocenie przedsiębiorców nie przekłada się
to na poziom kosztów całkowitych przedsiębiorstwa.
Powyżej przytoczone konkluzje są w dużej mierze charak-
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terystyczne dla pozostałych badań dotyczących tego obszaru
badawczego. Wskazują na znaczny opór firm wobec wchodzenia we wzajemne związki o charakterze kooperacyjnym,
nikłe korzystanie z zewnętrznych zasobów B+R, przy jednoczesnym ich bardzo niskim własnym poziomie. Ukazują jednocześnie duże nadzieje firm związane z klastrami, niestety
wiążące się zazwyczaj z oczekiwaniami zewnętrznego, subsydiarnego wspomagania własnej konkurencyjności. Współpraca z dostawcami, odbiorcami i ośrodkami B+R rzadko
ma charakter celowych, głębokich relacji mających na celu
utrwalenie i zwiększenie korzyści z wzajemnych transakcji. Co
optymistyczne, stwierdzono jednak większą otwartość w tym
zakresie pośród firm z sektora high-tech. Umiejscowienie własnej działalności w klastrach rzadko jest jeszcze konsekwencją świadomej decyzji związanej z alternatywnym wyborem
lokalizacji działalności gospodarczej. W zdecydowanej mierze
jest konsekwencją historycznych procesów rozwoju danych
gospodarek. Większość z badań potwierdza, że korzyści odnoszone przez przedsiębiorstwa mają niewielki rozmiar w odczuciu osób nimi zarządzających, jednocześnie ich charakter
odzwierciedla głównie uniwersalne korzyści aglomeracji.
Niewielka dojrzałość większości zidentyfikowanych struktur
klastrowych wskazuje na ogrom potencjalnych potrzeb związanych z ich rozwojem. Mając jednak na względzie znaczne
ograniczenia budżetowe ośrodków administracji państwowej,
środków o charakterze pomocowym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i stosunkowo niewielkie zasoby samych
przedsiębiorstw, wydaje się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wspomaganie tylko stosunkowo silnych, opartych na
naturalnych podstawach klastrach. Wykreowane na bazie naturalnych, oddolnych fundamentów klastry są świadectwem
istniejącego już pewnego potencjału, który należy w sposób
komplementarny do zgłaszanych przez przedsiębiorstwa potrzeb kierunkowo wzmocnić. W przeciwnych przypadkach
skala potrzeb może okazać się ogromna, nierealna do spełnienia. Docelowe działania będą przypominały tylko nieuzasadnione ekonomicznie wysublimowane roboty publiczne,
korzyści z nich płynące będą miały charakter krótkotrwały. Jak
wskazuje Elżbieta Wojnicka, do kluczowych czynników wpływających na powodzenie rozwoju struktur klastrowych należą
(Wojnicka 2006):
• wysoki poziom kompetencji i jakość zasobów ludzkich;
• sprzyjające otoczenie instytucjonalno-regulacyjne;
• wzajemne zaufanie w relacjach pomiędzy uczestnikami
klastra;
• zorientowanie struktury klastrowej „na zewnątrz”,
a nie „do wewnątrz”;
• elastyczność i niski stopień sformalizowania struktury;
• tworzenie struktur klastrowych w obszarach działalności o zidentyfikowanych perspektywach rozwoju.

Podsumowanie
Mając na uwadze ograniczone zasoby własne krajowych przedsiębiorstw, zwłaszcza w porównaniu do najbliższych konkurentów z pozostałych krajów Unii Europejskiej,
przedsiębiorstwa jednak w większym stopniu powinny
dostrzegać, współtworzyć i eksploatować korzyści lokalizacyjne, także te płynące z wzajemnej współpracy z innymi
podmiotami. Rozwój oparty o istniejące klastry wydaje się
być w tym przypadku korzystnym rozwiązaniem. Założenie
to staje się powoli wręcz koniecznością, także z uwagi na
priorytetową rolę, jaką klastrom przypisano w rozwoju
gospodarczym Unii Europejskiej. Komisja Europejska m.in.
w komunikacie Industrial Policy in an Enlarged Europe
z 2002 roku, a także w Strategii „Europa 2020”, wskazała na
klastry jako na jedno z kluczowych determinantów potencjału gospodarczego we współczesnych gospodarkach, zaś
tworzenie i wspieranie innowacyjnych klastrów uznała za
kluczowy priorytet nowej polityki przemysłowej, pod postacią CBP – Cluster Based Policy - w tym przypadku (Brodzicki,
Szultka, Tamowicz 2004). Niezależnie więc od rzeczywistej
efektywności i oceny idei klasteringu, mając na uwadze obserwowany obecnie ciężar zaangażowania Komisji Europejskiej, należy generalnie zgodzić się z poglądem, iż obok tej
idei nie można przejść już obojętnie. Należy więc poczynić
wszelkie kroki ku temu, aby ją w sposób wartościowy i długofalowy spożytkować (Sosnowska, Łobejko 2007). Mając
na uwadze znaczne nadzieje wiązane z klastrami, a także
stosunkowo ubogie rodzime badania samego ich wpływu
na konkurencyjność przedsiębiorstw, istnieje uzasadnienie
dla dalszych badań.
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Specyfika innowacyjności w przedsiębiorstwach
z sektora MŚP
Innovation Characteristic in Small
and Medium-sized Enterprises

Innowacje i konkurencyjność to warunek przetrwania współczesnych przedsiębiorstw. Aby przedsiębiorstwo mogło wprowadzić innowacje i lepiej dostosowywać się do potrzeb rynku i zmieniającego się otoczenia, konieczna jest jego otwartość na zmiany.
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP często nie prowadzą działalności
innowacyjnej, gdyż nie posiadają na nią środków własnych, a nie
mogą, lub nie potrafią pozyskać kapitału obcego, jak również często właściciele firm nie widzą potrzeby wdrażania innowacji. Należy jednak pamiętać, że jedynym kierunkiem budowania przewagi
konkurencyjnej jest wdrażanie innowacji.

Wstęp
Innowacje w małej firmie uznawane są za niezbędny
warunek jej przetrwania i rozwoju. Presja konkurencji zmusza te przedsiębiorstwa do ciągłego usprawniania swoich
produktów i procesów. Sprzyjającym warunkiem do ujawniania się postaw innowacyjnych jest fakt, że przedsiębiorstwa te obsługują najczęściej rynek lokalny lub regionalny,
i przez to mają bliższy kontakt z klientami, przez co mogą
sprawniej reagować na ich zmieniające się potrzeby. Innowacyjność w przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w znaczący sposób różni się od
procesów innowacyjnych w dużych przedsiębiorstwach.
Spowodowane jest to mniejszymi zasobami finansowymi,
kadrowymi, brakiem dostępu do wyników badań sektora B+R, jak również często brakiem świadomości, co do
ważności wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dlatego też, zasadniczym celem opracowania jest ukazanie
cech charakteryzujących innowacyjność w małych i średnich firmach, pamiętając przy tym, że proces wdrażania innowacji w tych przedsiębiorstwach jest często trudniejszy
niż w dużych firmach.

Sektor MŚP w gospodarce polskiej
W literaturze przedmiotu, jak również w praktyce gospodarczej, często podkreśla się znaczenie sektora MŚP dla
polskiej gospodarki. Sektor MŚP jest swoistym stymulato-

Innovation and competitiveness-these are the prerequisites
for the survival of modern enterprises. In order to introduce innovation and adapt better to the needs of the market and the
changing environment, it is necessary for the company to be opened to changes. Small and medium-size companies often do not
have their own resources, and they cannot or are unable to obtain foreign capital. It happens very often that business owners
often do not see the need of innovation. However it should be
noted that innovation is the only way of building a competitive
advantage.
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rem rozwoju gospodarki. Wzrost ilości zakładanych małych
i średnich firm jest jedną z miar oceny wzrostu gospodarczego. W okresach wzrostu gospodarczego zwiększa się
liczba zakładanych przedsiębiorstw, zmniejsza się również
liczna przedsiębiorstw likwidowanych. Funkcjonowanie
sektora MŚP jest przejawem zdrowej konkurencji w gospodarce oraz postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie.
Sektor MŚP jest sektorem dynamicznym oraz elastycznym.
Właściciele małych i średnich firm potrafią bardzo szybko
reagować na zmiany w otoczeniu, dostosowywać się do
wymagań klientów. Przedsiębiorstwa te nie bazują na ekonomii skali, ale na poszukiwaniu okazji i nisz rynkowych.
Małe firmy potrafią działać na takich rynkach, na które wejście dla dużych przedsiębiorstw jest nieopłacalne. Przedsiębiorstwa te łagodzą skutki bezrobocia, gdyż w sektorze
tym może znaleźć zatrudnienie najwięcej osób. Sektor ten
jest zapleczem dla dużych korporacji, które będąc liderami łańcucha dostaw, wykorzystują zlecenia i kooperację
z mniejszymi firmami jako tańszy wariant na uzyskanie finalnego produktu. Zazwyczaj używa się określeń: „sektor
małych i średnich przedsiębiorstw”, „sektor MŚP”, „small
bussines”, „small bussines management”, starając opisać
się określoną grupę przedsiębiorstw oraz pewien sposób
ich zakładania i zarządzania (Zastempowski 2010).
W latach 50. XX wieku duże znaczenie w rozwoju gospodarczym przypisywano dużym przedsiębiorstwom.
Jednak w latach 70. XX wieku zauważono odwrócenie tej
tendencji. Przedsiębiorstwa, które jeszcze niedawno były
uważane za zacofany sektor, zaczynają odgrywać coraz
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istotniejsze znaczenie w gospodarce. Do głównych powodów zaistnienia takiej sytuacji można zaliczyć: zmiany
technik wytwarzania, rozwój sektora usług, wzrost konkurencyjności krajów Trzeciego Świata, zmiany na rynkach
czynników produkcji, promocja kultury przedsiębiorczości,
spadek międzynarodowej konkurencyjności dużych firm
(Piasecki 1998). W procesach transformacji polskiej gospodarki od lat 90. XX wieku małe i średnie przedsiębiorstwa
odegrały znaczącą rolę. Przede wszystkim ich rozwój ilościowy sprzyjał łagodzeniu napięć społecznych oraz redukowaniu wysokich kosztów procesu transformacyjnego.
Powstawanie firm z sektora MŚP zapewniło kreowanie
nowych miejsc pracy, redukując poziom bezrobocia, który
powstawał po likwidacji dużych państwowych przedsiębiorstw. Przyczyniały się również w sposób aktywny do
zmian w strukturze gospodarczej kraju, poprzez inicjowanie powstawania i rozwoju nowych dziedzin produkcji oraz
nowych rodzajów usług. Odgrywały również znaczącą rolę
w formowaniu się własności prywatnej drogą przejmowania i produkcyjnego zagospodarowania części maszyn
i wyposażenia prywatyzowanych wielkich przedsiębiorstw
państwowych. Bardzo często w oparciu o potencjał byłych
wielkich przedsiębiorstw powstawały nowe, mniejsze firmy
co w zdecydowany sposób przyczyniało się do dekoncentracji i demonopolizacji polskiej gospodarki (Skowronek-Mielczarek 2007).
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP spełniają w gospodarce polskiej kilka ważnych funkcji, do których można
zaliczyć: odgrywanie ważnej roli w rozwoju prywatnej własności środków produkcji; wymuszanie zmian w uregulowaniach prawnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i efektywności funkcjonowania małych podmiotów;
aktywny udział w procesie zmian struktury przemysłowej
kraju wynikającej z demonopolizacji i restrukturyzacji gospodarki; zagospodarowanie często ogromnych nadwyżek
siły roboczej „uwolnionej” w wyniku racjonalizacji funkcjonowania sektora publicznego (Piecuch 2010).

Wpływ innowacji na funkcjonowanie
współczesnych przedsiębiorstw
Pojęcie innowacja znane było ludzkości już dawno
temu. Pojawiło się już ok. 400 r. naszej ery w języku starołacińskim. W łacinie kościelnej istniało innovatio oznaczające
odnowienie-zmianę, a następnie w XIII w. pojawiło się w języku francuskim jako innovation oraz włoskim u Alighieri
Dantego - innovare i u Niccolò Machiavellego - innovatore
(Marciniak 2010). W teorii ekonomii termin ten pojawił się
jednak dopiero na początku XX wieku za sprawą Josepha
Schumpetera. Wprowadzenie terminu „innowacje” przez
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Schumpetera rozpoczęło dyskusję nad znaczeniem innowacji w gospodarce. Uważał on, że innowacje są zasadniczym czynnikiem wzrostu gospodarczego i definiował je
jako wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też
udoskonalenie dotychczas istniejących; wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji; otwarcie nowego
rynku; zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów; zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów;
wprowadzenie nowej organizacji produkcji (Schumpeter
1960).
Innowacje i konkurencyjność to warunek przetrwania
współczesnych przedsiębiorstw. Do celów gospodarczych
innowacji można zaliczyć: w przypadku innowacji produktowych - zastąpienie wyrobów przestarzałych, rozszerzenie
asortymentu wyrobów, utrzymanie pozycji firmy na rynku
oraz otwarcie nowych rynków zbytu; w przypadku innowacji procesowych - poprawa możliwości elastycznego dostosowania produkcji do istniejących potrzeb i warunków, obniżenie kosztów produkcji, poprawa warunków pracy oraz
zmniejszenie szkód w środowisku naturalnym.
Poprzez innowacje przedsiębiorstwo może dostosowywać się do zmian zachodzących w otoczeniu. Jednak
lepszym rozwiązaniem jest kreowanie poprzez innowacje
nowych trendów i zmian w otoczeniu, gdyż dzięki tego rodzaju działaniu możliwe jest osiągniecie przewagi konkurencyjnej na rynku. W przedsiębiorstwach z sektora MŚP
najczęściej innowacjami stają się usprawnienia, gdyż są nowością na skalę firmy, a działanie to powiela już istniejące
rozwiązania, nieznaczenie je tylko modyfikując. Działania
takie nie wykluczają jednak zdobywania dzięki nim przewagi konkurencyjnej.
Aby przedsiębiorstwo mogło wprowadzić innowacje
i lepiej dostosowywać się do potrzeb rynku i zmieniającego
się otoczenia, konieczna jest jego otwartość na zmiany. Warunkiem bowiem trwania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa jest umiejętność dostosowywania własnej zmienności
do zmienności otoczenia (Pomykalski 2001).
Według opinii Theodora Levitta bezkrytyczna wiara
w innowacje może doprowadzić do stworzenia w przedsiębiorstwie klimatu, w którym ludzie aspirujący do stworzenia czegoś skromniejszego niż innowacje w skali światowej
będą traktowani pogardliwie (Levitt 1996). Wiadomym
jest, że większość przedsiębiorstw z sektora MŚP nie ma
możliwości wprowadzenia innowacji na skalę światową.
Często przedsiębiorstwa te są zdolne jedynie to stworzenia usprawnień na skalę lokalną. Polskie przedsiębiorstwa
z sektora MŚP wobec braku potencjału do tworzenia innowacji na skalę światową, mogą wykorzystywać doświadczenia zagranicznych przedsiębiorstw i wprowadzać usprawnienia. Mogą to być szczególnie użyteczne rozwiązania dla
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nowych małych i średnich firm, które nigdy nie wprowadzą
innowacji na rynek globalny. Usprawnienie wprowadzone
na skalę kraju lub regionu, również może prowadzić do uzyskania wartości dodanej, zarówno dla przedsiębiorstwa, jak
i społeczeństwa. Ponadto firmy te mogą naśladować inne
firmy w zakresie procedur, metod produkcji, źródeł zaopatrzenia, metod dystrybucji, cen, narzędzi promocji, rynków
zbytu przez co mogą przyczyniać się do wzrostu gospodarczego kraju. Obecnie w przedsiębiorstwach z sektora MŚP
wprowadza się imitacje, a wszelka pomoc instytucjonalna
skierowana jest na sprawne wprowadzanie rynku innowacji, dlatego też działania te nie są w pełni skuteczne.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw uwarunkowana jest wielorakimi czynnikami, które mogą mieć charakter stymulujący bądź destymulujący. Robert Przedpełski
przedstawia taką oto przykładową klasyfikację czynników
(Przedpełski 2007):
• czynniki behawioralne - postawa przedsiębiorcza;
• czynniki społeczno-kulturowe - klimat przedsiębiorczości;
• czynniki organizacyjne - struktury przedsiębiorstwa;
• czynniki rynkowe - struktury rynków i gospodarek;
• czynniki otoczenia publicznoprawnego;
• czynniki materialne - przepływ i akumulacja wiedzy.
Każdy z czynników zaprezentowanych powyżej ma
istotne znaczenie w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Postawa przedsiębiorcza właściciela przedsiębiorstwa z sektora MŚP ma najważniejsze znaczenie, gdyż to on
najczęściej jednoosobowo zarządza całą organizacją, i od
jego nastawienia zależy czy w organizacji będzie panował
klimat przedsiębiorczości i innowacyjności. Postawa przedsiębiorcza i proinnowacyjna właściciela przedsiębiorstwa
warunkuje postawy pracowników, chęć wprowadzania nowych rozwiązań, uczenia się przez członków organizacji. Nie
bez wpływu na innowacyjność przedsiębiorstwa pozostaje
również otoczenie dalsze zwane makrootoczeniem. Uwarunkowania makroekonomiczne, takie jak system prawny
czy sytuacja ekonomiczna również wpływają na kształtowanie się postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych
wewnątrz przedsiębiorstwa.
Obraz innowacyjności polskiej zarówno w odniesieniu
do całej gospodarki, jak i do przedsiębiorstw, nie nastraja
optymistycznie. Wynika on z niedostatecznego poziomu aktywności innowacyjnej. W odniesieniu do przedsiębiorstw
z sektora MŚP, przyczyn takiego stanu (według GUS, PARP,
raportów rządowych, opracowań diagnostycznych ośrodków naukowo badawczych) należy się doszukiwać w uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych. Najczęściej
w analizach empirycznych podkreśla się znaczenie barier
zewnętrznych, gdyż to na nie przedsiębiorstwa nie mają

żadnego wpływu, lub wpływ ten jest wysoko ograniczony (stan gospodarki, ograniczony popyt rynkowy, polityka
przemysłowa, niewystarczająca oferta ze strony instytucji badawczo-rozwojowych, brak instrumentów transferu
technologii) (Bal-Woźniak 2012). Wszystkie te działania
prowadzone przez wiele lat, niedocenianie sfery B+R sprawiły, że dzisiejszy poziom innowacyjności daleko odbiega
od standardów europejskich. Stan ten jest jednak trudny
do zmiany, gdyż uwarunkowania kulturowe tkwiące w społeczeństwie nie są proinnowacyjne.
Można wyodrębnić szereg czynników wpływających
na innowacyjność przedsiębiorstw. Czynniki stymulujące
innowacyjność zostały podzielone ze względu na miejsce
ich występowania (Piątkowski, Sankowski 2001; Mizgajska
2002; Francik, Pocztowski 2001):
• czynniki endogeniczne (związane bezpośrednio z przedsiębiorstwem):
ͳͳ wyczucie rynku, które decyduje o tym, czy dana innowacja trafi w gust potencjalnych klientów,
ͳͳ wielkość przedsiębiorstwa, z którym wiąże się niejednokrotnie dynamika innowacyjności,
ͳͳ siłę finansową przedsiębiorstwa, która decyduję
o tym, na ile nieudanych prób może pozwolić sobie
przedsiębiorstwo zanim osiągnie sukces - czynnik
ten jest niezwykle istotny, gdyż działalność B+R z reguły obarczona jest bardzo wysokim ryzykiem,
ͳͳ gotowość i motywacja kadry zarządzającej do podejmowania ryzyka,
ͳͳ ciągłość kierownictwa przedsiębiorstwa, co jest
bardzo istotne z uwagi na długookresowość procesów innowacyjnych,
ͳͳ wysokość progu wejścia na rynek, która wymusza
skoncentrowanie się również finansowo, na mniejszej liczbie projektów, ale z zamiarem możliwie dużego udziału w zysku;
• czynniki egzogeniczne (mające źródło w otoczeniu
przedsiębiorstwa):
ͳͳ tempo postępu technicznego,
ͳͳ tendencje wzrostowe rynku, które ukazują czy rynek wskazuje cechy stagnacji, recesji czy wzrostu,
ͳͳ koniunkturę,
ͳͳ konkurencję na rynku, co oznacza potrzebę oceny
własnych innowacji z uwzględnieniem osiągnięć
konkurencji,
ͳͳ zakres wpływu państwa na gospodarkę.
Wewnętrzne źródła innowacji to przede wszystkim pracownicy przedsiębiorstw z sektora MŚP - ich pomysły lub
efekty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. O ile
nowatorskie pomysły pracowników często są wykorzysty23
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wane w projektowaniu usprawnień w małych i średnich
przedsiębiorstwach, o tyle prace badawczo-rozwojowe nie
są często prowadzone w tego typu przedsiębiorstwach, ze
względu na ograniczone środki finansowe, jak również brak
potrzeby posiadania takich działów w strukturze organizacyjnej przez właścicieli. Do źródeł zewnętrznych innowacji
można zaliczyć klientów, dostawców, dystrybutorów, konkurencję, organizacje publiczno-prawne (np. ośrodki badawczo - naukowe, uczelnie wyższe), społeczeństwo oraz
inne grupy interesariuszy i wyniki badań naukowych, licencje zakupione lub uzyskane od innych przedsiębiorstw, konferencje naukowe i publikacje fachowe (Kalinowski 2010).

Innowacyjność przedsiębiorstw
z sektora MŚP
Analizując sektor MŚP ze względu na jego innowacyjność, można wysunąć tezę, że jest to sektor wysoce heterogeniczny. Nie można nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że
małe i średnie przedsiębiorstwa powinny odgrywać ważną rolę w tworzeniu innowacyjności gospodarki polskiej,
ale role, jakie odgrywają poszczególne przedsiębiorstwa
z tego sektora, są bardzo zróżnicowane (Tidd, Bessant, Pavitt 2005). Przedsiębiorstwa (lub też wyodrębnione grupy
przedsiębiorstw ze względu na ich specyfikę) mają swoje
własne charakterystyczne zachowania innowacyjne. Małe
i średnie firmy stosują w swojej działalności zarówno proste imitacje, jak również zdarzają się w tych przedsiębiorstwach innowacje radykalne. Niewątpliwie jednak przedsiębiorstwa z sektora MŚP stosują wyizolowaną działalność
innowacyjną. Nie jest częstym zjawiskiem prowadzanie
skomplikowanej działalności innowacyjnej wraz z innymi
podmiotami.
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą szybciej podejmować pewnego rodzaju decyzje, gdyż najczęściej
osobą decyzyjną jest właściciel, który może podjąć szybko decyzję, jeśli widzi, że rynek domaga się innowacji
lub też usprawnień. Przedsiębiorstwa małe i średnie są
bardziej elastyczne niż przedsiębiorstwa duże, przez co
mogą działać szybciej i modyfikować oferowane produkty
w zależności od potrzeb konsumentów. Przedsiębiorstwa te
najczęściej zaspokajają zindywidualizowane potrzeby konsumentów, mają większą możliwość reagowania na zmiany
popytu i wprowadzanie usprawnień, gdy zauważą że takie
są konieczne przez co zwiększać mogą przewagę konkurencyjną na rynku. Mówiąc najprościej, małe i średnie firmy
mogą wypełniać indywidualne potrzeby klientów.
Procesy innowacyjne w MŚP przebiegają inaczej niż
w dużych przedsiębiorstwach. Wiadomym jest, że wszystkie podmioty gospodarcze, aby być innowacyjnymi muszą
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mieć wewnętrzną zdolność do tworzenia nowych produktów, technologii lub metod organizacji, jak również zdolność do absorpcji i zastosowania wiedzy wytworzonej poza
przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mają
jednak większe problemy z wewnętrzną zdolnością innowacyjną niż duże przedsiębiorstwa, chociaż w dziedzinach
niszowych, przedsiębiorstwa MŚP mogą zdobyć przewagę
techniczną i rynkową; przedsiębiorstwa z sektora MŚP mają
większe problemy niż duże przedsiębiorstwa w wyszukiwaniu i ocenianiu różnorodnych zasobów zewnętrznych, ich
asymilacji, transformacji i zastosowaniu, małe przedsiębiorstwa są bardziej wrażliwe na jakość i otwartość otoczenia
(Stawasz 2011).
W literaturze podkreśla się, że bycie innowacyjnym jest
wyznacznikiem sukcesu na rynku, a celem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie jest wzrost efektywności oraz
zwiększenie opłacalności przedsięwzięć, które gwarantują
satysfakcję nabywcy i wzrost produktywności (Cumming
1998). Dla przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MŚP poszerzenie rozmiarów działalności, dywersyfikacja produktu
może przyczynić się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w otoczeniu, zdobyciu większych dochodów, a dzięki
temu zdobyciu środków na innowacyjną działalność. Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw
obejmuje aktywność wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, a celem i rezultatem działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie jest wprowadzenie nowych oraz ulepszonych
produktów, procesów i organizacji, a także zdobycie nowych rynków (Mizgajska 2002). Przedsiębiorstwa z sektora
MŚP są bardzo zróżnicowane pod względem innowacyjności w skali poszczególnych województw.
Problemem, który ogranicza w Polsce działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw jest polityka
innowacyjna, rozumiana jako proces polegający na wspieraniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wszelkie
działania zawarte w polityce innowacyjnej powinny motywować przedsiębiorców do wprowadzania innowacji, powinny również obniżać stopień trudności podejmowania
i realizacji innowacji, zmniejszać stopień ryzyka i niepewności oraz pomagać w dokonywaniu optymalnego wyboru
dla przedsiębiorców nie do końca znających mechanizmy
wprowadzania innowacji (Mizgajska 2010). Aby przedsiębiorstwa były innowacyjne, powinien być tworzony w państwie klimat innowacyjny, który umożliwiłby wykorzystywanie osiągnięć naukowych, działalności B+R, nowych
rozwiązań organizacyjnych i technicznych w przedsiębiorstwach. Gdyby takie działania miały miejsce wytworzyłby
się swoisty kult innowacyjności, który pozwoliłby firmom
tworzyć nowatorskie rozwiązania. W polskich przedsiębiorstwach jednak ten kult innowacji nie istnieje. Według
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Moszkiewicza, w momencie pojawienia się innowacji
w przedsiębiorstwie występują problemy różnej natury,
które skutecznie zniechęcają dany podmiot do wprowadzania tego typu działań (Procesy… 2005).
Pod względem świadomości co do potrzeby podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa
z sektora MŚP można podzielić organizacje na trzy grupy
(Żołnierski 2008):
1. Firmy tradycyjno - rzemieślnicze (są to firmy, które
w bardzo ograniczonym zakresie inwestują w nowe
technologie, cechują się bardzo niską świadomością
w zakresie innowacji oraz wykorzystywania wiedzy
dotyczącej źródeł i procedur związanych z transferem
technologii oraz wiedzą na temat wsparcia publicznego
w zakresie innowacji);
2. „Aktywni imitatorzy” (firmy, które inwestują głównie
w technologię ucieleśnioną oraz w pewnym zakresie
w rozwój kapitału ludzkiego. Firmy te charakteryzują
się przeciętną świadomością innowacyjną i wiedzą
w zakresie źródeł i procedur transferu technologii,
a także stosunkowo dobrą wiedzą w zakresie wsparcia
publicznego w obszarze innowacji;
3. Innowatorzy - (firmy, które aktywnie inwestują w nowe
technologie, w tym w formach najbardziej ryzykownych, jak prowadzenie własnych prac B+R, bądź
zlecenie badań instytucjom naukowo badawczym.
Przedsiębiorstwa te cechują się wysoką świadomością innowacyjną, dobrym poziomem wiedzy na temat
źródeł i procedur transferu technologii oraz wsparcia
publicznego w tym zakresie.
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP często nie prowadzą
działalności innowacyjnej, gdyż nie posiadają na nią środków własnych, a nie mogą lub nie potrafią pozyskać kapitału obcego. Z bieżącej działalności trudno jest wygospodarować przedsiębiorstwom nadwyżkę na wdrażanie innowacji,
gdyż wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej
pochłaniają znaczną część zysku. Bariery związane z wiedzą
wynikają z jednej strony z braku kompetencji właściciela
lub kadry zarządzającej, z drugiej z braku wyodrębnionych
komórek B+R w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Niepewny popyt również jest dużą barierą dla tego typu
przedsiębiorstw, gdyż nietrafienie firmy z produktem może
skończyć się bankructwem. Na bariery instytucjonalne
przedsiębiorstwo nie ma żadnego wpływu, a w polskiej gospodarce jest ich wiele, dlatego też są to czynniki znaczenie
ograniczające prowadzenie działalności innowacyjnej.
Niska innowacyjność przedsiębiorstw z sektora MŚP
wynikać może z faktu, iż na rynku krajowym nie istnieje
tak znacząca konkurencja, jak w krajach przodujących w in-

nowacjach, co powoduje, że wiele przedsiębiorstw nie ma
motywacji do tworzenia bardziej innowacyjnych produktów
niż dotychczasowe, gdyż na produkowane przez nie produkty i tak znajduje się klient (Koczerga 2011).
Do czynników wpływających na innowacyjność przedsiębiorstw z sektora MŚP, zależnych od przedsiębiorstwa
można zaliczyć (Mizgajska 2010):
• kompetencje managera, którym najczęściej jest właściciel przedsiębiorstwa takie jak wykształcenie, wiek;
• cechy organizacyjne przedsiębiorstwa takie jak wielkość firmy, długość funkcjonowania firmy na rynku;
• sposób zarządzania innowacjami (prowadzenie przez
przedsiębiorstwa działalności B+R oraz sposób jej
finansowania, stopień nowoczesności parku maszynowego znajdującego się w przedsiębiorstwie, wynik
finansowy jaki osiąga firma oraz przyjęta przez nią strategia, która wyraża się długim horyzontem planowania
oraz ekspansją na rynki zagraniczne.
Kompetencje zarządzającego przedsiębiorstwem mają
niewątpliwie istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji
dotyczących działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
Osoby z wykształceniem wyższym, mniej boją się ryzyka związanego z podjęciem działań innowacyjnych, gdyż
potrafią bardziej dokładnie to ryzyko oszacować i znaleźć
warianty awaryjne dla przedsiębiorstwa w razie niepowodzenia. Wśród osób z niższym wykształceniem można zauważyć, że działalność przedsiębiorstw przez nich zarządzanych skupia się na działalności bieżącej, na wygenerowaniu
zysku, nie myśląc o inwestycjach długoterminowych. Wielkość przedsiębiorstw również w istotny sposób jest skorelowana z działalnością innowacyjną. Firmy mikro najczęściej
w bardzo ograniczonym zakresie są innowacyjne, gdyż nie
mają na taką działalność środków, oraz nie posiadają również kompetencji do prowadzenia tego typu działalności.
Wiele badań potwierdza, że poziom innowacyjności rośnie
wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. Również
wiek przedsiębiorstwa wpływa na innowacyjność. Nie
można oczywiście pominąć faktu, iż istnieje grupa przedsiębiorstw utworzona z zamiarem prowadzenia działalności innowacyjnej, lecz w większości przypadków firmy z dłuższym
stażem częściej podejmują działania innowacyjne, gdyż ze
względu na niską przeżywalność w pierwszych latach prowadzenia działalności, przedsiębiorstwa skupiają swoje
działania na wypracowaniu zysku na działalność podstawową, która pozwoli przetrwać na rynku. Nie bez wpływu
na prowadzenie działalności innowacyjnej jest zatrudnianie
pracowników zajmujących się prowadzeniem badań, jak
również posiadanie odpowiedniego klimatu organizacyjnego nastawionego na innowacyjność. Przedsiębiorstwo musi
25
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posiadać strategię proinnowacyjną, dostosowywać decyzje
podejmowane w przedsiębiorstwie do wymagań konkurencyjnego rynku, aby móc być innowacyjnym.
Gdy odniesiemy definicje innowacji zaproponowane
w literaturze do sektora MŚP zauważymy, że występuje
szereg czynników dyskwalifikujących te przedsiębiorstwa
jako innowacyjne, gdyż (Pomykalski 2001):
• są to firmy nietypowe, bo mające zwykle rodzinny charakter;
• występuje w nich specyficzna kultura organizacyjna lub
niekiedy jej brak;
• mała wartość inwestycji (w porównaniu z dużymi firmami);
• niekiedy brak sprecyzowanych planów strategicznych;
• ograniczony terytorialny rynek zbytu (w porównaniu
z dużymi firmami);
• typ produkcji;
• konkurencja.
Wcześniej prowadzone badania wskazują, że jedną
z ważniejszych barier innowacyjności sektora MŚP jest
problem słabych, a często żadnych kontaktów i niewielkiej
współpracy z sektorem B+R. Mimo, że istnieje wiele programów pomagających nawiązać współpracę przedsiębiorstwom z sektorem nauki, często sami przedsiębiorcy nie
widzą takiej potrzeby. Wynika to jednak również z tego, że
wielu naukowców nie posiada wiedzy na temat środowiska gospodarczego, dlatego też przedsiębiorcy uważają, że
taka współpraca nie przyniesie korzyści. Polski sektor MŚP,
kierując się wygodą i krótkowzrocznym myśleniem o zysku,
woli dzisiaj kupować gotowe rozwiązania technologiczne.
Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa nie kierują się długookresową strategią wzrostu przedsiębiorstwa poprzez innowacyjność, dlatego też zakup licencji jest rozwiązaniem
prostszym, i bardziej korzystnym ekonomicznie.

Podsumowanie
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP stanowią trzon polskiej gospodarki. Aby móc być konkurencyjnymi na rynku
globalnym, firmy te muszą stać się bardziej innowacyjne.
Niewątpliwie nie jest to proste do wykonania, gdyż przedsiębiorczość w Polsce jest zjawiskiem stosunkowo nowym,
właściciele firm najczęściej są nastawieni na działalność
bieżącą, i ze względu na różnego rodzaju bariery nie są
w stanie inwestować w działalność innowacyjną. Jednakże taki stan rzeczy musi zostać zmieniony. Pomocny może
okazać się odpowiedni klimat innowacyjny wprowadzany
przez władze oraz różnego rodzaje organizacje wspomagające przedsiębiorczość oraz pomoc finansowa dla przedsię26

biorstw wdrażających różnego typu działania innowacyjne.
Przedsiębiorstwa polskie tylko wtedy będą liczyły się na
rynku międzynarodowym, jeśli będą wdrażały innowacje,
a nie usprawnienia.
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Unijne instrumenty wspierania innowacyjności
przedsiębiorstw
EU Instruments Supporting
Innovation at the Enterprise

Rozwój potencjału innowacyjnego jest jednym z kluczowych
elementów strategii „Europa 2020”. W centrum unijnego systemu innowacji znajduje się natomiast przedsiębiorstwo. W artykule
przedstawiono kontekst, w jakim funkcjonują unijne instrumenty
wspierania innowacyjności przedsiębiorstw oraz zaprezentowano
podstawowe zagadnienia uzasadniające znaczenie podejmowania
działań interwencyjnych w omawianym obszarze. Ponadto, wskazano na program „Horyzont 2020” jako kluczowy instrument realizacji polityki wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw.

The growth of the innovation potential is one of the key
elements of the strategy „Europe 2020”. It must be noted that
the enterprise is in the centre of the EU’s innovation system. This
paper presents the context in which EU instruments supporting
the innovation of enterprises operate, and it presents basic issues justifying the importance of the intervention in this area. What
is more, the article indicates „Horizon 2020” as the key policy
instrument to support the business innovation.

Wstęp

teligentny, 2) zrównoważony, a także 3) sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój. Wobec postępujących procesów
globalizacyjnych, w sytuacji coraz silniejszej konkurencji ze
strony krajów pozaeuropejskich, postuluje się w ramach
Unii rozwój gospodarki opartej na wiedzy, zwracając jednak uwagę na istotność poszanowania środowiska naturalnego oraz doniosłość kwestii społecznych. Odnosząc się
do pierwszego z trzech wymienionych priorytetów, należy
wyjaśnić, że za rozwój inteligentny uznano postęp bazujący
na wiedzy i innowacjach (KOM 2010: 11). Innowacyjność
jest bowiem uznawana za czynnik przyczyniający się do
wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia dobrobytu społeczeństwa (OECD 2005: 3). Jednym ze szczegółowych priorytetów, które mają służyć realizacji tego zadania jest projekt
„unia innowacji”, zakładający rozwiązywanie europejskich
problemów społeczno-gospodarczych oraz osiąganie celów
wyznaczonych w unijnych dokumentach strategicznych, poprzez wdrażanie badań, rozwoju i innowacji (KOM 2010:
14).

Postulat rozwoju potencjału innowacyjnego gospodarki
jest jednym z podstawowych założeń strategii rozwoju Unii
Europejskiej. Realizując unijne cele polityki gospodarczej,
właściwe instytucje podejmują liczne działania ukierunkowane na wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw, stanowiących kluczowe ogniwo systemu innowacji. Celem artykułu jest prezentacja kontekstu oraz podstawowych założeń
funkcjonowania instrumentów wspierania innowacyjności
przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Prezentując tło poruszanej problematyki, zdefiniowano pojęcie innowacyjności
oraz wskazano miejsce, jakie zajmuje ona pośród celów
strategii rozwoju Wspólnoty. W dalszej części opracowania
omówiono znaczenie, jakie odgrywa polityka wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach niedoskonałości mechanizmu rynkowego. Ponadto wyjaśniono podstawy
traktatowe omawianej polityki, zaprezentowano obszary,
w których podejmowane są działania ukierunkowane na
stymulowanie innowacyjności przedsiębiorstw oraz zaprezentowano podstawowe założenia programu „Horyzont
2020”, stanowiącego centrum unijnej polityki wsparcia innowacyjności.

Cele strategii rozwoju Unii Europejskiej
Aktualnie obowiązująca strategia Unii Europejskiej
„Europa 2020” prezentuje wizję „społecznej gospodarki
rynkowej dla Europy XXI w.” (KOM 2010: 6) promując 1) in-
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Pojęcie innowacyjności
W teorii ekonomii znane są liczne definicje pojęcia
„innowacyjność”, jednak precyzyjne wyjaśnienie znaczenia tego terminu rodzi istotne problemy metodologiczne
(Górzyński, Woodward, Jakubiak 2004: 11). Możliwe jest
analizowanie wielu aspektów innowacyjności, poczynając od rozwoju nowoczesnych produktów i procesów, poprzez tworzenie unikalnych metod organizacyjnych i mar27
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Rysunek 1. Proces rozwoju innowacji
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Źródło: Auerswald P.E., Branscomb L.M., (2003) Valleys of Death and Darwinian Seas: Financing the Invention to Innovation Transition in the United States, „Journal of Technology Transfer”, no 28, p. 227- 239.

ketingowych, aż po aspekty psychologiczne i kulturowe
omawianego zjawiska. Wyróżnia się także różne rodzaje
innowacji, czego przykładem jest, zauważony już przez Josepha Schumpetera, uważanego za ojca pierwszej definicji
innowacyjności, podział na innowacje radykalne, mające
charakter „rewolucjonizujący”, oraz innowacje przyrostowe, polegające na wprowadzeniu jedynie usprawnień
istniejących rozwiązań (Meredyk, Sikorski, Turowski 2009:
186). Innowacyjność można wreszcie rozpatrywać zarówno na poziomie mikroekonomicznym, jak i w skali makro.
W ujęciu szerokim może być ona definiowana jako zdolność do podejmowania celowych działań w postaci poszukiwania, tworzenia lub absorpcji, a następnie wdrażania
i upowszechniania nowości, służących poprawie jakości
życia w jakimkolwiek wymiarze (Matusiak 2008: 150-151;
Lis 2007: 282). Polityki unijne, a nade wszystko statystyki Europejskiego Urzędu Statystycznego, odwołują się do
definicji innowacji na poziomie firmy, sformułowanej przez
OCED, zgodnie z którą jest nią „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody
organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem” (OECD 2005: 48).
Niezwykle istotne jest odróżnienie znaczenia działalności
innowacyjnej od działalności badawczo-rozwojowej, która
to jest (a co najmniej może być) jedynie pierwszym ogniwem w łańcuchu innowacyjności. Dopiero bowiem komercjalizacja rezultatów prac badawczo-rozwojowych, a więc
wdrożenie ich do praktyki gospodarczej, można nazwać

innowacją. Przykładowy proces rozwoju innowacji został
przedstawiony na rysunku 1.

Znaczenie polityki wsparcia
innowacyjności przedsiębiorstw
Innowacyjność uważana jest za jedną z determinantów
rozwoju gospodarczego. Na krajowy system innowacji składa
się wiele elementów i podmiotów, które tworzą lub oddziałują na tworzenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów, metod marketingowych czy organizacyjnych.
Należą do niego nade wszystko jednostki prowadzące działalność gospodarczą, konsumenci generujący popyt, a także
inne podmioty, do których należy zaliczyć organy państwowe, organizacje naukowo-badawcze i edukacyjne, instytucje
otoczenia biznesu, a także sieci wymienionych podmiotów
(Enhancing the innovative… 2009: 7-8). Należy przy tym
podkreślić, że kluczowym komponentem systemu innowacji
w gospodarce rynkowej jest przedsiębiorstwo, funkcjonujące
w określonym otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Do
elementów, które oddziałują na zdolność i skłonność przedsiębiorstwa do tworzenia nowoczesnych rozwiązań, zalicza
się więc zarówno czynniki występujące w ramach danego
podmiotu, takie jak zasoby czy kultura organizacyjna firmy,
zwłaszcza postawa managerów, jak również środowisko zewnętrzne, obejmujące warunki rynkowe, prawno-instytucjonalne, polityczne oraz społeczno - kulturowe, w jakich funkcjonuje jednostka. Schemat prezentujący system innowacji
został przedstawiony na rysunku 2.

Rysunek 2. System innowacji
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Źródło: OECD, (2005) Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, Paryż: OECD / European
Communities, p. 36.
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Rysunek 3. Współistnienie sektora prywatnego i publicznego w rozwoju innowacji
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Źródło: Foxon T., Pearson P., Makuch Z., Macarena M., (2009) Informing policy processes that promote sustainable innovation: an
analytical framework and empirical methodology, ESRC Working paper series no. 4/2004 [za:] Enhancing the innovative performance
of firms: policy options and practical instruments, praca zbiorowa, Nowy Jork / Genewa: United Nations Economic Commission for
Europe, p. 55, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/icp2.pdf [10.02.2013].

Skoro strategie unijne opierają rozwój na wiedzy i innowacjach, zasadnym jest sformułowanie oraz wdrożenie
instrumentów umożliwiających realizację tego celu. Wobec faktu funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach
niedoskonałości mechanizmu rynkowego, w tym zwłaszcza
występowania trudności w dyfuzji wiedzy, pozyskiwaniu finansowania, brakach w dostępie do wykwalifikowanej kadry oraz asymetrii informacji, uzasadniona jest określona
ingerencja sektora publicznego w gospodarkę. Uważa się,
że w przypadku jej braku, inwestycje podmiotów rynkowych w innowacyjność będą mniejsze niż jest to społecznie
pożądane (Jaumotte, Pain 2005: 4). Realizując skuteczną
politykę innowacyjności, a więc ustanawiając swoiste mechanizmy, które będą ową innowacyjność wspierać, Unia
może tworzyć warunki sprzyjające realizacji wyznaczonych
przez nią celów. Ramy, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa, ograniczenia i możliwości z jakimi podmioty te muszą
się mierzyć, kształtują bowiem zakres działalności innowacyjnej, jaką będą one podejmować (Enhancing the innovative… 2009: 21), mając tym samym wpływ na innowacyjność
w skali makro.
Podejmowanie działalności nowatorskiej związane
jest z ryzykiem przekraczającym przeciętne ryzyko, jakie
nieodłącznie wiąże się z podejmowaniem każdego rodzaju działalności gospodarczej. Ryzyko jest tym większe, im
wcześniejsza faza rozwoju innowacji, co zostało zaprezentowane na rysunku 3. Podejmowanie działalności badawczej,
zwłaszcza w zakresie badań podstawowych, jest aktywnością, która może prowadzić do powstania rozwiązań mających zastosowanie w praktyce, perspektywa ta jest jednak
odległa. Prowadzenie tejże działalności odbywa się najczę-

ściej w jednostkach naukowo-badawczych, a nie w ramach
przedsiębiorstw. Nawet jednak kolejne ogniwa łańcucha
innowacji, w tym prowadzenie badań stosowanych, tworzenie prototypów czy realizacja projektów demonstracyjnych lub innych działań pozwalających na ocenę szans powodzenia koncepcji na rynku, niejednokrotnie postrzegane
są przez sektor prywatny jako zbyt ryzykowne, aby warto
było kierować ku nim swe środki. Przedsiębiorcy, zwłaszcza
z sektora małych i średnich, zmagają się ze znacznymi ograniczeniami w dostępie do finansowania, barierami w sferze
regulacji i administracji, w tym, w obszarze praw własności
intelektualnej, a także z innymi problemami, które utrudniają wprowadzanie na rynek unikalnych rozwiązań. Rolą
polityki wsparcia innowacji jest tworzenie takiego otoczenia, aby ułatwiać pokonywanie wymienionych barier (Enhancing the innovative… 2009: 8).

Podstawy traktatowe wsparcia
innowacji w Unii Europejskiej
Wsparcie innowacyjności na poziomie Unii Europejskiej
ma swoje umocowanie traktatowe, stanowiąc element
unijnej polityki przemysłowej oraz polityki w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej. Artykuł 173 „Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (TfUE: 17) stanowi, że zarówno Unia, jak i Państwa
Członkowskie, mają czuwać nad „zapewnieniem warunków
niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Unii”, w tym
„zmierzać do sprzyjania lepszemu wykorzystaniu potencjału przemysłowego polityk innowacyjnych, badań i rozwoju
technologicznego”. Unia tworząc instrumenty polityczne,
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jest zobowiązana do podejmowania działań przyczyniających się do osiągania wymienionego celu. Nadto, art. 179
TfUE stanowi, że celem Unii jest „wzmacnianie swojej bazy
naukowej i technologicznej przez utworzenie europejskiej
przestrzeni badawczej (…), oraz sprzyjanie rozwojowi swojej konkurencyjności, także w przemyśle (…)”. W ramach
realizacji tego zadania, Unia wspiera przedsiębiorstwa,
ośrodki badawcze i naukowe w ich wysiłkach na rzecz badań i postępu technologicznego, m.in. popierając współpracę między podmiotami rynkowymi, tworząc przyjazne
środowisko prawne, a także otwierając rynek zamówień
publicznych. Zgodnie z art. 180 TfUE, w toku realizacji wymienionych celów, Unia prowadzi następujące działania:
• realizuje programy badań, rozwoju technologicznego
i demonstracyjne;
• promuje współpracę między poszczególnymi uczestnikami systemu innowacji w Unii oraz z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;
• sprzyja upowszechnianiu wyników ww. działań;
• stymuluje kształcenie i mobilność naukowców.
Podstawowym unijnym instrumentem wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw jest tzw. wieloletni program
ramowy (art. 182-186 TfUE). Unia może ponadto tworzyć
wspólne przedsiębiorstwa lub inne struktury niezbędne dla
realizacji programów na rzecz badań, rozwoju i innowacji
(art. 187 TfUE), a także podejmuje działania w obszarze europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej.

Obszary wsparcia
innowacyjności przedsiębiorstw
Celem zachęcania przedsiębiorstw do podejmowania działalności nowatorskiej, unikalnej, ale zarazem ryzykownej, instytucje publiczne dysponują możliwością
zastosowania różnego rodzaju instrumentów. Niektórzy
badacze twierdzą nawet, że prawie każdy środek polityki
gospodarczej może mieć pośredni lub bezpośredni wpływ
na skłonność podmiotów do podejmowania działalności
innowacyjnej (Jaumotte, Pain 2005: 2). Polityki wsparcia
innowacyjności powinny przede wszystkim sprzyjać kreacji
wiedzy, a w konsekwencji wdrażaniu na rynek nowoczesnych rozwiązań. Niezwykle istotnym elementem w zakresie możliwości kreacyjnych przedsiębiorstw jest dostęp do
wykwalifikowanej kadry, a także możliwość pozyskania finansowania na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Instytucje publiczne mogą również wspomagać zakres absorpcji wiedzy przez podmioty gospodarcze, przede
wszystkim poprzez promowanie pro-innowacyjnych postaw
zarządzających, ale także poprzez zwiększanie dostępu do
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finansowania działalności B+R+I. Niezwykle istotnym obszarem wspierania innowacyjności przedsiębiorstw jest także
zwiększanie dyfuzji wiedzy w ramach systemu innowacji,
czemu służy tworzenie warunków do rozwoju instytucji takich jak parki naukowo-technologiczne, sprzyjające rozwojowi współpracy między środowiskiem nauki i biznesem,
czy też zmniejszanie barier w możliwości podejmowania
współpracy pomiędzy samymi przedsiębiorstwami. Ponadto, instytucje publiczne mogą również wspomagać wdrażanie efektywnych metod zarządzania wiedzą, dla przykładu
ustanawiając efektywny system praw własności intelektualnej, czy też wdrażając określone instrumenty polityki
fiskalnej. Instrumenty polityki innowacyjności mogą również oddziaływać na stronę popytową rynku (Enhancing the
innovative… 2009: 16). Schemat przedstawiający obszary
wsparcia innowacyjności zilustrowano na rysunku 4.
Rysunek 4. Obszary wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw
Absorpcja
wiedzy / innowacji

Kreacja
wiedzy / innowacji

Zarządzanie
wiedzą /
innowacjami

Dyfuzja
wiedzy / innowacji

Popyt
na
wiedzę / innowacje

Źródło: Enhancing the innovative performance of firms: policy options and practical instruments, praca zbiorowa, (2009)
Nowy Jork / Genewa: United Nations Economic Commission for
Europe, p. 16, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/icp2.pdf [10.02.2013].

Horyzont 2020 jako centralny element
wspierania innowacyjności przedsiębiorstw
w Unii Europejskiej
Jak wspomniano we wcześniejszej części artykułu, wiele różnorodnych elementów polityki gospodarczej może
mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na skłonność przedsiębiorstw do podejmowania działalności innowacyjnej.
Niektóre obszary, takie jak np. polityka fiskalna należą do
wyłącznej kompetencji państw członkowskich, wiele instrumentów jest jednak wdrażanych na poziomie unijnym.
Zgodnie z założeniami „unii innowacji”, stanowiącej jeden
z trzech priorytetów strategii „Europa 2020”, na poziomie
Unii Europejskiej podejmowane będą następujące działania
wspomagające „inteligentny” rozwój (KOM 2010: 14-15):
• tworzenie europejskiej przestrzeni badawczej;
• stworzenie programu ramowego na rzecz badań i innowacji;

Edyta Janus - Unijne instrumenty wspierania...

• poprawa warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa, w tym:
ͳͳ ulepszenie funkcjonowania systemu praw własności intelektualnej i standardów,
ͳͳ stymulowanie popytu na innowacje (poprzez np.
zamówienia publiczne),
ͳͳ zwiększenie dostępu do kapitału;
• tworzenie europejskich partnerstw innowacyjnych;
• poprawę warunków funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia innowacji, w tym:
ͳͳ funduszy strukturalnych oraz zachęt inwestycyjnych,
ͳͳ współpraca z EBI,
ͳͳ ograniczenie barier administracyjnych;
• umacnianie powiązań biznesu z nauką (m.in. EIIiT);
• wzmocnienie współpracy z państwami członkowskimi
i regionami.
Podstawowym instrumentem wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, wdrażanym na poziomie unijnym,
jest mający swoje podstawy traktatowe program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont
2020”, którego wdrażanie rozpocznie się w roku 2014 (KOM
2011: 13), a który integruje istniejące obecnie fundusze,
tj. 7. Program Ramowy (7PR), Program Ramowy na rzecz
Konkurencyjności i Innowacji (CIP), a także Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), co zaprezentowano na
rysunku 5 (KOM 2011: 3).

Rysunek 5. Integracyjny charakter programu „Horyzont 2020”
Program Ramowy na
rzecz Konkurencyjności
i Innowacji (CIP)
7. Program
Ramowy (7. PR)

Europejski
Instytut Innowacji
i Technologii (EIT)

Horyzont 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie KOM (2011) 809,
2011/0401 (COD): [Wniosek] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020), Bruksela, 30.11.2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0809:FIN:pl:PDF [15.02.2013].

Struktura programu, przedstawiona na rysunku 6., obejmuje natomiast następujące elementy (KOM 2011 art. 8):
• program szczegółowy składający się z:
ͳͳ trzech części odpowiadających trzem priorytetom
(baza naukowa, przemysł, wyzwania społeczne),
ͳͳ jednej części wspierającej niejądrowe działania
Wspólnego Centrum Badawczego;
• wkład finansowy w Europejski Instytut Innowacji
i Technologii.
Na realizację programu „Horyzont 2020” planuje się
przeznaczenie w latach 2014 - 2020 kwoty 87 740 mln EUR,
w tym: 1) 27 818 mln EUR na wzmocnienie bazy naukowej,
2) 20 280 mln EUR na wsparcie przemysłu oraz 3) 35 588 mln
EUR na działania odpowiadające na wyzwania społeczne Eu-

Rysunek 6. Struktura programu „Horyzont 2020”

Źródło: KOM (2011) 809, 2011/0401 (COD): [Wniosek] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające „Horyzont
2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020), Bruksela, 30.11.2011, http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0809:FIN:pl:PDF [15.02.2013].
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ropy. Ponad 2 mld EUR przeznaczone będzie na działalność
Wspólnego Centrum Badawczego, natomiast ok. 3 mld EUR
na działalność Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (KOM 2011 art. 6). Dla przedsiębiorstw szczególne znaczenie będą mieć działania podejmowane w ramach drugiego
z priorytetów, którym jest wsparcie przemysłu, obejmujące
aktywność ukierunkowaną na stymulowanie rozwoju kluczowych technologii, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka.
Do podstawowych elementów, które odróżniają program „Horyzont 2020” od jego poprzedników, należy (KOM
2011: 4):
• uproszczenie architektury programu, mniej biurokracji,
mniej kontroli i audytów;
• skrócenie średniego czasu oczekiwania na przyznanie
środków o 100 dni;
• zachęcające podejście otwarte na nowych uczestników;
• integracja badań naukowych i innowacji (jednolite finansowanie od etapu koncepcji, aż do wprowadzenia
na rynek);
• większe wsparcie dla innowacji i działalności zbliżonej
do rynku;
• możliwości biznesowe odpowiedzią na wyzwania społeczne;
• więcej możliwości dla nowych podmiotów i młodych,
obiecujących naukowców.

Podsumowanie
Postulat rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach stanowi centralny element strategii „Europa 2020”. Istnienie niedoskonałości mechanizmu rynkowego ma natomiast
uzasadniać podejmowanie interwencji państwowej w obszarze wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Zagadnienia
rozwoju potencjału badawczego krajów europejskich pojawiły się już w strategii lizbońskiej, jednak wielu z jej celów nie
udało się zrealizować. Podmioty korzystające z europejskich
programów badawczych napotykały liczne bariery w postaci
rozbudowanej biurokracji, przewlekłości procedur konkursowych, a także niewielkich możliwości wsparcia przedsięwzięć
na dalszych etapach łańcucha innowacji. W trakcie prac nad
nową perspektywą finansową (2014–2020) sformułowano
postulaty dotyczące pożądanego kształtu unijnego systemu
wsparcia innowacyjności, których odzwierciedleniem jest
program „Horyzont 2020”. Dostrzeżono problemy w zakresie
definiowania pojęcia innowacyjności oraz potrzebę wsparcia
nie tylko potencjału badawczego (B+R), ale również potencjału
innowacyjnego (B+R+I) przedsiębiorstw. Zadeklarowano chęć
uproszczenia procedur konkursowych, czego owocem ma być
szybsze i sprawniejsze wdrażanie poszczególnych programów
pomocowych. Pozostaje mieć nadzieję, że cele sformułowane
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w dokumentach unijnych nie pozostaną pobożnym życzeniem,
a analizy przeprowadzane po roku 2020 przyniosą pozytywną
ocenę podejmowanych obecnie działań.
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Kapitał ludzki województwa małopolskiego
a inwestycje zagraniczne w sektorze
nowoczesnych usług biznesowych
Human Resources Capital of the Małopolskie Voivodeship
and Foreign Investments in Modern Business Services

W artykule przedstawiona zostanie charakterystyka potencjału gospodarczego województwa małopolskiego, a w szczególności
jego kapitał intelektualny, w celu określenia stopnia atrakcyjności
tego województwa dla inwestycji w nowoczesne usługi biznesowe. Na podstawie literatury zidentyfikowane zostały czynniki determinujące inwestycje w nowoczesne usługi biznesowe, w tym
centra usług biznesowych oraz przedstawiona została analiza rozwoju centrów usług biznesowych w województwie małopolskim.
W zakończeniu zarysowane zostały wnioski dla polityki regionalnej, której celem jest utrzymanie i rozwój znaczenia tego sektora
w województwie małopolskim.

Wstęp
Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu
są czynniki warunkujące inwestycje w nowoczesne formy
usług biznesowych w województwie małopolskim. W tym
aspekcie szczególną uwagę poświęcono usługom typu BPO
tj. Business Process Offshoring, w rozwoju których Polska
zajmuje czołową pozycję w regionie Europy Środkowo –
Wschodniej.
Celem artykułu jest analiza tych elementów potencjału
województwa małopolskiego, które są podstawą dla tworzenia podmiotów w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a w efekcie budowania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w tym regionie. Teza artykułu brzmi, iż
dzięki dużemu potencjałowi kapitału ludzkiego województwa małopolskiego, wyrażonemu liczbą uczelni wyższych,
liczbą studentów, profilem kończonych studiów, region ten
zajmuje wysoką pozycję na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, w porównaniu z innymi województwami Polski.
Ilość tego typu inwestycji w Polsce jest duża, dlatego istotne jest zrozumienie przyczyn tego napływu i zidentyfikowanie zbioru czynników, dzięki którym w innych regionach
Polski może następować dynamiczny rozwój usług.
Celem artykułu nie jest szczegółowa analiza procedur offshoringu (ze względu na wielość powstałych na
ten temat publikacji), ponieważ ważniejsze jest przed-

The article examines the characteristics of the economic potential of the Malopolskie Voivodeship, including its intellectual
capital, aiming at determining an attractiveness level of that Voivodeship for investments in modern business services. On the
basis of selected literature, there have been identified factors stimulating investments in the modern business services including
business services centers. There have been also presented an
analysis of the development process of business service centers
in the Małopolskie Voivodeship. The conclusion presents findings
concerning the regional policy which is to maintain and develop
the meaning of that sector in the Małopolskie Voivodeship.
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stawienie przesłanek, mechanizmów, a także znaczenia kapitału ludzkiego w rozwoju tego typu działalności,
oraz ocena relacji pomiędzy rozwojem offshoringu, a potencjałem kapitału ludzkiego na przykładzie województwa
małopolskiego.
Artykuł najpierw przedstawia w skrócie literaturę,
która w trakcie badań została wykorzystana, a następnie
opisuje metodę badawczą zastosowaną w artykule. Kolejne części opracowania zostały poświęcone charakterystyce
zjawiska offshoringu, między innymi w kontekście międzynarodowej wymiany usług. Następnie została ukazana analiza empiryczna danych przedstawionych w raportach czy
publikacjach krajowych i zagranicznych, częściowo przygotowanych na potrzeby analiz naukowych.

Kapitał ludzki województwa małopolskiego
a inwestycje zagraniczne w sektorze
nowoczesnych usług biznesowych
Przegląd literatury i wyników dotychczasowych badań
Problematyka sektora nowoczesnych usług biznesowych jest tematem dość nowym w literaturze polskiej,
dlatego też warto sięgnąć po literaturę zagraniczną. Teoretyczna część artykułu została w głównej mierze oparta
na przeglądzie dostępnych pozycji literatury oraz artykułów
naukowych. Dodatkowo, istotnym obszarem badań będzie
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analiza empiryczna danych pochodzących z poniższych źródeł:
1. Raportu opracowanego przez Związek Liderów Sektora
Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z HAYS Poland, Jones Lang LaSalle oraz Baker & McKenzie;
2. Bilansu kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie, który
stanowi raport końcowy z przeprowadzonych badań
i był przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
3. Raportu: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2012.
Województwo małopolskie opracowanego przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych SGH w Warszawie;
4. Danych statystycznych pochodzących z Głównego
Urzędu Statystycznego.
Autorzy wyżej wymienionych opracowań podejmują
próbę systematycznego podejścia do złożonego zagadnienia rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych poprzez przedstawienie wyników swoich badań nad rynkiem
pracy w Polsce i w województwie małopolskim.
Nowoczesne formy usług biznesowych
Zgodnie z teorią wzrostu gospodarczego, w większości
państw świata obserwuje się charakterystyczne przemiany
strukturalne, które można ująć w schemat: deagraryzacja
– deindustralizacja – tertiaryzacja oraz serwicyzacja (Szymaniak 2008: 13). Obecnie bowiem trzeci sektor znacząco zyskuje na znaczeniu, a jego rozwój determinuje rozwój gospodarczy całego państwa. Mimo tak istotnej roli usług w handlu
międzynarodowym, rozwój tego sektora nie doczekał się
jeszcze należnego miejsca w teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych. Fakt ten jest zdeterminowany przez
kilka czynników, w tym m.in: brak powszechnie akceptowanej definicji usług, brak zgodności co do kryteriów i zasad ich
podziału, a także brak odpowiednich danych statystycznych
(Szymaniak 2008: 30-31). Współczesna teoria międzynarodowej wymiany usług czerpie inspiracje z powstałych już
wcześniej teorii. Najwięcej wspólnych elementów można odnaleźć m.in. w teorii handlu międzynarodowego, teorii międzynarodowej migracji czynników wytwórczych i teorii lokalizacji działalności gospodarczej. Ponadto, zauważalna jest
tendencja badaczy przedmiotu dotycząca coraz większego
odchodzenia od zagadnień dotyczących międzygałęziowego
podziału pracy w gospodarce światowej na rzecz teorii obejmujących podział pracy w aspekcie wewnątrzbranżowym. Co
więcej, widoczne jest znaczące odejście teoretyków międzynarodowych stosunków gospodarczych od sektora przemysłowego na rzecz właśnie sektora usług.
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Cytując F. R. Roota Tomasz Gołębiowski zauważa, że
istnieje sześć form związków ryzyka i kontroli charakteryzujących różne typy zaangażowania przedsiębiorstwa za
granicą (Nowak–Far 2000: 238-239):
1. Eksport pośredni - niskie ryzyko i niska kontrola;
2. Eksport bezpośredni – relatywnie większe ryzyko, ale
i większa kontrola;
3. Udzielenie licencji – niskie ryzyko i niższa w porównaniu do bezpośredniego eksportu kontrola;
4. Joint venture – relatywnie wysoka kontrola, ale i większe ryzyko;
5. Udział w kapitale przedsiębiorstwa zagranicznego –
niższe niż w joint venture ryzyko i stosunkowo duży
poziom kontroli;
6. Własna filia – bardzo duża kontrola i bardzo duże ryzyko.
Pojęcie i znaczenie offshoringu w gospodarce
Analiza tendencji charakterystycznych dla epoki postindustrialnej pozwala wskazać pewne wspólne cechy współczesnego zarządzania. Należą do nich (Kopczyński 2010: 26):
• odchodzenie od działań zrutynizowanych i powtarzalnych na rzecz podejścia przedsiębiorczego i innowacyjnego, szczególnie w obszarze organizacji i zarządzania;
• rozwój zdecentralizowanych, rozproszonych i samodzielnych organizacji opartych na partnerstwie strategicznym;
• zwiększenie adaptacyjności i elastyczności struktur organizacyjnych poprzez ich odchudzanie, koncentrację
na kluczowych umiejętnościach oraz procesowe podejście.
Na podstawie tych cech i doświadczeń przedsiębiorstw
można wysunąć tezę, że obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój innowacyjnych koncepcji i metod zarządzania
organizacjami. Obecnie problemy powstałe w organizacji
rozwiązuje się na drodze „myślenia holistycznego, całościowego”, a nie jak to było popularne wcześniej poprzez
podział na mniejsze cząstki. W ten sposób tworzona jest
niejako inna jakość przedsiębiorstwa, a to oznacza, że powstaje również nowy łańcuch tworzenia wartości. Ponadto, zauważa się orientację przedsiębiorstw na kluczowe
kompetencje, procesy, czas i jakość świadczonych usług, co
przynosi owoce w budowanej przewadze konkurencyjnej.
Właściwościami współczesnej globalnej przestrzeni gospodarczej, a zarazem determinantami kierunków dalszego
rozwoju podmiotów gospodarczych są (Rosińska–Bukowska
2009: 52-53):
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• korporacyjność podmiotów dominujących tzn. dominację podmiotów typu korporacyjnego rozumianych
jako systemy organizacyjne zdolne do kooperencji, czyli
równoczesnej współpracy i konkurencji (...);
• wszechobecność globalizacji tzn. docieranie zmian do
każdego elementu globalnej przestrzeni i poddawanie
go „presji globalizacji” bez jego zgody, a nawet wiedzy
(…);
• interakcyjność relacji, co oznacza zmiany właściwości
przestrzeni, które stymulują zmiany elementów składowych, czyli np. pod wpływem zmian w otoczeniu następuje m.in. kreowanie „systemów korporacyjnych” (…);
• wielopłaszczyznowość ekspansji nie tylko w wymiarze
ekonomicznym, bowiem odpowiadając na „horyzontalizację” wertykalnej struktury gospodarki światowej
zwiększają swoje znaczenie równocześnie na wszystkich płaszczyznach (…);
• redefinicja wzorów i modeli zachowań czyli przewartościowanie obowiązujących dotychczas wzorców i modeli postępowania opartych na identyfikacji z lokalnym
otoczeniem instytucjonalnym (…).
Dla zachowania równowagi we współczesnej gospodarce niezwykle istotne staje się uzyskanie zdolności do kooperencji, czyli jednoczesnego konkurowania i współpracy
w ramach organizacji. Proces ten stymuluje pozycję konkurencyjną całego przedsiębiorstwa w długim okresie czasu, dlatego
też korporacje transnarodowe mogą tworzyć przewagę konkurencyjną względem mniejszych podmiotów.
Wobec przedstawionych powyżej tendencji zachodzących
we współczesnym świecie, istotnym staje się zdefiniowanie
samego zjawiska offshoringu, który polega na przenoszeniu
potencjału usługowego, związanego z zarządzaniem i lokowaniu go we własnych zagranicznych filiach (captive offshoring
– offshoring na uwięzi) lub na zlecaniu usług zewnętrznym
zagranicznym firmom usługowym (offshore outsourcing) (Pomykalski, Kaczmarek 2008: 42). W przypadku captive offshoring przedsiębiorstwa zachowują własność środków produkcji i bezpośrednią kontrolę nad procesem świadczenia usług,
natomiast w przypadku offshore outsourcing, warunkiem koniecznym do zaistnienia jest istnienie potencjału usług outsourcingowych o odpowiednim standardzie. Aby optymalizować
koszty tego typu działalności gospodarczych, przyjmują one
różne formy. Jedna z klasyfikacji została stworzona na potrzeby
Światowego Raportu Inwestycyjnego 2004, według którego
usługi typu BPO przyjmują poniższe postaci (Pomykalski, Kaczmarek 2008: 41-42):
• ośrodki obsługi telefonicznej tzw. call center;
• wspólne ośrodki usługowe lub centra usług wspólnych
tzw. shared service centres;

• ośrodki usług informatycznych tzw. IT services;
• regionalne centrale tzw. regional headquaters.
Krajem, który na arenie międzynarodowej pozyskuje
najwięcej BIZ typu BPO są Indie, natomiast regionem europejskim cenionym w tym względzie jest Europa Środkowo–Wschodnia, a w szczególności Polska.
Czynniki decydujące o delokalizacji mają podłoże zarówno endogeniczne, tj. wynikają z samych korporacji, jak
i egzogeniczne, tzn. są owocem oddziaływania otoczenia
w wymiarze krajowym, jak i zagranicznym. Ponadto, zauważa się tendencję do zakładania tego typu centrów usług
w regionach, gdzie istnieje wystarczająca podaż kwalifikowanych pracowników, którzy posiadają znajomość języków
obcych, oraz relatywnie niskie koszty pracy.
Proces delokalizacji wzmożony jest faktem, iż offshoring związany jest bezpośrednio z optymalizacją działalności na drodze koncentracji w jak najmniejszej liczbie
ośrodków, w których obsługuje się globalne lub regionalne
firmy działające w strukturze koncernu oraz ich klientów
(Pomykalski, Kaczmarek 2008: 42). Dodatkowo, proces ten
jest stymulowany przez postępującą standaryzację życia
i digitalizację większości procesów usługowych.
Charakterystyka województwa małopolskiego
Województwo małopolskie położone jest w południowej części Polski. Północna część regionu graniczy z województwem świętokrzyskim, wschodnia z województwem
podkarpackim, a zachodnia ze śląskim. Na południu Małopolska graniczy z Republiką Słowacji. Tabela 1 ukazuje
podstawowe informacje o wybranym województwie, które
będą przydatne w dalszej analizie.
Do niewątpliwych atutów województwa małopolskiego należą (Godlewska–Majkowska, Komor, Zarębski, Typa
2012: 3):
• dogodne połączenia komunikacyjne: autostrada A4,
połączenia kolejowe, lotnisko Kraków – Balice, sześć
drogowych przejść granicznych oraz jedno kolejowe;
• duży potencjał naukowy i badawczy krakowskich uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych, wśród których
bardzo liczną grupę stanowią jednostki naukowe zaklasyfikowane przez MNiSW do najwyższej kategorii;
• znaczne zasoby pracy, zarówno niskokwalifikowanej
o małych oczekiwaniach płacowych, jak i specjalistów
o wysokich kwalifikacjach;
• bardzo duże walory turystyczne, szczególnie należy
wyróżnić obiekty należące do listy światowego dziedzictwa UNESCO;
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• zachęty inwestycyjne dla inwestorów oferowane
w podstrefach specjalnych stref ekonomicznych.
Tabela 1. Podstawowe informacje o województwie małopolskim
Cecha

Wartość

Powierzchnia

15.183 km2

Liczba ludności (osoby stan na
31.12.2011 r.)

3.346.796 (8,7% Polski)

Struktura pracujących
w 2011 roku

Sektor przemysłowy – 30,0%

Przeciętne wynagrodzenie brutto
w pierwszym półroczu 2012 roku

3.356,80 zł (91,1% średniego
wynagrodzenia w Polsce)

PKB per capita w 2009 roku (zł/
osobę)

30.220 (7,4% Polski)

Sektory strategiczne

Edukacja,
szkolnictwo wyższe i nauka,
sektor naukowo–badawczy,
sektor zaawansowanych
technologii,
turystyka i kultura

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Sektor rolniczy – 14,0%
Sektor usługowy – 56,0%

Wykres 1. Liczba zagranicznych centrów usług w Polsce w latach 2003-2011
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Skutki delokalizacji nowoczesnych form usług biznesowych można rozpatrywać w wielu aspektach, jednak
niniejsza analiza została pomniejszona jedynie do omówienia tych, które dotyczą potencjału kapitału ludzkiego
województwa małopolskiego. Offshoring usług tworzy
wiele miejsc pracy, ponieważ zagraniczne firmy zgłaszają
w ten sposób zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę.
Ponadto, następuje zwiększenie zatrudnienia w firmach,
które kooperują z tymi centrami np. jako dostawcy. Kolejnym pozytywnym efektem jest wzrost kwalifikacji kapitału
ludzkiego zatrudnionego w tego typu organizacjach, zwłasz-
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Ponadto, województwo małopolskie posiada silny potencjał edukacyjny i naukowo-badawczy, ponieważ na jego
terenie istnieją liczne państwowe i niepaństwowe szkoły
wyższe, które zajmują wysokie pozycje rankingowe w skali
całego kraju. Warto również podkreślić fakt, że Kraków jako
stolica województwa jest siedzibą wielu instytutów naukowych i jednostek naukowo–badawczych, które wpływają na
potencjał kapitału ludzkiego województwa.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Godlewska–Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Typa M., (2012) Atrakcyjność
inwestycyjna regionów 2012. Województwo małopolskie, Warszawa: Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, s. 4-5.
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cza w tych, gdzie wymagane są zawody „wiedzochłonne”.1
Zatem, dobry klimat inwestycyjny wokół Polski nie jest
czynnikiem, który decyduje o przewadze Polski nad innymi krajami europejskimi. Dla osiągnięcia trwałego sukcesu
w tym względzie, konieczne staje się tworzenie zorientowanej długookresowo polityki państwa, która miałaby na celu
sprzyjanie rozwojowi omawianych usług. O atrakcyjności
inwestycyjnej tego typu centrów świadczy permanentny
wzrost ich liczby w Polsce zanotowany w latach 2004–2011,
który został ukazany na wykresie 1.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, (2012) Raport opracowany
przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we
współpracy z HAYS Poland, Jones Lang LaSalle oraz Baker & McKenzie, Warszawa, s. 14.

Ważnym aspektem staje się również analiza miejsc,
w których w Polsce są zakładane tego typu działalności
gospodarcze. Bowiem do najatrakcyjniejszych należą duże
miasta, metropolie, gdzie istnieje wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki. Ponadto, ze względu na znaczną liczbę
uczelni, a w następstwie absolwentów, często tego typu
podmioty pozyskują pracowników już w trakcie ich nauki,
dzięki czemu obniżają koszty pracy.
Największe centra usługowe w Polsce pokrywają się
z mapą największych ośrodków akademickich, co potwierdza tezę, że nowoczesne formy usług biznesowych w ten
sposób redukują bezrobocie wśród absolwentów szkół
wyższych oraz podnoszą kwalifikacje osób, które są jeszcze
w trakcie nauki na studiach wyższych. Sytuację tą obrazuje
wykres 2.

1
Efekt ten nie dotyczy pracowników centrów typu call center, gdzie może
wystąpić degradacja kapitału ludzkiego poprzez wąski zakres powierzonych obowiązków.
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Wykres 2. Rozmieszczenie centrów usług w Polsce w 2011 roku

Kolejną istotną kwestią staje się identyfikacja profilu
kończonych przez absolwentów studiów. Jak wiadomo,
centra offshoringowe chętniej przyjmują do pracy osoby
z wykształceniem technicznym i ekonomicznym, natomiast
wśród humanistów, największą popularnością cieszą się absolwenci wszelkiego rodzaju studiów filologicznych. Dlatego
też, tak ważny staje się profil ośrodków naukowych w danym mieście oraz oferowane kierunki studiów. W tabeli 3
została przedstawiona liczebność poszczególnych typów
szkół wyższych w Polsce.
Tabela 3. Szkoły wyższe wg typów

Źródło: Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce,
(2012) Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług
Biznesowych (ABSL) we współpracy z HAYS Poland, Jones Lang
LaSalle oraz Baker & McKenzie, Warszawa, s. 15.

Poniżej została ukazana liczba absolwentów szkół wyższych w poszczególnych województwach w latach 2007–
2011. Wniosek stąd, że w 2011 roku województwo małopolskie stało się liderem pod tym względem, wyprzedzając
tym samym województwo mazowieckie, gdzie w roku poprzednim istniała największa liczba absolwentów. Zestawienie absolwentów szkół wyższych w podziale na województwa przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Absolwenci szkół wyższych na 10 tys. ludności
JEDNOSTKA
TERYTORIALNA

ogółem
2007

2008

2009

2010

2011

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

Łódzkie

112

114

124

131

120

Mazowieckie

137

138

143

153

157

Małopolskie

114

117

126

145

164

Śląskie

96

96

94

105

111

Lubelskie

107

108

121

136

139

Podkarpackie

92

91

93

98

102

Podlaskie

97

114

100

124

127

Świętokrzyskie

112

99

98

100

111

Lubuskie

92

75

76

73

67

Wielkopolskie

110

116

126

135

134

Zachodniopomorskie

100

100

102

115

109

Dolnośląskie

113

123

129

139

147

Opolskie

72

72

96

108

113

Kujawsko-pomorskie

95

96

102

104

110

Pomorskie

94

104

105

105

120

Warmińsko-mazurskie

96

110

108

99

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.
stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=320949&p_token=0.4234595444446453# [ 21.02.2013].

JEDNOSTKA
TERYTORIALNA

szkoły
wyższe
ogółem

uniwersytety

wyższe
szkoły
rolnicze

wyższe
szkoły ekonomiczne

2011

2011

2011

2011

Łódzkie

30

1

0

7

Mazowieckie

106

2

1

20

Małopolskie

33

1

1

7

Śląskie

45

1

0

14

Lubelskie

18

2

1

1

Podkarpackie

16

1

0

2

Podlaskie

18

1

1

3

Świętokrzyskie

15

1

0

2

Lubuskie

8

1

0

1

Wielkopolskie

40

1

1

7

Zachodniopomorskie

22

1

0

1

Dolnośląskie

38

1

1

5

Opolskie

6

1

0

1

Kujawsko-pomorskie

21

2

1

1

Pomorskie

28

1

0

3

Warmińsko-mazurskie

9

1

0

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.
stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=320949&p_token=0.021498788760245357# [21.02.2013].

Ze względu na ogólną liczbę szkół wyższych, liderem
pozostaje województwo mazowieckie, natomiast województwo małopolskie zajmuje piąte miejsce, po województwie śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Jednak mimo
tego, Kraków pozostaje istotnym ośrodkiem naukowym na
mapie Polski ze względu na wysoką dywersyfikację kierunków studiów oraz fakt, że małopolskie uczelnie wyższe stanowią zaplecze naukowe dla województw ściany wschodniej Polski.
Ponadto, ważnym czynnikiem staje się korelacja oferty
szkół wyższych w poszczególnych województwach z preferencjami studentów. Wykres 3 przedstawia liczbę studentów województwa małopolskiego według typów szkół.
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Tabela 4. Czynniki decydujące o lokalizacji BPO
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.
stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=320949&p_token=0.8591683376017767# [21.02.2013].

czynniki określające jakość
świadczonych usług

• lokalny poziom płac
• ceny i dostępność powierzchni
biurowych
• zachęty ﬁnansowe ze strony
lokalnych władz
• stabilność polityczna i ekonomiczna
• odległość geograﬁczna

• kompetencje pracowników
• różnice kulturowe
• wybór usługodawcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy z przeprowadzonych badań, (2012) Raport przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Kraków przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych.
Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji, Kraków:
Uniwersytet Jagielloński, s. 20.

Na przestrzeni lat 2007-2011 widoczne są różnice
w trendach w liczbie studentów na poszczególnych uczelniach. Stagnacja obserwowana jest na uniwersytetach,
trend wzrostowy na wyższych szkołach technicznych, natomiast deprecjacja na wyższych szkołach ekonomicznych.
Fakt ten jest zapewne zdeterminowany ogromnym zapotrzebowaniem centrów offshoringowych i outsourcingowych na absolwentów kierunków technicznych, natomiast
rynek pracy dla absolwentów kierunków ekonomicznych
wydaje być się już nasycony.
Usługi offshoringowe są czynnikiem determinującym
niwelowanie różnic w poziomie życia pomiędzy krajami
rozwiniętymi, a rozwijającymi się. Ponadto, rozwój procesu
przenoszenia usług do innych krajów przyczynia się bezpośrednio do fragmentaryzacji pracy. Świetnym przykładem
miasta, gdzie proces ten rozwija się z niesłychaną prędkością jest Kraków, który w ostatnich latach stał się jednym
z najważniejszych ośrodków do lokowania centrów BPO.
W Krakowie zakładane są centra usług offshoringowych
o różnych profilach, wśród nich przeważają poniższe (Bilans
kompetencji… 2012: 17):
• procesy IT;
• usługi księgowe;
• usługi HR;
• procesy zarządzania wiedzą;
• procesy B2C.

Warto zidentyfikować czynniki, które stają się atutami Krakowa w stosunku do innych miast nie tylko Polski,
ale również Europy Zachodniej. Liczne publikacje na ten
temat wskazują, że najważniejszymi determinantami stają
się: biegła znajomość języków obcych przez absolwentów
studiów wyższych, a także niskie koszty pracy. Ponadto,
istotnym elementem staje się infrastruktura województwa
małopolskiego, a w szczególności dostępność powierzchni
biurowych czy rozbudowana sieć połączeń lotniczych.
Podsumowując, należy przytoczyć kilka faktów dotyczących usług offshoringowych w Krakowie. W Raporcie stworzonym przez Aspire Association of IT & Business Process
Services Companies in Poland w 2012 roku wskazane zostały
mocne strony Krakowa, które determinują jego sukces w skali całego kraju, jak i Europy. W Krakowie funkcjonuje 65 centrów offshoringowych, które zatrudniają ponad 26 tysięcy
osób. Oznacza to, że 35% krajowych centrów, których właściciele podejmują decyzję o delokalizacji do Polski, podejmują
działalność właśnie w Krakowie. Dlatego też, Kraków znajduje się na światowej liście miast najszybciej rozwijających się
pod względem stwarzającym zachęty inwestycyjne. Ponadto,
dzięki wysoko wykwalifikowanemu kapitałowi ludzkiemu,
w centrach powstałych w Krakowie, klienci obsługiwani są
w 31 językach obcych. Możliwe to jest tylko w miastach, które są ważnymi ośrodkami naukowymi, ponieważ tylko tam
funkcjonują kierunki studiów kształcące młodzież w niszowych językach obcych (Aspire Association of IT & Business
Process Services Companies in Poland 2012: 6).

Czynniki, które wpływają na decyzje o delokalizacji
działalności gospodarczej można podzielić na dwie grupy,
które zostały ukazane w tabeli 4.

Podsumowanie

Podgrupa zawiera informacje dot. studentów z poprzedniego roku akademickiego studiów magisterskich jednolitych, zawodowych (pierwszego
stopnia), magisterskich uzupełniających (drugiego stopnia), łącznie z cudzoziemcami.
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czynniki określające skalę możliwych
oszczędności

Reasumując, można stwierdzić, że województwo małopolskie posiada wysoki potencjał kapitału ludzkiego, który
umożliwia tworzenie w tym regionie podwalin innowacyjnej gospodarki. Szczególnie ważnymi elementami omówionej przestrzeni są prężnie działające ośrodki naukowo
– badawcze, instytucje tzw. otoczenia biznesu, które kreują

Marzena Ławniczak - Kapitał ludzki województwa...

przestrzeń przyjazną inwestorom, czy parki technologiczne. Podobne konkluzje zawarto w Raporcie atrakcyjności
inwestycyjnej województw - 2012 Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, który został wykonany
na zlecenie PAIiIZ przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W dokumencie tym najlepiej oceniono województwo mazowieckie, dolnośląskie, śląskie oraz małopolskie, które po
raz pierwszy zestawiono na tle europejskich odpowiedników. Co istotne, za niekorzystne cechy polskich makroregionów uznano dosyć niskie zatrudnienie w nowoczesnych
sektorach gospodarki i zbyt małą innowacyjność polskich
przedsiębiorstw (Godlewska–Majkowska, Komor, Zarębski,
Typa 2012).
W niniejszym opracowaniu potwierdziła się teza, że
Polska, a w szczególności województwo małopolskie, jest
atrakcyjne inwestycyjnie, a kapitał ludzki stanowi źródło jej
przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami. Widoczne
są zmiany na rynku pracy w Polsce, które dokonują się pod
wpływem rozwoju tego typu działalności: powstają nowe
miejsca pracy, następuje wzrost płac, wzrost kwalifikacji
pracowników, a w długim okresie czasu wzrasta konkurencyjność zasobów ludzkich.
Na podstawie literatury i badań wykorzystanych w artykule można oczekiwać, że zjawisko offshoringu, dzięki
postępującej globalizacji i rozwojowi nowoczesnych technologii, zyska na znaczeniu. W toku dalszych badań istotne
staje się zidentyfikowanie czynników endogenicznych regionu, dzięki którym organizacje decydują się na podjęcie
działalności właśnie w tym miejscu. Ponadto, ciekawym
wydaje się porównanie województwa małopolskiego, jako
regionu europejskiego, do którego przypływa duży odsetek
tego typu inwestycji, z wybranym regionem Indii, jako państwa najbardziej konkurencyjnego w tym względzie na arenie międzynarodowej. Identyfikacja różnic i podobieństw
w tym aspekcie może okazać się przydatna nie tylko naukowo, ale również może zostać wykorzystana w praktyce
przez kraje czy regiony, które nie są postrzegane jako atrakcyjne inwestycyjnie, a które dzięki tego typu inwestycjom
zwiększyłyby swoją pozycję konkurencyjną. Zatem, przedstawione analizy wskazują, że delokalizacja produkcji dóbr
i usług jest częścią szerszych procesów kształtowania się
międzynarodowego podziału pracy w gospodarce światowej. Dane empiryczne przedstawione w artykule potwierdzają tezę, że polski rynek pracy uzyskuje wiele korzyści
dzięki postępującemu procesowi delokalizacji. Podejmowane przez władze lokalne, jak i krajowe, działania ukierunkowane na stymulowanie inwestycji w kapitał ludzki, tworzą
unikalną przewagę konkurencyjną, poprzez tworzenie śro-

dowiska regulacyjnego sprzyjającego przedsiębiorczości, co
świadczy o żywotności i rozwoju całej gospodarki.

Bibliografia
1.

Antràs P., Garicano L., Rossi-Hansberg E., (2012) Offshoring in
a Knowledge Economy, Harvard University.
2. Aspray W., Mayadas F., Vardi M., (2006) Globalization and Offshoring of Software, A Report of the ACM Job Migration Task Force,
Association for Computing Machinery.
3. Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie, (2012) raport końcowy z przeprowadzonych badań i był przygotowany na zlecenie
Urzędu Miasta Krakowa przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
4. Godlewska–Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Typa M., (2012)
Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2012. Województwo małopolskie opracowanego przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych
SGH w Warszawie, http://www.paiz.gov.pl/20121121/Raport_o_
atrakcyjnosci_inwestycyjnej_wojewodztw_2012 [21.02.2013].
5. Kopczyński T., (2010) Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
6. Nowak–Far A., (2000) Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7. Pomykalski A., Kaczmarek B., red., (2008) Regionalne aspekty zarządzania organizacjami usługowymi, Łódź: Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Kupieckiej.
8. Rosińska–Bukowska M., (2009) Rola korporacji transnarodowych
w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Toruń: Dom Wydawniczy Duet.
9. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, (2012) Raport
opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
(ABSL) we współpracy z HAYS Poland, Jones Lang LaSalle oraz Baker
& McKenzie, Warszawa.
10. Szymaniak A., (2008) Globalizacja usług: Outsourcing, offshoring
i shared services centers, Warszawa: Wydawnictwa akademickie
i profesjonalne.
11. GUS, (2013), http://www.stat.gov.pl [21.02.2013].

39

Rynek - Społeczeństwo - Kultura | nr 1/2013

Porównanie wskaźników zatrudnienia
w sektorze przemysłowym z uwzględnieniem
sektora wytwarzania i zaopatrywania
w energię elektryczną, gaz, parę wodną
i gorącą wodę
Comparison of Employment Ratios in the Industrial Sector
Including Production and Supply of Electricity,
Gas, Steam and Hot Water

W Polsce dynamicznie zmienia się struktura zatrudnienia
w branży przemysłowej. Prześledzone zostaną wartości zatrudnienia w latach 2005 - 2010, wskaźniki dynamiki wydajności pracy
oraz zbadana będzie przyczyna obecnych tendencji. Analizowane dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Przedział
czasowy zawiera się w latach 2005 - 2010. Analiza porównawcza
dotyczy wybranych wskaźników zatrudnienia w sektorze przemysłowym z uwzględnieniem sektora wytwarzania i zaopatrywania
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

In Poland an employment structure is changing dynamically
in the industrial sector. The article examines the employment
values in the years 2005 - 2010, work efficiency growth rates, and
the cause of the current trends. The analyzed data come from the
Central Statistical Office. The time interval covers the years 20052010. The comparative analysis concerns the selected employment indicators in the industrial sector, including the production
and supply of electricity, gas, steam and hot water.

Wstęp

Wskaźniki zatrudnienia w sektorze
przemysłowym wraz z analizą

Przemysł zajmuje się wydobywaniem oraz przetwarzaniem surowców w celu konsumpcyjnym i produkcyjnym.
Wywiera on silny wpływ na dziedziny gospodarki narodowej i na ogólny rozwój kraju. Jego podstawowymi zadaniami są (Lewandowski 2010: 21):
• funkcja ekonomiczna, która ma na celu wytwarzanie
dóbr i wpływ na rozwój gospodarczy kraju;
• funkcja społeczna, polegająca na dostarczaniu nowych
miejsc pracy i zmianie warunków bytu społeczeństwa;
• funkcja przestrzenna, zapewniająca szereg zmian
w środowisku naturalnym na skutek działalności przemysłowej.
W artykule zasygnalizowane zostaną: problem zatrudnienia w sektorze przemysłowym oraz wpływ, jaki wywarł
na ten sektor światowy kryzys ekonomiczny w XXI wieku.
Przedstawiona zostanie analiza wskaźników zatrudnienia z punktu widzenia ekonomicznego, a także sposoby
na zwiększenie liczby miejsc pracy, poprzez wykorzystanie
różnych źródeł energii odnawialnych.
40

Przedstawione dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczą zakresu od 2005 do 2010 roku. Ujęte
zostały w nim osoby zatrudnione w przemyśle, wolne miejsca pracy oraz wydajność pracy. Do zatrudnionych zalicza się:
osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa
o pracę, powołanie, mianowanie lub wybór), pracodawców
i pracujących na własny rachunek (właścicieli i współwłaścicieli), osoby wykonujące pracę nakładczą oraz agentów.
Dane o przeciętnej liczbie pracujących wykazano po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych.
Pełnozatrudnieni to osoby zatrudnione w pełnym wymiarze
czasu pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy lub na
danym stanowisku pracy, w tym również osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami pracują w skróconym czasie
pracy, np. z tytułu warunków szkodliwych dla zdrowia lub
przedłużonym czasie pracy, np. dozorcy mienia. Niepełnozatrudnieni to osoby, które zgodnie z umową o pracę, pracują
stale w niepełnym wymiarze czasu pracy (GUS 2012: 202).
Pierwszym zestawieniem będą dane dotyczące ilości
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osób pracujących w przemyśle (wartość wyrażona w tysiącach osób), oraz jeden z jego sektorów, czyli wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną
i gorącą wodę. Wartości kształtowały się na poziomie (GUS
2012: 206):
• 2006 rok: 2 905,6 ogółem zatrudnionych, z czego 148,2
w opisywanym sektorze;
• 2007 rok: 3 029,2 ogółem zatrudnionych, z czego 146,3
w opisywanym sektorze;
• 2008 rok: 3 125,5 ogółem zatrudnionych, z czego 153,1
w opisywanym sektorze;
• 2009 rok: 2 953,2 ogółem zatrudnionych, z czego 152,3
w opisywanym sektorze;
• 2010 rok: 2 913,7 ogółem zatrudnionych, z czego 161,4
w opisywanym sektorze.
Wykres 1. Ogólne zatrudnienie w przemyśle uwzględniając
sektor energii elektrycznej, gazu, pary wodnej i gorącej wody
w tys
3 500
3 000

2 905,6

3 029,2

3 125,5

2 953,2

2 913,7

• 2009 rok: 104,7 tysięcy osób zatrudnionych w sektorze
publicznym, 46,6 tysięcy osób w zatrudnionych sektorze prywatnym;
• 2010 rok: 113,3 tysięcy osób zatrudnionych w sektorze
publicznym, 45,8 tysięcy osób w zatrudnionych sektorze prywatnym.
Wykres 2 pokazuje zatrudnienie w badanym sektorze,
zarówno publicznym, jak i prywatnym. Można zaobserwować, iż spadek osób zatrudnionych w sektorze publicznym
jest zauważalny do 2009 roku, kiedy osiąga poziom 104,1
tysięcy osób. W kolejnym roku widzimy wzrost zatrudnienia
do liczby 113,3 tysięcy osób. Odmienna sytuacja zatrudnienia panowała w sektorze prywatnym. Tam następował
systematyczny wzrost do 2009 roku, by w kolejnym odnotować mały spadek o około tysiąc osób.
Wykres 2. Liczba osób pracujących w sektorze przemysłowym, publicznym i prywatnym
w tys. osób
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Źródło: opracowanie własne.

Na wykresie 1 zaznaczone zostały dwie wielkości zatrudnienia w przemyśle. Pierwsza to ogólna liczba zatrudnionych osób, a druga przedstawia wyłącznie pracujących
w sektorze energii elektrycznej, gazu, pary wodnej i gorącej
wody. Możemy zaobserwować wzrost ogólnego zatrudnienia w latach 2006-2008, a w 2009 i 2010 roku jego spadek.
Natomiast w opisywanym sektorze można zaobserwować
spadek tylko w latach 2007 i 2009. Ogólna tendencja zatrudnienia zwyżkuje w całym badanym okresie.
Kolejne informacje pokazują rozkład pracujących
w przemyśle według sektorów własności. Dane zostały podzielone na sektor publiczny i prywatny. Wartości kształtowały się na poziomie (GUS 2012: 210):
• 2005 rok: 123,3 tysięcy osób zatrudnionych w sektorze
publicznym, 27,2 tysięcy osób zatrudnionych w sektorze prywatnym;

40

113,3

104,7

43,6

46,6

45,8

27,2

20
0
2005

2008
sektor publiczny

2009

2010

sektor prywatny

Źródło: opracowanie własne.

Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w przemyśle, sektorze wytwarzania i zaopatrywania w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, według sekcji
i działów. Wartości podane są w tysiącach i kształtowały się
na poziomie (GUS 2012: 213):
• 2005 rok - 152,8;
• 2008 rok - 151,6;
• 2009 rok - 150,5;
• 2010 rok - 159,4.
Na wykresie 3 przedstawiono przeciętne zatrudnienie
w opisywanym sektorze przemysłu. Od 2005 do 2009 roku
możemy zaobserwować systematyczny spadek do wartości
150,5 zatrudnionych osób, by w kolejnym roku odnotować
wzrost o 9 tysięcy.

• 2008 rok: 109,1 tysięcy osób zatrudnionych w sektorze
publicznym, 43,6 tysięcy osób w zatrudnionych sektorze prywatnym;
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Wykres 3. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle
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Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4 przedstawia dynamikę przeciętnego zatrudnienia. Poprzedni rok przyjmowany jest za wartość 100,
także poniżej tej wartości odnotowany jest spadek, a powyżej wzrost zatrudnienia. W 2008 i 2010 roku zaobserwowano wzrost zatrudnienia.
Wykres 4. Dynamika przeciętnego zatrudnienia
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Źródło: opracowanie własne.

Następnym wyznacznikiem wielkości przemysłu jest
pomiar dynamiki wydajności pracy. Jest ona mierzona
wartością dodaną brutto na jednego pracującego. Rok poprzedni uznany jest za 100. Wartości kształtowały się na
poziomie (GUS 2012: 230):
• 2007 rok - 103,4;
• 2008 rok - 91,8;
• 2009 rok - 99,1;
• 2010 rok - 110,4.
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Kolejnym wskaźnikiem wykorzystanym do zilustrowania pracujących w sektorze przemysłowym ludzi jest wykres
dynamiki przeciętnego zatrudnienia. Rok poprzedni uznany jest za 100. Wartości kształtowały się na poziomie (GUS
2012: 227):
• 2006 rok - 96,2;
• 2007 rok - 98,7;
• 2008 rok - 104,5;
• 2009 rok - 99,3;
• 2010 rok - 105,9.
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Wykres 5. Dynamika wydajności pracy

Na wykresie 5 pokazana jest dynamika wydajności pracy, która została zmierzona wartością dodaną brutto na jednego pracującego. W latach 2007 oraz 2010 odnotowany
jest wzrost wydajności pracy, natomiast w 2008 oraz 2009
zauważa się tendencję zniżkową.

Podsumowanie
Problem zatrudnienia w sektorze przemysłowym doskonale jest widoczny w okresie kryzysu. Na odpowiedź,
dlaczego tak przebiegają wahania zatrudnienia nakłada się
kilka rzeczy. Przede wszystkim wzrost gospodarczy, który
kształtował się na poziomie:
• 2005 rok - 3,3%;
• 2006 rok - 6,2%;
• 2007 rok - 6,7%;
• 2008 rok - 5,0%;
• 2009 rok - 1,8%;
• 2010 rok - 3,8%.
Innym problemem jest wzrost bezrobocia w tym samym przedziale czasowym oraz problemy społeczne, takie
jak kolejna fala emigracji w poszukiwaniu pracy za granicą.
Na poziom zatrudnienia składają się takie czynniki jak: restrukturyzacja zakładów przemysłowych, prywatyzacja, masowe zwolnienia i liczne upadłości firm. Po wejściu do Unii
Europejskiej Polska dostała wytyczne dotyczące procentowego udziału poszczególnych sektorów energetycznych.
Państwo musi odchodzić od opierania się na energii otrzymywanej z węgla, a skupić się na energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: wiatr, woda czy energia geotermalna.
Zmienia się również postrzeganie ludzi co do sposobu
produkcji energii, coraz więcej domów docieplanych jest
kolektorami słonecznymi, czy układami hybrydowymi łączącymi zarówno kolektory oraz wiatraki. Otwarcie się na
nowe rozwiązania energetyczne może zwiększyć szansę na
wzrost zatrudnienia.

Justyna Błaszczyk - Porównanie wskaźników zatrudnienia...
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Potencjał konkurencyjny polskich
przedsiębiorstw – analiza z uwzględnieniem
programów operacyjnych Unii Europejskiej
The Competitive Potential of Polish Enterprises - Including
Analysis of the Operational Programs of the European Union

Przez ostatnie dziesięć lat pojęcie ,,konkurencyjności” było
szeroko stosowane, czasami wręcz nadużywane. Jest ono zazwyczaj rozpatrywane w najprostszych warunkach, tzn. w odniesieniu
do przedsiębiorstw. Strategia konkurencji – to głównie: cele i akcje
podejmowane przez przedsiębiorstwo, które zmierzają do uzyskania przez nie trwałej przewagi konkurencyjnej. Istotą formułowania strategii konkurencji jest odniesienie przedsiębiorstwa do jego
otoczenia, czyli struktury gałęzi, która ma decydujący wpływ na
określenie zasad konkurencji oraz strategie potencjalnie dostępne
przedsiębiorstwu. Interwencje funduszy strukturalnych powinny
brać pod uwagę na poziomach krajowym i regionalnym wspólnotowe priorytety sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi poprzez
wzmacnianie wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności.

Wstęp
Procesy zachodzące w globalnej gospodarce i życiu
społecznym oraz uwarunkowania polityczne sprawiają,
że istotne znaczenie w rozwoju społeczno-ekonomicznym
państw mają regiony. Aktualne przemiany w gospodarce są
przede wszystkim związane z globalizacją, która wpływa na
zjawiska i procesy ekonomiczne (gospodarowanie w skali globalnej) oraz na zachowania społeczne (możliwości
komunikacyjne, wyrównywanie standardów, itp.). Konkurencja jest procesem de facto towarzyszącym człowiekowi
w każdym obszarze jego działalności. W sferze działalności
gospodarczej, opartej na mechanizmie rynkowym, konkurencja występuje jako jego niezbędny element w procesie
regulującym alokację zasobów. Michael E. Porter twierdzi,
że przewaga konkurencyjna jest kreowana i utrzymywana poprzez ściśle zidentyfikowane procesy (Porter 2003).
Z kolei Roberto Cellini i Anna Soci trafnie konstatują, że warunkiem zaistnienia procesów konkurencyjnych jest ograniczoność zasobów w stosunku do potrzeb, a w konkurencji
rynkowej nadrzędnym problemem staje się ograniczona
wielkość popytu na dobra (Cellini, Soci 2002: 44). Idea
konkurencji sprowadza się do rywalizacji wielu jednostek
44

Over the past decade the concept of “competitiveness” was
widely used, sometimes even overused. It is usually considered
in the simplest of terms, in relation to companies. A competitive
strategy – refers mainly to the aims and actions taken by the company which seeks to achieve its sustainable competitive advantage. The essence of formulating of the competitive strategy is to
review the company in terms of its environment, the structure of
the industry, which has a decisive impact on the determination of
the competition rules and strategies potentially available for the
company. Structural Fund interventions should take into account
the national and regional levels of community priorities contributing to the sustainable development by strengthening of the
economic growth and the competitiveness.

lub grup o osiągnięcie tego samego celu. W tym znaczeniu
stanowi główną silę napędową sukcesu lub porażki gospodarek narodowych, branż i przedsiębiorstw. Idea konkurencji i jej cechy, sposoby rywalizacji oraz ich skutki dla rynku
i jego podmiotów były przedmiotem badań ekonomistów
praktycznie od początku pojawienia się i rozwoju kapitalistycznego sposobu gospodarowania (Klasik, Kuźnik 2001).
Każde przedsiębiorstwo, bez względu na branżę i rodzaj wykonywanej działalności, dąży do osiągnięcia określonego celu. Głównym celem większości przedsiębiorstw
jest osiągnięcie sukcesu rynkowego. O rynkowym sukcesie
przedsiębiorstwa można mówić wtedy, gdy osiąga ono lepsze niż przeciętne wyniki w określonym sektorze, a przejawia się to w postaci dużo większego zysku i znacznego
udziału w rynku (Chądzyński, Nowakowska 2007: 43-44).
Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy dane
przedsiębiorstwo osiągnęło pozycję monopolisty, gdzie kluczowym czynnikiem warunkującym osiągnięcie sukcesu jest
brak konkurencji. Sytuacja ta może również zdarzyć się na
rynku konkurencyjnym, jednak wtedy osiągnięcie sukcesu
przez przedsiębiorstwo jest zdeterminowane przez uzyskanie odpowiedniej pozycji konkurencyjnej.
Różnorodność koncepcji na temat potencjału konkurencyjnego polskich przedsiębiorstw, jest stosunkowo duża.
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W niniejszym opracowaniu zostaną omówione najistotniejsze kwestie dotyczące m.in. istoty konkurencyjności; źródeł
i sposobów budowania przewagi konkurencyjnej; znaczenia
strategicznych programów operacyjnych na lata 2007-2013
(+2) dla konkurencyjności regionów.

Istota konkurencyjności
Konkurencja jest pojęciem, które towarzyszy człowiekowi od początku jego dziejów. Teoretyczne rozważania
nad istotą konkurencji rozpoczęły się w momencie, gdy
zaczął funkcjonować kapitalistyczny sposób gospodarowania. Wówczas to prowadzono badania nad prawami i mechanizmami rządzącymi rynkiem. Wydawać się może, że
samo pojęcie „konkurencji” jest ogólnie znane i w ten sam
sposób interpretowane. Jednak w literaturze przedmiotu
istnieje wiele definicji „konkurencji”, a wynika to głównie
z powodu istnienia różnych poglądów na jej temat. Na
podstawie studiów literatury przedmiotu zauważyć należy
obszary problemowe w badaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Dotyczą one (Mączyńska 1997: 53-55):
• pojęcia konkurencyjności i jej mierników;
• źródeł i sposobów budowy przewagi konkurencyjnej.
„Konkurencja” jest podstawowym mechanizmem ekonomicznym gospodarki rynkowej. Z ekonomicznego punktu
widzenia konkurencja ma na celu maksymalizowanie przez
podmioty gospodarcze przychodu ze sprzedaży lub korzyści
z zakupu produktów i usług. Należy zaznaczyć, że oznacza
ona rywalizację o źródła zaopatrzenia w środki produkcji i kapitał pracowniczy, a przede wszystkim rynki zbytu.
Działania przedsiębiorstw zmierzają do pozyskania rynku
i zwiększenia swojego udziału. „Konkurencyjność” wywodzi
się od konkurencji i jest jej elementem. „Konkurencyjnością” nazywa się zdolność podmiotu do konkurowania. Jest
to pojęcie wieloznaczne i relatywne. „Konkurencyjność”
jako kategoria teoretyczna wydaje się niełatwa do zastosowania w badaniu realnie kształtujących się procesów
gospodarczych, gdyż wymaga porównania z otoczeniem
zewnętrznym, to znaczy z obiektem konkurencyjnym.
Z tego wynika, że badania empiryczne w odniesieniu do
konkurencyjności powinno poprzedzać określenie miar
ocen, ich wag oraz wybór metod badawczych, dostosowanych do badanego podmiotu. Wielu autorów, dyskutując
na temat konkurencyjności, nie definiuje tej kategorii. Zarówno w polskiej literaturze ekonomicznej, jak i światowej
również trwa pewnego rodzaju spór o zakres pojmowania
tego pojęcia i dobór mierników oceny konkurencyjności.
Zdaniem Marka Lubińskiego „konkurencyjność” jest pojęciem wartościującym, określającym pewien stan pożądany

(Lubiński 1995: 10-11). Termin ten w odniesieniu do gospodarki i przedsiębiorstwa zawiera m.in. takie cechy, jak:
• sprzedawanie wyrobów z zyskiem w kraju i za granicą;
• zdolność do utrzymywania a nawet umacniania udziałów w rynkach;
• zdolność do zrównoważonego rozwoju w długim okresie.
Dla przykładu, David Faulkner i Cliff Bowman (1996) wyróżniają konkurencyjność podstawową i kluczową. Pierwsza
obejmuje „procesy i systemy, które dają firmie pozycję lidera w branży” i jest związana z umiejętnością zwiększania
przez przedsiębiorstwo wartości użytkowej, postrzeganej
przez klienta. Druga natomiast, utożsamiana jest z „umiejętnościami, wymaganymi do zdobycia trwałej przewagi
konkurencyjnej na danym rynku” i może ona niezupełnie
pokrywać się z konkurencyjnością podstawową, w skład
której wchodzi konkurencyjność operacyjna i systemowa.
Władysław Szymański wymienia rodzaje źródeł konkurencyjności (Szymański 1995: 156):
• produkcyjne – konkurencyjność firmy wynika z przywództwa kosztowego lub/i wyższej jakości. Przewaga
kosztowa może wynikać z:
ͳͳ przyczyn zewnętrznych, związanych z pozycją
przedsiębiorstwa w otoczeniu,
ͳͳ przyczyn wewnętrznych, związanych z alokacją zasobów;
• dystrybucyjne – konkurencyjność firmy wynika z niższego kosztu zamrażania kapitału i kosztów transportu
oraz lepszej obsługi nabywców;
• marketingowe – konkurencyjność firmy wynika z lepszego rozpoznania potrzeb rynku i w efekcie lepszego
dostosowania produktu oraz jego dystrybucji do tych
potrzeb;
• technologiczne – konkurencyjność firmy wynika
z pierwszeństwa, osiągniętego dzięki:
ͳͳ pracom naukowo-badawczym,
ͳͳ innowacyjności technologicznej,
ͳͳ innowacjom produktowym.
Miejsce firmy na rynku (znak firmowy, patenty, reputacja) oznacza, że konkurencyjność firmy wynika z lojalności
nabywców wobec znaku firmowego i unikalności produktu
w przypadku posiadania patentów. Z kolei unikalność firmy i jej produktu polega na tym, że konkurencyjność firmy
wiąże się z osiągnięciem pozycji minimonopolu poprzez
np. skuteczne różnicowanie produktu. Niewątpliwie jakość
zarządzania w firmie to fachowość zarządzania, talenty managerskie, itp. Istotną rolę w kwestii pozycji firmy na rynku
odgrywa zdobywanie wiedzy o:
• procesie produkcji;
45
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• produkcie;
• sprawnych systemach informacyjnych;
• nabywcach, itp.
Natomiast gospodarowanie czasem w firmie określa zdolność do szybszego niż konkurenci reagowania na zmiany
rynkowe, umiejętności działania w firmie w dłuższym horyzoncie czasowym.
Badania nad procesem konkurencji są możliwe dzięki
rozwijającej się teorii na temat konkurencyjności. Grzegorz Gorzelak i Bohdan Jałowiecki (2003) wskazują na
dwie płaszczyzny „konkurencyjności” firm zlokalizowanych
w danym układzie terytorialnym, w otwartej gospodarce
światowej oraz samych układów terytorialnych, starających
się o nowy kapitał, tworzących miejsca pracy i przynoszących dochód, o pracowników o najwyższych kwalifikacjach,
zdolnych do wytwarzania innowacji i stosowania nowych,
zaawansowanych technologii. Porter (2001) odrzuca tłumaczenie konkurencyjności poprzez klasyczne teorie wyróżniające szczególną rolę zasobów i kosztów. Autor łączy
efektywność z innowacyjnością, a zdolność konkurencyjną
ze zdolnością do innowacji, która jest podstawowym źródłem różnic rozwojowych. Sama innowacyjność zawsze
wymaga inwestycji w rozwój umiejętności i wiedzy zasobów ludzkich, czego rezultatem są: procesy, nowe technologie, a także nowe podejścia marketingowe. Innowacje są
utożsamiane z nieustannym postępem, którego skutkiem
są: większa efektywność pracy oraz kapitału, które z kolei
odpowiadają za stopę życiową społeczeństwa.
W ocenie autora artykułu aktualnie o rozwoju decyduje zdolność regionów do stałego generowania i adaptacji
nowej wiedzy, rozwiązań organizacyjnych i nowych technologii. Jest to koncepcja wzrostu gospodarczego oparta
na procesach innowacyjnych. Rozwój ten przyznaje główną rolę czynnikom o dużym stopniu efektywności. W regionach powinny istnieć lokalne sieci innowacyjne (władze
lokalne i regionalne, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa, ośrodki nauki) wspierające powstanie i wdrażanie
innowacji. Jedną z kluczowych metod zdobywania przewagi
konkurencyjności gospodarki staje się więc zwiększenie jej
innowacyjności. Zdaniem Piotra Tamowicza rola innowacji we współczesnej gospodarce uzasadnia określenie jej
mianem wiedzochłonnej, w odróżnieniu od poprzedniego
modelu gospodarki pochłaniającego zasoby (Szultka, Tamowicz 2005). Warto dodać, że o konkurencyjności wielu
regionów może zadecydować w przyszłości to, jakie miejsce
w strategiach regionalnych zajmie innowacyjność. W moim
przekonaniu, w strategiach tych powinny występować mechanizmy, które wpłyną na poprawę poziomu innowacyjnego regionu i zwiększą jego konkurencyjność. Kluczowe zna46

czenie ma w tym przypadku kapitał ludzki, którego rozwój
dostarcza nowych idei. Nowa wiedza może być budowana
na podstawie istniejących w danym czasie zasobów, ale
jest cenniejsza, gdy zasoby te nie są statyczne, ale rozwijają się. Jednakże, aby rozwój ten mógł zachodzić konieczna
jest wiedza, efekt uczenia się przez działanie oraz proces
rozprzestrzeniania się wiedzy i umiejętności.
Jedną z pierwszych publikacji poruszających problemy związane z konkurencją było opracowanie Charles
Antoine’a (1980) zatytułowane Kurs ekonomii społecznej,
wydane w 1909 r. Zdaniem tego uczonego „konkurencja”
polega na wykluczeniu możliwości interweniowania państwa w sferę wymiany, podziału, produkcji i konsumpcji.
Podejście to stanowi rozszerzenie założeń teoretycznych
modelu doskonałej konkurencji, w którym żaden z działających podmiotów nie ma wpływu na cenę produkowanego
dobra. Antoine stwierdza, że do pozytywnych efektów ekonomicznych konkurencji można zaliczyć:
• wzrost liczby wynalazków;
• postęp w handlu zagranicznym;
• obniżkę cen;
• wzrost nowych wytworów pracy ludzkiej;
• możliwość wywierania większego wpływu na rynek;
• wzrost ilości towarów na rynku;
• wzrost poziomu konsumpcji.
Trafne wydaje się stanowisko Marka J. Stankiewicza, że:
„konkurencją nazywane będzie zjawisko, którego uczestnicy rywalizują między sobą w dążeniach do analogicznych
celów, co oznacza, że działania podejmowane przez jednych
dla osiągnięcia określonych celów utrudniają (a nawet niekiedy uniemożliwiają) osiąganie takich samych celów przez
innych” (Stankiewicz 2002). W literaturze przedmiotu można zauważyć wyraźne rozgraniczenie między „konkurencją”,
która jest procesem charakterystycznym dla gospodarki
rynkowej, a „konkurencyjnością”, stanowiącą pewną właściwość przypisywaną poszczególnym podmiotom. Konkurencyjność odgrywa istotną rolę w procesie tworzenia
strategii przedsiębiorstw. Poza tym konkurencyjność jest
przedmiotem analizy zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, która ma na celu określenie, czy dane przedsiębiorstwo
ma szansę na skuteczne wejście na dany rynek. Pojęcie
„konkurencyjności” może się odnosić zarówno do konkretnych podmiotów gospodarczych, jak i całych sektorów,
gałęzi oraz całej gospodarki określonego państwa. Według
Hanny Adamkiewicz-Drwiłło „konkurencyjność” można
również definiować jako „zdolność przedsiębiorstwa (lub
kraju) do przeciwstawiania się konkurencji. Przedsiębiorstwo może być konkurencyjne ze względu na cenę, jakość
towaru, dobrą opinię itd.” (Adamkiewicz-Drwiłło 2002: 92).
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W literaturze można spotkać pogląd, że przedsiębiorstwo jest konkurencyjne, gdy może osiągnąć i utrzymać
przewagę konkurencyjną. Pojęcie „przewagi konkurencyjnej” rozumie się jako odpowiednio dopasowaną konfigurację składników potencjału konkurencyjnego umożliwiającego stworzenie skuteczniejszych narzędzi konkurowania
niż te, którymi dysponują inne przedsiębiorstwa. „Przewaga
konkurencyjna” jest pojęciem dynamicznym, określanym
również jako zdolność przedsiębiorstwa do kreowania wartości dodanej. Do podstawowych mierników tak rozumianej przewagi konkurencyjnej można zaliczyć wartość dodaną oraz udział w rynku. W moim przekonaniu „potencjał
konkurencyjny” przedsiębiorstwa to w szczególności system
zasobów materialnych i niematerialnych umożliwiających
przedsiębiorstwu budowanie przewagi konkurencyjnej.
W opinii Portera można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje
strategii konkurencji: wiodącą pozycję pod względem kosztów całkowitych, zróżnicowanie oraz koncentrację (Porter
1999). Pierwsza z nich została spopularyzowana w latach
siedemdziesiątych dwudziestego wieku i polega na zdobyciu wiodącej pozycji pod względem kosztów całkowitych
w danym sektorze. Strategia ta wymaga agresywnego podejścia do inwestycji związanych z technologią produkcji,
a także dążenia do obniżenia kosztów obsługi posprzedażowej, reklamy oraz działu badań i rozwoju. Trzeba jednak
utrzymać odpowiednią jakość produktów i poziom obsługi
klienta. Głównym elementem całej strategii jest uzyskanie
i utrzymanie niższych kosztów produkcji niż konkurenci
w danym sektorze, co przynosi przedsiębiorstwu wyższe niż
przeciętne zyski. Sytuacja ta może mieć miejsce mimo występowania w sektorze mocnych sił konkurencyjnych. Osiągnięcie wiodącej pozycji pod względem kosztów zapewnia
przedsiębiorstwu pewną elastyczność przy możliwym wzroście cen czynników produkcji lub nagłej obniżce cen przez
konkurentów. Warunkiem osiągnięcia takiej pozycji jest posiadanie przez przedsiębiorstwo znacznego udziału w rynku lub korzystnego dostępu do surowców. Może wiązać się
też ze zmianą projektu wyrobów tak, aby ułatwić proces
ich produkcji oraz z rozszerzeniem asortymentu wyrobów
w celu rozłożenia kosztów ich wytworzenia.
„Koncentracja przedsiębiorstwa” oznacza, że uzyskało
ono pozycję niskich kosztów w konkretnym strategicznym
segmencie lub wysoki poziom zróżnicowania. Zarówno
osiągnięcie pozycji niskich kosztów, jak i zróżnicowania
powodują, że przedsiębiorstwo jest chronione przed każdą
z sił konkurencyjnych. Stan konkurencji w określonym sektorze zależy bowiem od pięciu fundamentalnych sił konkurencyjnych, które w połączeniu wyznaczają ostateczny potencjał zysku sektora, mierzony długofalową stopą zysku.
Co ciekawe, rozwój przedsiębiorstwa jest długotrwałym

i ukierunkowanym procesem zmian ilościowych i jakościowych. Z rozwojem przedsiębiorstwa związany jest cel.
Według neoklasycznej teorii celem przedsiębiorstwa jest
maksymalizacja zysku. Teoria neoklasyczna zakłada stan
idealnej konkurencji w gospodarce, gdzie istnieje bardzo
duża liczba dostawców konkurujących między sobą i żaden
nie ma wpływu na cenę. Na rynku maksymalizacja zysku
przedsiębiorstwa jest warunkiem przetrwania (Gruszecki
2002: 156). Do przejawów rozwoju przedsiębiorstwa można zaliczyć:
• wzrost zysku;
• zwiększenie udziału w obrotach na rynku;
• poszukiwanie nowych rynków zbytu;
• wprowadzenie na rynek nowych i zmodyfikowanych
wyrobów;
• zwiększenie potencjału finansowego;
• skomputeryzowanie systemu ewidencji;
• zdolność dostosowywania sił do nowych zmian w otoczeniu;
• poszerzenie wiedzy technicznej;
• zwiększenie zakresu stosowanych badań.
Reasumując, sukces przedsiębiorstwa gwarantuje rozwój, gdyż jest on nastawiony na wzrost, zwiększenie skali
działania i czynników wytwórczych, przemiany strukturalne (zmiany w procesach produkcyjnych i produktach) oraz
zwiększenie efektywności.

Źródła i sposoby budowania
przewagi konkurencyjnej
Przyjmuje się, że przewaga konkurencyjna oznacza lepsze usytuowanie przedsiębiorstwa na rynku w stosunku do
konkurentów. Firma ma więc lepszą efektywność działalności w porównaniu z konkurentami, co umożliwia większy
stopień realizacji oczekiwań inwestorów, kadry zarządzającej i pracowników. Występuje czasami określanie przewagi
jako zdolności do realizacji strategii konkurencyjnej przedsiębiorstwa, która polega na osiąganiu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej. Konkurencyjne na rynku może być
bowiem przedsiębiorstwo posiadające przewagę konkurencyjną w określonym miejscu i czasie, czyli jest to ujście
statyczne oraz umiejętność zdobywania i wzmacniania tej
przewagi - to ujęcie dynamiczne. Przewaga konkurencyjna
jest osiągana nota bene w wyniku dostosowywania się do
otoczenia lepiej niż konkurenci, poprzez źródła wewnętrzne wynikające z zasobów firmy i jej umiejętności. Trzeba
zauważyć, że współczesne, zmienne otoczenie wymusza
odejście od budowy źródeł przewag wewnętrznych z obszaru tradycyjnego (proste przewagi wynikające z niskich
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kosztów czynników produkcji) do obszaru nowoczesności,
czyli nowoczesnych technologii i wysokich technik w produkcji i organizacji. Źródła przewagi konkurencyjnej ewoluują więc od prostych do skomplikowanych i unikatowych.
Kreowanie i wykorzystywanie ich wymaga wyższych kwalifikacji managerów i zatrudnionych. Eulalia Skawińska (2002)
wymienia następujące czynniki wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstwa:
1. Źródła przewagi konkurencyjnej – restrukturyzacja,
postęp technologiczny, innowacje, koncentracja, konsolidacja, przejęcie, system kształcenia, inwestycje bezpośrednie, preferencje konsumenckie;
2. Potencjał konkurencyjności i umiejętności (skutek) –
potencjał rzeczowy i finansowy, jakość procesu Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznego Punktu Kontroli
(HACCP), zarządzanie logistyką, kultura organizacji,
zarządzanie wiedzą, realizacje z dostawcami i odbiorcami, niskie koszty, informacje o klientach, jakość kadr
marketingu, zarządzanie dystrybucją, więzi nieformalne z dostawcami i odbiorcami, posiadanie systemu jakości, marka;
3. Instrumenty konkurowania – jakość wyrobu, warunki
płatności, cena produktu i usługi, renoma firmy, szerokość asortymentu, promocja sprzedaży, zakres usług
posprzedażnych, promocja, marka wyrobu, wizerunek firmy, zróżnicowanie produktu, jakość produktów
i usług;
4. Otoczenie – siła przetargowa odbiorców, pozycja konkurentów, polityka kredytowa i fiskalna, struktura organizacyjna podmiotów, faza cyklu rozwoju gospodarki,
prawne aspekty ekologizacji środowiska, stopień edukacji technicznej społeczeństwa, system finansowy,
zwyczaje i normy etyczne, stopa bezrobocia, liberalizacja ceł, siła przetargowa odbiorców, dochody realne
konsumentów.
Co istotne, „strategia konkurencji” – to głównie cele
i akcje podejmowane przez przedsiębiorstwo, które zmierzają do uzyskania przez nie trwałej przewagi konkurencyjnej. Istotą formułowania strategii konkurencji jest odniesienie przedsiębiorstwa do jego otoczenia, czyli struktury
gałęzi, która ma decydujący wpływ na określenie zasad
konkurencji oraz strategie potencjalnie dostępne przedsiębiorstwu. Jako gałąź przyjmuje się przy tym grupę firm wytwarzających produkty lub usługi, które są bliskimi substytutami z perspektywy nabywców. Formułowanie strategii
polega na ustanowieniu korzystnej pozycji konkurencyjnej
w danej gałęzi, tj. pozycji zyskownej i trwałej wobec sił, które określają konkurencyjność gałęzi. Należy podkreślić, że
sytuacja konkurencyjna w gałęzi zależy od następujących
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pięciu podstawowych sił konkurencji:
1. Groźby wejść nowych konkurentów;
2. Intensywności rywalizacji między istniejącymi firmami;
3. Nacisków ze strony substytucyjnych produktów lub
usług;
4. Siły przetargowej nabywców;
5. Siły przetargowej dostawców.
Wszystkie te siły wyznaczają natężenie konkurencji
w danej gałęzi oraz jej rentowność. Intensywność działania tych sił jest różna w poszczególnych gałęziach i może
zmieniać się w miarę rozwoju gałęzi. W rezultacie niektóre
gałęzie w sposób naturalny są bardziej zyskowne niż inne.
Rentowność gałęzi jest funkcją struktury gałęzi. Również
poszczególne indywidualne siły działają z różnym natężeniem w różnych gałęziach. Siła lub siły najmocniejsze mają
decydujące znaczenie dla formułowania przez przedsiębiorstwo strategii konkurencji.
Ocena i diagnoza pięciu sił wpływających na atrakcyjność strukturalną gałęzi umożliwia firmie identyfikację jej
silnych i słabych stron w odniesieniu do całej gałęzi. Pozwala to przedsiębiorstwu na formułowanie efektywnej
strategii konkurencji, polegającej na stworzeniu korzystnej pozycji wobec owych sił (Florek 2007). Celem strategii
przedsiębiorstwa w określonej gałęzi jest więc wyszukanie
w niej takiej pozycji, z której może się ono najlepiej bronić
przed tymi siłami lub wykorzystać je we własnym interesie. Trzeba zaznaczyć, że przedsiębiorstwo, osiągając ciągłe
zróżnicowanie, uzyskuje wyższą od przeciętnej stopę zysku
w danej gałęzi, pod warunkiem jednak, że uzyskana premia cenowa będzie wyższa od kosztu poniesionego w celu
bycia unikatowym. Firma różnicująca swą ofertą rynkową,
powinna więc zawsze poszukiwać sposobów różnicowania,
które prowadzą do premii cenowej większej niż koszt różnicowania. Stosując tę strategię, nie może więc ignorować
swej pozycji kosztowej i powinna dążyć do redukcji kosztów
wszędzie tam, gdzie nie oddziałują one na zróżnicowanie.

Znaczenie strategicznych programów
operacyjnych na lata 2007-2013 (+2)
dla konkurencyjności regionów
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
oddziałuje na rzecz zwiększenia spójności gospodarczej
i społecznej w Unii Europejskiej. EFRR, dążąc do umocnienia pozycji regionów, bierze przede wszystkim pod uwagę
działalność gospodarczą. Warto dodać, że udziela wsparcia przedsiębiorstwom, które działają na tych obszarach,
w celu wzmocnienia ich konkurencyjności oraz tworzenia
trwałych miejsc pracy. EFRR nie ogranicza się tylko do dzia-
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łania wzmacniającego pozycję konkurencyjną poszczególnych regionów, lecz wychodzi poza ten zakres, realizując
cel, jakim jest europejska współpraca terytorialna. Projekty
rozporządzeń zawierają ogólne oraz szczegółowe przepisy
dotyczące EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, a także tworzą fakultatywne ramy
prawne dla powołania przez państwa członkowskie i regiony organów współpracy transgranicznej. Zaproponowany
kształt rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych
w nowej perspektywie finansowej stanowi realizację założeń zawartych w Trzecim Raporcie Spójności przyjętym
przez Komisję Europejską w dniu 18 lutego 2004 r. Trzeba
podkreślić, że w raporcie tym zaprezentowano szczegółowy
projekt priorytetów i systemu wdrażania dla nowej generacji programów wdrażanych w ramach polityki spójności
w latach 2007 – 2013.
Interwencje wspólnotowe mają doprowadzić do zwiększenia efektu dźwigni finansowej oraz wiązać się ze znaczną
wartością dodaną. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006, Nr 227, poz. 1658 ) koordynuje
politykę rozwoju społeczno-ekonomicznego w skali kraju,
regionu i lokalnej oraz określa podmioty prowadzące tę
politykę jak również tryb współpracy między nimi. Ma ona
przede wszystkim na celu stworzenie warunków do pełnego
wykorzystania Funduszy Strukturalnych. Należy zaznaczyć,
że wzmiankowana ustawa odnosi się też do programów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego (z wyłączeniem przepisów rozdziału 1, 2
i 7 wspomnianej ustawy). Celem takiego założenia jest, aby
pozostawały one w zgodzie ze strategią rozwoju kraju, ale
ze względu na swoją specyfikę prowadzone (kierowane, zarządzane) były w inny sposób przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Ustawa definiuje „politykę rozwoju społeczno-ekonomicznego” państwa, która brzmi: „przez politykę
rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań
podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-ekonomicznej, terytorialnej i przestrzennej, podnoszenia
konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc
pracy w skali krajowej, regionalnej i lokalnej” (art. 2).
Prowadzenie polityki rozwoju społeczno-ekonomicznego należy na szczeblu krajowym do Rady Ministrów,
w skali regionu (województw) do samorządu (Sejmiku)
województwa oraz lokalnej – do samorządu (Rady) powiatowego i gminnego. Polityka ta jest określana w strategiach
rozwoju, a konkretyzowana w Programach Operacyjnych
(PO) realizowanych przy pomocy funduszy unijnych oraz
krajowych środków publicznych. Za prawidłową realizację
PO odpowiedzialni są ministrowie poszczególnych resortów

albo minister rozwoju regionalnego, a za regionalne – samorządy (zarządy) województw. Pełnią one funkcję instytucji zarządzającej. Do tych podmiotów należy m.in. zawieranie umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów
(osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną, umożliwiającą
realizację projektów finansowanych z budżetu państwa lub
ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy
o dofinansowanie projektu).
Interwencje funduszy strukturalnych powinny uwzględniać na poziomach krajowym i regionalnym wspólnotowe
cele, sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi na drodze
dynamicznego wzmacniania wzrostu gospodarczego, konkurencyjności oraz zatrudnienia, wspierania integracji społecznej, a także ochrony i podnoszenia jakości środowiska.
Należy podkreślić, że na początku 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego skróciło ogólną listę PO do trzech tzw.
programów kluczowych (strategicznych) tj. ,,Infrastruktura
i środowisko”, ,,Innowacyjna gospodarka”, ,,Rozwój Polski
Wschodniej”, które są współfinansowane funduszami unijnymi. Najwięcej cięć dokonano w programie „Infrastruktura i środowisko”, głównie w inwestycjach środowiskowych.
Warto dodać, że najsurowiej potraktowano projekty:
ekologiczne, dotyczące uczelni wyższych oraz turystyczne
(zrezygnowano ze wszystkich). Te typy projektów miały być
finansowane z PO „Infrastruktura i środowisko”. Miejsce
we wszystkich rozpatrywanych regionalnych programach
operacyjnych zajmuje prezentacja ustalonych dla poszczególnych województw priorytetów (osi priorytetowych).
Zawierają one omówienie podstawowych kierunków oraz
właściwej zawartości rzeczowej tych programów. Ze względu na konieczność koncentracji sił i środków finansowych,
jakie zostały przyznane tym regionom na lata 2007-2013,
liczba priorytetów (osi priorytetowych) we wszystkich Regionalnych Programach Operacyjnych jest raczej umiarkowana. Waha się od sześciu do dziesięciu (ujmując w tym
priorytety pomocy technicznej).

Podsumowanie
Analiza zaprezentowanych materiałów potwierdza
prima facie, że na jej tle można przedstawić kilka ogólniejszych konkluzji. Część z nich stanowi potwierdzenie
expressis verbis tez zamieszczonych we wstępnej części niniejszego opracowania.
Po pierwsze, konkurencja jest procesem towarzyszącym człowiekowi w każdej sferze jego działalności. W obszarze działalności gospodarczej opartej na mechanizmie
rynkowym, konkurencja występuje jako jego nieodłączny
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element w procesie regulującym alokację zasobów. Warunkiem zaistnienia procesów konkurencyjnych jest ograniczoność zasobów w stosunku do potrzeb, a w konkurencji rynkowej nadrzędnym problemem staje się ograniczona
wielkość popytu na dobra.
Po drugie, w warunkach globalizacji i internacjonalizacji życia gospodarczego wzrasta rola przewagi konkurencyjnej poszczególnych przedsiębiorstw jako potencjalnych
miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Struktury regionalne biorą udział w wyścigu o uzyskanie trwałych szans
na przyspieszony rozwój. System funkcjonowania regionu
i jego struktury stają się głównym zasobem strategicznym,
który pozwala uzyskać przewagę nad innymi regionami.
Po trzecie, interwencje funduszy strukturalnych powinny brać pod uwagę, na poziomach krajowym i regionalnym,
wspólnotowe priorytety sprzyjające zrównoważonemu
rozwojowi poprzez wzmacnianie wzrostu gospodarczego,
konkurencyjności oraz zatrudnienia, wspieranie integracji
społecznej, a także ochronę i podnoszenie jakości środowiska. Priorytety te zostaną osiągnięte w drodze realizacji
różnorodnych programów finansowanych ze środków EFRR,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instrumentów wsparcia.
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Bezrobocie kobiet na polskim
rynku pracy
Womens’ Unemployment
in the Polish Market

W artykule poruszono podstawowe zagadnienia bezrobocia na polskim rynku pracy. Odniesiono się bezpośrednio do
problemu nierówności oraz dyskryminacji ze względu na płeć. Ponadto przedstawiono teoretyczne aspekty dominacji płci męskiej
nad żeńską. Następnie pokazano podstawowe miary rynku pracy
w Polsce i porównano ich wartości biorąc pod uwagę strukturę
płci. Zawarto tu również analizę bezrobocia kobiet m.in. według
wieku, wykształcenia i czasu pozostawania bez pracy. Kolejna
część artykułu wskazuje na różnice w kształtowaniu się takich
miar jak, m.in. bezrobocie, długookresowe bezrobocie, czy stopa zatrudnienia kobiet w gospodarce polskiej i unijnej. Kolejno
przeanalizowano konsekwencje bezrobocia oraz zabezpieczenia
instytucjonalne kobiet.

This paper describes the basic problems of unemployment in
the Polish labour market. A reference has been made directly to the
problem of inequality and discrimination on the grounds of sex. In
addition, a theoretical aspects of male dominance over the female have been presented. There have been compared basic factors
of the labour market in Poland and their values in terms of gender.
A study of women’s unemployment has been done according to the
following indicators: age, education and duration of unemployment.
Another part of the article shows the differences in the development of such factors as: unemployment, long term unemployment,
the employment rate of women in the Polish economy and the EU.
Following this there have been presented consequences of unemployment and institutional protection of women.

Wstęp

wych wdrażane są programy aktywizujące bezrobotnych.
Celem artykułu jest ukazanie problemu dyskryminacji biorąc pod uwagę płeć osoby bezrobotnej na rynku
pracy w Polsce oraz porównanie sytuacji kobiet w kraju,
jak i w Unii Europejskiej. Zobrazowanie tego zagadnienia
powinno uświadomić rządzącym, że kobiety powinny być
w większym stopniu objęte instrumentami aktywnej polityki rynku pracy. Tylko tego rodzaju działania mogą doprowadzić do zniwelowania powstałych różnic.

Rynek pracy stanowi jeden z podstawowych obszarów
wpływający na rozwój całej gospodarki krajowej, stąd też
ograniczanie bezrobocia jest jednym z najważniejszych celów polityki makroekonomicznej dążącej do zapewnienia
wzrostu gospodarczego (Szumpich 2000). W zależności od
zjawisk zachodzących na rynku pracy zmienia się jego struktura. Idealną sytuacją byłoby utrzymanie bezrobocia naturalnego, ponieważ zgodnie z prawem Okuna każdy punkt
procentowy o jaki stopa bezrobocia przewyższa stopę bezrobocia naturalnego wpływa na realny PKB w taki sposób,
że jest on niższy o 3% od jego potencjalnego poziomu (Hall,
Taylor 2000). Należy więc dostrzec zależność między kształtowaniem się rynku pracy a wzrostem gospodarczym kraju.
Analizowany rynek jest jednym z najlepszych przykładów ukazujących nierówność i dyskryminację. Można
zauważyć problemy dotyczące zarówno dyskryminacji ze
względu na płeć, miejsce zamieszkania, czy chociażby wiek.
Dane prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że z uwagi na płeć w znacznie gorszym położeniu znajdują się kobiety, z uwagi na miejsce zamieszkania w złej sytuacji są osoby zamieszkujące obszary wiejskie, natomiast
biorąc pod uwagę wiek grupami problemowymi są osoby
młode, które skończyły właśnie studia oraz osoby w wieku
45+. Z uwagi na tworzenie się tego rodzaju grup problemo-
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Pojęcie nierówności i dyskryminacji
Zachowania ludzkie tłumaczone są niejednokrotnie
uwarunkowaniami kulturowymi, tradycją czy atawizmami.
Podobnie jest w przypadku problemu nierówności i dyskryminacji. Nierówność oznacza przewagę jednej płci nad drugą. Na półkuli zachodniej widać dominację płci męskiej nad
żeńską. Usprawiedliwiana jest ona stereotypami dotyczącymi słabości kobiet, przeświadczenia o tym, że mężczyźni
są lepszymi mówcami i korzystniej prezentują się w wystąpieniach publicznych, a także są mniej emocjonalni, dzięki
czemu mają większe predyspozycje do podejmowania stanowisk kierowniczych (Zachorowska-Mazurkiewicz 2006).
Dyskryminacja natomiast „ma miejsce wtedy, gdy pewne osoby są źle traktowane, bo są inne. Na przykład dlatego, że należą do danej płci, są innej narodowości, są niepeł51

Rynek - Społeczeństwo - Kultura | nr 1/2013

nosprawne” (Marciniak 2011: 29). Sformułowana w latach
pięćdziesiątych, przez Gary Beckera, teoria upodobania do
dyskryminacji miała w zamiarze wytłumaczyć dyskryminację Murzynów, kobiet, a także innych mniejszości. Zgodnie
z tą teorią pracodawcy należący do grupy dyskryminującej
zachowują się w taki sposób, jakby zatrudnienie członków
z grupy dyskryminowanej było dla nich kosztem psychicznym. Ten koszt odzwierciedla się następnie w niższej płacy
zatrudnionego (Reszke 1991).
Dyskryminacja ekonomiczna kobiet dotyczy przede
wszystkim problemu niższego wynagrodzenia za pracę o tej
samej wartości, a także mniejsze możliwości awansu. Zazwyczaj jednak łączone są obie formy dyskryminacji. Należy
także zauważyć, iż kobiety są odcinane od dobrze płatnych
zawodów i wykonują pracę o niskim prestiżu i wynagrodzeniu np. sprzedawczyni, kelnerka, czy krawcowa (Zachorowska-Mazurkiewicz 2006).
Wraz z drugą połową XX wieku sytuacja kobiet na rynku pracy poprawiła się. Przyczynami tych zmian były (Zachorowska-Mazurkiewicz 2006):
• aktywizacja zawodowa kobiet;
• zmiany w świadomości płci żeńskiej;
• rewolucja seksualna;
• pojawienie się ruchów feministycznych;
• tworzenie się globalnej gospodarki.
Wymienione wyżej zjawiska miały bardzo duży wpływ
na zmianę sytuacji kobiet na rynku pracy. Od tej pory stanowiły one konkurencję dla mężczyzn w procesie poszukiwania pracy. Zmiana świadomości i nastawienie się na samorealizację oraz indywidualizm jednostki wpłynęły w sposób
jednoznaczny na rozwój karier zawodowych kobiet (Zachorowska-Mazurkiewicz 2008).
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy nie jest przejawem ich braku kompetencji, niskiego wykształcenia, słabej
mobilności czy elastyczności. Wynika ona tylko i wyłącznie
z przynależności do określonej płci. Należy pamiętać o tym,
że dyskryminowanie w skali mikroekonomicznej ma swoje
odzwierciedlenie w wynikach makroekonomicznych kraju.
Przede wszystkim mowa tu o wskaźniku zatrudnienia oraz
o stopie bezrobocia.

Analiza podstawowych mierników
rynku pracy w Polsce
Wskaźnik aktywności zawodowej ludności określa
udział osób aktywnych zawodowo (bezrobotnych i zatrudnionych) w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym. Jak
widać na podstawie tabeli 1, wskaźnik ten rośnie z roku na
rok. Należy jednak zauważyć, iż wartości tego miernika są
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zdecydowanie niższe dla kobiet. W badanym okresie średnia różnica między wartością tego wskaźnika dla obu płci to
10,8%. Przy czym od 2008 roku miara ta zmniejsza się. Początkowo miała wartość 10,9%, natomiast w 2011 roku 9%.
Tabela 1. Wskaźnik aktywności zawodowej ludności w wieku
produkcyjnym
Rok

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

2007

69,1

74,4

63,5

2008

69,9

75,3

64,4

2009

70,9

76,0

65,6

2010

71,6

76,0

66,8

2011

72,1

76,4

67,4

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus [14.02.13].

Ludność aktywną zawodowo przedstawia wykres 1.
Wynika stąd, że mężczyźni mają większy udział w aktywności zawodowej. W liczbach bezwzględnych największa
aktywność zawodowa ludności miała miejsce w 2009 roku,
najmniejsza natomiast w 2007 roku. Różnica między liczbą osób aktywnych zawodowo według płci rośnie z roku
na rok. Początkowo wynosiła 1.650.000 natomiast w 2011
roku wzrosła do 1.899.000. Średnia różnica w badanym
okresie to 1.760.200. Ponadto udział kobiet w liczbie osób
aktywnych zawodowo wynosi średnio 44,72%.
Wykres 1. Ludność aktywna zawodowo [w tys.]
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus [14.02.13].

Liczba osób bezrobotnych w podziale na płeć prezentuje
wykres 2. Najwięcej osób bezrobotnych było w 2011 roku, najmniej natomiast w 2008. W tym roku także ilość bezrobotnych
kobiet była większa od ilości bezrobotnych mężczyzn o około
10.000 osób. Średnia różnica między płciami w badanych latach
wynosi 53.200 osób na niekorzyść mężczyzn. Ponadto średni
udział mężczyzn w bezrobotnych ogółem wynosi 51,67%.
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Stopa bezrobocia jako stosunek liczby bezrobotnych do
liczby aktywnych zawodowo przedstawiona została na wykresie 4. Od 2008 roku stopa bezrobocia rośnie, w 2010 i 2011
roku osiągnęła wartość jak w 2007 roku, 9,6%. Bezrobocie kobiet jest wyższe niż mężczyzn. Największa różnica w badanym
okresie miała miejsce w 2011 roku i wyniosła 1,4%. Przeciętna
różnica między stopą bezrobocia wynosi 1,18%.

Wykres 2. Liczba osób bezrobotnych [w tys.]
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus [14.02.13].
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Liczba osób pracujących przedstawia wykres 3. Najwięcej osób pracujących było w 2009 roku, natomiast najmniej
w 2007. Największa różnica między osobami pracującymi
ze względu na płeć miała miejsce w 2011 roku i wynosiła
1.842.000 osób. Przeciętna różnica między pracującymi obu
płci wynosi 1.707.000 osób. Ponadto udział kobiet w liczbie
osób pracujących wynosi średnio 44,38%.
Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym
przedstawiono w tabeli 2 definiowany jest jako udział osób
zatrudnionych w ogólnej liczbie populacji w wieku produkcyjnym. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia był w 2011 roku,
natomiast najniższy w 2007 roku. Przeciętna różnica wartości wskaźnika zatrudnienia między przedstawicielami obu
płci wynosi 10,14%. Przy czym należy zauważyć pozytywną
tendencję, mianowicie, że wskaźnik ten w przypadku kobiet
rośnie nieprzerwalnie od 2007 roku.
Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym
Rok

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

2007

62,3

67,6

56,8

2008

64,9

70,4

59,1

2009

65,0

70,0

59,7

2010

64,9

69,2

60,3

2011

65,3

69,8

60,4

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus [14.02.13].

Na wykresie 5. przedstawiono stopę bezrobocia według BAEL w 2011 roku z uwzględnieniem wartości tego
miernika w poszczególnych województwach, sortując je od
najwyższej stopy bezrobocia do najniższej.
Wykres 5. Stopa bezrobocia według BAEL w 2011 roku
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus [14.02.13].

W 12 województwach stopa bezrobocia kobiet była
wyższa od tego miernika w odniesieniu do mężczyzn.
W przypadku województwa zachodniopomorskiego miernik ten wskazuje taką samą wartość dla obu płci, natomiast
w przypadku województwa dolnośląskiego, lubelskiego
i mazowieckiego stopa bezrobocia kobiet jest niższa. Najwyższą stopę bezrobocia wśród kobiet zanotowano w województwie świętokrzyskim 13,8%, natomiast najniższą
w mazowieckim 7,8%. Wśród mężczyzn najwyższą stopę
53
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bezrobocia zanotowano również w świętokrzyskim, natomiast najniższą w wielkopolskim.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy rośnie w badanym okresie od 2008 roku. Bezrobocie rejestrowane prezentuje wykres 6.
Wykres 6. Bezrobocie rejestrowane [w tys.]
2000
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Strukturę bezrobocia wg wieku i płci bezrobotnych prezentuje tabela 3. Zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn grupą charakteryzującą się największym bezrobociem
są ludzie w wieku 25-34 lata. Przeciętnie w tej grupie wiekowej znajduje się 31,88% kobiet oraz 24,98% mężczyzn.
Najmniejszym bezrobociem charakteryzuje się grupa 55
lat i więcej. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że znajduje się
ona w grupie problemowej zdefiniowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, należałoby ją rozpatrywać
łącznie z grupą 45-54 lata. Wtedy stanowiłaby najliczniejszą
grupę. Niemniej jednak, jako grupa 55 lat i więcej, znajduje
się w niej średnio 5,32% kobiet i 14,6% mężczyzn.
Tabela 3. Struktura bezrobocia według płci i wieku [w %]

400

Rok

0
2007

2008
Ogółem

2009
Mężczyźni

2010

Płeć
(K/M)

24 lata
i mniej

25-34
lat

35-44
lat

45-54
lat

55 lat
i więcej

M

18,16

23,13

17,57

26,91

14,23

K

19,68

31,11

20,52

24,33

4,36

M

19,40

24,61

16,95

24,69

14,35

K

21,64

31,33

19,84

22,78

4,41

M

22,01

25,95

16,95

21,93

13,16

K

22,98

31,82

19,49

20,82

4,90

M

20,93

25,81

17,30

21,21

14,75

K

22,82

32,35

19,33

19,50

6,00

M

20,07

25,38

17,59

20,46

16,51

K

21,79

32,80

19,92

18,54

6,95

2011

Kobiety

2007

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus [14.02.13].
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Bezrobotnych kobiet jest więcej, przeciętnie o 146
803 osoby. Największa różnica miała miejsce w 2007 roku
i wynosiła 288 123, natomiast najmniejsza w 2009 roku
i stanowiła 40 162 osoby. Średni udział kobiet w osobach
bezrobotnych zarejestrowanych wynosi 54,25%.
Wykres 7. prezentuje bezrobocie zarejestrowane
w roku 2011 w podziale na województwa. Największe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwie mazowieckim 246.739 osób, najmniejsze natomiast w opolskim
48.029 osób. W czternastu województwach liczba bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy była
większa od ilości mężczyzn. W województwie mazowieckim i podlaskim liczba bezrobotnych kobiet była mniejsza
niż liczba bezrobotnych mężczyzn. Największa różnica ma
miejsce w województwie śląskim (22.553 osób), natomiast
najmniejsza w lubelskim (1.937 osób). Średnia różnica wynosi 8.608 osób.

Tysiące

Wykres 7. Bezrobocie rejestrowane w 2011 roku [w tys.]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://
www.stat.gov.pl/gus [14.02.2013].
Tabela 4. Struktura bezrobocia ze względu na płeć i wykształcenie [w %]
Rok
2007
2008
2009

Kobiety

2010

200

2011

150

Wyższe

Policealne
i średnie
zawodowe

M

5,34

17,60

5,66

34,04

37,36

K

7,99

25,35

11,57

26,38

28,71

M

6,51

18,16

6,61

33,54

35,17

K

9,98

25,46

12,93

24,87

26,76

M

6,81

18,97

7,54

33,89

32,79

K

11,93

25,11

13,86

24,20

24,91

M

7,21

18,64

7,50

33,74

32,90

K

13,49

25,09

14,06

23,55

23,81

M

7,65

18,74

7,49

33,42

32,69

K

14,64

25,26

13,71

23,34

23,04

Płeć
(K/M)

Średnie Zasadnicze Gimnazjalne
ogólne zawodowe i niższe

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://
www.stat.gov.pl/gus [14.02.2013].
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Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus [14.02.13].
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Strukturę płci ze względu na wykształcenie bezrobotnych charakteryzuje tabela 4. Najmniej liczna grupa,
to osoby z wykształceniem wyższym. Średni udział osób
płci męskiej w tej grupie wynosi 6,7%, natomiast kobiet

Kamila Rybicka - Bezrobocie kobiet na polskim...

11,61%. Znaczną część bezrobotnych stanowią osoby o wykształceniu gimnazjalnym i niższym. Średni udział mężczyzn
w tej grupie to 34,18%, natomiast kobiet 25,45%. Osoby
z wykształceniem średnim ogólnym także charakteryzują
się małym udziałem w liczbie osób bezrobotnych. Średni
ich udział wynosi u mężczyzn 6,96%, natomiast u kobiet
13,23%.
Ze względu na staż pracy występują różnice między
płciami. Strukturę bezrobocia w podziale na płeć i staż pracy w latach 2007-2011 przedstawia tabela 5.
Tabela 5. Struktura bezrobocia wg płci i stażu pracy [w %]
Rok
2007
2008
2009
2010
2011

Płeć
(K/M)

Rok
Brak
i mniej

1-5
lat

5-10
lat

10-20 20-30 Powyżej
lat
lat
30 lat

M

19,49 13,66 19,37

12,96

15,93 14,51%

4,08

K

25,82 15,67 18,74

13,71

16,30 8,74%

1,03

M

18,40 13,69 21,10

13,15

15,72 13,92%

4,00

K

25,33 16,29 20,07

13,21

15,47 8,35%

1,29

M

18,07 13,21 22,41

13,26

15,13 13,30%

4,62

K

23,94 16,53 21,52

13,03

14,91 8,45%

1,62

M

17,80 13,45 22,25

13,40

15,20 13,16%

4,73

K

23,43 16,65 22,30

13,14

14,38 8,26%

1,84

M

17,25 13,79 22,11

13,56

15,23 13,04%

5,02

K

22,19 16,92 22,87

13,51

14,28 8,21%

2,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://
www.stat.gov.pl/gus [14.02.13].

Najbardziej zagrożoną bezrobociem grupą są kobiety bez
stażu pracy - średnio 24,14%, natomiast najmniej zagrożone
są kobiety ze stażem pracy powyżej 30 lat (1,56%). W przypadku mężczyzn, największy udział wśród bezrobotnych ma
grupa ze stażem pracy 1-5 lat (21,45%), natomiast najmniejszy adekwatnie do kobiet ze stażem powyżej 30 lat (4,49%).
Tabela 6. Struktura bezrobocia według płci i czasu pozostawania bezrobotnym [w %]
Rok
2007
2008
2009
2010
2011

Płeć
(K/M)

3 mies.
i mniej

3-6
mies.

6-12
mies.

12- 24
mies.

Powyżej
24 mies.

M

33,47

14,38

14,27

12,94

24,95

K

22,61

13,69

13,47

14,62

35,60

M

42,40

15,60

13,82

11,09

17,08

K

30,85

16,06

14,58

13,15

25,36

M

38,44

19,77

20,66

11,52

9,61

K

30,39

19,74

19,53

14,13

16,21

M

38,00

17,58

18,24

16,44

9,75

K

30,66

18,95

18,60

17,80

13,99

M

33,64

17,07

18,27

17,71

13,32

K

24,95

17,95

19,45

20,61

17,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://
www.stat.gov.pl/gus [14.02.13].

Tabela 6. przedstawia strukturę bezrobocia według
czasu pozostawania bezrobotnym. Największą liczbę bezrobotnych widać w bezrobociu krótkookresowym. Średni
udział mężczyzn to 37,19%, natomiast kobiet 27,89%. Najmniej liczna grupa to osoby bezrobotne przez 12-24 miesiące. Wśród kobiet jest to udział 16,06%, natomiast wśród
mężczyzn 13,94%.

Analiza bezrobocia kobiet
w Polsce i Unii Europejskiej
Stopa bezrobocia kobiet w 2011 roku w poszczególnych
państwach Unii Europejskiej przedstawia wykres 8.
Wykres 8. Stopa bezrobocia kobiet w UE w 2011 roku
Hiszpania
Grecja
Łotwa
Słowacja
Portugalia
Litwa
Estonia
Węgry
Irlandia
Polska
Francja
Bułgaria
UE-27
Włochy
Słowenia
Czechy
Szwecja
Cypr
Dania
UK
Belgia
Malta
Finlandia
Rumunia
Luksemburg
Niemcy
Holandia
Austria

22,2
21,4
13,8
13,6
13,2
12,9
11,8
10,9
10,8
10,4
10,2
10,1
9,8
9,6
8,2
7,9
7,7
7,7
7,5
7,3
7,2
7,1
7,1
6,8
6
5,6
4,4
4,3
0

5

10

15

20

25

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ [14.02.13].

Stopa bezrobocia w UE-27 wynosi 9,8%. Najwyższą
wartość tego miernika zanotowano w Hiszpanii i wyniósł on
22,2%, natomiast najmniejszą w Austrii i wyniósł 4,3%. Polska jest na 10. miejscu i stopa bezrobocia wyniosła 10,4%.
Liczbę bezrobotnych kobiet w 2011 roku w poszczególnych państwach Unii Europejskiej przedstawia wykres 9.
Najwięcej bezrobotnych kobiet zanotowano w Hiszpanii (2.310.000). Najmniej na Malcie, bo tylko 4.000 (Luksemburg ma 6.000 a Cypr 16.000). Polska jest szósta pod
względem liczby bezrobotnych kobiet i osiągnęła wynik
801 000.
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Wykres 9. Liczba bezrobotnych kobiet w 2011 roku [w tys.]
Hiszpania
Francja
Niemcy
UK
Włochy
Polska
Grecja
Portugalia
Rumunia
Węgry
Szwecja
Czechy
Holandia
Słowacja
Belgia
Bułgaria
Irlandia
Dania
Litwa
Finlandia
Austria
Łotwa
Estonia
Słowenia
Cypr
Luksemburg
Malta

2310
1415
1095
1061
994

Wykres 11. Udział długotrwałego bezrobocia kobiet w ogólnym bezrobociu kobiet w 2011 roku [w %]
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Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ [14.02.13].
Wykres 10. Udział długotrwałego bezrobocia kobiet w ludności aktywnej zawodowo w 2011 roku [w %]
Grecja
Hiszpania
Słowacja
Litwa
Łotwa
Portugalia
Estonia
Bułgaria
Węgry
Irlandia
Włochy
Francja
UE-27
Polska
Belgia
Słowienia
Czechy
Rumunia
Niemcy
Malta
UK
Dania
Luksemburg
Cypr
Holandia
Szwecja
Finlandia
Austria

11,5
9,5
9
6,7
6,7
6,4
6,4

4,1
4,1
4
3,6
3,5
3,2
2,8
2,6
2,5

4

6

8

10

12

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ [14.02.13].

Udział długotrwałego bezrobocia kobiet w ludności aktywnej zawodowo w 2011 roku w państwach Unii obrazuje
wykres 10.
Wartość udziału długotrwałego bezrobocia kobiet
w ludności aktywnej zawodowo dla UE-27 wynosi 4,1%.
Największy udział tego miernika zanotowano w Grecji i stanowił on 11,5%. Najniższy natomiast ma Austria i osiągnęła
1%. Polska jest na 13. miejscu z wartością 4%.
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Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ [14.02.13].

Konsekwencje bezrobocia

2
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Udział długotrwałego bezrobocia kobiet w ogólnym
bezrobociu kobiet dla krajów UE-27 wynosi 42,2%. Najwyższą wartość tego miernika zanotowano w Słowacji i wyniosła ona 66,2%, najmniejszą natomiast w Szwecji i osiągnęło
16,3%. Polska jest na 18 miejscu z wartością 38,2%.

5,5
5,3
5,1
5

0

Procentowy udział długotrwałego bezrobocia kobiet
w ogólnym bezrobociu kobiet w 2011 roku w państwach
Unii prezentuje wykres 11.

Bezrobocie zarówno kobiet, jak i mężczyzn niesie za
sobą określone konsekwencje. Można je rozpatrywać
w ujęciu mikroekonomicznym dotyczącym bezpośrednio
osoby bezrobotnej, jak i makroekonomicznym dotyczącym
skutków bezrobocia z punktu widzenia gospodarki krajowej. Podobnie, konsekwencje bezrobocia można podzielić
na skutki ekonomiczne, społeczne i psychologiczne.
Do skutków ekonomicznych można zaliczyć niewykorzystanie potencjału osób bezrobotnych oraz potrzebę
subwencjonowania utrzymania osób poszukujących pracy.
Istotne jest, że osoby bezrobotne zmniejszają wpływy do
budżetu państwa, a także zwiększają jego wypływy na rzecz
zasiłków dla bezrobotnych (Wojdyło-Preisner 2009).
Kolejne skutki bezrobocia to pogorszenie się sytuacji
finansowej osób bezrobotnych, co jest konsekwencją zarówno ekonomiczną, jak i osobistą, oraz kształtowanie się
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produkcji faktycznej na poziomie niższym od produkcji potencjalnej (Wojdyło-Preisner 2009).
Do konsekwencji społecznych wynikających z powstania bezrobocia należy zaliczyć również utratę prestiżu społecznego. Przyczynia się to do izolacji społecznej rodzin
dotkniętych problemem oraz do powstawania patologii
społecznych, jak alkoholizm, narkomania, zaniedbywanie
dzieci (Szumpich 2000).
Następną konsekwencją jest zmiana samopoczucia
bezrobotnych. Przede wszystkim można zauważyć uczucie wściekłości, żalu, rozdrażnienia, czy też rozczarowania
(Szumpich 2000).
Kolejne skutki, to negatywne konsekwencje psychospołeczne. Osoby bezrobotne przechodzą cały szereg zachowań emocjonalnych od momentu utraty pracy. Pierwsza
reakcja na informację o zwolnieniu budzi w ludziach szok.
Kolejne stadium związane z przystosowaniem się do nowej
sytuacji to optymizm wiążący się z nadzieją na znalezienie
nowego miejsca zatrudnienia. Kolejna faza to pesymizm,
wynika ona z faktu, że mimo usilnych starań bezrobotny
nie znalazł pracy. Ostatnia faza to fatalizm, czyli przyzwyczajenie się do statusu bezrobotnego oraz do tego, że niepomyślne zdarzenia będą trwały nadal (Szumpich 2000).
Jak widać na podstawie powyższych rozważań, konsekwencje bezrobocia mogą być różnorakie. Należy pamiętać,
że osoby zwalniane nie powinny zostać bez pomocy. Taką
pomoc może zapewnić rodzina, ale także pracodawca. Coraz częściej stosowane są programy outplacementu, które
zmniejszają negatywny efekt związany ze zwolnieniem pracownika. Dzięki wdrażaniu tego typu rozwiązań w przedsiębiorstwach, pracownicy dotknięci redukcją etatów w mniejszym stopniu odczuwają skutki zwolnień.

Zabezpieczenia instytucjonalne
kobiet w Polsce
Mówiąc o problemie nierówności i dyskryminacji należy pamiętać o tym, że istnieją instytucjonalne zabezpieczenia przed tego typu działaniem. Głównym zabezpieczeniem
przed dysproporcjami wynikającymi z przynależności do
określonej płci, wyznania, czy narodowości jest Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w przypadku nierównego traktowania kobiet w sferze zawodowej zabezpieczenie
stanowi Ustawa Kodeks Pracy.
Zgodnie z artykułem 32. najwyższego aktu normatywnego w Polsce wszystkie osoby są równe wobec prawa i powinny być równo traktowane przez władze publiczne. Ponadto zakazuje się dyskryminowania kogokolwiek w życiu
gospodarczym, społecznym, czy politycznym (Konstytucja
RP, art. 32). Kolejny artykuł Konstytucji RP mówi dokładnie,

że bez względu na płeć, osoby w Polsce mają równe prawa
w życiu politycznym, rodzinnym, gospodarczym i społecznym. Ponadto mają także równe prawo między innymi do
zatrudnienia i awansów, podnoszenia wiedzy, zabezpieczenia społecznego, czy do otrzymywania równego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości (Konstytucja RP, art.
33).
Ustawa Kodeks Pracy natomiast normuje równość
w zakresie dostępu do szkoleń, warunków zatrudnienia, czy
nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy bez względu
na m.in. niepełnosprawność, wyznanie, płeć, rasę, czy zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony bądź wymiar
czasu pracy (Ustawa Kodeks Pracy, art. 183a).
Dalsza część podanego wyżej artykułu mówi, że za
dyskryminacją płciową stoi również każde zachowanie
odnoszące się do płci pracownika lub działanie seksualne,
w którym naruszona zostaje godność pracownika (Ustawa
Kodeks Pracy, art. 183a).
Zgodnie z art. 183c pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości, bez
względu na charakter i nazwę składników wynagrodzenia (Ustawa Kodeks Pracy, art. 183c). Ponadto pracownik
w przypadku kiedy pracodawca naruszy prawo równego
traktowania ma możliwość ubiegać się o odszkodowanie
w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za
pracę (Ustawa Kodeks Pracy, art. 183d).
Ustawa Kodeks Pracy chroni także kobiety, które w wyniku urodzenia dziecka musiały poświęcić się opiece. Stąd
też przysługuje im prawo do urlopu macierzyńskiego i powrotu do pracy po tym okresie.
Jak widać na podstawie powyższych rozważań, polskie
prawo jednoznacznie definiuje zakaz dyskryminacji ludzi
z jakiegokolwiek powodu, w tym też ze względu na płeć.
Ludzie pokrzywdzeni w ten sposób mają możliwość ubiegać się o zadośćuczynienie od osoby łamiącej ich prawo do
równego traktowania.

Podsumowanie
Rynek pracy jest szczególnym obszarem, na którym
można zaobserwować problem nierówności i dyskryminacji. Jednym z aspektów jest właśnie dyskryminacja kobiet.
Należy jednak zauważyć, iż w dzisiejszych czasach kobiety stanowią dużo większą konkurencję dla mężczyzn niż
uprzednio. Podkreślić warto także fakt, że dyskryminacja
ta nie jest wynikiem braku umiejętności, kompetencji czy
odpowiedniej wiedzy, tylko przynależności do danej płci.
Wyniki analizy sytuacji na rynku pracy pokazują, że
większość mierników ma gorsze wartości w przypadku
rozpatrywania sytuacji kobiet. Porównując sytuację pań
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w Polsce i w Unii Europejskiej wyniki też powinny budzić
niepokój rządzących.
Należy także pamiętać, iż rynek pracy wpływa na całą
gospodarkę krajową, stąd też wdrażanie programów aktywizujących bezrobotnych, w tym także kobiet, jest istotne
z punktu widzenia kształtowania się realnego PKB.
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diów. Choć w większości programów CSR ideą jest zmiana społeczna – to przecież zmiana ta ma również służyć firmie.
Jak zatem zdobyć przewagę dzięki CSR?
Można zdobyć przewagę wdrażając strategię CSR i realizując
wynikające z niej założenia. I choć opracowanie dobrze przemyślanej, wiarygodnej i skutecznej strategii w zakresie CSR jest wyzwaniem i długotrwałym procesem, to warto się go podjąć. Należy jednak cały czas pamiętać o celu, w jakim to robimy. Wiele firm

Coraz więcej firm wdraża CSR, czy to zmiana?

i instytucji realizuje działania skierowane do Interesariuszy wedle

Bezdyskusyjnym jest fakt, że otaczają nas coraz częściej pro-

własnego uznania, pomysłu, sugestii. Rzadko która strategia czy

gramy CSR, kampanie społeczne, działania fundraisingowe. Czy

kampania jest poprzedzona dialogiem, zebraniem informacji,

zwykłym obywatelom to się nie myli? Gdzie jest zauważalna gra-

oceną jej potencjalnej skuteczności widzianej oczyma grupy, do

nica między reklamą, PR-em, marketingiem społecznym, a reali-

której jest skierowana. Zazwyczaj identyfikacja Interesariuszy tu-

zowanymi działaniami wynikającymi ze strategii CSR? Czy w na-

dzież skierowanie kilku komunikatów do wybranych grup kończy

tłoku informacji, w gospodarce opartej na zmianie, wśród zmian

temat.

pokoleniowych rozróżnienie tych działań ma znaczenie?

Wiele firm poprzez działania benchmarkingowe adaptuje

Prawie każda strategia CSR, szczególnie dużych firm i insty-

najlepsze praktyki i rozwiązania wypracowane przez światowe

tucji finansowych oparta jest na standardzie ISO 26000, który

korporacje i organizacje. Czy jednak ich działania stają się prze-

określa 7 zasad społecznej odpowiedzialności. Należą do nich:

wagą konkurencyjną? Raczej rzadko. Powód zazwyczaj jest jeden

odpowiedzialność, przejrzystość, etyczne zachowanie, uwzględ-

– brak zintegrowania strategii czy kampanii z celami firmy i spój-

nianie potrzeb interesariuszy, przestrzeganie prawa, poszanowa-

ności w ich przekazywaniu. Zbyt drastyczne odejście od profilu

nie międzynarodowych norm zachowania i respektowanie praw

działalności, przez co trudno zapamiętać przekaz i połączyć go

człowieka. Cenne zasady, lecz niezmiernie ogólne. Można rzec,

z daną firmą. Zatem naśladowanie, realizowanie działań bez wni-

że każda z firm w jakimś stopniu może wpisać swoją strategię

kliwej oceny własnych korzyści i potrzeb Interesariuszy prowadzi

w te zasady. Jednocześnie zasady te nie są wartością dodaną lecz

do wydania pieniędzy, wydrukowania raportu, pochwalenia się

standardem, społecznym oczekiwaniem i oczywistością. Z jednej

zrealizowanymi wskaźnikami. Czy jednak prowadzi do osiągnięcia

strony firma, która ich nie deklaruje wydaje się skostniała i mało

przewagi? Raczej nie.

atrakcyjna, z drugiej strony dla firm, które je wdrażają nie stają się
od razu przewagami konkurencyjnymi.

Na zakończenie…
Większość firm realizując strategię CSR lub pojedynczą kam-

Czy CSR umożliwia osiągnięcie korzyści?

panię lub nawet cykl działań skłania się ku wyborze takich form,

Niezmiennie nadrzędnym kryterium stosowanym przez

które z jednej strony byłyby spójne z ich działalnością, z drugiej

każdego z nas jest korzyść. Oczywiście dla każdego z nas, w za-

nie odbiegały za bardzo od działań prowadzonych przez konku-

leżności od potrzeby i świadomości jest to inna forma korzyści,

rencję. Dodatkowo, zbyt często firmy oczekują natychmiasto-

jednak nadal podejmowane przez nas kroki kierują się tą ścieżką.

wych informacji zwrotnych i rezultatów prowadzonych działań.

Wniosek dla firm i instytucji: istotna jest przewaga, jaką możemy

Przewagę konkurencyjną trzeba osiągnąć, a potem ją utrzymać.

osiągnąć na tle konkurencji. Czy zatem CSR może być sposobem

CSR jest doskonałym materiałem do kształtowania trwałej prze-

na zdobycie przewagi konkurencyjnej? Czym ta przewaga jest?

wagi konkurencyjnej. Jednak niezbędne są do tego 3 czynniki:

Przewaga konkurencyjna, to trwałe zapamiętanie, wyróżnie-

spójność, powtarzalność i czas. Brak systematyczności, trwałości

nie wśród konkurencji, utrwalenie w umyśle Interesariusza, upla-

i kontynuowania działań zniweczy najlepszy pomysł i najcenniej-

sowanie na określonej pozycji, nadanie wartości dodanej zarów-

sze intencje. Pamiętać należy o tym, że CSR to filozofia zarządza-

no Interesariuszowi jak i własnej firmie. Reasumując przewaga

nia firmą, nieoderwana od podstawowych celów jej działania. To

konkurencyjna ma stworzyć i dać przewagę. A przewaga staje się

implementacja – przystosowanie i połączenie wszystkich strate-

nią wówczas, gdy wyróżnia naszą firmę, czego konsekwencją jest

gii obowiązujących w firmie: marketingowych, PR, zatrudnienia,

realizacja celów firmy – zewnętrznych czy wewnętrznych: zarząd-

sprzedaży itd. w jedną, logiczną i spójną całość. Wówczas CSR sta-

czych, sprzedażowych, marketingowych, PR-owych. Oceną objąć

je się przewagą konkurencyjną i w dodatku trwałą.

musimy wzrost przychodów, leszy wizerunek, poprawę reputacji,
identyfikację pracowników z firmą, lojalność klientów, poprawę

Dziękujemy za rozmowę.

relacji, skuteczniejsze zarządzanie, wzrost zainteresowania me-
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