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Zabezpieczenie emerytalne w krajach protestanckich na przykładzie Estonii i Łotwy 

Abstrakt 

Zabezpieczenie okresu starości wymaga podjęcia wielu decyzji w trakcie aktywności 

zawodowej. Na nie natomiast wpływa wiele istotnych czynników. Są to m.in. polityka 

państwa, uwarunkowania kulturowe, rodzina, a także religia. Zasady obowiązujące 

w poszczególnych wyznaniach także mogą wpływać na sytuację osób starszych w danej 

populacji. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że protestantyzm oraz zasady w nim 

funkcjonujące, wpływają na sytuację osób w wieku poprodukcyjnym. Dla jego realizacji autor 

podjął analizę danych z okresu 2000-2017. Przeprowadzone zostały one na przykładzie 

dwóch państw bałtyckich, w których dominuje protestantyzm – Estonii i Łotwy. W pracy 

zastosowana jest krytyczna analiza literatury przedmiotu, a także podstawowe miary 

statystyki opisowej oraz analiza porównawcza obu państw. Źródłem danych empirycznych są 

bazy danych opublikowane przez OECD oraz urzędy statystyczne Estonii (est. Statistikaamet) 

i Łotwy (lav. Centrālā statistikas pārvalde). 

Słowa kluczowe: Estonia; Łotwa; zabezpieczenie emerytalne; protestantyzm. 

Pension security in Protestant countries on the example of Estonia and Latvia 

Abstract 

Providing income security in old age requires making many decisions during professional 

activity. However, many important factors affect them. Those include state policy, cultural 

determinants, family and also religion. The rules applicable to particular religious 

denominations may affect the situation of elderly people in a given population. The purpose 

of this article is to show whether Protestantism and its principles influence the situation of 

post-working age people. For its implementation, the author decides to analyse data from the 

period 2000-2017. The analysis is carried out on the example of two Baltic States, in which 

Protestantism – Estonia and Latvia – dominates. In this work a critical analysis of the 

literature of the subject was used, as well as basic measures of descriptive statistics and 

a comparative analysis of both countries. The sources of empirical data are databases 

published by OECD and statistical offices of Estonia (est. statistikaamet) and Latvia (lav. 

Centrālā statistikas pārvalde). 

https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.156
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JEL: H55, H75. 

Wstęp 

Decyzje życiowe podejmujemy na podstawie wielu czynników. Jedną z determinant naszych 

zachowań jest religia. Nejdet Delener (1994, s. 36) stwierdza, że wiara może zapewnić ramy, 

które czynią nasze życie bardziej zrozumiałym. Uznaje on także, że wyznanie jest w stanie 

odgrywać istotną rolę w rozwiązywaniu problemów i może być pomocne przy podejmowaniu 

decyzji (Delener, 1994, s 39). Wartości wyznawane przez wiernych warunkują ich 

zachowania, także te z zakresu finansów, np. konsumpcji oraz oszczędzania. Opierając się na 

dogmatach wiary, mamy różne podejście m.in. do pieniądza, pracy, rodziny. W związku 

z tym inaczej do kwestii długoterminowego oszczędzania na starość mogą podchodzić 

chrześcijanie, muzułmanie, judaiści itd. Poprzez badania nad wpływem religii na różne 

dziedziny życia naukowcy próbują wytłumaczyć postawy oraz zachowania ludzi. 

Wspomniany już N. Delener (1994) w jednej z swoich prac badał katolickie i żydowskie 

gospodarstwa domowe oraz ich decyzje konsumenckie. Dziesięć lat później, tj. w 2004 r., 

wyniki swojej pracy opublikowała Evelyn Lehrer. Analizowała w niej wpływ religii na 

zachowania zarówno konsumenckie, jak i demograficzne. Stwierdziła m.in., jak ważne jest 

wyznanie przy wyborze życiowego partnera, a w dalszej perspektywie podjęcie decyzji 

o małżeństwie. Wykazała także wpływ wiary na chęć posiadania potomstwa, a także jego 

liczbę. Badaniu podlegali zarówno katolicy, Żydzi, protestanci jak i mormoni (Lehrer, 2004). 

Większość opracowań z zakresu wpływu religii dotyczy zachowań konsumpcyjnych. 

W związku z tym warto zastanowić się, czy podobna zależność występuje w kontekście 

podejmowania decyzji o zabezpieczeniu emerytalnym i trosce o swój byt w okresie po 

zakończeniu aktywności zawodowej. 

W niniejszej pracy autor postanowił skupić się na protestantyzmie i jego wpływie na 

decyzje dotyczące okresu przejścia na emeryturę. Wybór wyznania wynika z faktu, iż jest to 

jeden z trzech nurtów chrześcijaństwa – obok prawosławia i katolicyzmu (Wichary, 2013, s. 

3-4). Jak informuje World Christian Database, w 2017 r. na świecie było 560 milionów 

protestantów (Todd and Gina, 2018). Równie ważny jest fakt, iż religia ta dominuje wśród 

państw znajdujących się nad Morzem Bałtyckim (przede wszystkim kraje skandynawskie). 

Celem opracowania jest próba wykazania, że religia protestancka wpływa na decyzje 

dotyczące wyjścia z rynku pracy i okresu emerytury. W związku z tym autor postanowił 
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dokonać analizy porównawczej Estonii i Łotwy na podstawie wybranych przez siebie 

wskaźników. Zakres czasowy badania w dużej mierze obejmuje okres 2000-2017. 

Protestantyzm – aspekt teoretyczny 

Protestantyzm, jako wyznanie liczące sobie nieco ponad 500 lat
1
, ma wiele odłamów. Są to 

m.in. Luteranie, Anglikanie, Purytanie, Adwentyści, Mormoni (Wichary, 2013, s. 36-39). 

Jednak wszystkie opierają się na pięciu podstawowych zasadach teologicznych (Ober-

Domagalska, 2015, s. 161). Są to: „Sola scriptura” (Tylko Pismo), „Sola fide” (Tylko wiara), 

„Sola gratia” (Tylko łaska), „Solus Christus” (Tylko Chrystus), „Soli Deo gloria” (Tylko 

Bogu chwała). Rozwinięcie tych zasad nie jest obszarem zainteresowania autora, w związku 

z czym pozostawia to zainteresowanym czytelnikom. Jak zauważa Mateusz Wichary (2013, s. 

20-21), zasady te warunkują w protestantyzmie istnienie powszechnego kapłaństwa. Oznacza 

to, że hierarchia kościelna jest wysoce ograniczona, a pastor pełni głównie rolę doradcy 

w rozwoju duchowym. Z punktu widzenia artykułu ważny jest fakt, iż zjawisko to uczy 

wyznawców odpowiedzialności za swój los. 

Marcin Luter oraz Jan Kalwin – jako twórcy wyznania – w swoich pracach potępiają 

żebractwo. Zgodnie stwierdzają, że takie działanie jest próżne, a także iż jest to grzech wobec 

Boga i zło społeczne (NBPortal, 2004). Uważają oni, że jednym z najcięższych grzechów jest 

właśnie marnowanie czasu. Przywódcy religijni stwierdzają, że życie jest zbyt krótkie, ulotne 

i cenne, aby w jego trakcie nie poświęcać się pracy. Za naganne zachowania 

w protestantyzmie uznawano m.in. rozrywki towarzyskie, spanie dłużej niż konieczne dla 

zdrowia. Purytanie uznawali, że życiowym celem dla większej chwały Boga jest bogacenie 

się. Byli świadomi, że jest to zagrożenie dla zbawienia duszy poprzez pokusy, chociażby 

w postaci zbytku i luksusu. Jednakże uznawali, że praca jest celem rozwoju duchowego i nie 

można jej zaprzestać nawet w momencie, gdy jest się w stanie zaspokoić życiowe potrzeby 

bez aktywności zawodowej. Wskazują także na fakt, że obowiązkiem każdego wyznawcy jest 

wybór zawodu przynoszącego godziwy dochód. Praca była traktowana jak środek ascetyczny, 

tzn. zapobiegała przed nieczystym życiem. Jak ważna była praca, można dowiedzieć się ze 

słów jednego z moralistów – „Jeżeli Bóg wskazuje ci sposób w jaki możesz uzyskać legalnie 

więcej niż inną drogą (bez przynoszenia szkody własnej duszy lub innym), a ty odmówisz 

i wybierzesz drogę mniej dochodową, mijasz się z jednym z celów swego zawodu i uchylasz 

się od służenia Bogu” (NBPortal, 2004). Protestanci wierzą, że powiększenie posiadanego 

                                                           
1
 Ogłoszenie 95 tez przez Marcina Lutra nastąpiło 31.10.1517 w Wittenberdze. 
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przez nich kapitału to znak, że praca jaką wykonują jest dobrze wykonana. Paweł 

Więckowski (2012, s. 157) stwierdza, że purytanie cechowali się pogardliwym stosunkiem do 

biedy i ludzi biednych, ponieważ poświęcili się oni pracy zawodowej, a także praktykowali 

„wewnątrzświatową ascezę”. Wskazuje on za Rolandem Baintonem (2012, s. 158), że ich 

wysoka aktywność wynikała bardziej z pobudek religijnych niż materialnych. Uzasadnieniem 

tego jest fakt, iż wszelkie sukcesy życiowe postrzegane były jako oznaka zbawienia po 

śmierci. Aniela Dylus wskazuje, jakie cechy były przede wszystkim cenione wśród purytan: 

„gospodarność, uczciwość, rzetelność, pracowitość, pilność, oszczędność i posłuszeństwo. 

Pożądana była też asceza i panowanie nad sobą” (2014, s. 72). W dalszej kolejności wymienia 

ona największe wady, którym starano się zapobiegać. Były to: „ostentacyjna, luksusowa 

konsumpcja, rozrzutność, życie „na kredyt”, lenistwo i próżniactwo” (2014, s. 72). 

Barbara Ober-Domagalska (2015, s. 163-164) wskazała, że dyskusję nad związkiem religii 

protestanckiej z etyką pracy, a także działalnością gospodarczą, rozpoczął Max Weber. 

Opublikował on w 1905 r. pracę pt. „Etyka protestancka a duch kapitalizmu”. Jej celem było 

udowodnienie zależności, a także motywacji, jakimi kierują się protestanci. Spostrzegł on, że 

najlepsze wyniki gospodarcze wśród państw chrześcijańskich osiągają właśnie kraje 

protestanckie, a wśród nich te, gdzie dominuje kalwinizm. Według niego przyczyną tego jest 

fakt skoncentrowania się na pracy, a także kalkulacji ekonomicznej, oraz skupienie się na 

ascetyzmie, który powoduje ograniczenie konsumpcji oraz gromadzenie majątku. 

Skoncentrował się on na tej religii, gdyż jej wyznawców uznał za pośrednie studium 

pomiędzy homo oeconomicus a homo religious. Dla pierwszego życiowym celem jest 

maksymalizacja zysku, pomnażanie posiadanego kapitału. Natomiast drugi pracuje na 

niezbędne minimum, które pozwoli na zaspokojenie jego potrzeb bez zbędnego przepychu. 

M. Weber uznał, że protestanci wyznawanymi przez siebie zasadami jednocześnie dbają 

o zwiększenie swojego majątku, a także dbają o swoje potrzeby duchowe. 

Damian Grabowski (2015, s. 65) stwierdził, że etyka pracy obejmuje przede wszystkim 

etykę protestancką. Jest to doktryna stawiająca na pierwszym miejscu pracę zawodową, która 

jest bezustanna i niezmordowana, tak aby być pewnym stanu łaski w momencie śmierci. M. 

Weber (1994) we wspomnianej pracy wskazał, że etyka protestancka podkreśla wagę ciężkiej 

pracy, którą każe traktować jak wartość moralną i cel życia nakazany przez Boga. Warto 

zauważyć, że elementami łączącymi zarówno etykę pracy jak i ducha kapitalizmu, jest ciężka 

praca, uczciwość, a także asceza, którą należy rozumieć jako umiejętność odroczenia 

czerpania przyjemności na przyszłość. 
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Zasadniczego wyjaśnienia różnic pomiędzy protestantami a katolikami należy szukać 

w trwałej istocie kanonów wiary (Weber, 1994). Praca M. Webera była krytykowana przez 

wielu badaczy. Jego teorie podważali m.in. E. Fischoff, R. Bainton, K. Samuelsson, a także J. 

Schumpeter (Więckowski, 2012, s. 157-158). Opierała się ona przede wszystkim na faktach 

z historii gospodarczej, a także doktrynach religijnych. Jednakże znaleźli się także badacze, 

którzy popierali teorię M. Webera, iż protestantyzm jest odpowiedzialny za większy rozwój 

gospodarczy. Jednym z nich jest Christen Jonassen (1947), który wskazywał na przykład 

Norwegii, w której nastąpił większy wzrost gospodarczy po przejściu większości 

społeczeństwa na kalwinizm. 

Współczesne badania porównujące religie (protestantyzm i katolicyzm) przeprowadził 

m.in. Janusz Hryniewicz (2014). Zauważył on, że protestanci cenią wolność i indywidualizm. 

Są bardziej posłuszni prawu, a także ostrzej oceniają łapówki. Natomiast dla katolików 

ważniejsze jest poczucie sprawiedliwości i równości, a także więzi rodzinne. W związku 

z tymi spostrzeżeniami stwierdził, że pierwsi z nich stawiają na osiągnięcia indywidualne, 

a także potrzeby materialne. Skutkuje to tym, że instytucje w krajach protestanckich przede 

wszystkim są ukierunkowane na osiągnięcie dobrobytu. 

Protestantyzm w Estonii i na Łotwie a zabezpieczenie emerytalne 

Warto zwrócić uwagę na dane demograficzne dotyczące Estonii i Łotwy, aby móc 

wnioskować o wpływie protestantyzmu na zabezpieczenie emerytalne. W dalszej kolejności 

warto przeanalizować źródła dochodów osób starszych oraz wysokość przeciętnej emerytury, 

jaką otrzymują obywatele obu państw. Ważnym wskaźnikiem, z punktu widzenia niniejszego 

artykułu, jest także aktywność zawodowa osób starszych. 

Wzrost udziału osób starszych w obu społeczeństwach (rysunek 1) wskazuje na problem, 

jaki obecnie występuje w większości państw na świecie, a mianowicie starzenie się populacji. 

W analizowanym okresie, tj. lata 1960-2017, można zauważyć prawie dwukrotny przyrost 

osób w wieku 65 lat i więcej. Zdecydowano się na takie podejście, gdyż w 2018 r. ustawowy 

wiek emerytalny w Estonii wynosił 63 lata, a na Łotwie 63,25 lata. W obu krajach jest on 

systematycznie wydłużany i wyrównywany do 65. roku życia (nastąpi to odpowiednio w 

2026 i 2025 r.) (European Commission, 2018). Jednakże warto wiedzieć, że Estończycy nie 

korzystają z tych przywilejów i pracują dłużej. Rzeczywisty wiek emerytalny dla mężczyzn 

wynosi 64,8 lat. Dla kobiet jest on jeszcze wyższy i wynosi 65,3 lat. Natomiast Łotysze nie 

korzystają z takiej sposobności i przechodzą wcześniej na emeryturę. Mężczyźni zaczynają 



Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2019, nr 11 

 

10 

korzystać z świadczeń emerytalnych średnio w momencie osiągnięcia 62. roku życia. 

Łotyszki odchodzą z rynku pracy jeszcze wcześniej, gdyż już w wieku 61,2 lat. 

Zgodnie z fazami starzenia się społeczeństw wyróżnionymi przez ONZ (Coulmas, 2007, s. 

5) do 1995 r. Łotwę można było zakwalifikować jako populację starzejącą się, gdyż odsetek 

osób starszych był niższy niż 14%. Natomiast w przypadku Estonii obowiązywało to do 1996 

r. Jak widać na wykresie 1 udział osób starszych cały czas się zwiększa. Powoduje to, że oba 

kraje zbliżają się do sytuacji, w której będzie trzeba je zakwalifikować jako hiperstare lub 

sędziwe (udział osób starszych powyżej 21%). Okoliczności te spowodują, że rządzący obu 

państw będą musieli rozważyć poważniejszą reformę systemu emerytalnego niż tylko 

podniesienie wieku emerytalnego. 

 

Rysunek 1. Udział osób w wieku 65 lat i starszych w populacji Estonii i Łotwy w latach 1960-2017 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (World Bank, 2018). 

Podstawowym źródłem dochodów osób starszych zarówno w Estonii, jak i na Łotwie, 

a także w państwach OECD są uzyskiwane transfery publiczne (rysunek 2). Na drugim 

miejscu są to dochody z tytułu pracy. Na Łotwie stanowią one 40%, a w przypadku Estonii 

jest to prawie 35%. Jest to zdecydowanie więcej niż w przypadku średniej dla państw OECD 

(ok. 24%). Warto zwrócić uwagę, iż dochody osiągane z tytułu kapitału, zarówno w Estonii 

jak i na Łotwie, stanowią nikły procent jako źródło przychodów osób starszych, co jest 

przeciwieństwem sytuacji panującej w krajach OECD (10%). Zarówno w Estonii, jak i na 

Łotwie, nie są odnotowane wpływy z tytułu funduszy zakładowych. Można przypuszczać, że 

obywatele krajów bałtyckich nie mieli kiedy zaoszczędzić środków na emeryturę, gdyż 

państwa te odzyskały niepodległość na początku lat 90. XX wieku, kiedy to upadł Związek 

Radziecki. Dopiero po tym wydarzeniu zaczynał kształtować się kapitalizm w państwach 

postradzieckich. Ludzie nieufnie podchodzili do nowo oferowanych produktów bankowych, 
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cały czas wierząc, że państwo zadba o ich los, skoro w okresie aktywności zawodowej 

odprowadzali należne składki na zabezpieczenie społeczne, w tym emerytalne. 

 

Rysunek 2. Źródła dochodów osób starszych w Estonii, na Łotwie oraz państwach OECD w 2014 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (OECD, 2017). 

Powodem, dla którego Łotysze w wieku emerytalnym osiągają większy odsetek dochodów 

z tytułu pracy, może być niższe świadczenie emerytalne niż w Estonii. Świadczenia w obu 

krajach charakteryzują się dynamicznym wzrostem, aż do okresu kryzysu finansowego 

(zwłaszcza rok 2009), po którym nastąpił ich wolniejszy przyrost (rysunek 3). W przypadku 

Estonii gwałtowniejsze wzrosty wartości następują znów od 2012 r. Natomiast na Łotwie 

większe przyrosty zaczęto odnotowywać rok później, tj. w 2013 r. Jednakże warto zwrócić 

uwagę, iż nie są one tak dynamiczne. 

 

Rysunek 3. Średnia miesięczna emerytura w Estonii i na Łotwie, w latach 2000–2017 (w euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Statistikaamet, 2018) oraz (Centrālā statistikas pārvalde, 2018). 

Analizując dane dotyczące stopy zastąpienia w badanych krajach, należy mieć na uwadze, 

że OECD wykonało symulację dla osób w wieku 65 lat (tabela 1). Interesująca, z punktu 

widzenia wysokości świadczenia, jest zależność pomiędzy otrzymywanym wynagrodzeniem 

a emeryturą. W przypadku Estonii po zakończeniu aktywności zawodowej im wyższe były 
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osiągane zarobki tym świadczenie jest mniej kompensowane. W przypadku zarobków poniżej 

połowy średniego wynagrodzenia Estończycy mogą liczyć na emeryturę odpowiadającą ok. 

74% uposażenia. Wraz z wzrostem dochodów w fazie aktywności zawodowej stopa 

zastąpienia ulega zmniejszeniu do 51%. Przeciwnie sytuacja kształtuje się na Łotwie. Niższe 

dochody oznaczają także niższą emeryturę, gdyż stopa zastąpienia wynosi ok. 56%. 

Nieznacznie wzrasta ona wraz z dochodami. Jednakże wskaźnik ten nie przekracza 60%. 

Sytuacja ta nie jest podobna do tej z krajów OECD. 

Tabela 1. Stopa zastąpienia netto – średnia dla mężczyzn w 2017 r. 

 
Wiek 

emerytalny 

Zarobki poniżej połowy 

średniego wynagrodzenia 

Średnie 

wynagrodzenie 

Zarobki powyżej 1,5-krotności 

średniego wynagrodzenia 

Estonia 65 73,7 57,4 51,1 

Łotwa 65 55,7 59,5 59,0 

OECD 
65,8 

65,5* 

73,2 

72,7* 

62,9 

62,2* 

58,9 

58,2* 

Uwaga: * oznacza różnicę w przypadku kobiet. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (OECD, 2017). 

 

Rysunek 4. Stopy zatrudnienia osób starszych w Estonii, na Łotwie oraz w krajach OECD w zależności od 

grupy wiekowej w 2016 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (OECD, 2017). 

Ostatnim wskaźnikiem w niniejszym opracowaniu jest stopa zatrudnienia osób starszych 

(rysunek 4). Dane te pozwalają stwierdzić, że w Estonii jest silnie zakorzeniona protestancka 

etyka pracy, która powoduje, że pracują oni dłużej. Estończycy chętnie podejmują się 

aktywności zawodowej. Wśród osób, które mają 55-59 lat pracuje prawie ¾ populacji w tym 

wieku. W tym samym przedziale wiekowym pracuje niewiele mniejszy odsetek Łotyszy 
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(ponad 70%). Podobnie sytuacja kształtuje się w grupie państw OECD. Mimo iż w kolejnym 

przedziale wiekowym, tj. 60-64 wartości spadają o około 20 punktów procentowych (p.p.), to 

zwiększa się dystans pomiędzy aktywnymi zawodowo w Estonii a krajach OECD (ok. 9 p.p.). 

Analizując ostatnią grupę wiekową, do której w dużej mierze zaliczani są emeryci, możemy 

zauważyć, że średnia dla państw OECD, gdzie aktywnych zawodowo jest około 20% osób w 

wieku emerytalnym, jest niższa niż w Estonii o prawie 11 p.p. Natomiast w przypadku Łotwy 

wskaźnik ten osiąga najniższą wartość, tj. 19,6%. 

Zakończenie 

Doktryny religijne mogą odpowiadać za nasze zachowania i podjęte przez nas decyzje. 

Przypadek Estonii wskazuje, że praca nadal jest ceniona i traktowana jako istotna część życia. 

Wskazuje na to fakt dłuższego przebywania na rynku pracy mimo możliwości przejścia na 

emeryturę i pobierania świadczenia. Choć pracę M. Webera dość mocno krytykowano 

i zwrócono w niej uwagę na wiele błędów zwłaszcza z dziedziny historii gospodarczej, warto 

zauważyć, że w przypadku Estonii i Łotwy osoby starsze częściej podejmują się pracy niż ich 

rówieśnicy w innych państwach z grupy OECD. Potwierdza to tezę o większej pracowitości 

i etosie pracy protestanckiej. 

Na podstawie zaledwie dwóch państw ciężko jednoznacznie stwierdzić czy protestantyzm 

polepsza sytuację osób starszych. Warto w przyszłych badaniach rozważyć zwiększenie grupy 

badawczej o inne państwa protestanckie np. Szwecję, Norwegię czy Holandię. Zwiększyłoby 

to możliwości analizy komparatywnej, ale także uwzględniłoby państwa, które mają dłuższą 

historię kapitalizmu. Innym ciekawym kierunkiem badań może być zestawienie 

analizowanych państw z innymi krajami postradzieckimi, ale o innym wyznaniu, np. 

katolicyzmie. Warto pamiętać, że osoby, które obecnie są na emeryturze zarówno w Estonii, 

jak i na Łotwie, swoje decyzje o oszczędzaniu na starość podejmowały w okresie 

transformacji ustrojowo-gospodarczej, podczas której dopiero uczono się, jak wygląda 

kapitalizm i wolny rynek, które nie były zbytnio znane w Związku Radzieckim. Do lat 90. 

XX wieku obywatele republik radzickich byli zapewniani, że państwo zadba o ich los na 

starość. Jednakże wiedząc, że protestanci cenią pracę i uważają ją za istotną część swojego 

życia, można uznać, że religia ma wpływ na ich przyszłe emerytury. Dzieje się tak, gdyż 

większa aktywność zawodowa przekłada się na wyższą wartość skumulowanych składek na 

zabezpieczenie społeczne. Dodatkowo warto przypomnieć, że w protestantyzmie potępiana 

jest bieda, w związku z czym można założyć, że wyznawcy, chcąc uniknąć ostracyzmu 
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społecznego, zadbają o swój przyszły los. Stwierdzenie to jest uzasadnione, ponieważ osoby, 

które w tym momencie podejmują decyzje o oszczędzaniu na starość, mają większy dostęp do 

wiedzy na temat oferowanych im możliwości zabezpieczenia na starość. 
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Zarys współpracy gospodarczej Polski oraz Korei Południowej 

Abstrakt 

Rosnącą rola gospodarek Azji oraz konieczność pozyskiwania rynków pozaeuropejskich 

sprawia, iż Polska stawia sobie za cel rozwój współpracy z partnerami azjatyckimi. Jednym 

z pozytywnych przykładów budowania takich relacji stanowi rozwijająca się współpraca 

gospodarcza Polski oraz jej partnera strategicznego, jakim jest Korea Południowa. Poniższy 

artykuł ma na celu scharakteryzowanie obecnej relacji, wskazanie barier wejścia na każdy 

z rynków oraz przedstawienie perspektywicznych obszarów współpracy. W pierwszej części 

artykułu zaprezentowana została charakterystyka gospodarki Korei. W drugiej części 

przedstawiono krótką historię stosunków gospodarczych polsko-koreańskich. Następnie 

opisano obecność przedsiębiorstw koreańskich w Polsce oraz przedsiębiorstw z kapitałem 

polskim na terenie Korei. Ostatnia część odpowiada na pytanie o możliwe kierunki rozwoju 

współpracy pomiędzy tymi krajami. W pracy wykorzystano analityczno-opisowe oraz 

historyczno-opisowe metody badawcze. 

Słowa kluczowe: Korea Południowa; Polska; inwestycje przedsiębiorstw koreańskich; 

inwestycje przedsiębiorstw polskich; wymiana handlowa; kierunki rozwoju. 

Outline of Economic Cooperation of Poland and South Korea 

Abstract 

The growing role of Asian economies and the necessity to acquire non-European markets’ 

share means that Poland aims to develop cooperation with Asian partners. Therefore, the 

article is devoted to the positive example of building Polish economic relations with its 

strategic partner – South Korea. The article presents barriers to entry each market and 

prospective areas of cooperation. First part of the article explains characteristics of Korean 

economy. Second part shows the history of Polish-Korean economic relations. Next part 

presents Korean companies operating in Poland and companies with Polish capital on Korean 

market. Last part answers the question about possible cooperation directions between these 

two countries. 
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Wstęp 

Obecnie około 40% światowego PKB wypracowuje region Azji oraz Pacyfiku stając się 

sercem globalnej gospodarki (MSZ, dostęp: 29.09.2018). Choć dla Polski kluczowym 

rynkiem pozostaje Unia Europejska, dynamika rozwoju polskiego eksportu zależna będzie od 

zdobycia rynków pozaeuropejskich – szczególnie azjatyckich (Michalik, 2015, s. 339). 

Wejście na rynki azjatyckie obarczone jest wysokim stopniem trudności związanym 

z barierami prawno-administracyjnymi oraz kulturowymi. Ten obszar świata nadal pozostaje 

w znacznej mierze terra incognita dla polskich eksporterów, obawiających się podjęcia 

ryzykownej próby zdobycia odległych rynków. Z kolei Polska, pomimo posiadania bogatej 

dla potencjalnych inwestorów oferty, dopiero buduje swoją renomę jako atrakcyjnego 

europejskiego partnera handlowego. 

Pozytywny przykład nawiązania owocnych relacji gospodarczy może stanowić współpraca 

z jednym z najsilniejszych „tygrysów Azji” – Koreą – jest dziś krajem zaliczanym do grupy 

najbardziej rozwiniętych gospodarczo, jak i technologicznie krajów z PKB w wysokości 

1 538 030 mln USD stając się 12. największą gospodarką świata (IMF, 2018). Pomimo 

dzielącej Polskę oraz Koreę odległości geograficznej, czy też korzeni kulturowych, oba kraje 

łączą liczne podobieństwa takie, jak doświadczenie posiadania silnych politycznie oraz 

gospodarczo sąsiadów, walka o niepodległość, czy brak demokracji, a także budowane przez 

prawie 30 lat kontakty. Relacje Korei oraz Polski oparte o paradygmacie liberalnym, 

w których wiodącą rolę pełni współpraca gospodarcza, podniesione zostały w 2013 roku do 

poziomu partnerstwa strategicznego (Szczudlik-Tatar i Meissner, 2014, s. 2). Z perspektywy 

koreańskiej Polska jest atrakcyjnym partnerem nie tylko ze względu na swoje położenie 

geograficzne oraz dobrze przygotowaną siłą roboczą. Polska to dla Korei czwarty największy 

rynek eksportowy w Europie, a także największy partner handlowy w Europie. Z kolei Korea 

jest dla Polski drugim po Chinach największym partnerem gospodarczym w Azji. Polska 

zajmuje 19. miejsce na liście europejskich eksporterów do Korei Południowej (Szczudlik-

Tatar i Meissner 2014, s. 2). 

W związku z rosnącą rolą gospodarek Azji, a także koniecznością pozyskiwania rynków 

pozaeuropejskich przez polskie przedsiębiorstwa, poniższy artykuł poświęcony został 
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przykładowi budowania owocnej współpracy gospodarczej Korei Południowej i Polski. 

W pracy scharakteryzowano stan obecnych relacji gospodarczych, podstawy prawne oraz 

wskazano perspektywiczne obszary dalszej współpracy. Artykuł odpowiada na pytania 

o bariery wejścia na rynki oraz perspektywiczne obszary współpracy. Celem było 

przedstawienie pozytywnego przykładu nawiązania, budowania oraz rozwoju relacji 

z partnerem pochodzącym z kluczowego dla wzrostu dynamiki polskiego eksportu regionu 

świata oraz wskazanie perspektywicznych obszarów przyszłej tej współpracy. Praca 

przygotowana została przy zastosowaniu metody analityczno-opisowej oraz historyczno-

opisowej poddając krytycznej analizie polskojęzyczną literaturę przedmiotu. 

Charakterystyka gospodarki Korei 

II wojna światowa przyniosła Półwyspowi Koreańskiemu podział na Koreańską Republikę 

Ludowo-Demokratyczną (KRL-D) oraz Republikę Korei (RK). Główne ośrodki przemysłu 

znajdowały się na Północy, a większość ludności Południa zatrudniona była w rolnictwie. 

Dyktatorską władzę sprawowała Patia Wolności, a prezydenturę objął Syngman Rhee. 

Trzyletnia wojna koreańska, która wybuchła w 1953 roku, zrujnowała Koreę Południową. 

Pierwsze powojenne lata charakteryzował niedostatek, przybierając w skrajnych przypadkach 

postać głodu. 

W powojennej polityce silnie widoczny był proamerykanizm oraz antykomunizm. W tym 

okresie Korea uzależniona była ekonomicznie oraz politycznie od wsparcia Stanów 

Zjednoczonych. Polityka gospodarcza kraju po II wojnie światowej wykazywała zgodność 

z założeniami merkantylizmu w ujęciu F. Lista (Jędrzejowska, 2017, s. 164) oraz obronnego 

nacjonalizmu ekonomicznego (D’Costa, za: Jędrzejowska, 2017, s. 166). Protekcjonizm 

uzasadniano odwoływaniem się do narodowej tożsamości, jak również ochrony interesu 

narodowego (Jędrzejak, 2017, s. 163). 

Rewolucja obywatelska w 1960 r. zakończyła dyktaturę, a w kolejnym roku władzę 

przejęła junta wojskowa z generałem Chunghee Parkiem na czele. Rozpoczęto wdrażanie 

planów uprzemysłowienia proeksportowego, rezygnowano z unowocześniania rolnictwa, 

a także utrzymywano niskie wynagrodzenia robotników. Pierwszy 5-letni plan zakładający 

budowę kapitalizmu kierowanego wprowadzono w 1962 roku. Wyznaczono cel wzrostu: 

wielkości inwestycji, określonych gałęzi przemysłu oraz bilansu obrotów handlowych. 

Wsparcie finansowe płynęło z zagranicy – USA (kredyty i granty) oraz Japonii (reparacje). 

Kolejne plany kładły nacisk na przemysł ciężki: stal, samochody, statki oraz maszyny. 
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W 1977 r. 90% części do samochodów koreańskich produkowane było przez dostawców 

krajowych (Kightley, 2012, s. 374). W wyniku wprowadzonych reform w latach 1962-1972 

nastąpił wzrost PNB o 365,2% (z 2,3 do 10,7 mld USD) (Lee, 2012, s. 176-178 i 182). 

Rozwój Korei, przykładu państwa prorozwojowego (developmental state), oparty został na 

ścisłej współpracy państwa odpowiadającego za przygotowanie programów rozwoju 

gospodarki i tworzenie warunków sprzyjających ich realizacji oraz sprawnych 

przedsiębiorców. Jak pisze Marta Kightley, ich ścieżka rozwoju biegła od realizacji 

przemysłu lekkiego, przez produkcję statków, samochodów i maszyn po przeobrażenie się 

wświatowych liderów branży IT oferując sprzęt, korzystający z najnowocześniejszych 

technologii (Kightley, 2012, s. 374). Ścisła współpraca państwa, które pełniło rolę 

koordynującą oraz dążące do zwiększania zysku czeboli
1
 przyniosła efekty w postaci 

ogromnego postępu gospodarczego kraju, a dla samych przedsiębiorstw stanowiła 

niesamowitą szansę rozwoju. W 1980 r. 50 największych czeboli wytwarzało 49% PKB, 

a niektóre z nich, jak Samsung, LG, czy Hyundai, stały się z czasem światowymi potentatami 

w swoich branżach (Kightley 2012, s. 380). Industrializacja Korei oparta była o kapitał 

własny oraz import i usprawnianie zagranicznych technologii, uniezależniając kraj od 

zagranicznych inwestycji. Swój sukces gospodarczy Korea zawdzięcza właśnie silnej 

ingerencji państwa w gospodarkę, której cel stanowiło zdobycie na globalnym rynku silnej 

pozycji konkurencyjnej. Osiągnięto ją tworząc oraz wspomagając mechanizm rynkowy, 

starając się wypracować dynamiczny, lecz stały i zrównoważony rozwój gospodarki, a także 

wspierając sektor prywatny (Dymitrowska, 2017, s. 131). 

Kolejne lata to okres stanu wojennego wprowadzonego przez generała Duhwan Chuna 

oraz brutalnie tłumionych protestów społeczenych. Dopiero zainicjowane przez studentów 

oraz robotników protesty z 1987 roku doprowadziły do porozumienia z władzą. W 1988 r. 

w wyborach prezydenckich wygrał Taewoo Rho, a kolejne w 1992 roku Youngsam Kim, 

który całkowicie ograniczył wpływy wojskowe (Lee, 2011, s. 181). W kolejnych latach 

koreańska gospodarka parła naprzód, choć boleśnie odczuła skutki kryzysu gospodarczego 

w 1997 roku. Wyniki PKB w latach 1953-1998 pokazują, iż pomimo zawirowań politycznych 

(za wyjątkiem lat 1956, 1980 oraz 1998) PKB stale rosło (tabela 1). 

  

                                                           
1
 Czebol (chaebol) – południowokoreańskie przedsiębiorstwa monopolistyczne koncernów, które powstały 

w latach 70. z małych firm prywatnych (Czebol b.d.). 
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Tabela 1. Wzrost PKB Korei Południowej w latach 1953-1998 

Okres Wzrost PKB [%] 

1953-1962 76,9 

1962-1972 365,2 

1972-1998 13 869,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Lee, 2011, s. 182). 

Główne towary eksportowe Korei to produkty przemysłu ciężkiego i chemicznego 

(72,3%), lekkiego (20,4%) oraz surowców (7,3%). Na przestrzeni czterdziestu lat zmieniła się 

struktura gospodarki – zmalał udział sektora I (rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo), wzrósł 

wyraźnie udział sektora II (produkcja i budownictwo), a sektora III rósł stopniowo (Lee, 

2011, s. 182). Obecnie koreański rynek charakteryzuje wysoka zależność od wyników handlu 

zagranicznego – koreańskie Ministerstwo Strategii i Finansów szacuje, że obroty handlu 

zagranicznego stanowią ok. 85% PKB kraju. 

Historia polsko-koreańskich stosunków gospodarczych 

Polityka zagraniczna RK po II wojnie światowej cechowała się skrajnym antykomunizmem 

i opierała się o koreańską wersję tzw. „Doktryny Hallsteina” (The Hallstein Doctrine), która 

zakładała nieutrzymywanie stosunków z państwami, które nawiązały je z Koreańską 

Republiką Ludowo-Demokratyczną. Uniemożliwiło to nawiązanie oficjalnych stosunków 

dyplomatycznych z Polską Republiką Ludową tuż po powstaniu Republiki Korei (Kim, 2015, 

s. 105). Ze względu na układ sił politycznych Polska znalazła się w gronie państw 

popierających linię Korei Północnej. Uczestniczyła także w pracach Komisji Nadzorczej 

Państw Neutralnych w Panmundżonie prezentując stanowiska Pjongjangu i Moskwy oraz 

pośrednio Pekinu (Kim, 2015, s. 109). Zmiany w polityce światowej, jak i krajowej, 

przyniosły otwarcie się Korei na państwa socjalistyczne – to w tym okresie delegacja 

handlowa z Korei złożyła wizytę, m.in. w Warszawie, nawiązując pierwsze kontakty 

handlowe, szukając nowych rynków zbytu (Kim, 2015, s. 116). W tym czasie przedstawiciele 

polskich władz również interesowali się światową gospodarką. Wtedy również nastąpiła 

pierwsza wymiana handlowa. Obroty handlowe Polski z Koreą w latach 70-80. XX w. były 

rosnące, lecz bilans wymiany był ujemny (tabela 2). 
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Tabela 2. Obroty handlowe Polski z Republiką Korei latach 70-80. XX w. (w tys. USD) 

Rok 1975 1980 1985 1989 

Import 3 898 4 472 17 069 56 126 

Eksport 209 2 285 8 341 17 969 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KITA (Korea International Trade Association) (za: Kim 2015, 

s. 123-125). 

Upadek ZSRR oraz podziału jałtańskiego pozwolił na normalizację stosunków pomiędzy 

Koreą Południową i Polską. „Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji”
2
 

podpisana została 11 listopada 1989 roku w Seulu. Ambasada Republiki Korei rozpoczęła 

swoją działalność w Warszawie 27 listopada. Natomiast Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 

została powołana zarządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych 1 grudnia 1989 roku, 

natomiast działalność rozpoczęła w 17 stycznia 1990 roku. Koreańska gazeta Kyeonghyang 

(za: Kim, 2015) w wydaniu z dnia 1 listopada 1989 roku podała, iż Korea przyznała z tej 

okazji Polsce kredyt w wysokości 450 mln USD. W tym samym roku działalność rozpoczęła 

również Korea Business Center (KOTRA), promująca polsko-koreańską współpracę 

ekonomiczną, wymianę handlową oraz inwestycje zagraniczne. 

Pierwszym koreańskim przedsiębiorstwem, która dokonała inwestycji w Polsce po 

normalizacji stosunków był koncern Daewoo Electronics, który w 1995 roku wykupił FSO — 

największą państwową fabrykę samochodów w kraju (Kim, 2015, s. 144)
3
. Ta oraz kolejne 

inwestycje spowodowały, że obroty handlowe Polski z Koreą w latach 90. XX – 10. XXI w. 

rosły (tabela 3). Bilans dla Polski pozostawał ujemny. 

Tabela 3. Obroty handlowe Polski z Republiką Korei w latach 90. XX – 10. XXI (w tys. USD) 

Rok 1990 1995 2000 2005 

Import 113 121 411 266 528 449 1 174 964 

Eksport 91 359 130 620 56 434 116 234 

Źródło: KITA (Korea International Trade Association) (za: Kim, 2015, s. 145). 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości współpracy 

z Koreą. Obustronne porozumienia przyniosły nowe inwestycje koreańskie w Polsce – 

                                                           
2
Jak podaje Kim (2015), rząd Korei przygotowywał się do nawiązania stosunków dyplomatycznych, jak 

i współpracy gospodarczej z Polską, przygotowując grupę ekspertów, już od lat 70. XX w. wysyłano 

stypendystów studiujących j. niemiecki oraz j. rosyjski do Berlina oraz Moskwy celem studiowania polonistyki, 

slawistyki oraz rumunistyki. Efektem tych starań było otworzenie w 1987 roku na Hankuk University of Foreign 

Studies (HUFS) Katedr Polonistyki, Rumunistyki, Bohemistyki oraz Serbistyki. 
3
 W wyniku z kryzysu finansowego w II poł. lat 90. XX w. w Korei wiele przedsiębiorstw zbankrutowało, w tym 

drugi największy koncern w kraju – Daewoo (Kim, 2015, s. 146). 
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budowa fabryk przez największe koncerny sprawiała, iż za nimi podążyli licznie ich 

koreańscy dostawcy również otwierając swoje oddziały w kraju. Na przestrzeni lat 200-2011 

na terenie RP powstały 132 spółki z kapitałem koreańskim (Kim, 2015, s. 154). Artur 

Gradziuk (za: Kim, 2015) podaje, iż w 2008 roku w wyniku rozmów rząd koreański złożył 

ofertę udziału w projekcie budowy elektrowni jądrowej w Polsce, a także eksportu 

koreańskich samolotów szkolno-bojowych typu T-50. 

Decydujący dokument określający warunki współpracy gospodarczej pomiędzy Koreą 

a Polską, będący punktem zwrotnym w ich relacjach, stanowi podpisana w 2011 roku 

„Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 

strony, a Republiką Korei, z drugiej strony” (EU – South Korea Free Trade Agreement – 

FTA). Jej główne cele to: 

 stopniowe zlikwidowanie lub ograniczenie ceł i kwot importowych w przypadku 

importowanych i eksportowanych towarów przemysłowych, produktów rolniczych oraz 

produktów rybołówstwa, 

 stopniowa liberalizacja handlu usługami między partnerami, a także ułatwienia handlowe 

w innych obszarach (EUR-lex 2018). 

W latach 1989-2018 podpisano wiele kluczowych dla współpracy polsko-koreańskiej umów 

oraz traktatów (tabela 4). 

W 2013 roku Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Korei podjęli decyzję 

o ustanowieniu Polsko-Koreańskiego Partnerstwa Strategicznego (MSW, dostęp: 

29.09.2018), które ma na celu m.in. zwiększenie aktywności polskich przedsiębiorstw na 

rynku koreańskim. Pomimo rokrocznego wzrostu wymiany handlowej pomiędzy Polską 

a Koreą, saldo polskie jest ujemne. Spowodowane jest to ze skalą bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych (BIZ) Korei, polityką inwestorów koreańskich korzystających z usług 

rodzimych poddostawców oraz proeksportową polityką Korei skupionej na dobrach 

precyzyjnych (Sawa, 2013). 
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Tabela 4. Obowiązujące podstawy prawno-traktatowe dotyczące bezpośrednio współpracy gospodarczej 

Tytuł umowy 
Data 

podpisania 

Data 

wejścia 

Publikacja 

umowy 

Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Korei 

o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 

1.11.1989 2.02.1990 1990/8/48 

Konwencja między Rządem RP a Rządem Republiki Korei 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu 

21.06.1991 21.02.1992 1992/28/126 

Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Korei 

o współpracy naukowej 

29.06.1993 3.10.1994 - 

Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP 

a Rządem Republiki Korei o zniesienie obowiązku 

wizowego 

24.11.1993 24.12.1993 - 

Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Korei 

o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych 

28.06.1999 31.03.2000 - 

Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Korei 

o współpracy gospodarczej 

3.12.2004 18.04.2005 2005/59/792 

MP 

Umowa ramowa między Unią Europejską i jej państwami 

członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, 

z drugiej strony 

10.05.2010 1.06.2014 2014/1018 

z 

31.07.2014 

Protokół między Rządem RP a Rządem Republiki Korei 

o zmianie Konwencji między Rządem RP a Rządem 

Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 

podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku 

22.10.2013 15.10.2016 2016/1978 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (MSZ RP, 

https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-1). 

Obecność inwestycyjna koreańskich i polskich przedsiębiorstw w Polsce i Korei 

Wejście na nowy rynek związne jest z pokonaniem różnorakich barier. Polscy partnerzy chcąc 

nawiązać współpracę z koreańskimi przedsiębiorstwami zmuszeni są stawić czoła czynnikom 

takim, jak: 

 instrumenty ochrony rynku koreańskiego taryfowe i pozataryfowe, 

 bariery kulturowe oraz językowa, 

 dystans geograficzny oraz bariery infrastrukturalne
4
, 

 napięcia polityczne związane z nie dającymi się przewidzieć zachowaniem KRD-L, 

 zamknięcie rynku dla niektórych produktów z Polski, takich, jak wieprzowina, 

                                                           
4
 Dystans geograficzny jest skracany m.in. dzięki regularnym rejsom LOT-u z Warszawy do Seulu (od 2016) 

(MSZ, 2016) oraz połączeniom kolejowym Chengdu (Chiny) – Łódź (2016) (Szymański, 2016). 
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 potrzeba zwiększenia aktywności wszelkich polskich instytucji promujących polskie 

towary, gospodarkę, osiągnięcia naukowe i rodzimy eksport. 

Z kolei koreańscy przedsiębiorcy planując wejście na polski rynek muszą uwzględnić 

następujące bariery oraz potrzeby: 

 implementacja zapisów umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką 

Korei, 

 stopień gotowości polskich przedsiębiorstw do internacjonalizacji i aktywizacji działań 

eksportowych poza rynki Unii Europejskiej, 

 położenie geograficzne oraz wysokie koszty transportu, 

 koncentracja polskiego eksportu na rynkach Unii Europejskiej. 

Przedsiębiorcy planujący nawiązanie stosunków z partnerami z Polski oraz Korei mogą 

liczyć na wsparcie takich instytucji, jak Koreańska Agencja Promocji Handlu i Inwestycji 

(KOTRA) oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIiH). KOTRA to państwowa 

organizacja promocji handlu Republiki Korei, która posiada prawie 100 oddziałów na całym 

świecie, w tym w Warszawie. Zajmuje się, m.in. reprezentacją w Polsce koreańskich 

przedsiębiorstw oferując spersonalizowane wsparcie dla swoich klientów, polegające na 

przygotowaniu raportów oraz badań, poszukiwaniu dostawców, reprezentacji przez klientami 

i urzędami, organizacji wizyt grup koreańskich przedsiębiorstw, a także polskich 

przedsiębiorstw oraz przedstawicieli polskich władz lub instytucji na targach, sympozjach 

i forach w Korei oraz innych krajach oraz prowadzi politykę informacyjną na temat Polski 

w Korei (KOTRA, b.d.). Drugą koreańską instytucją rządową, która oferuje pomoc 

inwestorom z Półwyspu jest Centrum Wsparcia Inwestycji Koreańskich, które rozpoczęło 

swoją działalność 10 maja 2010 roku w Warszawie (PAIiH, 2010). 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIiH) działa zarówno w Polsce, jak i poprzez 

Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Przejęła rolę pełnioną do 2017 roku 

przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji. Agencja dąży do realizacji celów takich, jak 

zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju, kompleksowa 

obsługa zleceniodawcy poprzez przygotowanie potrzebnych informacji oraz analiz, 

organizowanie spotkań i reprezentacja klienta oraz realizacja programów ekspansji na rynki 

perspektywiczne, np. Go China, Go Africa, Go India (PAIiH, b.d.). Polska wyróżnia się na tle 

innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby oraz wartości 

realizowanych projektów z kapitałem koreańskim (tabela 5). 
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Tabela 5. Inwestycje koreańskie w wybranych krajach Europy 

Kraj Liczba inwestorów Wartość inwestycji (mld USD) 

Polska 152 1 700 

Słowacja 93 1 512 

Czechy 55 1 353 

Rumunia 29 569 

Węgry 72 476 

Ukraina 32 323 

Bułgaria 23 263 

Źródło: KOTRA Warszawa (za: Wiśniewski, 2015). 

Najważniejszymi towarami w eksporcie z Polski do Korei Południowej są: 

 urządzenia mechaniczne i elektryczne, 

 urządzenia do rejestracji i odbioru dźwięku, 

 wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, 

 pojazdy, 

 statki powietrzne, 

 wyroby z kamieni, gipsu, cementu, 

 wyroby ceramiczne, 

 jednostki pływające i współdziałające urządzenia, 

 szkło. 

Najważniejsze towary w imporcie z Korei Południowej do Polski: 

 urządzenia mechaniczne i elektryczne, 

 urządzenia do rejestracji i odbioru dźwięku, 

 tworzywa sztuczne i wyroby z nich, 

 przyrządy i aparaty optyczne, 

 przyrządy i aparaty medyczne, 

 kauczuk i wyroby z kauczuku, 

 wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (Wiśniewski, 2015, s. 2). 

Obecnie na polskim rynku działa około 260 koreańskich przedsiębiorstw (PAP, 2018). 

Znaczący koreańscy inwestorzy to: 

1) Grupa LG – obecna na polskim rynku od 1997 roku w dwóch lokalizacjach (LG 

Group, b.d.). W Mławie działa LG Electronics specjalizujące się w produkcji 
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wyrobów elektronicznych (cyfrowe odbiorniki telewizyjne, telewizory plazmowe, 

ciekłokrystaliczne) (Szczudlik-Talar i Meissner, 2014). Z kolei inwestycja LG 

w Kobierzycach, gdzie znajdują się fabryki LG Display, LG Electronics, LG Chem, 

LG Innotek to największy projekt typu greenfield w Polsce. Realizowana obecnie 

budowa fabryki baterii do samochodów elektrycznych stanowi największą inwestycję 

przemysłową w kraju w ciągu ostatnich lat. Przewidywana wysokość kwoty tej 

inwestycji to 4,5 mld zł. W związku z tymi inwestycjami swoje fabryki w Polsce 

otwarli liczni koreańscy dostawcy koncernu LG, tacy, jak Heesung Electronics, 

Ochsung Display, Dong Yang Electronics, czy Dongseo Display (LG Chem 

inwestuje…, 2017) 

2) Grupa SK – to trzeci co do wielkości koncern Korei, który posiadał fabrykę tworzyw 

SK Eurochem Sp. z o.o. we Włocławku (joint venture z polskim przedsiębiorstwem 

Anwil), a która została przejęta w 2010 r. przez tajlandzką Indoramę. Spółka SKC 

EuroDisplay działa w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i specjalizuje się 

w produkcji folii/powłok do odbiorników LCD/ekranów ciekło krystalicznych. 

(Polska.Portal Promocji Eksportu, dostęp: 29.09.2018). 

3) Samsung – przedsiębiorstwo otwarło cztery centra rozwojowo-badawcze zajmujące 

się oprogramowaniami dla ekranów ciekłokrystalicznych i telefonów komórkowych 

produkowanych w fabrykach na Węgrzech i na Słowacji (Polska.Portal Promocji 

Eksportu, dostęp: 29.09.2018). Lokalizacje to Warszawa, Kraków, Poznań oraz Łódź 

– dwa ostatnie zostały w 2015 roku w ramach polityki „One building” przeniesione do 

Warszawy (Samsumg opuszcza Poznań …, 2015). Ponadto Samsung wykupił fabrykę 

pralek oraz lodówek polskiego przedsiębiorstwa Amica i w 2010 r. rozpoczął tam 

swoją produkcję (Polska.Portal Promocji Eksportu, dostęp: 29.09.2018). 

4) Mando – koncern wybudował fabrykę układów hamulcowych oraz systemów 

wspomagania w Wałbrzychu – stanowiło to największą inwestycję 2011 roku 

(Polska.Portal Promocji Eksportu, dostęp: 29.09.2018). 

Takie czynniki, jak odległość, wysokie koszty pracy, czy też niski stopień penetracji rynku, 

powodują, iż rynek koreański nie jest atrakcyjnym celem inwestycyjnym dla polskich 

przedsiębiorców. Inwestorzy polscy działający na rynku koreańskim to: 

1) Selena – wrocławska spółka posiada 30% udziałów w przedsiębiorstwie Hamil 

Corporation – spółka joint venture Hamil-Selena Co. Ltd. specjalizuje się w produkcji 

chemii budowlanej. Kwota inwestycji to 435 tys. USD (Burdelski, 2012, s. 282). 
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2) Towimor S.A. – przedsiębiorstwo z Torunia, obecne w Korei od 2005 roku, które 

produkuje urządzenia pokładowe oraz offshore pod nazwą Towimor Asia. Od 2013 roku 

posiada w Korei własną fabrykę (Nowak, 2015). Inwestycja greenfield pochłonęła 3,9 mln 

dolarów (Wiśniewski, dostęp: 28.09.2018). 

Możliwe kierunki rozwoju współpracy 

Dotychczasowa współpraca oraz zawarte umowy pozwalają przewidywać pogłębienie relacji 

polsko-koreańskich w różnych obszarach przy aktywnym zaangażowaniu administracji obu 

państw. Polscy eksporterzy powinni zwrócić uwagę na rynek chemiczny, którego szacowana 

wartość to 40 mld dolarów, w tym 5 mld dolarów to rynek kosmetyczny. Polska posiada 

wysokie możliwości produkcyjne – jest m.in. czołowym producentem i eksporterem 

kosmetyków w regionie. Kolejny perspektywiczny obszar współpracy to przemysł spożywczy 

– ze względu na warunki naturalne oraz demograficzne Korea nie jest krajem 

samowystarczalnym, co tworzy perspektywę dla polskich producentów mięsa, ryb, produktów 

mleczarskich, a także owoców i warzyw, których jest importerem netto (Wydział Promocji 

Handlu i Inwestycji, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu, s. 11). Tutaj należy 

zaznaczyć, iż import świeżych owoców z Polski do Korei Południowej jest obecnie zakazany 

(Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu, s. 12). 

W tym obszarze należy wziąć pod uwagę upodobania konsumentów koreańskich, którzy 

bardzo cenią sobie lokalne smaki. Pomimo iż Korea jest potentatem stoczniowym, a siedem 

z dziesięciu największych producentów statków pochodzi właśnie z tego kraju, to polscy 

producenci mogą znaleźć dla siebie możliwości sprzedaży komponentów do tego typu 

wyrobów. Polskie przedsiębiorstwa z powodzeniem oferują dobre jakościowo komponenty 

dla przedsiębiorstw niemieckich, dlatego bez obawy mogą nawiązać współpracę 

z przedsiębiorstwami działającymi w branży maszynowej. W związku z zaawansowanym 

rozwojem oraz dużym doświadczeniem w obszarach technologii IT, technologii przyjaznych 

środowisku, transportu, telekomunikacji oraz energetyki jądrowej należy zachęcać polskich 

przedsiębiorców do korzystania z know-how oraz nawiązywania współpracy w tych branżach. 

Ciekawym kierunkiem kooperacji wydaje się być wysokiej jakości sprzęt wojskowy, który 

kompatybilny jest ze sprzętem amerykańskim. 
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Zakończenie 

W 2019 roku Polska oraz Korea świętować będą 30-lecie nawiązania stosunków 

dyplomatycznych. Nawiązanie strategicznego partnerstwa oraz dotychczasowe sukcesy na 

polu inwestycyjnym pokazują, iż był to owocny okres dla współpracy obu państw. Należy 

liczyć na intensyfikację realizacji projektów dzięki rosnącemu wzajemnemu zainteresowaniu 

wspartego pomocą agend rządowych. Z pewnością ważną rolę w rozwoju stosunków polsko-

koreańskich pełnić powinna administracja polska – zachęcając polskich przedsiębiorców do 

penetracji rynku koreańskiego, jak i koreański rząd zmniejszając bariery dla działalności 

podmiotów zagranicznych. 

Niniejszy artykuł przedstawił zarys relacji gospodarczych pozwalając na wgląd w historię 

współpracy dwóch odległych geograficznie, lecz posiadających wspólne cele krajów. 

Zaprezentował udany przykład współpracy z rynkiem pozaeuropejskim stanowiąc zachętę dla 

polskich przedsiębiorców poszukujących nowych partnerów biznesowych. W artykule 

wskazano również perspektywiczne obszary rozwoju kooperacji polsko-koreańskiej takie, jak 

przemysł chemiczny, spożywczy, czy stoczniowy. Niewątpliwie w przyszłości istnieje 

potrzeba przeprowadzenia dokładnych badań dotyczących narzędzi pozwalających na 

poprawę oraz zwiększenie współpracy polsko-koreańskiej w obszarze gospodarki. 

Dodatkowo artykuł nie objął opisu licznej wymiany handlowej pomiędzy mały oraz średnimi 

przedsiębiorstwami, co stanowić może przedmiot przyszłych badań autorki. 
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R&D Expenses and Their Effects on Firm Value 

Abstract 

The positive impact of intangibles on economic performance and firm value in general is well 

documented in the literature. In the paper we research what kind of investment is more 

significant from the perspective of firm value. Either it is the purchase of intangible assets and 

own investment or development of these types of assets is important in a firm. To analyse the 

case, we use panel data of 313 European publicly traded companies from four time periods. 

The study finds that R&D expenses can significantly explain market capitalization of the 

selected companies. The study expresses that firm with higher intangible investment tends to 

have higher market capitalization and that investment in intangible assets is rewarded in the 

form of higher intangible capital as a part of the market capitalization. Specifically, the 

investment in the R&D is evaluated significantly and positively by the market. 

Key words: Intangible Assets; Business Value; Research and Development; Intangible Fixed 

Assets; Intangible-intensive Firms. 

Koszty prac badawczo-rozwojowych i ich wpływ na wartość firmy 

Abstrakt 

Pozytywny wpływ wartości niematerialnych na wyniki ekonomiczne i ogólnie wartość firmy 

jest dobrze udokumentowany w literaturze. W artykule badano, jaki rodzaj inwestycji jest 

bardziej znaczący z punktu widzenia wartości firmy. Zarówno zakup wartości 

niematerialnych, jak i własna inwestycja lub rozwój tego rodzaju aktywów są ważne w firmie. 

Do analizy sprawy wykorzystano dane panelowe 313 europejskich spółek giełdowych 

z czterech okresów. Badanie wykazało, że wydatki na badania i rozwój mogą w znaczący 

sposób wyjaśnić kapitalizację rynkową wybranych firm. Firma z wyższymi inwestycjami 

niematerialnymi ma zwykle wyższą kapitalizację rynkową, a inwestycja w wartości 

niematerialne i prawne jest nagradzana w postaci wyższego kapitału niematerialnego 

w ramach kapitalizacji rynkowej. W szczególności inwestycja w badania i rozwój jest 

oceniana znacząco i pozytywnie przez rynek. 
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Introduction 

Intangibles are significant factor of each firm. Intangibles are immaterial resources that are 

put in the production process and are necessary for the creation and sale of new or improved 

products or services. Usually they consist either from internally produced assets – like 

designs, in-house developed software, projects, brands – or from externally acquired assets – 

like patents, copy-rights, licences etc. Many of them, depend on definition, are incorporated in 

the company’s balance sheet statement, or specifically reported within win and loss statement. 

The externally purchased are originally reported as asset items on firm’s balance sheet. The 

internally produced assets are derived from firm expenditures such as R&D expenditures, 

training and innovation as mentioned in Arrighetti, Landini and Lasagni (2014). We can also 

use name expenditure-based approach for the internally produced intangibles. Both of them 

are based on managerial decision that open dilemma between making the purchase of 

intangible assets and own investment and the development of these types of assets is one of 

the key decisions in a company. This impact is also being enhanced by the development of 

information technologies and the related development of society. We can also talk about them 

as the fourth factor of production. Since the industrial revolution intangible assets have 

become the substantial foundation of the industrial corporation and indeed it is nowadays 

commonly believed that the value creation processes of the modern firm as well as of 

economic systems are largely founded on, and fostered by intangible assets. Also, European 

Commission in its Europe 2020 strategy proposes smart, sustainable, and inclusive growth, 

where the main determinant of the innovation is the knowledge that helps to strengthen 

economic growth and sustainable development, employment, and competitiveness in the 

European Union. Development of information technology also mirrors the importance of 
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knowledge or intangibles. Considering globalization, deregulation of the key industries and 

exponential development in the area of technology stands behind the birth of economy of 

intangible assets or more often used a term the knowledge-based economy. Knowledge is 

anchored in a skilled workforce, sophisticated processes, customer relationships or unique 

organizational designs and brands. No one would argue that an experienced employee brings 

more value to the firm than the newly hired one. Well established organizational processes are 

recognizably more valuable than disorganized management. Such considerations, however, 

raise the question: How to evaluate that difference? We can review all employee investments, 

we can look at the proportion of the profit an employee brings to the company, and we can 

compare profits of well and inappropriately managed firm. But will this be the reliable 

measurement procedure? 

The fact that the topic of intangibles and intellectual capital is very popular and important 

is highlighted by the evidence that since the Millennium, the European Commission, through 

its different Directorate Generals, commissioned a number of studies and set up various 

expert groups devoted to various issues in the area. 

In this article, the author provide an overview of relevant literature with a theoretical 

background of the researched topic. The study works with the hypothesis that intangible 

assets in the form of R&D expenditure as well as investments in long-term intangible assets 

have a positive impact on the market value of the enterprise. In the analytical part of the 

paper, the authors have performed analysis and based on empirical results the main findings 

are summarized. 

Value relevance of R&D expenditures 

Research and development (R&D), as well as expenditure and human resources, affect the 

value of companies as show several case studies and econometric analyses like Sanchéz, 

Asplund, Stolowy, Roberts, Johanson and Mouritsen (2001). In the past, the relationship 

between R&D expenditure and market value was analyzed very often by the subject of 

economic. Sougiannis (1994), among the first, analyzed R&D expenditure as intangible assets 

and found that R&D expenditure significantly affected reported returns and market value of 

equity. The one unit investment in the R&D was, according to Sougiannis’s analysis, reflected 

in an increase in the market value of four dollars. As mentioned by He and Wintoki (2016) 

and Di Cintio, Ghosh and Grassi (2017) R&D expenditures are often used as proxy variables 

for innovation intensity or intangible activity of companies as summarized by Boris and 
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Brown (2013) and Peters and Taylor (2017). Griliches (1981) identifies a statistically 

significant positive relationship between historical R&D expenditure and market value. In one 

of the most recent publications, Nemlioglu and Mallick (2017) deal with the impact of R&D 

activities and pre-and post-crisis management practices on company performance, which is 

expressed in terms of profit. The best performance by their empirical analysis is achieved by 

companies that invest in both activities at the same time. Canibano, Garcia-Ayuso and 

Sanchez (2000) have revealed that investments in intangible assets, especially those in R&D, 

are associated with higher business performance in the future. Positive addiction is also 

demonstrated by Boujelben and Fedhil (2011), examining the relationship between intangible 

investments (R&D investment, quality and advertising) and future operating cash flows on a 

sample of Tunisian companies. The causal relationship between R&D expenditure and the 

value of the company is also addressed by Harris and Li (2008) and Ito and Lechevalier 

(2010). Likewise, Aboody and Lev (2000) consider R&D to be a source of insider gain in 

insider gains. They point to substantially higher profits for firms that invest heavily in R&D 

when compared to firms that neglect investment into R&D. They mention a few 

characteristics that characterize the uniqueness of their use for further analysis. R&D 

activities are uniquely designed and subject to strict protection, so it is tough to imitate them. 

Therefore, it is not possible to derive information on the expenses of other companies from 

information on R&D expenditure of one company in the sector. Unlike physical and financial 

assets, intangible assets as R&D are not traded on an organized market, and therefore their 

price cannot be deduced from market prices. Active support for R&D investment can well 

indicate that the firm will continue to do so in the future. Firms investing heavily in R&D are 

expected to have a favourable market outlook but, on the other hand, they also bring a higher 

degree of uncertainty. The products, services, and processes to which investments are made 

must not always be successful. Decisions on investing in R&D are determined by several 

factors. Since R&D expenditure represents investments that are generated by generating the 

company's intangible assets. An alternative procedure is an external procurement from other 

companies that have already carried out research and development activities and provide 

returns for their investments, for example, in the form of patents or licenses. In the literature, 

a number of authors are devoted to examining factors that determine company decisions in 

relation to purchase (external acquisition) and the creation (internal acquisition) of intangible 

assets. Xue (2007) identifies the different goals of the make strategy and buy strategy for the 

procurement of intangible assets in the technology sectors. As a proxy variable creation 
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strategy, it uses R&D investments, while a purchasing strategy is the external procurement of 

the final technology. The uncertainty of the creative strategy is associated with both 

systematic and non-systematic risk. Shareholders have the opportunity to diversify and thus 

minimize non-systematic risk and therefore the market only appreciates systematic risk. 

However, unlike shareholders, managers are exposed to different incentives, as their human 

capital is usually invested in only one company. For this reason, Xue (2007), among the 

determinants of the company's tendency to acquire new technologies, includes, besides the 

market variables, the variables related to the remuneration of management personnel. Like 

Xue (2007), Ciftci and Darrough (2015) apply a GMM method that takes into account 

endogeneity in choosing between R&D expenditure and intangible assets shown in the 

balance sheet. At the same time, they point to the inherent difference between firms that 

internally build and outsource intangible assets. Unlike previous research, Tsai, Lu, Hung and 

Yen (2016) apply machine learning techniques and identify the predictive model for the 

valuation of intangible assets. Determinants of intangible assets are divided into five groups: 

intangible capital, ownership structure, corporate characteristics, industry characteristics, and 

an analyst and customer feedback. All of these authors deal with a sample of US companies. 

Harris and Moffat (2011) have used the results of UK companies for their empirical analysis. 

They analyze the tendency of companies to invest in three activities: R&D, innovation and 

export. The limitation of their analysis is that they only have information about whether or not 

the company has implemented individual activities, but the amount of funds spent on 

individual activities is not known. The consequence and disadvantage of this nature of data 

are that companies that invest very little in one of the activities will have the same status in 

the analysis as those who are intensively allocating the funds to individual activities. On the 

other hand, the sample may also consist of companies that invest in individual activities, but 

this information does not appear relevant in the financial statements, therefore would not 

otherwise be included in the sample. It is assumed that each of the explanatory variables 

approximated the intangible assets capture a certain group of intangible assets and its change 

affects the value of the firm, taking into account market valuation. The hypothesis is about the 

relationship between R&D expenditure and business value. It is assumed that R&D 

expenditures are statistically significant while explaining the business value as a share of 

market and book value. R&D expenditure is representative of internally generated intangible 

assets. In most cases, large-scale accounting does not allow capitalization; research and 

development activities often include new technologies, patents, or designs that represent an 
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essential component of the company's intangible assets. It is expected that ceteris paribus, 

there is a positive relationship between the intensity of R&D expenditure and the value of the 

firm. 

Data and methodology 

We investigated the selected and an improved sample of 313 European public listed 

companies, which reported profit within the whole period of years 2014-2017 from the 

database Thomson Reuters. The initial data sample consisted of 5113 observations. However, 

due to missing values of R&D expenses and intangible fixed asset, the authors had to exclude 

them from our sample. 

The author started their analysis by analyzing a typical panel data model with many 

individual observations across several time periods. The researchers analyze the effects of 

three variables expressed by research and development expenses scaled by total assets 

(RDAS), intangible assets scaled by total assets (IntAS), Rota Rank Measure (RotaRM) on 

dependent variable expressed by the firm value (MTB). The authors do not consider goodwill 

to be a part of intangible assets IntAS. The Cross-sectional dimension of our data frame 

covers 313 individual firms. Time series dimension involves, as mentioned above, four years, 

from 2014 to 2017. Applying a Chow test for the poolability of the data suggests considering 

panel data structure of the model. Time effects are statistically significant. To decide whether 

fixed or random effects model is more appropriate, Hausman test has been applied, according 

to which fixed effects model is more relevant. As the model suffers from serial correlation 

and cross-sectional dependence, the authors have applied the heteroscedasticity robust 

variance-covariance matrix to estimate unbiased regression coefficients under asymptotic 

properties. 

The results of the model in Table 1, the authors empirically affirm that of their three 

variables expressing the intensity of intangible assets. Only the variable RDAS has 

a statistically significant positive effect on the value of the firm with a regression coefficient 

of 11.233 and a p-value of less than 0.001, which means that R&D expenditures can be used 

to explain the present value of the company. The regression coefficient of the RDAS variable 

is several times higher than the other regression coefficients. In addition, unlike Clausen and 

Hirth (2016), the analysis of the study does not confirm any statistically significant 

relationship between the ROTA rank measure and the present value of the firm. As Table 1 

shows there is a statistically significant negative dependency between the intangible assets on 
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the balance sheet and the value of the publicly traded companies. The regression coefficient of 

-1.104 is statistically significant; indicating that the market evaluates the balance sheet 

intangible assets differently from R&D expenditures and their increasing value may have 

a negative impact on the market value of examined companies. 

Table 1. Estimated Results for the Pooled Model (PM) and Fixed Effects Model (FE) 

Dependent variable: MTB PM FE 

Intercept 
1.689*** 

(0.072) 

1.812*** 

(0.218) 

RDAS 
10.838*** 

(0.736) 

11.233*** 

(3.287) 

IntAS 
-0.872*** 

(0.182) 

-1.104** 

(0.231) 

RotaRM 
0.653* 

(0.259) 

0.623* 

(0.248) 

Years 2014 – 2017 2014 – 2017 

Firm’s effects No Yes 

Time effects No Yes 

Clustering No Yes 

R2 0.148 0.087 

R2 adj 0.141 0.085 

Source: own calculation. 

The results presented in the paper are in accord to the earlier results and findings based on 

different datasets of European publicly traded companies published by Glova and Mrázková 

(2018) and Mrázková (2018). 

Conclusion 

We explore value creation through intangibles in publicly traded companies within Europe, 

taking into consideration investment in the research and development as well as intangible 

fixed assets. It is stated that research and development expenses bring an extra increase in the 

market capitalization of selected companies and make managers and investors’ goals more 

aligned. We consider that there is a positive relationship (ceteris paribus) between the 

intensity of R&D expenditures as well as investment in intangible assets to total assets in 

comparison with the increase in relation to other factors. We use a panel data model of 

endogenous market capitalization to test how intangibles affect outperforming of a company. 

The research is carried out on a sample of 1252 observation of 313 European publicly traded 
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companies covering the period from 2014 to 2017. The study has revealed a positive impact 

of the proportion of R&D expenditures on total assets on firm value. So, it can be proved that 

internal or own research and development is evaluated by the market. From the perspective of 

practical implications, the research emphasizes the importance of awareness of companies’ 

top managers about the outcomes of their decisions in regard to market assessment. It is 

proved that internal or own research and development is evaluated by the market. However, 

the strategy of externally acquiring intangible assets instead of their development is evaluated 

by the market negatively. 
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Absolwenci kierunków ekonomicznych i zarządzania na rynku pracy 

Abstrakt 

Celem referatu
1
 jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z wchodzeniem 

absolwentów studiów kierunków ekonomicznych i zarządzania na rynek pracy oraz 

oczekiwań podażowej strony rynku pracy wobec wykształconych przez uczelnie wyższe 

ekonomistów i menedżerów. Obecnie wchodzący na rynek pracy absolwenci uczelni to 

przedstawiciele młodszej grupy Pokolenia Y, milenialsi urodzeni między 1990 a 1997 rokiem 

oraz pierwsze osoby z pokolenia Z, post-milenialsi urodzeni po 1998 roku, dopiero 

wchodzący na rynek pracy. W ramach referatu dokonano przeglądu literatury 

z przedmiotowego zakresu, wskazując zarys głównych problemów, stanowiących wyzwania 

w kontekście funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych. W opinii badaczy 

są to pokolenia dobrze wyedukowane i świadome swoich możliwości, nie tylko materialnych, 

rozwojowych, lecz także psychicznych. Z drugiej jednak strony wchodzący na rynek 

ekonomiści i menedżerowie stanowią duże wyzwanie dla pracodawców, ponieważ wymagają 

znaczącej zmiany w podejściu do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, zmiany 

kultury organizacji oraz jej wartości. 

Słowa kluczowe: rynek pracy; absolwenci; zarządzanie; ekonomia; studia. 

Economic and management universities graduates in labour market 

Abstract 

The purpose of this paper is to present key issues related to the entry of graduates of economic 

and management universities studies in labour market and the expectations of the supply side 

of the labour market against economists and managers educated by universities. In this 

moment graduates of the universities entering in labour market are representatives of the 

younger generation of Generation Y, millennials born between 1990 and 1997 and the first 

people of Generation Z, post-millennials born after 1998, only entering the labour market. As 

part of the paper, a review of the literature from the subject was made, outlining the main 

                                                           
1
 Referat wygłoszono na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Interdyscyplinarność w Zarządzaniu 

Organizacją XXI wieku INTER_FaMa'2019, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, 11 czerwca 

2019 r., Częstochowa. 
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problems that constitute challenges in the context of the functioning of modern economic 

organizations. In the opinion of researchers, these are generations well educated and aware of 

their capabilities, not only material, developmental, but also psychological. On the other hand, 

economists and managers entering the market pose a big challenge for employers, because 

they require a significant change in the approach to managing the organization and human 

resources, changes in the organization culture and its value. 

Keywords: labour market; graduates; management; economy; universities. 

JEL: I23, J23 

Wstęp 

Obecnie wchodzący na rynek pracy absolwenci uczelni to przedstawiciele młodszej grupy 

Pokolenia Y
2
, milenialsi urodzeni między 1990 a 1997 rokiem oraz pierwsze osoby 

z pokolenia Z, post-milenialsi urodzeni po 1998 roku, dopiero wchodzący na rynek pracy. 

Pracodawcy z pokolenia X mają problem ze współpracą z pokoleniem Y, a jeszcze większy 

będą mieli z pokoleniem Z, ponieważ występuje ogromna przepaść między nimi 

spowodowana przemianami ustrojowymi kraju, sposobem wychowania i dostępem do dóbr 

materialnych (Suchodolska, Spytkowska i Siekierko, 2015, s. 221). Pokolenie Y jest trzecim, 

a pokolenie Z czwartym pokoleniem pracowników obecnych na rynku pracy. Baby boomers 

to pracownicy w wieku 50-65 lat („pracują po to, żeby przetrwać”), następna jest generacja X, 

czyli pracownicy w wieku 40-50 lat („żyją po to, żeby pracować”) oraz generacja Y – 

pracownicy w wieku 25-40 lat („pracują po to, żeby żyć”). Dla pokolenia Z można 

zaproponować opis „żyją, a praca jest dodatkiem” (Biernacki, 2016, s. 15). 

Milenialsi w sposób aktywny i w każdej dziedzinie wykorzystują technologię i media 

cyfrowe, żyją w globalnej wiosce. Cechuje ich duża pewność siebie, wysokie mniemanie 

o swoich umiejętnościach, przekonanie o własnej wyjątkowości, nadmierne oczekiwania oraz 

silna awersja wobec krytyki. Ważniejsza jest dla nich jakość życia i doświadczenia życiowe 

niż posiadanie. Chcą pracować, ale myślą też o przyszłości na emeryturze. Nie jest dla nich 

istotna stabilna praca na dłuższy czas. Przełożonych traktują jak równych sobie pracowników, 

ale z szerszymi kompetencjami. Oczekują od pracodawcy wyznaczania celów i kontroli, 

prowadzenia „za rękę”. Są świetnie przygotowani do pracy w realiach wolnego rynku 

                                                           
2
 Datowanie ludzi z poszczególnych pokoleń nie jest ścisłe. Różne źródła podają różne kwalifikacje. Na potrzeby 

referatu przyjęto datowanie zaproponowane przez Witolda Września (Wrzesień, 2007, s. 135), zakładające, że 

Pokolenie Y zaczyna się od rocznika 1984, a kończy rocznikiem 1997. 
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i globalizacji. Dobrze rozwiązują częste problemy, ale słabiej radzą sobie z niestandardowymi 

(Kroenke 2015, s. 92-94; Robak, 2017, s. 516-518). 

Wchodzący dopiero na rynek pracy post-milenialsi, w odróżnieniu od poprzedniej 

generacji, która stopniowo wkraczała do cyfrowego świata, w świecie wirtualnym istnieją „od 

zawsze”. To pokolenie dorastające już w świecie nowoczesnych technologii, uznawane za 

spędzające mało czasu w „realnym” świecie. Mają wielkie plany na przyszłość, są 

przedsiębiorczy, wiedzę czerpią z Internetu, nastawieni są na szybkie wyszukiwanie 

informacji. Są otwarci i bezpośredni, mają ogromną potrzebę kontaktu z rówieśnikami 

i dzielenie się informacjami poprzez media społecznościowe. Nie boją się podróżować, 

poznawać nowych ludzi, najważniejsze jest dla nich budowanie relacji społecznych 

(Wasylewicz, 2016, s. 138-139). 

Z drugiej strony w ostatnim czasie rynek pracy ulega dynamicznym zmianom. W końcu IV 

kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc wynosiła 139,2 tys. W porównaniu z IV kwartałem 

2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była większa o 18,1%. W końcu omawianego okresu nie 

obsadzonych było jeszcze 29,9 tys. nowo utworzonych miejsc pracy (GUS, 2019b, s. 1). 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w grudniu 2018 r. wyniosła 968,9 tys. osób i była 

niższa o 10,4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Stopa bezrobocia 

wyniosła 5,8% ludności aktywnej zawodowo i w porównaniu do grudnia 2017 roku była 

niższa o 0,8 punktów procentowych (p.p.). Warto nadmienić, że w latach 2010-2013 

utrzymywała się ona na poziomie 12,5-13,5%, a jej spadek zapoczątkowany został w 2014 

roku przy poziomie 11,4%, by dalej sukcesywnie spadać do poziomów 9,7%, 8,2%, 6,6% 

i ostatecznie wspomniane 5,8% na koniec 2018 roku (GUS, 2019a, s. 8, 14). W kwietniu 2019 

r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,9% r/r i wyniosło 

6 392,4 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 7,1% r/r i wyniosło 

5 186,12 zł (GUS, 2019c, s. 1). Najistotniejszą barierą w rozwoju rynku pracy w Polsce jest z 

pewnością struktura demograficzna ludności. W 2017 r. odsetek osób w wieku produkcyjnym 

wyniósł 61,2% i choć był wyższy niż w latach 90. XX wieku, to zmniejszył się w porównaniu 

do 2010 r. (64,4%). Od lat w Polsce rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a maleje – 

w wieku przedprodukcyjnym. W następnych latach będą więc wchodzić na rynek pracy coraz 

mniej liczne roczniki. Oznacza to, że naturalny zasób siły roboczej będzie się zmniejszał 

(GUS, 2019d, s. 19). 

Dominujący jeszcze do niedawna rynek pracodawcy, wymagał od kandydatów ciągłego 

doskonalenia kompetencji, a ukończenie studiów wyższych nie gwarantowało znalezienia 
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satysfakcjonującego zatrudnienia zgodnego z wyuczonym zawodem. Pracodawcy stawiali 

bardzo wysokie oczekiwania dotyczące posiadanych przez kandydatów do pracy 

odpowiednich kompetencji oraz adekwatnego doświadczenia. To powodowało, że absolwenci 

szkół wyższych starali się zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów, 

odbywając liczne praktyki i staże, a także pracując w organizacjach studenckich. Często też 

podejmowali pierwszą pracę na stanowisku w zawodzie niezwiązanym z ukończonym 

kierunkiem studiów, co z kolei niejednokrotnie zmuszało ich do reorientacji zawodowej 

(Smolbik-Jęczmień i Żarczyńska-Dobiesz, 2018, s. 191). W ramach referatu dokonano 

przeglądu literatury z przedmiotowego zakresu, wskazując zarys głównych problemów, 

stanowiących wyzwania w kontekście funkcjonowania współczesnych organizacji 

gospodarczych. 

Absolwenci na rynku pracy w świetle badań naukowych 

Wśród publikacji ostatnich 10 lat dotyczących losów absolwentów uczelni ekonomicznych 

i zarządzania wyróżnić można 3 trendy badawcze: badania losów absolwentów uczelni, 

badania oczekiwań studentów wobec przyszłych pracodawców oraz badania przydatności 

kwalifikacji absolwentów uczelni. Część dostępnych publikacji to analizy losów absolwentów 

uczelni, które były obowiązkowe w latach 2011-2014 i często są przez uczelnie 

kontynuowane jako źródło informacji umożliwiające dostosowanie programów nauczania. 

Systematyczne badanie ankietowe losów absolwentów prowadzi Politechnika Gdańska, 

obejmując zakresem analizy również Wydział Zarządzania i Ekonomii. Spośród absolwentów 

rocznika 2010 prawie 85% osób było zadowolonych z ukończonych studiów, z czego 45% 

uznało że studia dobrze przygotowały ich do pracy zawodowej. Około 67% badanych 

znalazło pracę do 3 miesięcy od zakończenia studiów, 78% respondentów odczuwa 

satysfakcję z wykonywanej pracy (Bykowski i in., 2012, s. 9, 16, 33, 38, 52; Bykowski, 

Szeluga-Romańska i Tomczak, 2015; Tomczak, Ziemiański i Szeluga-Romańska, 2017). 

Uzupełnieniem tych prac były badania oceny kompetencji absolwentów Politechniki 

Gdańskiej w ocenie pracodawców. Ocen dobrych i bardzo dobrych dla kompetencji 

menedżerskich udzieliło tylko 41% respondentów. Odsetek takich ocen w przypadku 

kompetencji specjalistyczno-technicznych i społecznych wynosił odpowiednio 70% i 80% 

(Tomczak i Ziemiański, 2017, s. 16-17). 

W 2015 roku przeprowadzono badanie ankietowe wśród absolwentów Wydziału 

Zarządzania Politechniki Białostockiej w latach 2012-2013. Aż 43% zadeklarowało, że nie 
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podjęłoby ponownie nauki na tym samym kierunku studiów, motywując to niezbyt atrakcyjną 

ofertą rynku dla absolwentów tego kierunku, nie spełnieniem oczekiwań przez program 

kształcenia oraz nie nabyciem podstaw teoretycznych i praktycznych do pracy w zawodzie. 

Aktywnych zawodowo było 62% badanych, w większości na stanowiskach wykonawczych 

(11% pracujących zajmowało niższe, średnie lub wyższe stanowiska kierownicze), 87% 

znalazło pracę zaraz po studiach (do 3 miesięcy). Ponad połowa (58%) pracujących jest 

zadowolona z wykonywanej pracy. Najczęściej podawanym powodem niezadowolenia 

z obecnie wykonywanej pracy jest zbyt niskie wynagrodzenie (62%), niezgodność pracy 

z wykształceniem (45%), brak możliwości awansu (39%) oraz niemożliwość realizacji 

zainteresowań zawodowych (36%) (Suchodolska, Spytkowska i Siekierko, 2015, s. 222-227). 

Z okazji uroczystości 70-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

przeprowadzono badanie metodą sondażu diagnostycznego skierowane do trzech pokoleń 

absolwentów uczelni: BB, X oraz Y. W badaniu wzięli udział głównie absolwenci uczelni 

z ostatnich 10 lat. Jak wynika z przeprowadzonych badań, dla respondentów najważniejsze 

aspekty pracy to w szczególności: umożliwienie rozwoju wiedzy i umiejętności zawodowych, 

stabilny charakter zatrudnienia (umowy o pracę), realizacja pasji i zainteresowań oraz szansa 

na realizację planów osobistych i rodzinnych. Ponad połowa badanych (54%) zajmuje 

stanowiska kierownicze, 36% to specjaliści, a jedynie 10% to pracownicy szeregowi. 

Analizując rozkład ze względu na wiek respondentów, najliczniejszą grupę kadry 

menedżerskiej stanowią przedstawiciele pokolenia BB. Blisko połowa (49%) przedstawicieli 

najmłodszego pokolenia Y zajmuje stanowiska specjalistów. Główną przesłanką do zmiany 

miejsca pracy, dla wszystkich przedstawicieli badanych pokoleń, jest przede wszystkim 

rozwój zawodowy. Głównymi przyczynami skłaniającymi przedstawicieli pokolenia Y do 

poszukiwania nowej pracy są zbyt niski poziom wynagrodzenia i niezadowolenie 

z wykonywanej pracy. Natomiast dla najstarszego pokolenia BB są w kolejności: 

niezadowolenie z poziomu wynagrodzenia, restrukturyzacja czy też likwidacja zakładu pracy 

oraz chęć przekwalifikowania się (Smolbik-Jęczmień i Żarczyńska-Dobiesz, 2018, s. 192, 

196, 197). 

W latach 2009-2010 przeprowadzono badania oczekiwań studentów odnośnie miejsca 

przyszłego zatrudnienia, wynagrodzenia bezpośrednio po ukończeniu studiów oraz po 10 

latach od rozpoczęcia pracy z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, z techniką 

ankiety bezpośredniej. Wyniki badań odnośnie oczekiwań płacowych respondentów pokazały 

znajomość realiów rynku pracy w tym zakresie. Badani deklarowali niższe  oczekiwania od 
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średnich wynagrodzeń w branży, w sytuacji nieposiadania doświadczenia zawodowego. 

Z kolei jako osoby wykształcone, z 10-letnim stażem pracy, oczekiwaliby najbardziej 

prawdopodobnej pensji wyższej od aktualnej przeciętnej płacy (Jakubiak, 2012, s. 286-287). 

W latach 2009-2011 przeprowadzono badania ankietowe wśród studentów i absolwentów 

kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego (WNEiZ US). Niepokojący był fakt niskiej oceny przydatności 

programu studiów zwłaszcza w opinii studentów. Jako ważną uznano umiejętność 

rozwiązywania konkretnych problemów. Zarówno absolwenci, jak i studenci mieli 

świadomość wysokich wymagań wobec cech osobowości, wartości moralnych oraz tzw. 

umiejętności miękkich. Ponadto należy podkreślić, że ankietowana młodzież miała 

świadomość konieczności dalszego kształcenia się po uzyskaniu dyplomu szkoły wyższej 

(Drumlak, 2012, s. 50). 

Badania przeprowadzone wśród studentów i absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie z lat 2010-2011 wykazały, że studia na kierunkach związanych z zarządzaniem 

wybrano, ponieważ w ich ocenie były to studia, które ułatwiały znalezienie pracy, bez 

względu na to, czy praca ta będzie zgodna z kierunkiem studiów. Oszacowano, że w obszarze 

nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu nie więcej niż połowa absolwentów została 

zatrudniona w zawodzie. Badacze doszli do wniosku, że podjęcie zaraz po ukończeniu 

studiów pracy w korporacji może być atrakcyjną alternatywą dla młodych ludzi, gdyż praca 

taka oferuje określone organizacyjnymi lub międzyorganizacyjnymi ścieżkami karier warunki 

rozwoju. Badacze podkreślili, że docelowo na polskim rynku pracy wzrastać będzie 

zatrudnienie absolwentów w małych i średnich firmach, w szczególności w fazie prowadzenia 

prac rozwojowych (Górski, Klimkowicz, Kowalik i Staszkiewicz, 2015, s. 134). 

W 2016 roku zestawiono badanie sondażowe wśród studentów zarządzania z wywiadami 

przeprowadzonymi z rekruterami. Celem było wskazanie potencjalnych obszarów, w których 

opinie studentów kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 

Gdańskiej okażą się zbieżne z opiniami i oczekiwaniami osób rekrutujących, a w których 

kwestiach pojawią się ewentualne rozbieżności. Rekruterzy koncentrowali się przede 

wszystkim na kwestii wysokiej jakości wykonywanej pracy, natomiast studenci wskazywali 

przede wszystkim na kwestię posiadanej wiedzy i umiejętności. Rekruterzy zdawali sobie 

sprawę, że kluczowe jest wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności podczas realizacji 

postawionych zadań przy zachowaniu jak najwyższych standardów jakości. Studenci 

wskazywali na skrupulatność, rzetelność i dokładność, które są bez wątpienia cechami 
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istotnymi, choć wydają się raczej uzupełnieniem posiadanej wiedzy i umiejętności oraz 

odpowiedzialności (Tomczak, 2016, s. 14,18-19). 

W 2016 roku Michał Biernacki dokonał zestawienia oczekiwań zawodowych studentów 

rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Pokolenia Y wkraczających na 

rynek pracy z wynikami badań firmy konsultingowej Deloitte. W wyniku badawczego 

zastosowania metody rozumowania poprzez indukcję na podstawie przeprowadzonych badań 

ankietowych oraz wyników raportu “Pierwsze kroki na rynku pracy. Liderzy przyszłości” 

badacz doszedł do wniosku, że oczekiwania większości studentów rachunkowości z pokolenia 

Y skupiają się na łatwej, dobrze płatnej pracy, która będzie dawała im satysfakcję sama w 

sobie, a także będzie umożliwiała kontynuację ich zainteresowań oraz hobby; doceniają oni 

pracę, ale nie jest to najważniejsza część ich życia (Biernacki, 2016, s. 20). 

Badania ankietowe oczekiwań przedstawicieli Pokolenia Y wobec pracodawców 

przeprowadziła wśród studentów Politechniki Częstochowskiej (w tym Wydziału 

Zarządzania) w 2017 roku Elżbieta Robak. Wyniki przeprowadzonych badań uwidaczniają, 

że oczekiwania milenialsów dotyczą głównie rozwoju zawodowego i osobistego oraz 

możliwości równoważenia pracy i życia pozazawodowego. Chcieliby realizować oraz być 

oceniani za powierzone zadania, a nie konieczną, czasem nieefektywną obecność w miejscu 

pracy. Bardzo ważny jest dla nich rozwój zawodowy, który powinien być wspomagany przez 

pracodawcę. Ankietowani oczekiwali sprawiedliwego wynagradzania, wspierania rozwoju 

zawodowego i programu szkoleń, pomocy mentora, elastyczności czasu i miejsca pracy, 

przeciwdziałania patologiom organizacyjnym jak pracoholizm czy wypalenie zawodowe oraz 

uczciwych procedur awansowania. Znacznie mniejsze znaczenie miały dla nich uczciwość 

w procesie rekrutacji i zwalniania pracowników, sprawiedliwość i otwartość relacji 

z przełożonymi, programy benefitowe oferowane przez pracodawcę czy wolontariat 

pracowniczy (Robak, 2017, s. 519-523). 

Oczekiwań pracodawców w stosunku do potencjalnych menedżerów i ekonomistów 

dotyczyły badania Anny J. Piwowarczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

(Piwowarczyk, 2015). Badaczka uznała, że w celu zapewnienia wyższych standardów 

edukacyjnych i poprawy jakości kształcenia uniwersyteckiego, poprzez zbliżenie jej do 

oczekiwań pracodawców, należy jeszcze większy akcent położyć na rozwijanie szeroko 

rozumianych kompetencji społecznych, potrzebnych w środowisku międzykulturowym – 

umiejętności współpracy w grupie, umiejętnej komunikacji w kontekście wielokulturowym, 

postaw otwartości, solidarności, tolerancji dla odmienności, szacunku dla różnorodności. 
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Kompetencje te w dużej mierze związane były ze zmianami zachodzącymi w globalizującym 

się świecie, gdyż od absolwenta uczelni ekonomicznej coraz częściej wymaga się 

umiejętnego funkcjonowania w międzynarodowych zespołach (Piwowarczyk, 2012, s. 120). 

W 2014 roku wykorzystując dane pochodzące z badania „Monitoring rynku pracy (Bilans 

Kapitału Ludzkiego 2012)”, przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości, analizowano sytuację zawodową 1500 absolwentów wyższych uczelni. 

Najlepszą sytuację zawodową, ocenianą na podstawie wysokości wskaźnika zatrudnienia 

i najniższej stopy bezrobocia, mają absolwenci kierunków inżynieryjno-technicznych, 

studiów matematycznych, statystycznych, fizycznych oraz medycznych. Osoby studiujące na 

najpopularniejszych kierunkach studiów, tj. ekonomicznych, pedagogicznych i społecznych, 

cechuje wskaźnik zatrudnienia na poziomie niemal 80% i stopa bezrobocia dochodząca do 

poziomu 15%. Istotnym czynnikiem utrudniającym znalezienie zatrudnienia może być 

negatywna ocena przydatności zdobytego wykształcenia (Dziechciarz-Duda i Przybysz, 2014, 

s. 311-312). 

Podsumowanie 

Sytuacja absolwentów studiów ekonomicznych i zarządzania w ostatnich 10 latach na rynku 

pracy była zdecydowanie lepsza niż studentów innych kierunków. Szybciej znajdowali oni 

zatrudnienie, rzadziej byli bezrobotni, otrzymują wyższe wynagrodzenia. Poprawiło się 

dostosowanie programów nauczania do potrzeb pracodawców, globalizacji i innych 

aktualnych wyzwań rynkowych. Zmiany demograficzne sprawiły, że obecnie na rynku pracy 

istnieje niedobór pracowników, który powoduje, że pracodawcy mają mniejszą możliwość 

dokonywania surowej selekcji. Sytuację na rynku pracy w Polsce charakteryzuje bardzo niski 

wskaźnik bezrobocia oraz dominujący rynek pracownika. 

Wchodzący na rynek pracy przedstawiciele pokolenia Y i Z są poważnym wyzwaniem dla 

pracodawców. Są to pokolenia dobrze wyedukowane i świadome swoich możliwości, nie 

tylko materialnych, rozwojowych, lecz także psychicznych. Młodzi ekonomiści 

i menedżerowie stanowią duże wyzwanie dla pracodawców, ponieważ wymagają znaczącej 

zmiany w podejściu do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, zmiany kultury 

organizacji oraz jej wartości. Oczekiwania większości studentów z pokolenia Y dotyczą 

głównie rozwoju zawodowego i osobistego oraz możliwości równoważenia pracy i życia 

pozazawodowego, milenialsi skupiają się na łatwej, dobrze płatnej pracy, która będzie dawała 

im satysfakcję sama w sobie, a także będzie umożliwiała kontynuację ich zainteresowań oraz 



Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2019, nr 11 

 

51 

hobby. Chcieliby realizować oraz być oceniani za powierzone zadania, a nie konieczną, 

czasem nieefektywną obecność w miejscu pracy. Bardzo ważny jest dla nich rozwój 

zawodowy, który powinien być wspomagany przez pracodawcę, pomoc mentora, 

elastyczność czasu i miejsca pracy. Znacznie mniejsze znaczenie miały dla nich niż dla 

Pokolenia X takie elementy jak uczciwość w procesie rekrutacji i zwalniania pracowników, 

sprawiedliwość i otwartość relacji z przełożonymi, programy benefitowe oferowane przez 

pracodawcę czy wolontariat pracowniczy. Pracodawcy z pokolenia X mają problem ze 

współpracą z pokoleniem Y, a jeszcze większy będą mieli z Pokoleniem Z, ponieważ 

występuje ogromna przepaść między nimi spowodowana przemianami ustrojowymi kraju, 

sposobem wychowania, dostępem do dóbr materialnych oraz podejściem do technik 

komunikacji. 

Konieczne jest prowadzenie badań związanych z potrzebą dostosowania kultury 

organizacji do specyficznych oczekiwań i możliwości młodych ekonomistów i menedżerów. 

W szczególności należy analizować zmiany na rynku pracy związane z wchodzeniem na ten 

rynek post-milenialsów. Należy również przeprowadzić badania kierunkowe, czy nie jest 

wskazana zmiana programów nauczania, tak jak to miało miejsce w momencie wchodzenia na 

rynek pracy pokolenia milenialsów. 
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Niniejszy tekst jest charakterystyką brytyjskiej pomocy rozwojowej w latach 2000-2015. 
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Wstęp 

Problemem badawczym postawionym w pracy jest strategia polityki rozwojowej stosowana 

przez Wielką Brytanię na początku XXI w. Realizacji wyznaczonego celu podporządkowano 

strukturę opracowania. Jest to zarazem swoista charakterystyka brytyjskiej pomocy 

rozwojowej po roku 2000. Celem szczegółowym pracy jest przedstawienie pozycji Wielkiej 

Brytanii w światowym systemie donatorów pomocy rozwojowej, a także przybliżenie jej 

wrażliwości na zmiany polityczne. Aspekt polityczny wpływa w znaczącym stopniu na kwoty 

pomocy, a także realizowaną strategię sektorową i geograficzną. W tekście autorka 

zastosowała przegląd literatury jak również analizę danych przy zastosowaniu metod 

ilościowych, w tym statystyki opisowej. Przyjęta w pracy cenzura czasowa wynika 

z przyjętych przez autorkę założeń. Po pierwsze przełom XX i XXI w. dla ONZ stał się 

świetną okazją do podkreślenia jego roli w kształtowaniu współczesnego świata i relacji 

międzynarodowych. Już w 1998 r. zadecydowano, aby 55. sesję Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ uczynić ważnym wydarzeniem i nazwać Zgromadzeniem Milenijnym Narodów 

Zjednoczonych. 5 września 2000 r. rozpoczęły się największe w historii tej formacji obrady 

gromadzące przywódców państw niemal całego świata. Głównym celem tego spotkania 

wyzwania pojawiające się u progu XXI w. nakreślone w Raporcie Milenijnym Sekretarza 

Generalnego ONZ (Ośrodek Informacji OZN w Warszawie). Materialnym efektem obrad była 

Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych w ramach, której powstały Milenijne Cele 

Rozwoju (Ośrodek Informacji OZN w Warszawie). Były one zobowiązaniami, które ludzkość 

powinna wypełnić, aby móc w skuteczny i efektywny sposób stawić czoła wyzwaniom 

nowego tysiąclecia. Wszystkie kraje zobowiązały się, że osiągną te cele do 2015 r.
1
 Koniec 

cezury czasowej wynika z dostępności pełnych danych dotyczących pomocy rozwojowej (nie 

tylko kwoty, ale przede wszystkim dystrybucji sektorowej i geograficznej). 

Teoretyczne podstawy pomocy rozwojowej 

Rozważania dotyczące pomocy rozwojowej należy rozpocząć od rozpoznania literaturowego. 

Istnieje bowiem istotna rozbieżność pomiędzy autorami co do zakresu pojęcia pomocy 

rozwojowej. Nieprecyzyjność metodologiczna powoduje, że niekiedy pomoc rozwojową (ang. 

official development aid lub official development assistance) używa się zamiennie z pomocą 

                                                           
1
 Jak wynika z raportów, opublikowanych przez ONZ w 2016 r., nie wszystkie cele udało się osiągnąć. Niektóre 

osiągnięto, ale w znacznie mniejszym stopniu niż zakładano. Nie może być to jednak podstawą do 

zdyskredytowania podjętych działań i trudów na rzecz rozwoju. 
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zagraniczną (ang. foreign aid lub foreign assistance). W języku potocznym z kolei często 

mówi się o „walce z ubóstwem” (Kopiński, 2011, s. 13). Poznanie definicji warto rozpocząć 

od tej zaproponowanej przez Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC) przy Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (Net ODA, b.d.). Wyróżnia się w niej kryteria, 

dzięki którym dany przepływ może zostać uznany za wydatek na pomoc rozwojową. 

Z perspektywy tej instytucji, aby dany transfer mógł być klasyfikowany jako oficjalna pomoc 

rozwojowa, musi być przeznaczony dla kraju lub terytorium umieszczonego na specjalnej 

liście odbiorców (OECD, 2017b) lub instytucji międzynarodowej. Dodatkowymi 

ograniczeniami są: 

 wydatek musi pochodzić z sektora publicznego, 

 celem wydatku ma być wspieranie ekonomicznego rozwoju i/lub dobrostanu w kraju 

rozwijającym się, 

 co najmniej 25% przepływu musi mieć formę bezzwrotną (liczoną dla stopy dyskontowej 

na poziomie 10%). 

Pojawiają się istotne kontrowersje wokół kryterium skali darowizny. W potocznym 

rozumieniu darowizna na poziomie 25% to bardzo dużo. Jednak w kontekście pomocy 

rozwojowej donatorzy często wielokrotnie przewyższają ten odsetek. Dla przykładu 100% 

brytyjskiej oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) w roku 2015 było udzielone w formie 

darowizny (OECD, 2017a, s. 277). 

Definicja pomocy rozwojowej była podejmowana i redefiniowana przez wielu autorów 

zagranicznych jak i polskich. Wiliam Easterly, będący autorytetem w zakresie ekonomii 

rozwoju wskazuje, że pomoc rozwojowa to środki, rady i warunki przekazywane przez bogate 

narody i międzynarodowe instytucje finansowe jak np. Bank Światowy czy Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy na rzecz osiągnięcia ekonomicznego rozwoju przez państwa biedne 

(Easterly, 2007, s. 1). Carol Lancaster za pomoc rozwojową uważa transfer zasobów na 

preferencyjnych warunkach z rządu danego kraju lub instytucji międzynarodowej do rządu 

lub organizacji pozarządowej w kraju odbiorcy środków (Lancaster, 1999, s. 490). Celem 

przekazania tych środków mogą być powody rozwojowe, ale także przesłanki dyplomatyczne, 

komercyjne lub kulturowe. W literaturze wyróżnia się trzy główne grupy motywów 

przekazywania pomocy rozwojowej przez kraje rozwinięte i są nimi: 

 motywy ekonomiczne, 

 motywy polityczne, 
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 motywy humanitarne (Kopiński, 2011, s. 25-42)
2
. 

Najbardziej zbieżne podejście z definicją OECD w literaturze polskiej proponuje w swoich 

pracach Przemysław Deszczyński. Z kolei Ewa Latoszek wskazuje, że „pomoc rozwojowa 

jest formą przepływu środków rozwoju z krajów gospodarczo rozwiniętych do państw 

o średnim i niskim poziomie zaawansowania rozwojowego” (Latoszek, 2010, s. 89). 

W klasycznym podejściu do pomocy rozwojowej wyróżnia się następujące kategorie: 

 pomoc finansową, 

 pomoc techniczną, 

 pomoc humanitarną, 

 pomoc żywnościową, 

 pomoc projektową, 

 pomoc programową (Deszczyński, 2011, s. 100). 

Ze względu na kanał jej świadczenia wyróżnia się pomoc bilateralną, czyli świadczoną przez 

państwo-donatora na rzecz państwa-odbiorcy, oraz pomoc multilateralną, czyli przy 

wykorzystaniu organizacji międzynarodowych. 

Liderzy świadczenia pomocy rozwojowej 

Zgodnie z powszechnym przekonaniem kraje najzamożniejsze w największym stopniu 

angażują się w pomoc rozwojową. Autorka na potrzeby swoich badań dokonała analizy 

wydatków na pomoc rozwojową przez wybrane państwa w latach 2000-2015. W pierwszym 

etapie procedury badawczej porównała sumę wydatków na pomoc rozwojową (wyrażoną 

w mln USD) przez poszczególne kraje. Szczegółowe wyniki zaprezentowano w tabeli 1. 

Niekwestionowanym liderem w zakresie świadczenia pomocy rozwojowej są Stany 

Zjednoczone, czyli największa gospodarka na świecie. Na kolejnych miejscach znajdują się 

Niemcy i Wielka Brytania ze zbliżoną wartością pomocy. Następnie Japonia, Francja 

i Kanada. Widać, że niemal większość gospodarek zrzeszonych w ramach G8 jest 

jednocześnie największymi donatorami. Niespodziankami w zestawieniu są takie kraje, jak 

Arabia Saudyjska czy Turcja. 

  

                                                           
2
 O celach i motywach udzielania pomocy rozwojowej więcej przeczytać można w: (Deszczyński, 2001; 

Deszczyński, 2011). 
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Tabela 1. Światowi liderzy w świadczeniu pomocy rozwojowej w latach 2000-2015 (w mln USD) 

Pozycja Kraj Suma w mln USD 

1 Stany Zjednoczone 436 328,00 

2 Niemcy 174 067,10 

3 Wielka Brytania 167 105,00 

4 Japonia 147 510,00 

5 Francja 146 613,00 

6 Kanada 58 236,00 

7 Arabia Saudyjska 54 007,00 

8 Norwegia 49 044,20 

9 Australia 43 440,00 

10 Szwajcaria 37 851,30 

11 Korea Południowa 25 553,00 

12 Zjednoczone Emiraty Arabskie 24 843,00 

13 Turcja 17 440,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Statistics. 

Tabela 2. Światowi liderzy pomocy rozwojowej według wskaźnika ODA/PNB w latach 2000-2015 

Pozycja Kraj Średni odsetek ODA/PNB 

1 Norwegia 0,94 

2 Zjednoczone Emiraty Arabskie 0,63 

3 Wielka Brytania 0,48 

4 Szwajcaria 0,41 

5 Francja 0,41 

6 Niemcy 0,35 

7 Australia 0,29 

8 Kanada 0,29 

9 Japonia 0,21 

10 Turcja 0,18 

11 Stany Zjednoczone 0,17 

12 Korea Południowa 0,09 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Statistics. 

Jednak porównywanie samych kwot jest podejściem niewystarczającym, gdyż nie 

odzwierciedla potencjału ekonomicznego państw donatorów. Na przestrzeni lat wypracowano 

inny miernik pokazujący zaangażowanie w światowy system pomocy rozwojowej. Jest nim 
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wskaźnik ODA/PNB, który prezentuje, ile procent swojego produktu narodowego brutto dany 

kraj przeznacza na rzecz rozwoju. Wobec powyższego w drugim etapie analizy porównano 

wspomniany wcześniej odsetek dla tych samych państw, co na pierwszym etapie analizy 

w analogicznym okresie. Tym razem metodą wyłonienia lidera był uśredniony odsetek na 

przestrzeni lat 2000-2015. Tabela 2 prezentuje ostateczne wyniki tej części badania. 

Zestawienie liderów jest zgoła odmienne, gdyż np. Stany Zjednoczone, które przeznaczają 

najwięcej kwotowo, procentowo wydają na cel pomocy rozwojowej niespełna 0,2% swojego 

PKB. W obliczu wydatków np. na obronę narodową w wysokości 10% pokazuje, że tak 

naprawdę USA nie mogą być uznane za globalnego lidera na rzecz rozwoju. Stosunkowo 

dużo przeznacza Arabia Saudyjska oraz Wielka Brytania. Jeśli porówna się tabele 1 i 2, 

wyraźnie widać, że Wielka Brytania to kraj, który jest jednym z globalnych liderów pomocy 

rozwojowej ze względu na swoją pozycję światową, ale też europejską (Rabczun, 2019). Tak 

ważna pozycja wiąże się z odgrywaniem istotnej roli w międzynarodowym dyskursie na rzecz 

rozwoju. Wszelkie bowiem zmiany w podejściu brytyjskim warunkują zmiany w globalnej 

architekturze pomocy rozwojowej. 

Wydatki na pomoc rozwojową a zmiany polityczne 

Po wskazaniu pozycji Wielkiej Brytanii w systemie donatorów warto przyjrzeć się bliżej 

rokrocznej wielkości pomocy. Bogata literatura przedmiotu jasno wskazuje, jak wrażliwa na 

zmiany polityczne jest wielkość pomocy. Na rysunku 1 przedstawiona została wysokość 

wydatków na pomoc rozwojowa przez Wielką Brytanię w latach 2000-2015. Warto 

skonfrontować konkretne kwoty z zmianami partii rządzących w analizowanym kraju. Punkty 

oznaczone kropką na wykresie oznaczają lata, w których odbywały się wybory parlamentarne 

w Zjednoczonym Królestwie. 
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Rysunek 1. Wydatki Wielkiej Brytanii na ODA w latach 2000-2015 (w mld USD) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Statistics. 

W 2000 r. rządząca Partia Pracy przygotowując się do wyborów zwiększała nakłady na 

pomoc rozwojową jako partia wspierająca koncepcję „trzeciej drogi”. W 2001 r. wygrała 

wybory, a premierem został Tony Blair, którzy żywo angażował się w międzynarodową 

dyskusję dotyczącą krajów rozwijających się. Po wyborach realizacja obietnic wyborczych 

spowodowała nieznaczny spadek wielkości pomocy jednak już od 2002 do 2004 wartość ta 

się podwoiła. Sytuacja gospodarczo-społeczna znacznie się zmieniła, czemu sprzyjało 

największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej. Wobec powyższego pomoc rozwojowa 

zeszła na drugi plan i w jej wielkość w roku wyborczym (2005) wróciła do poziomu z roku 

2001. Rząd Blaira, utrzymując założenia partii, z roku na rok stale zwiększał kwotę 

przekazywaną na pomoc rozwojową. Wzrost zamożności Wielkiej Brytanii przekładał się na 

jej możliwości wspierania wspólnoty międzynarodowej. Delikatne zachwianie widać 

pomiędzy rokiem 2007-2008, które spowodowane było najprawdopodobniej wybuchem 

globalnego kryzysu finansowego. Londyn, będący jedną ze światowych stolic rynku 

finansowego, odczuł wahania na rynkach co przełożyło się na krótkookresową sytuację 

gospodarczą w kraju. Narastające problemy społeczne w kraju na swoją korzyść wykorzystała 

Partia Konserwatywna i dzięki burzliwej kampanii wyborczej w 2010 r. wygrała wybory. 

W początkowych latach rządzenia Davida Camerona regularnie przekazywano coraz więcej 

pieniędzy na pomoc. Załamanie przyszło w 2012 r., czego przyczyną może być organizacja 

XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Impreza przyniosła korzyści i prestiż, 
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niemniej jednak była kosztowna – według raportu przygotowanego przez rząd brytyjski 

kosztowała ona 8,921 mld funtów (Flyvbejerg, Stewart i Budzier, 2016, s. 1). W obliczu 

takich wydatków zrozumiałe jest zamrożenie budżetu wydawanego m.in. na politykę 

zagraniczną. W roku 2013 pomoc rozwojowa przewyższyła poziom z 2011 roku, powracając 

tym samym do tendencji wzrostowej. Wyraźna zmianę widać w roku 2014 (rok 

przedwyborczy), kiedy to rząd postanowił pozostać przy niezmienionej kwocie pomoc. 

Chociaż kwotowo było to tyle samo procentowo, Wielka Brytania przeznaczyła w tym roku 

0,7% PKB, co było wypełnieniem zobowiązania złożonego na forum Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. W kampanii wyborczej ubiegający się o reelekcję David Cameron 

podkreślał, że pomoc rozwojowa jest ważna: nie tylko ze względu na moralny obowiązek 

względem 1 miliarda ludzi żyjących za mniej niż 1 USD dziennie, ale przede wszystkim ze 

względu na budowanie lepiej prosperującego świata, który zapobiegnie powstawaniu 

konfliktów, masowym migracjom czy niekontrolowanym zmianom klimatu. Oprócz wygranej 

w wyborach w 2015 r. obietnice zaowocowały największa kwotą wydaną na pomoc 

rozwojową w badanym w pracy okresie. 

W przeciwieństwie do Camerona, Theresa May prezentuje bardziej radykalny punkt 

widzenia na sprawy polityczne. Opuszczenie Unii Europejskiej implikuje zmiany w aspektach 

nie tylko politycznych, ale również gospodarczych i społecznych. Decyzja Brytyjczyków 

o opuszczeniu Wspólnoty może odbić się na kwestiach pomocy rozwojowej. Niewiadomą 

jest, czy Wielka Brytania utrzyma ten sam poziom finansowania krajów rozwijających się, co 

dotychczas czy zmniejszy fundusze. Premier May w 2017 r. zadeklarowała jednak, że pomoc 

rozwojowa udzielana przez Wielką Brytanię pozostanie na poziomie 0,7 PKB nawet po tzw. 

Brexicie (Gazeta Prawna, 2017). 

Niemniej jednak UE, będąca do tej pory światowym liderem pod względem świadczenia 

pomocy rozwojowej, straci swoją pozycję. Unijny budżet na rozwój pozbawiony funduszy 

brytyjskich poważnie uszczupli możliwości całej Unii. Jak pokazują statystyki za rok 2016, 

Wielka Brytania kwotowo przekazała więcej niż w poprzednich latach, jednak wskaźnik 

ODA/PNB nieznacznie przekroczył 0,7% co budzi wątpliwości co do przyszłej wielkości 

kwot na rzecz rozwoju (OECD, 2017a, s. 276-279). Pamiętać należy również, że środki 

brytyjskie w znaczniej mierze zasilały Europejski Fundusz Rozwoju. 
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Struktura sektorowa i geograficzna pomocy brytyjskiej 

Profil pomocy poszczególnych donatorów pomocy jest zróżnicowany. Wynika to z proporcji 

w wykazywaniu pomocy bilateralnej i multilateralnej. Powszechnie uważa się, że państwa, 

które świadczą więcej pomocy poprzez kanał dwustronny, w dużym stopniu instrumentalizują 

przepływy w celu osiągnięcia swoich własnych korzyści. Ci, którzy przekazują środki 

instytucjom międzynarodowym, nie mają aż takiego wpływu na osiąganie swoich 

partykularnych celów. Wielka Brytania należy do krajów, które średnio 2/3 pomocy świadczą 

dwustronnie, natomiast 1/3 – kanałem wielostronnym. Jest to swoisty wyjątek wśród państw 

kolonialnych. By móc lepiej zrozumieć wymiar brytyjskiej pomocy rozwojowej, należy 

pochylić się nad strukturą sektorową i geograficzną. 

Struktura sektorowa pomocy brytyjskiej wynika z ewolucji systemu pomocy rozwojowej 

na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci XX w. oraz Milenijnych Celów Rozwoju. W związku 

z powyższym, kierunki przesyłania środków są bardzo konkretne. Zgodnie z klasyfikacją 

OECD pomoc rozwojową dzieli się na: 

 infrastrukturę społeczną, 

 infrastrukturę gospodarczą, 

 produkcję, 

 multisektor
3
, 

 pomoc programową, 

 redukcję zadłużenia, 

 pomoc humanitarną, 

 pomoc niesprecyzowaną (OECD Data). 

Struktura sektorowa brytyjskiej pomocy rozwojowej w latach 2000-2015 została 

przedstawiona na rysunku 2. 

Priorytetowym obszarem jest infrastruktura społeczna. Pokrywa się to z realizacją 

Milenijnych Celów Rozwoju, gdyż w ramach tego sektora wyróżnia się środki 

z przeznaczeniem na rząd i społeczeństwo obywatelskie, edukację, zdrowie, populację 

i zdrowie reprodukowane, dostawy wody i urządzeń sanitarnych oraz inną infrastrukturę 

społeczną i usługi. Z kolei na pomoc humanitarną składają się wydatki związane z pomocą 

ratunkową, rekonstrukcją i rehabilitacją oraz przygotowaniem i zapobieganiem klęskom 

żywiołowym. Warto pamiętać, że zgodnie z wytycznymi postulowanymi przez teoretyków 

                                                           
3
 Brak stosowniejszego odpowiednika w terminologii polskiej. 
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i praktyków pomocy rozwojowej, pomoc humanitarną należy stosować tylko i wyłącznie 

w razie konieczności ratowania życia ludzkiego. Nie można nią zastępować innych 

(podstawowych) form pomocy. 

 

Rysunek 2. Struktura brytyjskiej pomocy rozwojowej w latach 2000-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Statistics. 

Najbardziej enigmatyczną kategorią jest pomoc oznaczona na rysunku 2 jako brak 

specyfikacji. Wiąże się ona z kategorią pomocy niesprecyzowanej co według wytycznych 

OECD oznacza, że zalicza się do niej wszelkie wydatki, których nie można przypisać do 

którejś z innych kategorii. Wielka Brytania stosuje ją w dużym stopniu ze względu na 

realizowaną strategię geograficzną. Wysyłanie środków do trzech regionów, w których 

zlokalizowane są kraje rozwijające się, powoduje konieczność zaspokajania różnorodnych 

potrzeb lokalnych. Rozkład geograficzny brytyjskiej pomocy rozwojowej zaprezentowano 

w tabeli 3. 

Tabela 3. Rozmieszczenie geograficzne przesyłanej pomocy rozwojowej 

Region Odsetek pomocy 

Afryka Subsaharyjska 26,9% 

Południowa i Centralna Azja 14,6% 

Reszta Azji i Oceania 13,3% 

Bliski Wschód i Afryka Północna 8,7% 

Europa 3,5% 

Ameryka Łacińska i Karaiby 8,9% 

Niesprecyzowane 24,2% 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie (OECD, 2015). 

Dodatkowo przeprowadzono badanie dotyczące wielkości pomocy brytyjskiej. Na jego 

podstawie wyłoniono trzy regiony, do których trafia najwięcej środków: Afryka 

Subsaharyjska, Bliski Wschód oraz Azja Południowa i Centralna. W ramach każdego z tych 

regionów sprawdzono wielkość pomocy rozwojowej dla poszczególnych krajów w latach 

2000-2015, co pozwoliło na zdefiniowanie głównych odbiorców. Ich struktura 

zaprezentowana jest w tabeli 4. 

Tabela 4. Struktura geograficzna największych odbiorców pomocy brytyjskiej w latach 2000-2015 

Afryka Subsaharyjska Bliski Wschód Azja Centralna i Południowa
4
 

1. Nigeria 

2. Ghana 

3. Tanzania 

4. Demokratyczna 

Republika Konga 

5. Etiopia 

1. Irak 

2. Syria 

3. Palestyna 

4. Jemen 

5. Jordania 

1. Indie 

2. Afghanistan 

3. Bangladesz 

4. Pakistan 

5. Nepal 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Statistics on development. 

Analizując strukturę geograficzną odbiorców wyraźnie widać, do jakich krajów kierowana 

jest pomoc. Nigeria, Ghana i Tanzania to kolonie brytyjskie, Etiopia to była kolonia włoska, 

a Demokratyczna Republika Kongo – belgijska. W przypadku Bliskiego Wschodu, Irak 

w epoce kolonializmu znajdował się oficjalnie pod panowaniem Haszymidów, natomiast 

faktyczną władzę posiadali Brytyjczycy – podobnie jak w przypadku Palestyny, gdzie 

zależało na utrzymaniu strefy wpływów (możliwość korzystania z kanału Sueskiego). Jemen 

to byłe terytorium tureckie, Syria – francuskie, natomiast Jordania to kolonia brytyjska. 

W kontekście krajów arabskich warto wspomnieć, że – poza pomocą od byłych 

kolonizatorów – otrzymują oni znaczne środki w ramach pomocy od arabskich donatorów, 

takich jak Arabia Saudyjska
5
 czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Co więcej, pomoc ta jest 

bardziej preferowana ze względu na strefę wpływów kulturowych i religijnych. W przypadku 

Azji sytuacja jest znacznie bardziej klarowna, gdyż Indie, Afganistan i Pakistan to byłe 

kolonie brytyjskie. Bangladesz uzyskał niepodległość w 1971 od Pakistanu, jednak uprzednio 

jego tereny były pod dominacją brytyjską. Nepal jakkolwiek kojarzony z Chinami; również na 

                                                           
4
 Zgodnie z klasyfikacją OECD, grupa krajów, na której dokonano badania, to Azja Centralna i Południowa, 

jednak główni odbiorcy pomocy brytyjskiej zlokalizowani są głównie w Azji Południowej. 
5
 Arabia Saudyjska, oprócz świadczenia pomocy rozwojowej, oferuje krajom rozwijającym się wsparcie 

w ramach Saudi Funds. 
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przestrzeni wieków był w posiadaniu Brytyjczyków (np. w wyniku porozumienia z 1923 r.). 

Prosta analiza pokazuje, że Wielka Brytania wspiera głównie państwa, z którymi przez wiele 

lat łączyła je silna relacja w postaci kolonializmu. W istocie kraje, które niegdyś 

kolonizowały inne, a obecnie są potęgami gospodarczymi i świadczą pomoc rozwojową, 

posądza się o neokolonializm i chęć stałego utrzymywania więzi gospodarczych. 

Badanie własne autorki, przeprowadzone w zakresie struktury eksporterów i importerów 

państw, do których trafiło najwięcej pomocy brytyjskiej w 2000-2015 roku, jasno wskazuje, 

że istnieją bliskie relacje handlowe z Wielką Brytanią. Na przykładzie Nigerii (pełna baza: 

Rabczun, 2018) do 2008 r. import brytyjski był w pierwszej piątce pod względem wielkości. 

Ponadto po 2008 r. epizodycznie ponownie wystepował się import brytyjski w Nigerii. Może 

to świadczyć o realizowaniu celów przede wszystkim handlowych, a także politycznych, 

i pokrywa się z głównym podejściem do pomocy rozwojowej. 

Podsumowanie 

Ekonomia rozwoju narodziła się po II wojnie światowej jako istotna część 

międzynarodowych stosunków gospodarczych. W jej ramach wykształciła się pomoc 

rozwojowa. Światowa architektura pomocy rozwojowej angażuje niemal wszystkie państwa 

na świecie – te bardziej rozwinięte przekazują zasoby na rzecz rozwoju tych zapóźnionych 

gospodarczo i społeczne. Sama jednak definicja budzi wątpliwości, przez co do dokonywania 

porównań wykorzystuje się podejście proponowane przez OECD. 

Badania pokazują, że największe gospodarki świata, takie jak Stany Zjednoczone, Niemcy, 

Japonia, Wielka Brytania czy Francja, to najwięksi donatorzy pomocy rozwojowej. Kiedy 

jednak porówna się kwoty przeznaczane na pomoc oraz PNB darczyńców, widać, że 

niekoniecznie wszystkie kraje przekazują stosownie dużo. Międzynarodowe instytucje, takie 

jak ONZ czy UE, jasno deklarują, że aby móc dokonać realnej zmiany w światowym rozwoju, 

należy przeznaczać na ten cel co najmniej 0,7% swojego PNB. Liczba ta stała się swoistym 

benchmarkiem. Na mocy przeprowadzonego przez autorkę badania wyraźnie widać, że 

Wielka Brytania to światowy lider w zakresie pomocy rozwojowej. 

Taka szczególna pozycja wiąże się z przyjęciem określonych priorytetów przez 

Brytyjczyków. Przede wszystkim struktura sektorowa pomocy brytyjskiej pokazuje, że 

w latach 2000-2015 była ona nastawiona na sprzyjanie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju 

i łagodzenie sytuacji w krajach dotkniętych konfliktami i wojną. Z kolei analiza struktury 

geograficznej wskazuje, że priorytetem cieszą się kraje subsaharyjskie, bliskowschodnie oraz 
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południowo-azjatyckie. Po przyjrzeniu się największym odbiorcom pomocy brytyjskiej 

widać, że środki trafiają głównie do byłych kolonii. Może to prowadzić do wniosku, że 

Wielka Brytania poprzez taką strukturę sektorową i geograficzną w sposób szczególny dba 

o własny interes polityczny i gospodarczy. Wszak sama geneza świadczenia pomocy 

rozwojowej wywiązała się z chęci promowania interesu brytyjskiego. Przed rokiem 1929 rząd 

brytyjski nie akceptował faktu, że może być odpowiedzialny za zapewnianie pomocy 

finansowej swoim koloniom. Wprowadzony w tymże roku Colonial Development Act (1929) 

miał na celu głównie zredukowanie stopy bezrobocia w Wielkiej Brytanii poprzez 

promowanie przemysłu i handlu, szczególnie w sektorze rolnictwa. Na mocy tego aktu 

prawnego ustanowiono kolonialny fundusz rozwoju (ang. Colonial Development Fund). 

Głównym celem funduszu było promowanie „handlu z Wielką Brytanią oraz jej przemysłu”, 

co dobitnie pokazuje kierunek myślenia rządu brytyjskiego (Barder, 2005, s. 3). 

Artykuł ma charakter syntetyczny, daltego też posiada pewne ograniczenia. Część z nich 

wynika z dostępności danych. Jak zostało to zasygnalizowane, występuje istotne opóźnienie 

w publikowaniu danych przez OECD. Każdego roku znana jest wartość pomocy za rok 

ubiegły, jednak dane dotyczące sektorów i regionów, do których trafia publikowane są po 

dwóch latach. Ponadto brytyjskie Ministerstwo ds. Międzynarodowego Rozwoju, stawiane za 

przykład instytucji zarządzającej pomocą rozwojową, publikuje szczątkowe materiały 

dotyczące pomocy brytyjskiej. Regularne publikowanie raportów czy opisów zrealizowanych 

inwestycji i projektów niewątpliwie pozwoliłoby na dogłębniejszą analizę strategii pomocy 

brytyjskiej. Za inne istotne ograniczenie wskazać można ograniczone możliwości stosowania 

zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych, gdyż pomoc rozwojowa dotyka 

nie tylko aspektów ekonomicznych, lecz przede wszystkim społecznych. Specyfika takich 

badań powoduje, że ciężko modelem ekonometrycznym zmierzyć, jak zmieniło się życie 

ludności w krajach rozwijających się. 
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Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce – polityka wolnego handlu, a protekcjonizm 

Abstrakt 

Strategia wolnego handlu oraz idea protekcjonizmu – dwa przeciwstawne modele polityki 

wymiany gospodarczej z zagranicą. Liberalizm zakłada całkowitą likwidację ograniczeń 

handlowych, co w rzeczywistości nie jest możliwe. W artykule przeanalizowano argumenty 

przemawiające za stosowaniem zasad wolnego handlu oraz protekcjonizmu w polskich 

specjalnych strefach ekonomicznych. Nie można jednoznaczne stwierdzić czy powinno się 

stosować protekcjonizm czy liberalizm gospodarczy. Obie idee stanowią ważne instrumenty 

działalności krajów realizujących gospodarkę rynkową, w tym również krajów należących do 

Unii Europejskiej. 

Słowa kluczowe: wolny handel; protekcjonizm; ochrona handlowa; Komisja Europejska; 

specjalne strefy ekonomiczne; Polska. 

Special Economic Zones in Poland – free trade policy, and protectionism 

Abstract 

Free trade strategy and the idea of protectionism – two opposite models of the policy of 

economic exchange with foreign countries. Liberalism assumes the complete elimination of 

trade restrictions, which is not really possible. The article analyzes the arguments for applying 

the principles of free trade and protectionism in Polish special economic zones. It is not clear 

whether protectionism or economic liberalism should be applied. Both concepts are important 

instruments of the activities of countries implementing the market economy, including those 

belonging to the European Union. 

Keywords: free trade; protectionism; commercial protection; European Commission; special 

economic zones; Poland. 

JEL: F13, E61, O24 

Wstęp 

W dzisiejszych czasach żadne państwo nie jest w stanie wyprodukować u siebie wszystkich 

potrzebnych towarów czy usług. Dlatego na całym świecie rozwinął się handel 

https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2019.161


Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2019, nr 11 

 

70 

międzynarodowy. Państwa wymieniają między sobą towary i usługi, czerpiąc w ten sposób 

pewne korzyści dla siebie. Każdy rząd poprzez przestrzeganie własnej polityki handlowej, 

realizuje cele gospodarcze, polityczne i społeczne. Liberalizacja handlu zagranicznego 

prowadzi do rozwoju gospodarek państw uczestniczących w wymianie, wzrostu 

konkurencyjności, a w rezultacie do spadków produkcji i cen. Jednak polityka wolnego 

handlu, to również pewne ograniczenia czyli bariery celne oraz bariery pozataryfowe, Zalicza 

się do nich np.: cło, taryfy, różne certyfikaty, subwencje, normy sanitarne i techniczne. 

Wiele krajów dąży do zniesienia barier, ponieważ ograniczają handel między krajami. 

W tym celu powstają strefy wolnego handlu. Charakterystycznym zjawiskiem dla strefy 

wolnego handlu jest zniesienie ceł towarowych wewnątrz powstałej strefy, czyli między 

państwami członkowskimi. 

Do najbardziej znanych światowych stref wolnego handlu należą (Bijak-Kaszuba, 1998, s. 

15-35; Jantoń-Drozdowska i Majewska, 2013, s. 229): 

1) NAFTA – Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu podpisane pomiędzy 

Kanadą, USA i Meksykiem; 

2) EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, do którego przystąpiły takie 

państwa, jak: Norwegia, Islandia, a także Liechtenstein. Między EFTA a UE obowiązuje 

umowa o wolnym handlu; 

3) CEFTA – Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, którego członkiem jest 

Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, Rumunia oraz Bułgaria; 

4) LAFTA – Stowarzyszenie Wolnego Handlu Ameryki Łacińskiej, jak już sama nazwa 

wskazuje, tworzą państwa Ameryki Środkowej oraz Południowej, tj. Argentyna, Boliwia, 

Brazylia, Ekwador, Kolumbia, Meksyk, Paragwaj, Peru, Urugwaj, Wenezuela. 

Strefy wolnego handlu tworzą również UE z Bułgarią i Rumunią. 

Podobnie działają Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce (SSE). Z jednej strony firmy 

działające na terenie SSE mogą liczyć na różne udogodnienia (np. podatkowe), z drugiej 

strony każda strefa wprowadza swoje ograniczenia. Dzięki założeniom nowej ustawy 

o wspieraniu nowych inwestycji (Ustawa, 2018), Polska będzie jedną strefą ekonomiczną. 

Czas pokaże czy zmiana ta przyniesie wymierne korzyści. 

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakie stanowisko przyjmują polskie specjalne 

strefy ekonomiczne w stosunku do idei wolnego handlu oraz polityki protekcjonizmu? 

Rozważania prowadzone w niniejszym opracowaniu pozwalają stwierdzić, iż polskie strefy 

realizują założenia obu tych koncepcji. 
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Idea wolnego handlu 

Polityka wolnego handlu, to brak jakichkolwiek ograniczeń ze strony państwa w dostępie do 

zagranicznych towarów i usług, a więc zagranicznych inwestorów. Już w 1776 r. Adam Smith 

pisał: „jeżeli obcy kraj może nas zaopatrzyć w jakiś towar taniej, niż my sami możemy to 

uczynić, lepiej ów towar nabyć za jakąś część wyrobów naszego własnego przemysłu, które 

obejmują dziedzinę, w jakiej my mamy przewagę nad innymi krajami” (Smith, 2007, s. 41). 

Zgodnie z tymi założeniami („teoria przewagi absolutnej”), każdy kraj powinien eksportować 

dobra, w produkcji których jest bardziej efektywny, a importować te dobra, w produkcji 

których jest mniej efektywny. A. Smith uważał, że swobodna konkurencja i wolny handel 

mogą przynieść korzyści każdemu uczestnikowi z wymiany międzynarodowej. David Ricardo 

zmodyfikował koncepcje A. Smitha. Twierdził, że do korzystnej wymiany międzynarodowej 

dochodzi wtedy, gdy dobra narodowe produkuje się drożej. Rozwinięciem koncepcji D. 

Ricardo była „teoria obfitości zasobów”, zwana „teorią proporcji zasobów”. Jej twórcy Eli 

Heckscher oraz Bertil Ohlin byli przekonani, że kraj powinien eksportować te towary, do 

wytworzenia których zużywa się stosunkowo dużo czynnika produkcji czyli tego, którego 

cena jest niższa. Natomiast powinno się sprowadzać z zagranicy te towary, których produkcja 

wymaga większej ilości czynnika produkcji czyli, gdy ilość tego czynnika w danym kraju jest 

niewystarczająca (Jantoń-Drozdowska, 2004, s. 43-44; Myszczyszyn, 2010, s. 120). 

W przeciwieństwie do tradycyjnych teorii, gdzie założenia o wolnym handlu miały 

kluczowy charakter, we współczesnych teoriach zaczęto brać pod uwagę sytuację, w której 

wolny handel nie występuje, tzn. pojawiają się bariery taryfowe i pozataryfowe (Rynarzewski 

i Zielińska-Głębocka, 2006, s. 166-170; Melitz, 2003, s. 1695-1725). 

Protekcjonizm 

Protekcjonizm polega na podejmowaniu przez rząd działań interwencyjnych na rynku, 

mających na celu ochronę produkcji krajowej przed konkurencją zagraniczną oraz popieranie 

własnego eksportu (Puślecki, 1994, s.17). Merkantylizm jako pierwszy pozwolił 

sklasyfikować ideę protekcjonizmu, który rozwinął się między XVI, a XVIII wiekiem 

(Rymarczyk, 2010, s. 22). Przedstawiciele tej teorii uważali, że za pomocą barier (np. taryf 

celnych) wzrośnie eksport, a nie import co doprowadzi do korzystnego bilansu handlowego. 

W drugiej połowie XIX wieku oraz na początku XX wieku narodziły się dwie koncepcje 

teoretyczne: argument cła wychowawczego oraz argument cła optymalnego (Rynarzewski, 

2003). 
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Po drugiej wojnie światowejistotną rolę odgrywała liberalizacja obrotów handlowych, 

jednak w odniesieniu do krajów rozwijających się nadal dominowała opcja 

protekcjonistyczna. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku założenia 

protekcjonizmu realizowały kraje o niskim poziomie rozwoju ekonomicznego. Poprzez 

wprowadzane ograniczenia importu dążyły one do przyspieszenia swojego rozwoju 

gospodarczego i podniesienia poziomu uprzemysłowienia. 

Kolejny etap rozwoju idei protekcjonizmu przypadł na okres lat `80 i `90 ubiegłego wieku. 

W tym czasie skupiono się na utworzeniu uczciwego handlu, jako warunku dojścia do 

wolnego handlu. Uczciwy handel oznacza harmonizację reguł działania w skali 

międzynarodowej, a także usuwanie nieuczciwych praktyk handlowych w celu 

wyrównywania pola gry dla wszystkich uczestników rynku międzynarodowego (Zielińska-

Głębocka, 1998, s. 176-178). 

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce 

Jak donoszą źródła pierwszych zalążków stref ekonomicznych doszukiwano się w specjalnym 

statusie, który zwalniał z płacenia cła i podatków w niektórych XVI-wiecznych portach, np. 

port w Reggio
1
. Dopiero w latach 40’ XX wieku w Stanach Zjednoczonych zaczęły 

funkcjonować specjalne strefy ekonomiczne, zbliżone strukturą do tych funkcjonujących 

obecnie w Polsce. Pierwsza zmodernizowana strefa przemysłowa powstała w Shannon 

(Irlandia), w 1959 r. (Ernst & Young, 2011, s. 29). W latach 70’ XX wieku strefy takie 

zaczęły pojawiać się w regionach azjatyckich i latynoamerykańskich. Z przeprowadzonych 

analiz Banku Światowego wynika, że w 2014 r., na świecie funkcjonowało około 3000 

obszarów o charakterze wolnych stref ekonomicznych, liczba ta oczywiście cały czas rośnie. 

W Polsce SSE powstały, jako odpowiedź na transformacje ustrojowo-gospodarczą, po 

1989 r. Głównym ich celem było zaktywizowanie istniejącego majątku przemysłowego oraz 

infrastruktury gospodarczej, poprzeznapływinwestycji do regionów najmniej rozwiniętych. 

Korzyści były obustronne: zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, którzy realizowali 

nowoczesne przedsięwzięcia gospodarcze na terenie SSE, w zmian za nowe miejsc pracy dla 

społeczności lokalnych. Dodatkowymi celami tworzenia specjalnych stref ekonomicznych 

                                                           
1
 Według niektórych naukowców to grecka wyspa Delos stała się prawzorem dzisiejszych specjalnych stref 

ekonomicznych. Już w 166 r. p.n.e. odwiedzający wyspę kupcy byli zwalniani z opłat celnych (Mijal, 2014, s. 

214). 
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były m.in. aktywizacja otoczenia gospodarczego stref, rozwój gospodarczy regionów, a także 

wzrost wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT. 

Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce powstała w 1995 r. w Mielcu. Wkrótce 

potem powstały kolejne strefy. Do 1998 r. utworzono 17 stref, w dniu dzisiejszym 

funkcjonuje ich 14. Zgodnie z przepisami prawnymi, każda strefa ekonomiczna została 

utworzona na podstawie pozytywnej decyzji władzy samorządowej. Przedstawiciele gminy 

mogą zostać członkami zarządu takiej strefy. Duży wpływ na osiągnięcie sukcesu i prężnego 

działania SSE mają różnego rodzaju działania marketingowe, a także sprzyjający klimat dla 

danej inwestycji. Na dzień 31 grudnia 2017 r. specjalne strefy ekonomiczne obejmowały 

tereny zlokalizowane w 181 miastach i 305 gminach, o łącznej powierzchni 22 660,7 ha 

(MPiT, 2018) (rysunek 1). 

 

Rysunek 1. Graficzna ilustracja wielkości obszaru w ha, poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych 

w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z (MPiT, 2018). 

Założenia wolnego handlu a idea protekcjonizmu 

Większość państw głośno i jednoznacznie opowiada się za liberalizmem handlowym, jednak 

naciski wewnętrzne (np. utrzymanie dochodów na właściwym poziomie, jak również obawy 

przed wzrostem bezrobocia, skłaniają rządy tych krajów do stosowania protekcjonizmu. Kraje 

stosują coraz bardziej wyszukane sposoby na ochronę własnego rynku. 

Sprawozdania Komisji Europejskiej potwierdzają wzrost protekcjonizmu w stosunkach 

zarówno handlowych jak i gospodarczych. W samym tylko 2016 r. liczba barier handlowych 

wzrosła o 10%, co w przeliczeniu daje 372 wprowadzonych ograniczeń u ponad 50 partnerów 
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handlowych na całym świecie (European Commission…, 2017). Tylko dzięki skutecznej 

strategii zalecanej przez Komisję Europejską udało się usunąć 20 różnych przeszkód dla 

europejskiego eksportu w 2016 r. 

Państwa grupy G-20 przodują we wprowadzaniu barier dla importu. Na szczycie listy 

znalazły się Rosja, Chiny, Brazylia, i Indie. Większość nowych środków 

protekcjonistycznych wprowadzonych w 2016 r. pojawiła się również w Szwajcarii, Algierii 

i Egipcie. 

Komisja Europejska usilnie broni europejskich przedsiębiorstw przed narastającymi 

skłonnościami protekcjonistycznymi. Swobodny dostęp do rynku, to kluczowy element 

warunków eksportu dla europejskich przedsiębiorstw na całym świecie oraz przestrzegania 

zasad handlu międzynarodowego. 

A jak SSE chronią swoich przedsiębiorców? Podstawową korzyścią dla przedsiębiorców 

płynącą z inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej jest możliwość skorzystania z ulgi 

podatkowej
2
, tj. zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT, w zależności od formy 

prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę
3
. Wysokość pomocy publicznej (wyłączenie 

z opodatkowania) uzależniona jest m.in. od obszaru inwestycji oraz wielkość przedsiębiorcy. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. 

(Rozporządzenie, 2008), maksymalna eskalacja pomocy regionalnej kształtuje się 

w przedziale 10%-50%. Progi wartości pomocy publicznej mogą być podwyższone o 20% 

w przypadku małych przedsiębiorstw oraz o 10% w przypadku średnich (TAAC Solutions, 

2017, s. 10). Rozporządzenie określa również wydatki, które są uznane za kwalifikowane, 

niezbędne do uzyskania pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od 

osób prawnych
4
. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Ustawa, 1992) oraz art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Ustawa, 1991) regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przedsiębiorcom 

w formie zwolnienia z opodatkowania z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz tworzenia 

nowych miejsc pracy. 

                                                           
2
 Przedsiębiorca może dodatkowo prowadzić działalność pozą strefą, ale ulgami podatkowymi zostanie objęty 

tylko dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w strefie, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem. 

Odwrotna sytuacja jest, gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wyłączoną z opodatkowania 

w strefie prowadzi ją także poza strefą. W takiej sytuacji działalność prowadzona poza strefą będzie 

przedmiotem opodatkowania, pomimo jej wyłączenia z opodatkowania w strefie. 
3
 Niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności w SSE na terytorium Polski jest uzyskanie stosownego 

zezwolenia na działalność w strefie. 
4
 Więcej szczegółów znajduje się w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów (2008). 
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Wśród innych udogodnień inwestycyjnych można wymienić: zwolnienia z podatku od 

nieruchomości (oferta skierowana przede wszystkim dla nowych inwestorów), granty 

rządowe, dotacje powiatowych urzędów pracy, dotacje pochodzące ze środków unijnych oraz 

wsparcie administracyjne w kwestiach prawnych i organizacyjnych czyli tzw. „opiekę 

poinwestycyjną”. 

Najprawdopodobniejfunkcjonowanie obszarów uprzywilejowanych ma tak samo liczne 

grono zwolenników jak i przeciwników. Jakie argumenty świadczą przeciwko istnieniu SSE? 

Na pierwszym miejscu wymienia się opłatę administracyjna (strefowa), która przeznaczona 

jest na pokrycie kosztów administracyjnych spółki zarządzającej SSE. Obowiązuje przez cały 

okres posiadania przez daną firmę zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy. 

Kolejny argument, to obowiązek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych oraz 

prowadzenie działalności przez okres 3 lub 5 lat
5
. Firmy, które od niedawna funkcjonują 

w strefach mogą nie zdążyć wykorzystać w całości przysługujących im zwolnień z podatku 

CIT lub PIT
6
. Następnie wymienia się ograniczenie rodzajów działalności, która może być 

prowadzona w strefach. Kolejna negatywna przesłanka dotyczy wysokość cen nieruchomości 

kupowanych na terenie SSE, których wysokość bardzo często jest wyższa w porównaniu 

z cenami podobnych nieruchomości znajdujących się poza strefą. Strefy nie gwarantują 

również (według niektórych inwestorów) odpowiedniej liczby powierzchni biurowych, które 

mogą być wykorzystane do szybkiego rozpoczęcia działalności np. przez korporacje. Często 

też firmy skarżą się na dodatkowe obowiązki związane ze sprawozdawczością, a także 

większa liczba kontroli (dotycząca sposobu i poprawności przestrzegania warunków 

zezwolenia oraz prawidłowości korzystania z pomocy publicznej)
7
. Opóźnienia w realizacji 

projektów inwestycyjnych – to kolejny argument stawiający SSE w złym świetle. Dochodzi 

do nich w przypadku, gdy firma wybrała obszar dla prowadzenia swojej działalności, ale 

jeszcze nie został on włączony do SSE. Tu zasadniczym problemem jest czas, a w zasadzie 

jego brak. Inwestorzy muszą czekać na rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające granice 

danej strefy, co opóźnia bardzo poważnie realizację inwestycji, zwiększając koszty. 

Negatywne opinie krążą wokół stosowania nierównych zasad wobec podmiotów, tzw. efekt 

wypierania i efekt substytucji (Makieła, 2003, s. 60). Oferowane przywileje fiskalno-

finansowe w strefach, mogą zwiększać ryzyko bankructwa dla przedsiębiorców posiadających 

                                                           
5
 Trudności pojawiają się w momencie nagłego pogorszenia się warunków rynkowych lub zmiany strategii 

przedsiębiorstwa. 
6
 Specjalnie Strefy Ekonomiczne będą funkcjonowały do 31 grudnia 2026. 

7
 Konieczność prowadzenia wyodrębnionej księgowości, w przypadku, gdy dana firma prowadzi jednocześnie 

działalność w SSE, jak i poza nią. 
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swoje siedziby poza strefami. Firmy działające poza strefą nie są w stanie obniżyć poziomu 

ponoszonych kosztów, tak jak robią to firmy w strefach. Efekt substytucji widoczny jest, 

w chwili podjęcia działalności gospodarczej przez dany podmiot (dotyczy tylko krajowych 

inwestorów) i albo następuje ograniczenie albo zaprzestanie prowadzonej działalności 

w dotychczasowym miejscu. Negatywny wpływ efektu substytucji polega na obniżeniu 

aktywności gospodarczej i popytu na pracę w regionie, gdzie podmiot dotychczas prowadził 

działalność: koszty prowadzenia działalności wSSE są o tyle niższe niż na innych 

obszarachpaństwa, iż już w perspektywie średnioterminowej opłaca się przenieść prowadzoną 

działalność. 

Dla inwestorów zagranicznych zachęty finansowo-podatkowe nie są najważniejsze. Dla 

nich liczy się strategiczna lokalizacja kraju, wielkość rynku, niski koszt siły roboczej oraz jej 

podaż, a także łatwy dostęp do surowców w regionie. 

Nowa ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych jako program wsparcia dla 

przedsiębiorstw 

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, zgodnie z którą cała Polska stała się jedną, specjalną 

strefą ekonomiczną, weszła w życie 30 czerwca 2018 r. (Ustawa, 2018). Natomiast 

rozporządzenia strefowe o zasadach udzielania pomocy publicznej, obowiązują od września 

2018 r. Nowe regulacje wprowadziły zmiany w zakresie udzielania zwolnień podatkowych. 

Zgodnie z nową ustawą, prawo do skorzystania ze zwolnień podatkowych (PIT, CIT) będzie 

przysługiwać przez okres 10, 12 lub 15 lat. Co najważniejsze, z preferencji podatkowych 

mogą korzystać nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także mniejsze. 

Przepisy ustawy zakładają, że warunki uzyskania pomocy uzależnione będą m. in. od stopy 

bezrobocia w powiecie, w którym funkcjonuje strefa (kryteria ilościowe) i dostosowane do 

wielkości przedsiębiorcy (kryteria jakościowe). Kryteria ilościowe dotyczą minimalnej 

wysokości kosztów kwalifikowanych. Im stopa bezrobocia jest wyższa, tym pułap 

wymaganej wysokości kosztów jest niższy. Należy w tym miejscu dodać, że z preferencji 

mogą skorzystać również przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz 

działający w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. 

Podsekretarz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Tadeusz Kościński stwierdził, 

że od momentu wejścia w życie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w Polsce 

podpisano 33 umowy z inwestorami, w tym pięć z mikroprzedsiębiorcami, a wartość 

inwestycji wynosi ponad 2,4 mld zł (https://www.pulshr.pl). Nowa ustawa została podpisana 

https://www.pulshr.pl/
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z myślą o polskich inwestorach, ponieważ wymagane nakłady będą dostosowane do ich 

możliwości. Ponadto nie będzie już konieczna zmiana lokalizacji działalności, gdyż zachęty 

inwestycyjno-podatkowe będą dostępne na terenie całego kraju. Funkcjonowanie Polski jako 

jednej strefy ekonomicznej ma też na celu przyciągnąć więcej zagranicznych inwestorów. 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii liczy na powstanie ponad 200 tys. nowych 

miejsc pracy w przeciągu najbliższych 10 lat. Czas pokaże czy założenia ustawy zostaną 

w pełni zrealizowane i jak rząd odniesie się do idei ochrony handlowej. 

Podsumowanie 

Polityka wolnego handlu i polityka protekcjonizmu to dwa różne nurty, bez których nie 

rozwinąłby się handel międzynarodowy. Na przestrzeni wieków zebrano wiele argumentów 

przemawiających za oraz przeciw tym kierunkom. Jednak obie koncepcje stanowią ważne 

instrumenty działalności wszystkich krajów realizujących gospodarkę rynkową. Założenia 

ochrony przedsiębiorców danego kraju powinny wspierać handel międzynarodowy. 

Wpływ państwa w mechanizm wolnorynkowy sprowadza się do stworzenia specjalnych 

stref ekonomicznych, dzięki którym istnieją doskonałe warunki dla rozwoju działalności 

innowacyjnej, a co za tym idzie wymiany międzynarodowej. Celem artykułu była próba 

odpowiedzi na pytanie, jakie stanowisko przyjmują polskiespecjalne strefy ekonomiczne 

w stosunku do idei wolnego handlu oraz polityki protekcjonizmu. Niewątpliwie SSE stanowią 

ważny instrumentem polityki ochrony handlowej. Państwo wykorzystując środki publiczne 

stwarza udogodnienia (np. ulgi podatkowe) dla firm prowadzących działalność w strefie, niż 

tych działających poza nią. Jednak strefy wprowadzają również swoje ograniczenia, np. 

opłata strefowa, ograniczenia dotyczące rodzajów działalności itp. Rozważania prowadzone 

w niniejszym opracowaniu pozwalają stwierdzić, iż polskie strefy realizują zarówno założenia 

wolnego handlu jak i założenia idei protekcjonizmu. 
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Strategies for Entry of French Enterprises into the Polish Market 

Abstract 

The main objective of the study is to discuss issues related to the internationalization of 

French companies on foreign markets with particular emphasis on the Polish market. The 

paper discusses the forms and the scope of expansion of French enterprises into the Polish 

market on the basis of available statistic data and scientific literature sources. A quantitative 

survey was carried out, based on a questionnaire, among the target group of women and men 

aged 20-30 in order to learn their opinion as potential consumers about products of French 

origin. The results of own research and a secondary analysis of the available data allowed 

drawing the adequate conclusions regarding the functioning of French enterprises on the 

Polish market. 

Keywords: internationalization; strategies; enterprise; markets; strategic management. 

Strategie wejścia francuskich przedsiębiorstw na rynek polski 

Abstrakt 

Zasadniczym celem opracowania jest omówienie zagadnień związanych z internacjonalizacją 

francuskich firm na rynkach zagranicznych ze szczególnym uwypukleniem rynku polskiego. 

W artykule omówiono formy i zakres ekspansji francuskich przedsiębiorstw na polski rynek 

na podstawie dostępnych danych statystycznych i źródeł literatury naukowej. 

Przeprowadzono badanie ilościowe na podstawie kwestionariusza ankiety pośród grupy 

docelowej kobiet i mężczyzn w wieku 20-30 lat w celu uzyskania ich opinii jako 

potencjalnych konsumentów odnośnie produktów pochodzenia francuskiego. Wyniki badań 

własnych i wtórna analiza dostępnych danych pozwoliła wyciągnąć właściwe wnioski 

odnośnie funkcjonowania francuskich przedsiębiorstw na rynku polskim. 

Słowa kluczowe: internacjonalizacja; strategie; przedsiębiorstwo; rynki; zarządzanie 

strategiczne. 
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Introduction 

In modern times, globalization processes are naturally present in enterprises' activities 

regardless of their size. The prevailing global trends somewhat force enterprises to operate 

internationally. Businesses that are active and developing in terms of consumer expectations 

are fully aware that the modern consumer "thinks globally" and expects access to products 

from around the world. Therefore, the enterprise should naturally expand its activity in a way 

to meet the diverse and complex needs of consumers. Activity on foreign markets thus 

becomes a natural way to strengthen the market position of the company and its value (Chrzan 

& Kowalski, 2009, p. 49), and for many business entities it will also be an opportunity to 

broaden its offer of goods or services, gain new sales markets, new sort of clients and 

establish advantageous business ties. The company that establishes relations with entities 

outside its own country expands production, sales and additional activities, including research 

and development work on foreign markets, becomes a subject to internationalization 

processes (Hollensen, 2011, p. 7; Knight, 200, pp. 12-32; Pierścionek, 2003, p. 454). The 

simplest and original form of internationalization of enterprises is export and import, and the 

most advanced step is a thorough transfer of production abroad (Brilman, 2002, p. 30; 

Pietrasieński, 2005, p. 15; Rymarczyk, 1996, p. 11). The phenomenon of internationalization 

is quite often identified with processes, global trends and a whole range of challenges 

resulting from the essence of globalization. This is partly due to changes in relations between 

states and economies that are becoming more open to trade and the flow of goods, services 

and people. This is favored by the development of computer technology and access, thanks to 

the Internet, to knowledge about foreign markets (Mesjasz-Lech, 2009, p. 121; Ślusarczyk & 

Szajt, 2013, p. 105). 

This article discusses the scope and forms of expansion of French entities on the Polish 

market. Data in figures were obtained from available statistical sources and a quantitative 

survey conducted among a group of Polish consumers. 

French strategies for entering the Polish market 

France is the fourth investor in the world after the USA, Great Britain and Germany. It 

especially invests in the European Union. France's share in exports to the EU market in 2012 

amounted to 9.2% and ranked third after Germany (22.1%) and the Netherlands (13.7%) 

ahead of countries such as Belgium, Italy, the United Kingdom and Spain (Komor, 2014, p. 

13; Siemienska, 2005, pp. 65-68). According to the data published in 2018 by the Treasury 
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Directorate General in France (TG Trésor)
1
, in the case of Poland, France is its fifth largest 

trading partner. In 2017, its export to Poland increased by 12.5% to EUR 9.09 billion (+ EUR 

890 million). The presence of France is noted in almost 1300 companies, both large ones and 

from the SME sector. It should be mentioned that, in particular, these are the 

telecommunications, energy, distribution and banking sectors. The report published by 

KPMG
2
 and The French-Polish Chamber of Commerce (CCIFP)

3
 indicates nearly 200,000 

workers in these sectors, which makes France the third foreign employer on the Polish market 

and at the same time the fourth largest foreign investor in Poland (KPMG & CCIFP, 2019). In 

2016, France's investments on the Polish market amounted to nearly EUR 18 billion, and 

nearly EUR 7 billion were assets controlled by French entities. French-Polish trade is 

accounted for 4.7% of the volume of Polish foreign trade, and from the French point of view, 

it establishes 1.9% of the French foreign trade, making Poland the tenth partner (KPMG, 

2019, p. 12; TG Trésor, 2018). The presence of French companies in Poland is visible in 

many industries. The share of these companies by industries was presented in Figure 1. 

 

Figure 1. Structure of French companies in Poland by industries 

Source: own elaboration based on The report of KPMG 2019, https://ccifp.pl/wp-

content/uploads/2019/06/Raport-KPMG-i-CCIFP_25-lat-polsko-francuskiego-partnerstwa_PL.pdf (09.06.2019) 

The vast majority of French companies in Poland operate in the industry of wholesale and 

retail trade, as well as in industrial processing, and according to KPMG, the market belongs to 

                                                           
1
 DG Trésor is a directorate of the Ministry of Economy and Finance. 

2
 KPMG is an acronym of created from the first letters of the names of the representatives of the main founding 

companies forming an auditing and advisory international enterprise based in Poland. 
3
 CCIPF is an abbreviation for La Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne. 
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commercial networks like Auchan, Carrefour, Intermarché, Sephora or Leroy Merlin, and 

PSA (Opel), Michelin or Valeo. French companies, first of all, export their products and 

services to Poland and sell through their commercial networks or retail chains. For example, 

the revenues of Danone in Warsaw in 2017 amounted to PLN 1258 million, Nutricia Polska's 

(Danone’s subsidiary) – PLN 866 million and Żywiec-Zdrój – PLN 703 million. L’Oréal 

earned in 2016 PLN 1159 million, whereas the revenue of Decathlon in the same year was 

PLN 1372 million. As mentioned earlier, France is a great investor in Poland, and its FDI 

includes such Polish brands as Wyborowa, Sobieski, Turek or Orbis. French 

telecommunication company Orange, automotive Renault and PSA Group (Peugeot, Citroen, 

Opel, etc.) or French banks (Crédit Agricole, BNP Paribas) influence the Polish economy for 

years. Direct investments of French companies have become the main strategy of entering the 

Polish market. It is estimated that every fourth French company has invested in Poland at least 

1 million dollars. In 2016, the sector of telecoms represented around 45% of the assets of the 

French subsidiaries in Poland. France and Poland have a really strong trade relationship 

because the investments have grown up. In 2017, the amount of trade exchange was around 

19.15 billion euros. Poland attracts French companies by the local size of the market and the 

growth perspective of the market, however, a high level of bureaucracy, an unstable and 

poorly transparent tax and legal system, as well as still underdeveloped infrastructure require 

a number of improvements, so that the Polish market can still enjoy the presence of the 

French companies (KPMG, 2019). The interest in French products in Poland, in general, if it 

is not growing, it has remained stable for over a decade, which is underlined by statistical 

data. According to KPMG, there are approximately 1100 French companies on the Polish 

market and 75% of consumer highly appraises their investment attractiveness. The authors of 

this paper conducted their study to find out for what reasons French products are bought by 

residents of Poland. 

French products from the consumer’s point of view 

A quantitative survey was carried out in 2019 in April in the city of Częstochowa (Silesian 

Voivodeship, Poland) and was based on a questionnaire. The target group included women 

and men aged 20-30 of various nationalities (Figure 2) who live permanently or temporarily 

in Poland and have access and opportunity to buy different products in Polish shops. 

The study aimed to find out whether these people as consumers buy products of French 

origin, what kind of products they are and for what reason they choose products of French 
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companies instead of other origins. The authors of the study assumed that the Polish market is 

a rich offer of products of various origins, where the high presence of Polish and German 

producers can have a significant impact on consumer purchasing decisions on French brands. 

Especially if one undertakes that people from abroad may want to use a temporary presence in 

Poland as an option to buy preferably Polish products not offered in their countries. The 

results of the study made it possible to put forward several thought-provoking conclusions. 

 

Figure 2. The nationalities of the study group N=40 

Source: own elaboration based on the study results. 

70% of respondents (28 people out of 40) admitted to buying French products available on 

the Polish market. The respondents indicated they buy mainly cosmetics (almost 68%), food 

products (64%), clothing (nearly 43%), footwear (14%). Other, not specified, products were 

indicated by 7% of respondents. The results are shown in Figure 3. 

 

Figure 3. Categories of French products mostly purchased 

Source: own elaboration based on the study results. 

According to data, the reason why consumers purchase French products is primarily their 

quality (64%), taste (43%) and nice product appearance (46%), and to a much lesser extent 

their price (nearly 4%). The results are shown in Figure 4. Conversely, among people who in 

the study stated that they do not buy French products were people (33%) who do not have 
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access to these products (they did not explained why), 25% admitted they did not prefer 

products of French origin, and another 25% claimed they regard products of French origin as 

expensive. 

 

Figure 4. The reasons for purchasing French products 

Source: own elaboration based on the study results. 

Taking into account the fact that the study included young people (age ≤ 25), it can be 

assumed that price might be the main obstacle in choosing the French products for shopping 

purposes. For foreigners, the prices in Polish zlotys converted into their currencies could also 

seem too high. Further study results slightly prove it. Over half of all respondents (29 people 

from the group of 40 people) admitted that they considered products of French origin as 

expensive. 11 people, do not see the price as an obstacle in acquiring French goods. The 

results correspond with the frequency of purchase of French products by the respondents 

(Figure 5). The majority (43%) of consumers buy such products not often than once a month. 

25% do so once a week and 14% more than once a week. 18% of asked consumers acquire 

French products occasionally, less than once a month. 

 

Figure 5. The frequency of purchase of French products 

Source: own elaboration based on the study results. 
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It is worth mentioning that among this group there are supporters of buying products of 

non-French origin. 27% of respondents admitted that they purchase China products, 23% buy 

Italian, and 14% choose German goods. There are also individuals who buy products from 

India (8%), Spain (9%), Switzerland (4%) or even the USA (15%). The diversity of shopping 

preferences roots in the respondents' habit of checking the products’ manufacturing place. 

Slightly more than half of the respondents in the study who draw attention to the origin of 

goods are women (57%). Men, in this case, 43%, do not pay attention to the place where the 

products they buy were manufactured or what their producer's country is. 

Conclusion 

Bearing in mind the statistical data and several studies on commercial relations between 

France and Poland, it can be assumed that the Polish market is an interesting place for the 

development of French companies. On the one hand, France can be seen as a strategic partner 

in business, and on the other as an extremely important and needed support for the Polish 

economy. It should be emphasized that cooperation between countries has a two-sided face. 

France is primarily a strong investor on the Polish market, but also a key recipient of Polish 

products, and trade between the economies the year and the year is progressing and expanding 

its scope. 

Regarding the strategies of entering the Polish market by the French entities, export and 

FDI dominate. France has established its position through the numerous commercial networks 

– branches of its retail chains and by investing with own capital in Polish companies. The 

representative research carried out for this article shows that French products enjoy 

recognition among consumers, which is also confirmed by KPMG research on a larger group. 

It proves that the presence of French products on the Polish market is not accidental but 

results from positive trade results and confirms the fact that France is a strong market 

competitor for local producers and those from other countries. 
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West Siberia – a challenging path from exploration to development: interaction 

between the state and regions 

Abstract 

West Siberia – a challenging path from reclamation to development: interaction between the 

state and the regions The current situation of political destabilization and economic stagnation 

in Russia is defined not so much by the lack of resources (in all their significance) as by lack 

of both consistent and coordinated interaction of the state and the regions and strategic 

benchmarks of economical development. This problem is particularly acute for key oil and 

gas production territories. The West Siberia including the Tyumen region is the focus of this 

research. Its objective is to determine strategical directions, conditions and factors of the 

West-Siberian region development. Government is the main actor in the Russian oil and gas 

sector. However, most of the government's efforts are focused not on increasing the efficiency 

of the regional development, but on maximising, in a neo-colonial form, the resource base 

reclamation and usage in the region, which is the main source of hydrocarbons and profit for 

77 the state. The authors use the comparative analysis methods and the results of sociological 

survey. They substantiate the need for institutional changes to transform the strategy of 

reclamation into the strategy of development. 

Keywords: region; state; neo-colonialism; reclamation; development. 

Zachodnia Syberia – trudna droga od ekstensyfikacji do rozwoju: 

interakcje centrum i regionu 

Abstrakt 

Obecna sytuacja niestabilności politycznej i stagnacji gospodarczej w Rosji jest nie tyle 

efektem braku zasobów (przy całym ich znaczeniu), co raczej braku wiarygodnego 

skoordynowanego współdziałania między centrum a regionami i wyraźnych strategicznych 

wytycznych dla rozwoju gospodarczego. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla obszarów 
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wydobycia ropy naftowej i gazu. Zachodnia Syberia, w tym region Tiumeński jest tematem 

niniejszego opracowania. Jego celem jest określenie warunków, czynników i strategicznych 

kierunków rozwoju regionalnego. Państwo jest głównym aktorem w rosyjskim sektorze 

naftowym i gazowym, ale jego głównym celem nie jest poprawa efektywności rozwoju 

regionalnego, a maksymalny rozwój i wykorzystanie (w neokolonialnych formach) bazy 

zasobów regionu jako głównego dostawcy węglowodorów i źródła dochodów budżetowych. 

Autorzy wykorzystują metody analizy porównawczej oraz wyniki ankiety socjologicznej. 

Uzasadniają konieczność zmian instytucjonalnych dla przejścia od ekstensyfikacji na rzecz 

rozwoju strategii. 

Słowa kluczowe: region; państwo; neokolonializm; ekstensyfikacja; rozwój. 

JEL: R11, R58. 

Introduction 

The history of Russia both, in the past and nowadays, is a history of colonisations, often 

forced and coercive. A famous Russian historian of the XIX century V. Kluchevsky noted: 

“The history of Russia is the history of a country, which is constantly being colonized” 

(Kluchevsky, 1987, p. 50). At the same time, the “euphoria” from expansion and new 

territories acquisitions often overshadows and sometimes, even substitutes, the concept of 

those lands’ social and economical development. 

A solid evidence of this effect can be observed through a history of oil and gas complex 

development in West Siberia, basing on a case of the Tyumen region, starting from the stages 

of big-scale forced industrial development in the Soviet epoch, including the periods of 

misjudging a geopolitical positioning of the Western Siberia and underestimating its role in 

resource provision on a federal level after the USSR collapse, and finalising with 

a contemporary stage when the oil and energy complex of West Siberia has become a primary 

direction of Russia’s industrial development policy. 

The objective of the research is to identify main institutional conditions, factors and 

barriers for development of West Siberia, taking into consideration the following: 

 peculiarities of the past and current economical development and movement of this region 

(strategies of exploration versus strategies of development), 

 characteristics of the regional governing system and existing trends in regional policy 

(state versus region), 
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 key institutional drivers and barriers for the strategic development of the region which is 

the main oil and gas producer of the country (factors of “primary” nature versus factors of 

“secondary” nature). 

The article summarizes experience of oil fields development in the USSR in 1950-1980’s 

and examines the case-study of the Tyumen region which is the focus of this research in 

a historical perspective. Government is the main actor in the Russian oil and gas sector, 

therefore relationship of state and region in the processes of acquirement and exploration of 

the West Siberian oil-and-gas territories is of a special interest. Moreover, the contemporary 

situation of political destabilization and economic stagnation in Russia is defined not so much 

by the lack of resources (in all their significance) as by lack of both consistent and 

coordinated interaction of the state and the regions and strategic benchmarks of economical 

development. As V. Kryukov indicates, “Russia failed to create an effective model of 

hydrocarbon resource management - both in terms of exploration and development of oil and 

gas resources, and in terms of adequate use of oil and gas revenues for the diversification of 

the national economy” (Kryukov, 2010, p. 864). 

In the first decade of the twenty-first century, Russia reserves mainly raw specialization in 

the international division of labor. The country has a nonprogressive economic structure that 

painfully depends on the current global situation. Most of the government's efforts are focused 

not on increasing the efficiency of the regional development, but on maximising, in a neo-

colonial form, the resource base exploration and usage in the region, which is the main source 

of hydrocarbons and profit for the state. We assume that the development strategy for regions 

is only declared by the federal center but factually the Russian institutional system is not 

focused on regional development as such. The Federal government executes a classic colonial 

policy which does not allow the region exploit its competitive advantages for its own territory 

development. The surplus focus and concentration of the government on the centre has 

reached its level of complete inefficiency. 

For reaching these objectives the results of sociological survey are used and the theoretical 

and statistical analysis of social and economic regional development during the last decades is 

maintained. Besides using primary data from case studies based on qualitative interviews, we 

have used the Federal Treasury and the Ministry of Finance statistics, the Federal State 

Statistics Service and a secondary data from our own analysis based on a wide range of 

academic literature. They substantiate the need for institutional changes to transform the 

strategy of exploration into the strategy of development. Suggested approaches can be applied 
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for reforming the system of the regional governing, developing regional policies and 

strategies. 

Main concepts and General Approach 

Questions about the impact of natural resources on economic development and a government 

regulation role in resource economies always provoke a broad scientific discussion and arise 

a polemical tone of scientific publications. Problems of interaction between the state and the 

regions are studied by such authors as Ž. Tunčikienė, R. Drejeris (2015), W. Sługocki (2014), 

A. Wójtowicz (2016), and J. Kaźmierczyk (2015). Some authors advocate the positive role of 

natural resources in improving the countries’ economic growth, and consider them as a source 

of power and main driving forces of the industrial revolution (eg, Mikesell, 1997; 

Kronenberg, 2004). Others consider it as a source of "resource curse" – a conjecture, 

presented by the author (Sachs and Warner, 1995) in his work "Natural Resource Abundance 

and Economic Growth". 

This hypothesis defends the idea that a high proportion of raw materials exports in the 

gross domestic product (GDP) of some countries negatively correlated with their rate of 

economic growth for several decades. Other economists conducted a depth analysis, 

identifying the 22 variables providing a statistically significant effect on economic growth, 

including natural resources have been attributed to factors that have a negative impact (Sala-i-

Martin, 1997). This trend is widespread. In particular, in the book "Oil Windfalls Blessing or 

Curse?" (Gelb, 1988) the effects of the first oil boom (1973-1984) for the six oil-exporting 

countries are studied, and only the poorest ones (Indonesia) managed to derive benefits from 

oil prices spike. 

At the end of the twentieth century, the development of scientific and analytical 

approaches in an economic areahas focused on identifying the resource dependence channels 

impeding economic growth. There were concepts that have paid attention mainly economic 

channels (McKinnon, 1976; Corden, & Neary, 1982; Van Wijnbergen, 1984; Auty, 1994; 

Gylfason, Herbertson, & Zoega, 1997). In the framework of this direction in the 2000 new 

theory arose, which set the research core in price volatility of raw materials and its impact on 

economic development. The publications Cavalcanti, Mohaddes and Raissi (2009 and 2011), 

van der Ploeg and Poelhekke (2010), and Leong and Mohaddes (2011) demonstrated the 

negative impact of this factor. 
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At present, the hypothesis of resource curse face a growing skepticism and is not shared by 

the majority of economists (Stijns, 2005). Econometric research has to question it as well. 

Representatives of the World Bank (Lederman, & Maloney, 2008) have shown that the 

country's natural wealth lack impact on economic development, and its correlation with 

specific country characteristics. In this regard, the research focus has shifted to the search for 

alternatives and implicit mechanisms of influence of natural resources on economic 

development. Those have been recognized as institutional factors. To replace the resource 

curse, an institutional curse has appeared. Supporters of institutional approach (Auty, 2001; 

Sala-i-Martin, & Subramanian, 2003; Kronenberg, 2004) have proved a detrimental impact of 

resource wealth on the quality of institutions and their degradation in resource dependent 

countries, which results in a slowdown of the economic growth. Within a framework of the 

same approach, another group of researchers (Rosser, 2006; Gylfason et al., 1997; Mikesell, 

1997; Torvik, 2002; Ross, 1999; Beland, & Tiagi, 2009; Boschini, Petterson, & Roine, 2003) 

defended the opposite point of view: it is not the richness of natural resources dooming the 

country and leading to an institutional degradation, but it is the weak institutions themselves 

in resource dependent countries that are negatively impacting the countries’ economic 

development. Moreover, the impact of the quality of institutions in resource-based economy, 

as a rule, is stronger than in non-primary economies. The authors of this article intend to 

adhere to this methodological approach, which, in our view, provides strategic vision, a 

greater depth of research, and the scientific basis for long-term practical measures. 

An evolution of the role and scope of the state in the twentieth century has been studied by 

a number of economists, in particular an IMF employee V. Tanzi (Tanzi, 2000; Tanzi and 

Schuknecht, 2000), economic commentator M. Wolf (2001), J. Mitchell from the Cato 

Institute (Mitchell, 2005; Edwards, & Mitchell, 2008), as well as J. Gwartney and his 

colleagues from the Fraser Institute (Gwartney, Lawson, & Holcombe, 1998 and 2006).They 

outline the following main areas of the research on the role of a state in a regional policy: 

regulation, redistribution and ownership. This work focuses primarily on the first two aspects. 

Exploration Strategy 

During the Soviet period, as well as in the current historical era, the priorities of spatial 

economical policy in Russia have not changed significantly. The focus of economical activity 

on the East from the centre, to Siberia, has been announced in the middle of the XX century 

and has continued up to the very end of the last century. The highest GDP of Siberia 
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(including the one of the Tyumen region) has been 23.9% in 1996, whereas the proportion of 

the European part of Russia in the national GDP was at its lowest, with 63.8% in the same 

year (Melnikova, 2013, p. 5). 

The challenging tasks that the USSR government was facing in West Siberia 1950s-1980s 

had not had any analogues not only in the Soviet, but in the world practice as well. In this 

respect, an oil and gas complex of West Siberia can be considered as the world record. 

According to evidence of an academic A. Aganbegyan, “nobody in the world has ever 

demonstrated such dynamics of oil extraction; there had no been such a growth anywhere 

previously: the first million tons of oil has been extracted in 1964, followed by 31 million 

tons in 1970, 148 million tons in 1975 and 310 million tons in 1980. The oil and gas pipelines 

have been constructed in astonishingly short periods. The main pipeline to Europe has been 

built in less than a year. All the construction works were undertaken in extremely difficult 

conditions, through marshes, taiga, two hundred rivers and hundreds of roads” (Aganbegyan, 

2011, pp. 143-145). 

From the very early stages, Tyumen region has become a foremost springboard for 

implementing, testing and recognizing hundreds and thousands of technical and technological 

innovations in oil and gas extraction, drilling and pipelines construction. In conditions of 

scientific and technological progress dynamics decrease, the development of a new unique oil 

and gas region was considered as “panacea. The foreign currency revenues levels obtained 

from the Siberian Klondike have caught the imagination as well: annual foreign currency 

revenues from oil and gas export in Russia reached 15-24 US billion dollars in 1980s 

(Slavkina, 2007). 

Development of the Tyumen region as a base of oil and gas complex of the country has 

been executed at an extremely high pace of accelerated industrial development. That is the 

first basic characteristic of the development process. 

It has taken a very intense character: the first oil field was put into operation in 1960, 

followed by 42 more oil fields opened in the next five years, including the major one, 

Samotlor oil field. Most of the currently known large oil and gas fields, including the giant 

ones in the North of Tyumen region, have been discovered and opened during eight years, 

from 1964 to 1971 (Kryukov, Sevastyanova, & Shmat, 1995, p. 23). Development of oil and 

gas industry in West Siberia was mainly based on exploitation of large fields, as a high level 

of concentration has opened perspective opportunities for extraction increase and for 

balancing the portions of “cost” and “profit” extraction in a favour of latter. 



Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2019, nr 11 

 

95 

Secondly, a regional economy formed by that concept of development processed a rather 

high degree of openness: all the produce was meant to be exported to other regions and 

abroad, whereas machines, groceries, labour and financial resources for the needs of the 

region itself have been imported from other regions. Industrial development of West Siberia 

has been executed with a significant support of other regions: Ural and Povolzhye, Krasnodar 

region, Belorussia (scientific projecting, qualified labour, machinery etc.). A big part of 

qualified labour resources have been also provided by Ukraine, and it stands for reason 

Western Siberia nowadays having extensive Ukrainian diaspora among its population. 

Moreover, the Soviet system of governance had a distinctive capability of concentration 

enormous amounts of resources for the targeted regions and directions of development. 

Therefore, when it came to developing the West-Siberian region, the whole country got 

involved: cities and towns of Tyumen region were designed by professionals from Leningrad 

(Saint Petersburg), whereas the building works were executed by professional constructors 

from the Baltic region and Belorussia (Kryukov et al., 1995, p. 43). 

The strategy of regional development also includes a wide-scale geographical expansion 

and extensive self-expansion in numerous directions of distant oil and gas regions at the same 

time: for instance, development of Tyumen region, Mangyshlak has been accompanied by 

a simultaneous increase of oil extraction in Belorussia. Another characteristic of this strategy 

is synchronization of the processes of development as opposed to consequent, graduate 

industrial exploration and operation of new oil fields as the older ones loose their levels of 

resourcefulness and extraction volumes. 

As a result, the most qualitative and the best-located mineral raw resource fields have been 

intensely depleted. For instance, only 12 out of 500 oil and gas fields in Khanty-Mansiysk 

autonomous district have provided 80% of the regional resource extraction volume in 1964-

1995 (Kryukov et al., 1995, p. 54). An unprecedented for the world’s practice intensification 

of drilling and oil extraction has been undertaken from the very first days of the region’s 

development. The maximal planned level of oil extraction in Samotlor oil field has remained 

only for one year, in 1980. By 1988 the volume extracted had already decreased and 

amounted up to 1/3 less compared to the maximum level year. Whereas following a projected 

extraction level of 130 million tons per year instead would have allowed the exploration of the 

Samotlor field for 19 consecutive years (Kryukov et al., 1995, p. 54). The practice of forced 

and boosted extraction for the sake of profit maximization has led to a speedy depletion of 

resources and to a rise of social, ecological and general economical issues. 
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No need to say, such a wide-scale extensive expansion demanded the attraction of 

incredible investments and other resources: the budget and other resource limitations have 

been overcome by means of simplification of production and technological structure of 

objects in oil and gas fields; the concept of creating complex infrastructural objects has not 

been implemented, and social and ecological problems that occurred as a result of resource 

development have been ignored (Kryukov et al., 1995, p. 35). 

The oil extraction volume and dynamics have outpaced the process of infrastructural 

development and ground facilities construction. The objects that amounted 1.5 billion rubles 

in the budget have not been created (Kryukov et al., 1995, p. 59). As a result, “the interests of 

the regions itself have been ignored and the accumulated economical effect for the territory 

has been reduced” (Kryukov et al., 1995, p. 42). 

The oil and gas sector of the Tyumen region, being the key driver and multiplier of 

economical growth in the region and providing a powerful impulse for the economical 

development of the whole territory, has, nevertheless, tied the economy of the region to its 

own needs and predetermined its mono-sectorial, non-innovative direction of development. In 

our view, there are the following specific characteristics of the regional governance and oil 

and gas sector planning in a period of resource development stage: 

1) A centralised planned economy was distinctive by its principal of priority of overall 

governmental goals and tasks, and by subordination of certain regional interests to those 

goals and their achievement. Traditionally, goals of material productions development 

have been seen as a priority. Whereas social objectives oriented towards welfare increase, 

life quality improvement, environmental protection, cultural development and so on have 

been declared officially, but have always been approached in a formal manner. 

2) As hydrocarbon resources have had a strategic importance for the country, the priority of 

creating and developing the oil and gas sector has had “an absolute character” – as V. 

Kryukov says. All the key decisions on oil and gas sector development have fallen under 

the competence of central authorities and governance departments. 

3) In a system of centralized planned economy, an industrial approach in a combination with 

rigid vertical governance structures was prevailing. Controversially, due to the scale and 

complexity of objectives set for the certain oil and gas regions, sectorial methods of 

planning and governance have turned out inefficient for an overall state’s goals 

achievement (Kryukov et al., 1995, p. 96). 
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4) The ground principal of the state policy was a principal of balanced oil and gas sector 

development, an organic correlation of producing and non-producing fields, a coordinated 

and proportional, from the production limits prospective, development of the main, 

extractive industry, along with linked and service industries. 

5) In a relation with a balanced development principle, the principle of complexness, that has 

become a ground base for transition to the concept of target-oriented approach to economy 

planning, has been adopted as well. However, applied in practice to an economical 

development of the country and its selected regions, the principle complexness has become 

subordinated to the goal of national production maximization, and thus, it only remained 

a positive intention rather than an actual approach. Defects of lack of complexness and 

balance have usually been overcome by means of creating additional governance structures 

– local authorities departments, both in the capital and in the regions, as supra-

departmental structures (such as Interdepartmental Territorial Commission for the oil and 

gas complex established as a sub-branch of Gosplan USSR in Tyumen city). 

6) Regional interests and priorities of a long-term sustainable development in an existing back 

then system of centralised planning and governance, have not been taken into account, and 

the territorial approach to planning has been made secondary, while the territory plans for 

regional industries have actually duplicated the centralised plans, set by the capital. 

Recognition and appreciation of objectives and tasks for the economical development of 

regions as relatively independent and self-sufficient socio-economical systems was lacking 

completely in the practice of economical planning and governing (Kryukov et al., 1995, p. 

97). The evidence of this fact is vividly reflected in a history and experience of regional 

development of oil and gas province in the Tyumen region. 

Regional Policy 

The current situation demonstrates the occurrence of the regional crisis in Russia, which is 

shown in economic, political, and the sociocultural relation. According to Zubarevich (2014), 

in January – October 2013 the budgets income decreased in third of Russian regions, 

moreover the maximum recession was shown in the main oil and gas production region – the 

Tyumen region (-28%). This deprives the regional authorities of the status of active and 

strong player in the economic area. As a result, the regions are not capable to solve social 

problems and problems of their own development by means of internal revenue sources 

mobilization. Thereby the main priority of regional policy in the economic domain – 
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transition from budget payments to self-development of the regional economy – is called into 

question. 

Economic powerlessness is accompanied by the loss of political influence and “weight” of 

regions, their opportunities and abilities to participate in the state and political administrative 

decision making. The existing political system does not provide conditions and effective 

instruments for the accommodation of interests of different “center – regions” system levels. 

This, first of all, bears record to inefficiency of the existing regional policy, indicates that 

its priorities are not created and its tools work inefficiently. In spite of the fact that in the 

middle of 2000 in the “Strategy of development of Russia till 2020” (Concept of socio-

economical development …, 2008) there was a section on regional growth for the first time, 

the regional policy as a factor of development plays a limited role: in oil and gas extraction 

regions the implemented strategy is rather reclaiming than development. 

The Tyumen region, showing impressive dynamics of development, is more and more on 

the periphery, which means the part of the country that lives not for itself, but for serving the 

interests of the center. The presence of strong corporate players in the oil and gas regions 

leads to an actual substitution of the regional policy by corporate strategies in the regions of 

presence. The share growth of vertically integrated oil companies in the regional economy 

correlates with a decrease of their attributable return. So, nowadays all major businesses in 

Russia are still predominantly concentrated and registered in the capital, where all the tax 

payments and statistical analysis are made. Federal capital institutions are undertaking 

a super-concentration and accumulation of all tax revenues and control over all decision-

making processes. Whereas in the region where most of the oil and gas extracting companies 

are having its main activity and business processes, the tax revenues from those businesses are 

steadily decreasing. As a result of this unfair re-distribution of revenues, an actual proportion 

of the Tyumen region’s gross regional product (GRP) has decreased from 12.4% in the year 

2005 to 11.7% in the year 2007, while the oil prices market has remained in very favourable 

conditions (See Figure 1). In 2015 the share of the Tyumen region’s gross regional product in 

“the Russian pie” was 9%. 
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Figure 1. Share of the Tyumen region’s gross regional product in an overall Russian regions’ GRP 

Source: based on regional statistics from Tyumenstat: https://www.fedstat.ru/indicator/45342. 

At the same time, in the year 2013 the federal funding for balancing the budget (the least 

transparent criteria) have been provided to all regions except for Moscow and two 

autonomous districts in the Tyumen region, although 22% of the total funding has been 

directed to Chechnya (Zubarevich, 2013). Thus, the existing institutional system no longer 

provides the conditions and effective instruments for the accommodation of interests of 

different “center – regions” system levels. In relation to oil and gas extraction regions the 

option of a neocolonial policy of the center is realized. 

Self-development Strategy 

Siberia is still remaining a reference model for Russia and other countries as a region for an 

industrial experiment, a region that has accepted the risks of accelerated industrialization and 

has become a “hostage” of this experiment, remaining and reproducing the signs of “neo-

colonialism” in its development: resource polarization, inefficiency and underdevelopment of 

institutions, poor territorial links, the lack of economical capabilities for managing its own 

development, a discriminative relation from the centre and dependence on it, low localization 

levels etc.  

What does the Tyumen region represent today? This West-Siberian oil and gas province is 

a connecting link between West and East, oil and gas North and industrial Urals, including 

biggest markets of Khanty-Manskiysk and Yamalo-Nenetsky autonomous regions, where the 

most big-scale oil and gas drilling and infrastructural projects are executed. The Tyumen 

region is developing at a high pace. The volume of industrial production has increased by 2.4 

times from 2006 to 2015, and the volume of investments into the fixed capital has increased 

by 3 times during the same period. Industrial production index is growing annually by 12-
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15%, and in the year 2015 it has hit the mark of 109.3%, whereas the same index for Russia in 

general has hardly reached 96.6% (Tyumen region, 2016). The region has ranked fifth in the 

National investment climate conditions ranking in 2016, which has been announced at the 

International Economic Forum in Saint Petersburg. 

Moreover, according to Expert RA, Tyumen region has got minimal level of investment 

risks. This observation results from a number of factors. Firstly, investment risks have been 

increasing in progression and the investment activity, on the contrary, has been steadily 

decreasing since the year 2009 in conditions of continuous industrial indicators decrease. 

Since 2012, a so-called “logic of economical stagnation” has been indicated in most of the 

regions. Tyumen region has been unattainably outrunning other regions of Russia in 

comparison. For instance, in the year 2013, the industrial production index annual growth 

reached 16.8% followed by a 12.9% increase in 2014, which has become a stimulating factor 

of investment activity (Statistical Research …, 2015, p. 17). 

Secondly, the investment cycles in the macro-region associated with large businesses and 

state have finalized in the other regions, whereas in Tyumen region international joint projects 

of such a big-scale industrial construction are being realized nowadays, including Antipinsky 

oil refinery plant, Tobolsk-Polymer etc. “Tobolsk-Polymer”, for example, has been already 

put into operation as well, producing 500 thousand tons of polypropylene per year. There is 

no a case of any similar production anywhere between Portugal and Far East. There are 20 

thousand people involved into this project. The construction of this plant elevates the city of 

Tobolsk to a status of the West-Siberian oil-chemical cluster centre and one of the biggest 

industrial cities in the country (Tyumen region, 2016). 

Thirdly, under these conditions, only consumption stimulated by an increase of revenues 

can act as the only driver of investment activity. Those resources have been exhausted as well 

in the crisis conditions in other regions. Retail volume decrease in other regions on average 

amounts to 4-5% per year. Whereas Tyumen region was ranked 4
th

 among the richest regions 

of Russia in 2014 as it possesses significant wealth reserves (Tyumen region, 2016). 

Fourthly, regional budgets (more than 60% of regional budget across Russia) are currently 

executed with a deficit, and, therefore, they cannot serve as a source of investment into West-

Siberian region. Moreover, traditionally in crisis conditions the volume of investments into 

the fixed assets has varied at the minimal level that would allow current functioning of 

business, but not its further development. Whereas Tyumen region has been traditionally 
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ahead of the rest not only by the dynamics of development demonstrated, but also by the 

stability of this positive dynamics. 

For instance, the volume of investments into the fixed capital has increased by 2.7 times 

for eight years, from 2006 to 2013. In 2013, the growth of this indictor amounted 35% 

compared to the same indicator for the previous year. Main sources of funding for industrial 

companies have been direct investments (54.5% from a total volume of investment into the 

fixed assets) and their own funds (42.4% of the total investment volume). It should be 

specifically noted, the growth of this indicator was due to the increase of private investments 

into the regional economy. At the same time, the volume of fixed capital investments funded 

from the state budget has reduced to 13% from a total volume of investments (for comparison, 

this indicator amounted 20.8% in 2012). The biggest growth of investment activity can be 

observed in processing industries that demonstrated growth by 6.1 times, in fish production 

with a 58% growth and retail with a 46.6% growth (Tyumen region, 2016). 

The Tyumen region government, despite decreased volumes of federal investments, is 

continuously developing the infrastructure for investment projects support. There are plans for 

creating technical parks for providing spaces to investment project objects in industrial sector 

(Tyumen region, 2016). There is also a programme of investment credits partly provided by 

means of budget subsidies with an annual percentage rate of 7%, which is times lower 

compared to commercial bank crediting. One of the key links of the investment infrastructure 

support and development is the Fund “Investment Agency of the Tyumen region”. Another 

structural establishment supporting small and medium enterprises in the region is the Tyumen 

business incubator. In January 2015, on the base of the Tyumen branch of “Support of 

Russia” and the Federal Alliance of entrepreneurship development a regional Centre for 

entrepreneurship development was created (Tyumen region, 2016). The Agency for credit 

guarantees has been created to support small and medium businesses, to facilitate 

modernization of existing businesses and to create new ventures. There is also a project of 

partial industrialization in villages of the region by means of establishing a big amount of 

flexible modern productions that will process local resources and will create a high quality 

distribution network. Thus, those measures are serving as an actual ground for structural 

reforms in the Tyumen region. 

However, the analysis of the investments into fixed assets structure reveals that the bigger 

source of it is coming from two main investment projects: Antipinskiy oil refinery plant and 

Tobolsk-Neftekhim (Tyumen region, 2016). Moreover, it’s possible to assume that 
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investments into these big-scale projects are provided not due to a favorable business 

environment, but mostly due to territorial proximity of hydrocarbon deposit fields in the 

North of the region. Therefore, the capitalization is mostly obtained via the resource 

specialization of the region rather than as a result of its infrastructural development. The 

structural analysis of investments based on companies’ size allows concluding that the portion 

of investments into small and medium-sized businesses is negligible and tends to decrease 

over time. 

Lastly, high migration activity of population, including return migration, is a conspicuous 

demographic phenomenon of the new areas’ development, especially development of high 

latitudes areas (Shafranov-Kutsev & Efimova, 2017, p. 9). It is clear that such a return 

migration is very costly for the state, for a new city, for its buildings and businesses. 

The consequences of mass migration shifts can be seen on the example of teaching stuff, 

that is the most massive group of intellectuals, especially considering the terms of their stay in 

the Far North, their migration routes, the difficulties of their adaptation, theaching migration 

attitudes, etc. The results of the opinion poll that has been carried out show that only 14.2% of 

Yamal schools’ teachers identify themselves as indigenous people of Yamal, 76.4% as the 

visitors that are staying permanently and 7.4% as the visitors that are residing temporarily 

(Socio-professional portrait …, 2016, p. 105). 

Assessing the level of "rootedness" it is important to analyze the answers to the question 

"Have your family generations repeated the “migration to the north – migration from the 

north” cycle?” as a kind of long-term commuting. It is the usual migration scheme for the 

40.9 % of the surveyed teachers (Socio-professional portrait…, 2016, p. 105). 

The obtained sociological information shows that the percentage of teachers, who are 

planning to live in the district after their retirement, is twice the number of indigenous 

northerners. This indicates that the positive trend of "rooting" of the newcomer population is 

significantly enhancing. And there are some suddennes in these many years of migration 

processes. Currently only 12.1% of the surveyed teachers moved from the southern part of the 

Tyumen region to the Far North, butthe number of the surveyed teachers who are planning to 

move to the south of the Tyumen region for permanent residence after retirement is two times 

higher (24.0%). Such sentiments of Yamal teachers are being formed as a result of the 

realization the regional target program "Community" (Tyumen region, 2004) by the regional 

authorities. The program includes significant urban development projects for resettlement of 

northerners to the regions with relatively favorable natural-climatic conditions. 
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Thus, it is necessary not only to create the conditions for attracting people to the areas of 

new development by the social benefits' establishment (such as increased regional 

coefficient). It is necessary to competently manage the migration flows in the Siberian regions 

on the basis of scientific researches. These complex development problems cannot be solved 

without an essential change and reforming of the existing institutional system, change of the 

development ideology itself. 

Discussion of results 

A pioneering nature of big-scale Northern territories development in oil and gas provinces is 

of a big significance as such, as this practice is novel and unique for the rest of the world. The 

Tyumen region has become a leading springboard for practical testing and recognition of 

numerous technical and technological innovations in extraction, drilling and construction. It is 

not just the scale and the geography that are impressing, but mostly the pace of development, 

its intensity that required a massive investment of various resources. The downside of this 

process revealed through a complete ignorance of regional interests and a decrease of an 

accumulated effective benefit for the territory of the region (Kryukov et al., 1995, p. 42). 

The oil and gas sector of the Tyumen region, serving as the main driver and multiplier of 

an economical growth in the country, has tied the economy of the region to it own interests 

and needs, forcing it to head to a mono-sectorial, non-innovational path of development. It 

means that among the factors determining the vector and conditions of the economical growth 

of the Tyumen region the dominating ones are of endogenous determinants, which are 

connected with natural conditions and natural resources of development. An institutional 

system negatively affects the development of the regional economy. 

A financial ground for diversification based on partial accumulation of regional revenues 

from intense carbohydrate extraction into a trust fund for long-term regional development has 

not been created and formed as well. Thus, the centre has undermined and jeopardised 

region’s opportunities for sustainable development of the territory in a long-term perspective. 

The practice of planning and economic governance has lacked an appreciation and 

recognition of objectives and task for development of the regions as independent and 

sufficient socio-economical systems. 
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Conclusions 

1. Siberia and its selected regions have obtained a number of powerful impulses for 

development from the government. On the other hand, they have not been a result of 

a consistent and coherent regional policy, but a result of the macro-region’s and its targeted 

parts being a part of the state geo-political interests and needs. Currently, as S. Suspitsyn 

notes, “Siberia de jure is a region of a very high significance and potential, but de facto, for 

the government the regions is not listed among the strategic objects with a top priority” 

(Suspitsyn, 2011, p. 14-15). 

2. The Russian institutional system is not focused on regional development as such. The 

Federal government executes a classic colonial policy which does not allow the region 

exploit its competitive advantages – rich natural resources – for its own territory 

development. The surplus focus and concentration of the government on the centre has 

reached its level of complete inefficiency. Federal capital institutions are controlling and 

accumulating all tax revenues and decision-making in the centre. Whereas, an effective 

territorial development of the country requires decentralisation of governance with 

a redistribution of major financial flows on a regional level. 

3. Relationship between the government and the regions is characterized by a significant 

number of non-correlating interests. At the moment, the policy of interests coordination is 

of an unstable and non-transparent character: the centre accumulates all resources, obtained 

from the regions, and then distributes those in a form of social transfers with a set guidance 

on their utilization. Up to 30% of state revenues in Russia are distributed in accordance 

with this concept, which has a strongly marked redistributing rather than stimulating 

character. Moreover, the process of distribution is executed “manually” rather than through 

institutional mechanisms. 

4. As institutional practices have shown, even under the conditions of rather inefficient 

regional policy, strategic leadership achievements of a certain region are always a result of 

a pro-active position of the region’s leader and its authorities. One of the key directions of 

the regional development governance is an integration of regional and social policies and 

establishment and improvement of channels of efficient collaboration between the 

government, business and population. 

5. Capabilities of progressive establishment and formation of institutions in a combination of 

specific regional competitive advantage are another factor of success in regional 

development. In case of Tyumen region, a challenging transition from utilizing the 
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competitive advantages of a primary nature (Krugman, 1993), based on resource 

preferences, towards the advantages of a secondary nature, associated with developed 

institutions and human capital. There are new technologies not only manufacturing 

industries, but in raw industries and agricultural sector as well. Those sectors are capable 

of modernizing an economy of the Tyumen region, creating employment opportunities for 

qualified specialists. It is difficult to underestimate the role of regions in attracting foreign 

investment capital, however, in order to do so, the regions must be endued with a wider 

scale of full powers and freedom in decision-making. 
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Rozwój rachunkowości a cyberprzestrzeń w społeczeństwie sieci 

Abstrakt 

Obecnie przemiany społeczno-gospodarcze, spowodowane rozwojem technologii 

informacyjnych, wpływają na postrzeganiu rzeczywistości przez interesariuszy. Standaryzacja 

kultury, globalizacja, decentralizacja społeczeństw, integracja regionów oraz automatyzacja 

życia są wyzwaniem dla współczesnej rachunkowości. Celem niniejszego opracowania jest 

odpowiedzenie na pytanie, czy istnieją powiązania między rozwojem rachunkowości 

a cyberprzestrzenią w ramach społeczeństwa sieci. W ramach rozważań dokonano analizy 

literatury polskiej oraz obowiązujących regulacji prawnych. W artykule odniesiono się do 

pojęcia społeczeństwa sieci, istoty cyberprzestrzeni, znaczenia informacji, jako nowego 

kluczowego zasobu w gospodarce, czynników determinujących rozwój rachunkowości oraz 

współczesnych zmian zachodzących w rachunkowości. 

Słowa kluczowe: rozwój rachunkowości; cyberprzestrzeń; społeczeństwo sieci. 

Accounting development and cyberspace in a network society 

Abstract 

Currently, socio-economic changes, which were caused by the development of information 

technologies, affect the reality perception by stakeholders. The culture standardization, 

globalization, societies decentralization, integration of regions and life automation are 

a challenge for modern accounting. The aim of this study is to answer the question whether 

there are links between the accounting development and cyberspace within the network 

society. The analysis was made based on Polish literature as well as applicable legal 

regulations. The article refers to the concept of network society, the essence of cyberspace, 

the importance of information as a new key resource in the economy, factors which 

determining the development of accounting and contemporary changes taking place in 

accounting. 

Keywords: accounting; cyberspace; the network society. 
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Wstęp 

Dynamiczny rozwój technologiczny, a zwłaszcza Internetu, ułatwia komunikacje, dzięki 

możliwości pozyskiwania i przesyłania informacji bez względu na miejsce i czas. W ten 

sposób odmieniło się nie tylko codzienne życie ludzi, ale też i gospodarka. Obie sfery 

przenoszą się obecnie do cyberprzestrzeni, gdzie informacja staje się kluczowym dobrem, 

pozwalającym na budowanie przewagi konkurencyjnej. Stąd popyt na informację stale rośnie, 

wymuszając na rachunkowości zwiększenie zakresu raportowanych informacji i publikowanie 

obok danych liczbowych, także komunikatów o charakterze narracyjnym niefinansowym. 

Technologie teleinformacyjne wpływają także na zmiany społeczne. Jak wskazuje M. 

Castells (2003, s. 7), technologia determinuje działanie wszelkich sfer życiowych człowieka, 

co powoduje powstanie nowego społeczeństwa, nazwanego społeczeństwem sieci, którego 

egzystencja w znacznej mierze zależy od możliwości pozyskiwania informacji i ich 

przetwarzania w wiedzę. 

Rachunkowość, jako najstarszy system ewidencyjny, dostosowywała się do nowych 

realiów gospodarczo-społecznych, aby móc sprostać coraz bardziej wymagającym potrzebom 

informacyjnym interesariuszy (Mazur, 2018, s. 124). Powstaje zatem pytanie badawcze, czy 

wobec wzrostu znaczenia informacji i zmian sposobów komunikacjiistnieją powiązania 

między rozwojem rachunkowości a cyberprzestrzenią w ramach społeczeństwa sieci. 

W ramach artykułu dokonano próby zdefiniowania społeczeństwa sieci oraz 

cyberprzestrzeni na podstawie literatury polskiej i aktów prawnych, określono klasyczne 

determinanty rachunkowości, by ostatecznie wskazać obecne tendencje rozwojowe 

rachunkowości. 

Społeczeństwo sieci jako nowe oblicze cywilizacji 

Społeczeństwo to „ogół ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach wynikających 

z warunków życia, podziału pracy i udziału w życiu kulturalnym”. Definicja ta wskazuje, iż 

społeczeństwo budowane jest na podstawie wzajemnych relacji jej członków, którzy muszą 

mieć ze sobą coś wspólnego, żeby utożsamiać się ze sobą. Obecny rozwój technologii 

teleinformacyjnych wpływa na zmiany społeczno-kulturowe. W rezultacie postuluje się 

powstanie nowego społeczeństwa, egzystującego w cyberprzestrzeni, określanego mianem 

społeczeństwa sieci (Kęsy, 2011, s. 74-75). 

Rozwój społeczny, zdaniem A. Tofflera, jest specyficzny ze względu na jego 

sekwencyjność. Każdy kolejny etap wynika z powstających innowacji technologicznych, 
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organizacyjnych i instytucjonalnych, zmieniających funkcjonowanie ludzkości 

i przyczyniających się do odchodzenia od starych reguł na korzyść nowych. Można 

wyróżnićtrzy przełomowe momenty: społeczeństwo rolnicze, społeczeństwo przemysłowe 

oraz społeczeństwo informacyjne (Toffler, 1986, s. 87). Symbolem ostatniego etapu stały się 

informacja i wiedza, a przełomowym wynalazkiem Internet. 

Rozpowszechnienie się Internetu wpłynęło na uzależnienie ludzkości od technologii, 

informacji i wiedzy, tworząc wizję nowego typu człowieka, określanego mianem homo 

informaticus (Golka, 2005, s. 257-260). M. Castells (2007, s. 78-80) widzi w technologii 

informacyjnej procesem nieustającego rozwoju społecznego, w ramach paradygmatu 

technologicznego. W konsekwencji cyberprzestrzeń stanowi totalność, spod której nie można 

się wyrwać bez poniesienia sporych kosztów (Wiśniewska-Paluszak, 2017, s. 319-320). 

Istota cyberprzestrzeni 

Cyberprzestrzeń, choć rozwija się bardzo dynamicznie, nadal pozostaje tajemniczym 

fenomenem, który ciężko jest zdefiniować. Pierwszy opis cyberprzestrzeni opublikował W. 

Gibson (2015) w powieści „Neuromancer”, nadając jej postać nierzeczywistej, otwartej, 

wielowymiarowej halucynacji. 

Najbardziej spektakularnym obrazem cyberprzestrzeni pozostaje jednak film Braci 

Wachowskich – „Matrix”, w którym maszyny podporządkowują sobie człowieka poprzez 

stworzenie w jego umyśle nierzeczywistego świata, a informacje są przesyłane bezpośrednio 

do głowy człowieka. Wizja ta nawiązuje w swojej istocie do platońskiej koncepcji człowieka 

uwięzionego w jaskini. Nieustanna walka ludzi z maszynami o przetrwanie, może zakończyć 

się wybawieniem dzięki pozyskaniu informacji, które pozwolą na wolność (Zizek, 1999, s. 1). 

Inną wizję cyberprzestrzeni podaje K. Wiatr (2014, s. 17), dla którego Internet stanowi 

nowy wirtualny, złożony, interaktywny, zautomatyzowany i wielowymiarowy świat, 

zbudowany za pomocą infrastruktury informatycznej. Wydaje się jednak, że pogląd ten nie 

jest do końca poprawny, ponieważ cyberprzestrzeń jest terminem szerszym, a sam Internet 

stanowi tylko jedna z jej form. 

Popularyzacja Internetu wpłynęła na zainteresowanie tematyką przez osoby zajmujące się 

prawem. Kolejne państwa wdrażają nowe rozwiązania instytucjonalne i prawne, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom w sieci. Przykładem może być Narodowa 

Strategia dla Bezpiecznej Cyberprzestrzeni USA, wskazująca na kluczowe znaczenie 

technologii w kreowaniu cyberprzestrzeni, podkreślając jednocześnie wagę relacji człowiek – 
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maszyna oraz maszyna – maszyna przy budowaniu wirtualnego świata (Departament 

Bezpieczeństwa Krajowego…, 2011). Podobne regulacje wydały m.in. Japonia, Wielka 

Brytania, Niemcy, Francja, Polska, czy organizacje, jak np. Centrum Doskonalenia 

Współpracy Cyberobrony NATO. 

Tym samym cyberprzestrzeń można określić jako kompleksową, automatyczną złożoną 

sieć, oderwaną od rzeczywistego świata, zbudowaną za pomocą infrastruktury 

teleinformacyjnej, w której możliwe staje się funkcjonowanie człowieka, a informacja w niej 

generowana stanowi podstawę egzystencji i staje się dobrem o najwyższej wartości. 

Znaczenia informacji należy upatrywać w jej cechach, do których należą: relacyjność 

i dynamiczność (zależy od panujących w danym okresie warunków i okoliczności), fluktuacja 

(nie jest stała, może zanikać wraz z upływem czasu), niewyczerpalność i ogólnodostępność 

(podstawa wiedzy, może następnie być wykorzystana do działania, co spowoduje 

powstawanie nowych informacji), niematerialność (nie ma widzialnej postaci) oraz 

unikatowość(niepowtarzalność komunikatu, zależna zawsze od subiektywnej oceny odbiorcy) 

(Kęsy, 2011, s. 82-83). 

Wskazana charakterystyka informacji stawia ją w centrum procesu komunikacji, 

odgrywającego kluczową rolę w cyberprzestrzeni i społeczeństwie sieci. W klasycznym 

schemacie komunikacji występują dwie strony: nadawca i odbiorca wiadomości oraz przekaz 

i środek tego przekazu. Tym samym informacja, przy wykorzystaniu cyberprzestrzeni, jako 

nośnika, może być przesłana szybciej i niezależnie od lokalizacji na cały świat, co podkreśla 

jej rolę w gospodarce.Wartość zaczyna być tworzona na podstawie znaków, jako widocznej 

formy wiadomości, a jej zależność od zasobów materialnych maleje (Golka, 2005, s. 254-

261). 

Uwarunkowania rozwoju rachunkowości 

Rachunkowość towarzyszyła ludziom od samego początku, pozwalając na praktyczny opis 

posiadanego majątku. Trudno mimo to wskazać jej jedną ogólną definicję, co wynika 

z wielości funkcji, jakie pełni w praktyce gospodarczej. Obecnie kluczowego znaczenia, 

wobec ewolucji technologii, społeczeństw i gospodarki, nabiera funkcja informacyjna 

rachunkowości rozumiana, jakosystem informacyjny, który identyfikuje, zapisuje i informuje 

interesariuszy podmiotu o ekonomicznych zdarzeniach zachodzących w jednostce (Smejda, 

2011, s. 105). Przyszłe perspektywy rachunkowości należy więc rozpatrywać w odniesieniu 

cyberprzestrzeni, jako nowej formy komunikacji ze społeczeństwem sieci. 
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W świetle przedstawionych rozważań, rozwój rachunkowości rozumieć można zgodnie 

z definicją B. Micherdy (2014, s. 11), jako proces ustawicznej ewolucji, prowadzący do 

dostosowania się tego systemu informacyjno-kontrolnego do zmieniających się stosunków 

rynkowych. Ewolucja dokonuje się stopniowo, w drodze powolnych i długotrwałych 

przeobrażeń. Stąd proces dostosowawczy rachunkowości przebiega racjonalnie i jest zgodny 

z wymaganiami praktycznymi podmiotów gospodarczych w danym momencie w przeszłości 

(Bąk i Orzeszko, 2017, s. 13). Powstaje jednak pytanie, czy w dobie gwałtownych zmian 

społeczno-gospodarczych etapowe przystosowywanie się rachunkowości do nowych 

wymagań interesariuszy jest wystarczające i zgodne z ich nowymi potrzebami 

informacyjnymi. Szukając odpowiedzi stosowne staje się uwzględnienie następujących 

uwarunkowań (Zuchewicz, 2015, s. 194): 

 kulturowych: osobiste oczekiwania, aspiracje, motywacja, hierarchia społeczna, religia, 

 politycznych: stopień ingerencji w sprawy gospodarcze, społeczne i prawne, 

 technologicznych: infrastruktura komunikacyjna, stopień automatyzacji działań, 

 ekonomicznych: forma prawna przedsiębiorstw, źródła funduszy na rozwój, inflacja 

pozycja profesji rachunkowości i wymagania użytkowników informacji, 

 trendy: behawioryzm, ekologia, etyka, interdyscyplinarność dziedzin, świadomość 

społeczna. 

Przeszłość rachunkowości jest silnie związana z rozwojem cywilizacyjnym, 

rzeczywistością gospodarczą oraz potrzebami ekonomicznymi i informacyjnymi w danym 

okresie. Analiza historycznych uwarunkowań rachunkowości umożliwia wyciągnięcie 

wniosków na temat popełnianych błędów, stąd pogląd, że nauka opiera się na podstawach 

wynikających z doświadczeń i wierzeń przeszłych, co widoczne jest także w toku przemian 

rachunkowości (Biadacz, 2016, s. 22). 

Początki rachunkowości sięgają prehistorii, kiedy człowiek zaczął ewidencjonować 

posiadane zasoby za pomocą kijów, kości czy kamieni. Następniezastosowano tokeny, 

zaczęto podawać wartość w pieniądzu, a rozwój handlu spowodował wyodrębnienie 

kapitałów, rozrachunków i spółek, a to pozwoliło w kolejnych epokachrozwijać nowe 

obszary, jak np. rachunek kosztów oraz ustalić podstawy teoretyczne rachunkowości 

(Hendriksen i Van Breda, 2002, s. 59-62). 

Potwierdzeniem problematyki rozwoju rachunkowości są słowa W. Brzezina (2001, s. 8): 

„Problemy teoretyczne pojawiające się w dobie rewolucji informacyjnej i informatycznej nie 

są podejmowane”. Należy oczekiwać, iż cyberprzestrzeńw obliczu obecnych przemian 
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społecznych i technologicznych będzie kolejnym kamieniem milowym na drodze ewolucji 

rachunkowości. 

Kierunki rozwoju rachunkowości 

Do tej pory nowości stosowane w rachunkowości, takie jakwartość godziwa w wycenie 

składników majątku,wspierały raportowanie danych finansowych. W konsekwencji 

przyczyniło się to do rozwoju księgowości kreatywnej, a skutkiem były oszustwa prowadzące 

do głośnych bankructw, manipulacji ratingami (Kaźmierczyk i Nowak, 2013, s. 52), 

a następnie kryzysu finansowego i zmniejszenia zaufania do rachunkowości i informacji 

publikowanych w sprawozdaniu finansowym (Mazur, 2018, s. 124-130). 

Próby odbudowy dobrego wizerunekrachunkowości rozpoczęto od zmian prawnych, jak 

np. dyrektywa Unii Europejskiej 2014/95/UE o ujawnianiu informacji niefinansowych i 

informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dyrektywa 

2014/95/UE, 2014) czy nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 15 grudnia 2016 roku 

(Dz.U. 2017 poz. 61), żeby zwiększyć transparentność, spójność i porównywalność 

informacji dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych. 

Większy zakres ujawnień wymaga jednak nowych rozwiązań w rachunkowości, dlatego 

w coraz większym stopniu wykorzystuje się narzędzia informatyczne, takie jak: 

 big data, czyli duże i zmienne zbiory danych cyfrowych gromadzone w systemach 

informatycznych i udostępniane dzięki sieciom teleinformacyjnym. Pozwalają na 

zwiększenie potencjału tworzenia wiedzy, dzięki nieograniczonemu dostępowi do 

informacji i doświadczeń innych korzystających z baz (Łada, 2016, s. 198); 

 hurtownie danych, rodzaj baz danych, charakteryzujący się scentralizowaniem 

i zorganizowane dla ściśle określonego zagadnienia, długim horyzontem czasowym, 

użyciem zgodnie z własnymi preferencjami, integracjąz posiadanym sprzętemi 

oprogramowaniem umożliwiając analizę i przetwarzanie informacji bezpośrednio bez 

osób trzecich (Woźniak i Kulig, 2018); 

 cloud computing (przetwarzanie w chmurze), narzędzie dostępne w każdym momencie 

na żądanie użytkownika, o szerokim dostępie do sieci i zasobów w niej zawartych, 

elastyczne do zapotrzebowania użytkownika na zasoby informacyjne w dowolnej ilości, 

pozwalające naredukcję kosztów własnych systemów informatycznych (Nycz, 2012, s. 

54); 
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 blockchain, definiowany jako zdecentralizowana i rozproszona baza danych działająca 

w Internecie bazująca na architekturze peer-to-peer (P2P), umożliwiająca bezpośredni 

kontakt i współpracę w sieci, bez konieczności wykorzystywania pośrednika czy 

administratora. Pozwala na automatyzację działań raportowania i rozliczania transakcji 

(Frankowski, Barański i Bronowska, 2017, s. 7). 

Ujawnianie informacji niefinansowych może dokonywać się także przy wykorzystaniu 

raportowania zintegrowanego, czyli raportów integrujących informacje finansowe 

i niefinansowe, obejmujące kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Pozwala to na 

zamykanie luki informacyjnej wobec interesariuszy, spełniając ich indywidualne potrzeby. 

Poza szerokim zakresem ujawnień informacje prezentowane są zarówno retrospektywne, jak 

i prospektywne, co pozwala na generowanie wartości dodanej. Raport pokazuje też 

powiązania i relacje pomiędzy posiadanymi zasobami tworzącymi różne kapitały 

(Michalczuk, 2016, s. 225-229). 

Cyberprzestrzeń wspomaga raportowanie zintegrowane, m.in. przez dostarczanie narzędzi 

niezbędnych przy przygotowywaniu, prezentacji i interpretacji raportów. Przykładem może 

być standard XBRL (Extensible Business Reporting Language), pozwalający na interaktywny 

opis informacji i na nawiązywanie połączeń komunikacyjnych na linii podmiot – 

interesariusze. Wśród zalet cyfryzacji raportów zintegrowanych należy wymienić: 

automatyzację procesów, standaryzację przekazu, jednolity jasny język, elastyczność wobec 

wymagań, uniwersalność systemu. Największą obawę budzi jednak ochrona danych 

cyfrowych, ze względu na ryzyko ich wykasowania czy kradzieży przez hakerów 

komputerowych. Problem stanowi też ustalenie cech jakościowych niezbędnych do 

zapewnienia pełnej użyteczności raportów (Matuszyk, 2017, s. 81-84). 

Podsumowanie 

Postępujące procesy rozwoju technologii informacyjnych i dostępności cyberprzestrzeni 

zmieniają świat, w tym i rachunkowość, wpływając zwłaszcza nafunkcję informacyjną. 

W konsekwencji cyberprzestrzeń determinuje nie tylko rozwój społeczeństwa, ale poprzez 

automatyzację procesów księgowych oraz wykorzystanie nowych narzędzi informatycznych 

zmienia też rachunkowość. Informacja generowana w ramach zintegrowanych systemów 

rachunkowości może być indywidualnie dostosowana do szerszego grona odbiorców, 

a raporty publikowane przy użyciu cyberprzestrzeni mogą zawierać szerszy zakres 

informacyjny, spełniający oczekiwania różnych grup interesu społecznego, budując w efekcie 
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pozytywną relacje z otoczeniem i budząc większe zaufanie wśród inwestorów 

i pożyczkodawców. Cyberprzestrzeń zwiększa więc użyteczność raportów. 

Kwestią budzącą jednak wątpliwości pozostaje nadal bezpieczeństwo danych 

w cyberprzestrzeni. Pomimo zmian prawnych problem ten pozostaje nadal nierozwiązany. 

Dalszych badań wymaga też wyznaczenie odpowiednich standardów określających cechy 

jakościowe, jakie powinny spełniać raporty w ramach systemów informatycznych 

rachunkowości, aby zapewnić ich pełna użyteczność. 
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W obliczu wyzwań – pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej 

Abstrakt 

Unia celna jest jednym z najwcześniejszych i najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. 

Jubileusz pięćdziesięciolecia jej istnienia należy uznać za znaczący fakt w historii Unii 

Europejskiej i dobry moment do refleksji nad jej rolą i znaczeniem. Celem artykułu jest 

zidentyfikowanie najważniejszych osiągnięć europejskiej unii celnej a zarazem zastanowienie 

się nad jej przyszłymi zadaniami. Zastosowana metodologia sprowadza się do analizy 

opisowej, poprzedzonej przeglądem źródeł literaturowych i aktów unijnego prawodawstwa 

wtórnego. Przeprowadzone rozważania pozwoliły wysunąć wniosek, że ponad 

pięćdziesięcioletnia historia unii celnej pokazuje, że system celny funkcjonujący w jej 

ramach, z powodzeniem wypełniał swoje funkcje, szybko dostosowując się do nowych zadań 

i coraz większych wymagań. Dalszy rozwój unii celnej jest niezwykle ważny i wymaga 

elastyczności i sprawności w działaniu. 

Słowa kluczowe: unia celna; administracje celne; system celny; Unia Europejska. 

In the face of challenges – half a century of functioning of the customs union in the 

European Union 

Abstract 

The customs union is one of the earliest and most significant achievements of the European 

Union. The 50th anniversary if its existence must be acknowledged as a crucial moment in the 

history of the EU as well as a good opportunity to reflect on its role and relevance. The aim of 

the article is to indicate and assess the most important achievements of the European customs 

union and, at the same time, to consider its future objectives. The methodology employed in 

the paper consists in a descriptive analysis, preceded by a review of the subject literature and 

the EU secondary legislation. The research findings allowed a conclusion to be drawn that the 

fifty years of the customs union history have shown that the customs system functioning 

within the EU has successfully performed its roles, quickly adapting to new challenges and 
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ever-increasing demands. The further development of the customs union is critical and 

requires flexibility as well as efficiency. 

Keywords: customs system; customs administrations; customs union; European Union. 

JEL: A20, F15, K20 

Wstęp 

Europejska unia celna jest jednym z najwcześniejszych osiągnięć Unii Europejskiej, 

stanowiąc obecnie jej fundament. Od czasu swojego powstania, unia celna rozrosła się 

liczebnie i rozwinęła się w jednolity rynek bez granic wewnętrznych, umożliwiając 

jednocześnie konkurowanie z resztą świata. Dlatego też, jubileusz pięćdziesięciolecia jej 

istnienia można uznać za znaczący fakt w historii Unii Europejskiej i dobry moment do 

określenia jej dokonań a zarazem zastanowienia się nad nowymi wyzwaniami. Celem 

artykułu jest zidentyfikowanie najważniejszych osiągnięć europejskiej unii celnej, a zarazem 

wskazanie przyszłych kierunków jej działań. Hipoteza badawcza została sformułowana 

następująco: europejska unia celna nie może być statyczna wobec wyzwań XXI wieku. 

Postawiono pytanie badawcze, jak zmieniała się unia celna – jakie dokonania, przede 

wszystkim w wymiarze organizacyjnym, przyczyniły się do jej rozwoju. W badaniach 

wykorzystano analizę opisową, poprzedzoną przeglądem źródeł literaturowych i aktów 

unijnego prawodawstwa wtórnego. Struktura artykułu obejmuje cztery części oraz 

podsumowanie. W pierwszej przedstawiono podstawy teoretyczne unii celnej, jako jednego 

z etapów integracji gospodarczej, w kolejnej ukazano istotę i ramy prawne funkcjonowania 

europejskiej unii celnej, trzecia odnosi się do najważniejszych osiągnięć unii celnej, ostatnia 

część prezentuje kierunki dalszego rozwoju unii. W podsumowaniu przedstawiono wnioski 

płynące z rozważań zawartych w artykule. 

Unia celna jako etap integracji gospodarczej 

Integracja gospodarcza rozumiana jest jako proces lub jako stan rzeczy. W pierwszym 

znaczeniu, integracja oznacza proces przeobrażeń i dostosowań w strukturze ekonomicznej 

integrujących się krajów, zachodzący zarówno wewnątrz każdego z nich, jak i pomiędzy 

nimi, scalający te elementy i kształtujący między nimi – na podstawie wzajemnych 

przystosowań – trwałe, strukturalne powiązania oraz jednolitą tzn. wewnętrznie 

komplementarną i spójną, nową strukturę całego obszaru (Makać, 2001, s. 9). Natomiast 

integracja jako stan rzeczy to brak występowania różnych form dyskryminacji między 
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podmiotami ekonomicznymi (Balassa, 1962, s. 1). Według W. Röpke integracja to taki stan 

rzeczy, w którym stosunki handlowe między różnymi gospodarkami narodowymi mogą 

układać się swobodnie i korzystnie dla wszystkich stron, jak to jest możliwe w obrębie jednej 

gospodarki narodowej (Röpke, 1959, s. 225). Natomiast J. Tinbergen pod pojęciem integracji 

rozumie proces koordynacji, a następnie unifikacji polityki ekonomicznej w obrębie grupy 

państw (Tinbergen, 1954, s. 95). Procesy integracji gospodarczej najczęściej przebiegają 

w ramach międzynarodowych ugrupowań integracyjnych, których zadaniem jest m.in. 

inicjowanie, ułatwianie oraz koordynowanie procesów integracyjnych (Makać, 2001, s. 18). 

Jedną z takich instytucjonalno-organizacyjnych form integracji gospodarczej państw jest unia 

celna. Jeśli dwa lub więcej państw dąży do wolnego handlu, to jednym ze sposobów 

zrealizowania tego celu jest właśnie utworzenie unii celnej – w niej bowiem wymiana 

towarów odbywa się bezcłowo a w imporcie z zewnątrz kraje muszą wspólnie ustalać stawki 

cła (Krugman i Obstfeld, 2007, s. 340). Unia celna polega na tym, że członkowie unii znoszą 

bariery w przepływie towarów i ustanawiają wspólną taryfę celną oraz ujednolicają politykę 

handlową wobec partnerów zewnętrznych (Michalczyk, 2010, s. 295). W podobnym duchu 

utrzymana jest definicja E. Plucińskiego, według którego unia celna oznacza zniesienie ceł 

(również ograniczeń ilościowych) w handlu pomiędzy krajami, które ją tworzą i równoczesne 

wprowadzenie jednolitej stawki celnej wobec krajów trzecich (Pluciński, 2004, s. 66, 71). 

Z kolei A. Budnikowski istotę unii celnej sprowadza do porozumienia handlowego, w którym 

kraje członkowskie nie tylko eliminują bariery celne i pozataryfowe we wzajemnych obrotach 

handlowych ale także prowadzą wspólną politykę handlową wobec krajów trzecich 

(Budnikowski, 2006, s. 252). Światowa Organizacja Celna zdefiniowała unię celną, jako 

podmiot tworzący obszar celny w miejsce dwóch lub kilku terytoriów, posiadający 

następujące cechy: 1) wspólną taryfę celną i wspólne lub zharmonizowane przepisy celne 

w zakresie stosowania tej taryfy; 2) brak ceł i opłat celnych o skutku równoważnym 

w wymianie pomiędzy krajami tworzącymi unię celną w odniesieniu do produktów 

całkowicie pochodzących z tych krajów lub towarów krajów trzecich, dla których dokonano 

formalności importowych a cła i opłaty równoważne zostały ściągnięte lub zabezpieczone 

i nie podlegały całkowitemu lub częściowemu zwrotowi; 3) brak przepisów ograniczających 

wymianę handlową wewnątrz unii celnej (WCO, 2018, s. 14). Omawiając pojęcie unii celnej 

należy również zwrócić uwagę na skutki, jakie wywołuje ta forma integracji, tj. skutki 

o charakterze statycznym (ujawniające się najczęściej bezpośrednio po realizacji decyzji 

o zniesieniu ceł wewnętrznych i ustanowieniu wspólnej zewnętrznej taryfy celnej) oraz 
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dynamicznym (mające charakter długookresowy). Do oceny statycznych efektów unii celnej 

wykorzystuje się model Vinera i Meade’a
1
, wyróżniający efekt kreacji i przesunięcia handlu. 

Efekt kreacji handlu, polega na zwiększeniu obrotów handlowych w ramach krajów 

udzielających sobie preferencji celnych, tworzących unię celną (Michalczyk, 2010, s. 296). 

Zniesienie ceł wewnątrz unii powoduje, iż pewne rodzaje towarów wytwarzane 

w poszczególnych krajach unii mogą być oferowane na rynkach innych krajów unii po cenach 

konkurencyjnych w stosunku do towarów miejscowych (Bożyk, s. 282). Kreacja handlu 

uważana jest za pozytywny skutek unii celnej. Towarzyszą jej dwa efekty: efekt produkcyjny 

– oznaczający zastępowanie drogiej produkcji krajowej przez tańszy import z kraju 

partnerskiego oraz efekt konsumpcyjny – oznaczający wzrost całkowitej konsumpcji produktu 

w wyniku spadku cen krajowych do poziomu ceny unii celnej (Zielińska-Głębocka, 1997, s. 

216-217). Drugi, tj. efekt przesunięcia handlu, wyraża się w zwiększeniu udziału krajów 

należących do unii celnej w handlu krajów-członków unii oraz w zmniejszeniu udziału 

krajów trzecich, w wyniku przesunięcia się źródeł zakupu określonych towarów z krajów 

nawet o niższych kosztach produkcji, lecz pozostających na zewnątrz unii, do krajów 

wchodzących w skład unii celnej (Bożyk, 1997, s. 281). Przesunięcie handlu uważane jest za 

negatywny skutek unii celnej. Może nastąpić pogorszenie efektywności alokacyjnej w 

gospodarce światowej w wyniku zmiany struktury geograficznej handlu. Kraje, których 

produkcję cechuje wysoka efektywność, a które nie są członkami unii celnej, mogą stracić 

swoje zagraniczne rynki zbytu (Michalczyk, 2010, s. 297-298). W pewnych jednak 

okolicznościach efekt przesunięcia handlu może przynosić pozytywne skutki. Dzieje się tak w 

sytuacji, gdy zastępowany jest droższy import z krajów trzecich lub mniej efektywnych 

krajów członkowskich przez tańsze dostawy z kraju wchodzącego do unii celnej. W wyniku 

zmiany struktury handlu cena unii celnej ulega obniżeniu i pojawiają się efekty produkcyjne 

i konsumpcyjne handlu (Zielińska-Głębocka,
 

1997, s. 218). Następstwem kreacji 

i przesunięcia handlu mogą być efekty ekspansji lub ograniczania handlu. Gdy efekt kreacji 

jest silniejszy od efektu przesunięcia występuje ekspansja handlu – wielkość handlu 

światowego rośnie wskutek wzrostu popytu, spadku cen oraz wystąpienia nowych możliwości 

wymiany w krajach partnerskich unii oraz poza nią. Efekt ograniczania handlu ma natomiast 

miejsce wtedy, gdy unia celna głównie przesuwa handel a nie kreuje go – w praktyce oznacza 

to zmniejszenie wolumenu handlu światowego (Michalczyk, 2010, s. 298). Natomiast 

                                                           
1
 Prekursorem teorii unii celnej jest J. Viner, który w 1950 r. analizował skutki unii celnej i nadał im nazwę: 

efekt kreacji i efekt przesunięcia handlu (Viner, 1950). Następnie teorię Vinera rozwinął J. Meade (1955), który 

dokonał analizy kolejnych skutków: efektu ekspansji/ograniczania handlu. 
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długookresowe, tj. dynamiczne skutki unii celnej, obejmują m.in.: wzrost efektywności 

produkcji i handlu wynikający z silniejszej konkurencji na obszarze unii celnej; korzyści skali 

wywołane zwiększeniem rozmiarów rynku; poprawę efektywności dynamicznej określonej 

przez tempo postępu technologicznego i innowacyjnego; przyspieszenie wzrostu 

gospodarczego; wysoką dynamikę handlu wewnątrzgałęziowego (Zielińska-Głębocka, 1997, 

s. 223). 

Istota i ramy prawne funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej 

Korzenie europejskiej unii celnej sięgają 1957 roku, kiedy na podstawie ustaleń Traktatu 

Rzymskiego, kraje EWG postanowiły ustanowić wspólny rynek, co oczywiście nie byłoby 

możliwe bez utworzenia unii celnej. Istotą tworzenia unii celnej było całkowite, 

bezwarunkowe zniesienie ceł w obrocie między państwami członkowskimi oraz ustanowienie 

wspólnej taryfy celnej obowiązującej w handlu z krajami trzecimi. Państwom członkowskim 

zakazano we wzajemnych stosunkach handlowych, wprowadzania nowych ceł lub opłat o 

skutku równoważnym oraz podwyżek już obowiązujących. Z kalendarzem tworzenia unii 

celnej skorelowany był harmonogram wprowadzania wspólnej taryfy celnej. Zgodnie z art. 14 

Traktatu Rzymskiego
2
, kalendarz tworzenia unii celnej wyglądał następująco: 1) I etap 

zakładał trzy obniżki ceł: pierwsza po roku od wejścia w życie Traktatu i oznaczała 

wprowadzenie na wszystkie produkty stawek celnych równych stawce podstawowej 

pomniejszonej o 10%, kolejna osiemnaście miesięcy później i trzecia z końcem czwartego 

roku od wejścia w życie Traktatu. Efekt końcowy zakładał obniżenie ceł na każdy produkt 

o co najmniej 25% stawki podstawowej oraz całkowite zniesienie wewnętrznych ceł 

eksportowych i opłat o skutku równoważnym; 2) II etap również przewidywał trzy obniżki 

ceł: pierwsza 1 lipca 1963 roku, druga – osiemnaście miesięcy później, trzecia – rok później. 

Skutkiem miała być obniżka o co najmniej 50% stawki podstawowej; 3) III etap przewidywał 

wszelkie pozostałe obniżki zgodnie z ustalonym przez Radę harmonogramem. Proces 

tworzenia unii celnej zakończył się 18 miesięcy wcześniej niż zakładano. Formalnie, za datę 

utworzenia unii celnej przyjmuje się 1 lipca 1968 roku. Ówczesna unia celna powstała na 

bazie czterech systemów celnych obowiązujących w sześciu państwach i obejmował terytoria 

(Regulation 1968, art 1): Księstwa Belgii; Republiki Federalnej Niemiec (z wyjątkiem wyspy 

                                                           
2
 Traktaty Rzymskie to ogólna nazwa dwóch umów podpisanych 25 marca 1957 roku przez Francję, Włochy, 

Republikę Federalną Niemiec, Belgię, Holandię i Luksemburg: Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 

Gospodarczą oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Oba traktaty weszły 

w życie 1.01.1958 r. (Traktaty Rzymskie, b.d.). 
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Helgoland i terytorium Büsingen); Republiki Francuskiej (z wyjątkiem francuskich terytoriów 

zamorskich); Republiki Włoskiej (z wyjątkiem Livigno i Campione d’Italia oraz gmin wód 

krajowych jeziora Lugano); Wielkiego Księstwa Luksemburga; Królestwa Niderlandów. 

Pięćdziesiąt lat po ustanowieniu unii celnej jej obszar obejmuje terytoria 28 państw 

członkowskich Unii Europejskiej
3
. Powstanie europejskiej unii celnej wywołało dwa 

klasyczne efekty: kreacji i przesunięcia handlu. Efekty kreacji i przesunięcia handlu wystąpiły 

ze szczególnym nasileniem w pierwszym okresie funkcjonowania unii celnej. Jak oszacowali 

A. Boltho i B. Eichengreen, w latach 1960-1970 udział eksportu intra – EWG w całkowitym 

eksporcie ugrupowania wzrósł z 35% w 1960 roku do 49% w roku 1970 (Eichengreen 

i Boltho, 2008, s. 22). Efekt kreacji w latach 60-70-tych stanowił od 10 do 30% całkowitego 

importu towarów do UE (Molle, 200, s. 136 i nast.). Rozszerzenie UE w 1973 r. do 9 państw 

(do Wspólnoty przystąpiły Wielka Brytania, Irlandia, Dania) spowodowały zwiększenie 

wolumenu handlu z Wielką Brytanią o 50% (Molle, 2000, s. 136 i nast.). Pozytywne 

oddziaływanie integracji na wzrost obrotów handlowych obrazuje tabela 1. 

Tabela 1. Handel wewnętrzny i zewnętrzny UE w wybranych latach procesu integracji 

Wyszczególnienie 1960 1970 1975 1986 1992 2000 

Eksport wewnętrzny (% PKB) 6,3 9,9 11,3 13,4 13,7 19,5 

Import wewnętrzny (% PKB) 7,9 10,1 11,5 13,8 14,0 18,4 

Eksport zewnętrzny (% PKB) 8,4 6,8 8,4 8,3 6,5 9,7 

Import zewnętrzny (% PKB) 7,8 7,9 9,4 8,3 7,1 11,0 

Źródło: (Milleville, 2009, s. 60). 

Analizując dane z tabeli 1 należy zaznaczyć, że po utworzeniu unii celnej w 1970 r. 

wymiana handlowa wewnętrzna zwiększyła się, przy jednoczesnym zmniejszeniu eksportu do 

krajów trzecich. Import zewnętrzny wzrósł nieznacznie z 7,8% do 7,9% (1970) w porównaniu 

do importu wewnętrznego – 7,9% do 10,1%. W okresie 1985-1994 udział handlu 

wewnątrzwspólnotowego w całości handlu krajów członkowskich zwiększył się z 50% do 

60% (Pluciński, 2015, s. 137). Rozszerzenia Unii Europejskiej w latach 2004 i 2007 

przyczyniły się do zdynamizowania obrotów wewnątrz europejskiej unii celnej. O ile w latach 

2000-2003 eksport wewnętrzny UE 15 zwiększał się średnio o 4,7%, o tyle w latach 2004-

2007 eksport do 27 krajów UE rósł w tempie 7,1% rocznie (Mroczek, 2009, s. 2-10). W 2004 

roku handel wzajemny UE15 stanowił 61,1% (61,9% eksportu i 60,3% ich importu 

                                                           
3
 Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia 952/2013 w przypadku Królestwa Danii nie obejmuje Wysp Owczych 

i Grenlandii, a w przypadku Hiszpanii – Ceuty i Melilli. Ponadto obejmuje obszar Wysp Normandzkich, Wyspy 

Man, Księstwa Monako. 
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globalnego) zaś poszerzonej Unii (UE25) ponad 67% (68,5% eksportu i 66% importu); 

w 2007 roku w UE poszerzonej o dwa kolejne kraje – odpowiednio: 68,2% i 64,3%. 

Dynamiczny efekt kreacji handlu wewnątrzunijnego zaczął wygasać od roku 2008 (Pluciński, 

2015, s. 137). Wśród przyczyn można wskazać m.in. na kurczenie się ilościowych rezerw dla 

wzrostu handlu wzajemnego opartego na komplementarności gospodarczej, która generuje 

głównie strumienie tradycyjnego handlu międzygałęziowego oraz kryzys 2008+ pogłębiony 

przez kryzys fiskalny Eurolandu. Nie bez znaczenia był również postępujący proces 

globalizacji i liberalizacji rynków, który sprzyja także handlowi z krajami trzecimi (Pluciński, 

2015, s. 137). 

Od 1 grudnia 2009 roku podstawą prawną funkcjonowania unii celnej jest Traktat 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z TFUE, Unia obejmuje unię celną, 

która dotyczy całej wymiany towarowej i obejmuje bezwzględny zakaz ceł między państwami 

członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie wspólnej 

taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi (TFUE, art. 28-30). Traktat zakazuje 

również wprowadzania ograniczeń ilościowych oraz wszelkich ograniczeń o skutku 

równoważnym między państwami członkowskimi (TFUE, art. 34-35). W obszarze unii celnej, 

zgodnie z art. 3 TFUE, Unia ma wyłączne kompetencje, tzn. że jedynie Unia może stanowić 

prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące. Administrowanie unią celną należy do 

kompetencji Dyrekcji Generalnej Podatki i Unia Celna (DG TAXUD). 

Rozwój europejskiej unii celnej 

W ramach unii celnej funkcjonuje system celny, tj. złożony układ instytucji celnych 

działających w obszarze publicznym i rynkowym Unii Europejskiej, silnie ze sobą 

powiązanych, realizujących wieloaspektowe zadania, wynikające z aktualnych wyzwań 

polityki celnej (Świerczyńska, 2017). Rozwój unii celnej skorelowany był i nadal jest ze 

zmianami, jakie zachodzą w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych oraz planami 

Unii, co do roli cła i systemu celnego. Tabela 2 prezentuje najważniejsze, zdaniem Autorki, 

osiągnięcia organizacyjne europejskiej unii celnej, które znacznie przyczyniły się do jej 

rozwoju. 

Tabela 2. Najważniejsze osiągnięcia europejskiej unii celnej 

Rok Osiągnięcie Znaczenie 

1970 Ustanowienie 

środków 

własnych 

Decyzję o ustanowieniu środków własnych można uznać za początek 

autonomicznego systemu finansowego – Wspólnota zaczęła różnić się od innych 

organizacji, których finansowanie opierało się na składkach państw członkowskich. 
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Rok Osiągnięcie Znaczenie 

finansowania, 

tzw. tradycyjnych 

środków 

własnych (TOR) 

Obecnie dochody z ceł, będące elementem TOR, przekazywane są w 80% do 

budżetu Unii, 20% pozostaje w budżetach krajowych na pokrycie kosztów 

własnych związanych, m.in. z funkcjonowaniem administracji celnych (Council 

Decision, 2014). Takie rozwiązanie oznacza, że wpływy z ceł są zatrzymywane 

przez państwo, w którym je pobrano, a nie przez kraj ostatecznego przeznaczenia. 

Pozostawanie części dochodu w budżecie krajowym wpływa ponadto na 

konkurencyjność administracji celnych. 

1973 Komitet Doradczy 

ds. Celnych 

Powołanie Komitetu (Decyzja, 1973) dało możliwość wyrażania opinii przez 

środowiska zawodowe na temat problemów wynikających z funkcjonowania unii 

celnej, przyczyniając się tym samym pozytywnie do poprawy sprawności jej 

działania. 

1975 Konwencja 

dotycząca 

uproszczenia 

i harmonizacji 

postępowania 

celnego 

Przykład instrumentu o charakterze międzynarodowym, którego celem było 

uproszczenie i harmonizacja procedur celnych (Decyzja, 1975). Skutki: ułatwianie 

handlu; rozwój współpracy międzynarodowej; poprawa skuteczności i wydajności 

służb celnych, co w konsekwencji wpłynęło także na ogólną poprawę 

konkurencyjności gospodarczej. 

1978 Konwencja Celna 

TIR 

Przyjęcie Konwencji dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów 

z zastosowaniem karnetów TIR (Rozporządzenie, 1978), oznaczało kompleksowe 

uregulowanie tranzytu towarów w ruchu drogowym i uprościło formalności celne 

na granicach, ponadto przyczyniło się do harmonijnego rozwoju handlu 

międzynarodowego. 

1984 Konwencja 

w sprawie 

harmonizacji 

granicznych 

kontroli towarów 

Przepisy (Rozporządzenie, 1984) umożliwiły usprawnienie międzynarodowych 

przewozów towarowych, zwłaszcza ułatwienia przewozu towarów przez granice, 

m.in. poprzez usprawnienie formalności i skrócenie czasu trwania licznych kontroli 

granicznych (celnej, medyczno-sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, zgodności 

z normami technicznymi, jakości), jak również koordynację metod ich 

przeprowadzania. 

1987 Konwencja 

o Wspólnej 

Procedurze 

Tranzytowej  

Konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej (Decyzja, 1987a) przełożyła się 

nausprawnienie przewozów towarów przez przejścia graniczne między Wspólnotą 

a krajami EFTA, poprzez wprowadzenie wspólnej procedury tranzytowej, 

w praktyce oznaczała ułatwienia i uproszczenia w procedurze tranzytu. 

1988  Jednolity 

Dokument 

Administracyjny 

SAD  

Wprowadzenie dokumentu SAD (Council Regulation, 1985; Konwencja, 1987) 

wyeliminowało istniejące wówczas przeszkody, które w aspekcie celnym 

dotyczyły, m.in. nadmiernego formalizmu przejawiającego się w postaci 

obowiązku sporządzania dużej ilości dokumentów celnych, wpływając na 

uciążliwość granicznych kontroli – SAD zastąpił ponad sześćdziesiąt formularzy 

celnych, stosowanych przez państwa członkowskie. 

1988 Zharmonizowany 

System 

Oznaczania 

i Kodowania 

Towarów (HS) 

System HS wyznacza standardy, według których dokonywana jest klasyfikacja 

taryfowa towarów; stanowi podstawę dla Nomenklatury Scalonej (CN) stosowanej 

w taryfie celnej Unii. Wprowadzenie Systemu (Decyzja, 1987b) to ujednolicenie 

nomenklatury, które w efekcie ułatwiło zbieranie, porównywanie i analizę 

statystyk, w szczególności z zakresu handlu międzynarodowego. 

1991 Komitet Doradczy 

ds. Ceł 

i Podatków 

Pośrednich 

Komitet powstał w wyniku przekształcenia Komitetu Doradczego ds. Celnych 

(Decyzja, 1991). Poprzez wydawanie dla Komisji opinii we wszystkich sprawach 

odnoszących się do polityki celnej, VAT oraz akcyzy, przyczynia się do 

skuteczności funkcjonowania unii celnej, wspierając Komisje w bardziej 

skutecznym koncentrowaniu się na problematycznych aspektach polityki celnej 

i podatkowej. 

1993  Zniesienie 

kontroli na 

granicach 

wewnętrznych 

Urzędy celne na wewnętrznych granicach przestały funkcjonować a tradycyjny 

eksport i import w obrębie wewnętrznego rynku Wspólnoty przestał istnieć. Tym 

samym unia celna stała się istotną częścią rynku wewnętrznego. 
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Rok Osiągnięcie Znaczenie 

1993  Konwencja 

Stambulska 

W Konwencji (Decyzja, 1993) zebrano ustalenia dotyczące odprawy czasowej. 

Przepisy, poprzez harmonizację zasad, wpłynęły na ujednolicenie obsługi obrotu 

w ramach procedury odprawy czasowej a także wpłynęły na wzrost efektywności 

transakcji celnych. 

1994 Wspólnotowy 

Kodeks Celny  

Wejście w życie przepisów (Rozporządzenie 1992) oznaczało kompleksowe 

uregulowania kwestii celnych – po raz pierwszy w jednym instrumencie prawnym 

skodyfikowane zostały wszystkie przepisy obowiązującego prawa celnego. Kodeks 

stał się „konstytucją” unii celnej. 

2001 Strategia unii 

celnej krajów 

UE 

Pierwszy długofalowy plan rozwoju (Communication, 2001), w którym 

przeanalizowana została ówczesna sytuacja i wyodrębniono pięć kierunków 

działania: ustawodawstwo; czynności operacyjne; środowisko biznesu; działalność 

szkoleniowa; międzynarodowa rola służb celnych. Przyczynił się do poprawy 

w zakresie jakości usług świadczonych przez organy celne. 

2003 Komunikat 

dotyczący roli ceł 

w zintegrowanym 

zarządzaniu 

zewnętrznymi 

granicami UE 

W dokumencie (Communication, 2003a) omówiono sposoby poprawy 

bezpieczeństwa towarów; wymienione zostały główne zagrożenia, które należało 

zwalczyć oraz wskazano obszary wymagające szczególnej uwagi (przestępczość 

zorganizowana i terroryzm; zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, 

środowiska; bezpieczeństwa publicznego). 

2003 Komunikat ws. 

bezpapierowego 

środowiska dla 

urzędów celnych 

Dotyczy stworzenia warunków dla uproszczonej i pozbawionej dokumentów 

papierowych współpracy między administracją celną a przedsiębiorstwami, 

poprzez korzystanie z technologii informatycznych oraz nowoczesnych metod 

zarządzania ryzykiem (Communication, 2003b); był odpowiedzią na potrzeby 

przedsiębiorców. 

2005 Instytucja 

Upoważnionego 

Przedsiębiorcy 

AEO 

Wprowadzona w 2005 roku, w praktyce funkcjonuje od 2008 roku 

(Rozporządzenie, 2006). Podmiot AEO to przedsiębiorca solidny, wiarygodny, 

wypłacalny w kontekście operacji celnych; którego organizacja, infrastruktura 

i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania 

towarów zapewniają bezpieczeństwo oraz chronią przed nieuprawnionym 

dostępem. Przedsiębiorcy AEO przysługuje prawo do uzyskania korzyści w postaci 

szeregu przywilejów. Program jest dowodem na to, iż uzyskanie kompromisu 

pomiędzy ilością rozwiązań mających na celu redukcję barier i obciążeń 

administracyjnych a koniecznością skutecznej kontroli celnej, wpływającej 

bezpośrednio na bezpieczeństwo obrotu towarowego, jest możliwe. Jest 

odpowiedzią na potrzebę opracowania nowoczesnego systemu obsługi celnej, 

wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. 

2007 Przystąpienie  

do Światowej 

Organizacji 

Celnictwa (WCO) 

Organizacja WCO to międzynarodowa organizacja zajmującą się wyłącznie 

sprawami celnymi. Dzięki przystąpieniu do WCO, Wspólnota uzyskała możliwość 

udziału zarówno w pracach wszystkich organów tej organizacji, jak i jej procesie 

decyzyjnym. Ponadto członkostwo oznaczało zwiększenie międzynarodowego 

uznania kompetencji Unii w dziedzinie międzynarodowej polityki celnej. 

2008 Decyzja 

w sprawie 

e-Cła 

Zobowiązano się do utworzenia bezpiecznych, zintegrowanych i dostępnych 

elektronicznych systemów celnych służących do wymiany danych zawartych 

w deklaracjach celnych, dokumentach im towarzyszących i świadectwach oraz do 

wymiany innych właściwych informacji (Decyzja, 2008). Bazowanie na 

procedurach papierowych, w praktyce prowadzenia działalności przez podmioty 

dokonujące obrotu towarowego z zagranicą, stało się rozwiązaniem przestarzałym. 

W ten sposób stworzono podstawy do eliminowania papierowej formy 

dokumentów w sektorach ceł i handlu przy jednoczesnym umożliwieniu 

administracjom celnym zapewnienia zgodności z przepisami. 

2008 Zmodernizowany 

Kodeks Celny 

(ZKC) 

ZKC (Rozporządzenie, 2008) wszedł w życie 24.06.2008 r., ale tylko niektóre 

z przepisów stosowano w praktyce. Pełne stosowanie przepisów miało nastąpić 

najpóźniej do 24.06.2013 r. W 2011 r., ze względu na brak doprecyzowania 
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przepisów wykonawczych i brak wdrożenia potrzebnych systemów IT, Komisja 

Europejska podjęła decyzję o pełnym przekształceniu ZKC, jeszcze przed jego 

całkowitym stosowaniem. Aktem zmieniającym stał się Unijny Kodeks Celny. 

ZKC miał na celu dostosowanie przepisów celnych do elektronicznego środowiska 

dla urzędów celnych i handlu. Był ważnym krokiem w reformie prawa celnego. 

2008 Strategia 

dotycząca 

rozwoju unii 

celnej na lata 

2008-2013 

Strategia (Komunikat, 2008) zawierała koncepcję kompleksowego i długofalowego 

rozwoju unii celnej w oparciu o odnowione cele dotyczące organów celnych. 

Przedstawione zalecenia dotyczyły modernizacji metod pracy, rozwoju 

kompetencji pracowników oraz realokacji zasobów w sposób pozwalający na 

dotrzymanie tempa rozwoju handlu międzynarodowego. 

2008 Deklaracja 

Paryska 

w sprawie 

przyszłości służb 

celnych 

W dokumencie (Deklaracja, 2008) zwrócono uwagę, że administracje celne są 

podstawowym elementem nowoczesnego państwa a unia celna była decydującym 

krokiem w tworzeniu UE. Dokument z pewnością wpłynął na wzmocnienie 

współpracy administracyjnej pomiędzy organami celnymi państw członkowskich 

oraz pomiędzy nimi a innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. 

2009 Konwencja 

o scentralizowanej 

odprawie celnej 

Dokument (Konwencja, 2009) była odpowiedzią na potrzebę uregulowania kwestii 

podziału środków własnych, które pobierane są w kraju, gdzie dokonywane jest 

zgłoszenie celne. W praktyce oznacza ułatwienie i przyspieszenie obrotu 

towarowego. 

2012 Komunikat 

w sprawie stanu 

unii celnej 

Komisja podsumowała stan unii celnej, jej sukcesy, określiła wyzwania 

i priorytetowe działania. Zwrócono uwagę, że mimo iż operacyjne funkcjonowanie 

unii celnej oparte jest na wspólnych przepisach i polityce, to w praktyce, 

wykonywaniem zadań zajmują się administracje celne, co powoduje że proces ten 

jest niezwykle złożony. Stąd też, by unia celna mogła pełnić swoje funkcje, jej 

główne procesy powinny obejmować: zarządzanie odprawą towarów; kontrolę; 

egzekwowanie przepisów (Komunikat, 2012). 

2013 Program działań 

dla ceł w Unii 

Europejskiej na 

okres 2014-2020  

Celem programu „Cła 2020” jest wsparcie współpracy celnej. Jego główna wartość 

dodana wynika ze zwiększenia zdolności państw do powiększania dochodów 

i zarządzania coraz bardziej złożonymi przepływami handlowymi, ograniczając 

przy tym koszty tworzenia niezbędnych do tego narzędzi (Regulation, 2013). 

2013 Unijny Kodeks 

Celny (UKC) 

UKC to wynik i jednocześnie sukces reformy prawa celnego, obecnie fundament 

unii celnej i systemu celnego Unii. Wszedł w życie 30.10.2013 r. (Rozporządzenie, 

2013), ale jego przepisy są stosowane od 1.05.2016 roku i to w ograniczonym 

zakresie – w pełni będzie stosowany od 1.01.2021 r. Korzyści: uproszczenie 

i ujednolicenie przepisów na całym obszarze Unii; ułatwienie legalnej wymiany 

handlowej dzięki wykorzystaniu ujednoliconych i prostych procedur 

i postępowania, a także docelowo przeprowadzanie wszystkich transakcji celnych 

i handlowych za pomocą narzędzi informatycznych. 

2016 Pakiet prawny 

Unijnego 

Kodeksu Celnego 

Prace nad pakietem rozpoczęły się po opublikowaniu UKC i zakończyły w 2016 

roku. Pakiet obejmuje: rozporządzenie wykonawcze (Rozporządzenie, 2015b), 

rozporządzenie delegowane (Rozporządzenie, 2015a) oraz rozporządzenie 

określającego przepisy przejściowe (Rozporządzenie, 2016). Akty są niezbędne dla 

pełnego i prawidłowego funkcjonowania zreformowanego prawa celnego. 

2018 Sprawozdanie 

z postępów 

w zakresie 

rozwoju unii 

celnej UE 

i zarządzania 

nią 

W dokumencie dokonano przeglądu działalności unii celnej i wskazano przyszłe 

kierunki, m.in. zarządzanie kwestią wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE; 

wzmocnienie kontroli i walka z oszustwami; lepsze wykorzystanie monitorowania 

prawa celnego UE; poprawa wydajności administracji celnych; wykorzystanie 

innowacji; optymalizacja systemów teleinformatycznych organów celnych; 

postępowanie wobec wyzwań handlu elektronicznego; wykorzystywanie unii celnej 

do poprawy bezpieczeństwa UE; kontynuacja prac nad stosunkami 

międzynarodowymi (Komunikat, 2018, s. 15). 

Źródło: opracowanie własne. 
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Instytucjonalne ramy systemu celnego stanowi administracja celna, a właściwie wszystkie 

administracje celne państw członkowskich. Muszą one, mając na uwadze sprawne 

funkcjonowanie unii celnej, działać tak jakby były jednym podmiotem. Aktualnie pełnią one 

funkcję strażnika rynku wewnętrznego i to w bardzo szerokim zakresie – wcielając się 

niejednokrotnie w rolę wielofunkcyjnego usługodawcy – dla budżetu krajowego i budżetu 

Unii, dla biznesu i dla społeczeństwa (tabela 3). 

Tabela 3. Unia celna Unii Europejskiej (28 krajów) w liczbach 

Wyszczególnienie Podstawowe wskaźniki 

Obroty handlowe 

UE  

W 2017 r. wartość importu 1879 mld EUR; wartość eksportu 1859 mld EUR; udział 

w handlu światowym 16%. 

Wpływy z ceł 

ogółem  

W 2017 r. wpływy z ceł wyniosły 25 406,7 mln EUR (w budżecie ogólnym Unii 

stanowiły15,2%). W 2016 r. krajowe organy celne wykryły niezapłacone należności 

w wysokości 537 mln EUR. 

Zarządzanie 

przepływami 

handlowymi przez 

granice UE 

W 2016 roku unijne organy celne zajmowały się w każdej sekundzie więcej niż 9 

zgłoszeniami celnymi, w ciągu roku przyjmują 313 mln deklaracji (594 na minutę); 

odprawa celna odbywa się bardzo szybko: nawet zgłoszenia składane w ramach 

procedury standardowej (tj. gdy nie są stosowane procedury uproszczone) są w praktyce 

rozpatrywane w ciągu jednej godziny (93%). 

Ochrona praw 

własności 

intelektualnej 

W 2016 r. służbom celnym udało się zatrzymać ponad 41 mln podrabianych towarów, 

które stanowiły naruszenie praw własności intelektualnej o szacunkowej wartości 

wynoszącej prawie 672 mln EUR (głównie papierosy, zabawki i środki spożywcze), 

wykryto 96 przypadków, w których oszuści próbowali przemycić skarby europejskiego 

dziedzictwa. 

Ochrona 

społeczeństwa 

W 2016 r., ponad 37 mln produktów zostało zidentyfikowanych jako niebezpieczne lub 

nieodpowiednie pod względem bezpieczeństwa produktu. Wykryto prawie 14 000 

przypadków towarów stanowiących ryzyko dla konsumentów w zakresie zdrowia 

(sanitarne, fitosanitarne i weterynaryjne standardy techniczne). 

Całkowita ilość narkotyków zajętych przez organy celne w UE wyniosła 298,9 tony. 

Walka z 

terroryzmem i 

przestępczością 

zorganizowaną  

W 2016 roku organy celne UE skonfiskowały prawie 6300 sztuk broni palnej, ponad 

1 mln sztuk amunicji i ponad 1500 sztuk materiałów wybuchowych; ponadto niemal 300 

ton narkotyków; ilość narkotyków skonfiskowana w przesyłkach ekspresowych 

i pocztowych wzrosła o 23 % w porównaniu z 2015 r., wynosząc w sumie 13 ton. Służby 

celne zajmują się średnio 100 tysiącami deklaracji dotyczących kontroli środków 

pieniężnych rocznie, co stanowi łączną kwotę zadeklarowaną w wysokości 60-70 mld 

EUR, jednocześnie wykrywając niezgłoszone lub nieprawidłowo zgłoszone środki 

pieniężne w średniej wysokości ok. 300 mln EUR rocznie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Komunikat, 2018) oraz (DG TAXUD, 2018). 

Unia Europejska ma duży udział w światowym handlu towarami – ok. 16%, stąd też skala 

operacji celnych jest ogromna – średnio przyjmowanych jest ok. 313 mln zgłoszeń celnych 

(tabela 3). Pełnienie przez służby celne funkcji strażnika rynku ma charakter priorytetowy, 

m.in. dlatego, że organy celne jako służby najliczniej reprezentowane na granicy celnej 

podejmują działania w celu zapewnienia, że na obszar europejskiej unii celnej wprowadzane 

będą tylko takie towary, które są bezpieczne, a więc nie stanowią zagrożenia dla życia 
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i zdrowia ludzi, nie szkodzą środowisku naturalnemu, jak również nie zagrażają 

bezpieczeństwu publicznemu. Zadaniem służb celnych jest wykrywanie podczas kontroli 

celnych i niedopuszczenie do obrotu handlowego towarów stwarzających zagrożenie. 

Dotyczy to nie tylko nieprawidłowości w budowie czy w materiale, z jakiego wykonany jest 

towar ale także uchybień dotyczących oznakowania, braku instrukcji obsługi czy 

niewłaściwych informacji udzielanych przez producentów – w 2016 r. ponad 37 mln 

produktów zostało zidentyfikowanych jako niebezpieczne (tabela 3). Ponadto działania 

organów celnych zmierzają do możliwie maksymalnego zapobiegania wprowadzaniu na 

rynek towarów naruszających prawa własności intelektualnej, ponieważ obrót nimi szkodzi: 

producentom i podmiotom gospodarczym przestrzegającym przepisów prawa, 

konkurencyjności europejskiej unii celnej, inwestycjom w naukę, miejscom pracy, jest 

również zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów (np. podróbki leków, 

żywności czy części samochodowych). W 2016 r. służbom celnym udało się zatrzymać ponad 

41 mln podrabianych towarów o szacunkowej wartości wynoszącej prawie 672 mln EUR 

(tabela 3). Skala wymiany międzynarodowej, a także istniejące uwarunkowania gospodarcze 

i technologiczne, sprzyjające z jednej strony swobodzie gospodarczej a z drugiej stanowiące 

impuls do powstawania nadużyć w obszarze celno - podatkowym powodują, że organy celne 

uzyskały wiodącą rolę w łańcuchu dostaw i stały się katalizatorem konkurencyjności 

przedsiębiorstw. 

Europejska unia celna – wyzwania 

Stale rosnąca wielkość wymiany międzynarodowej, a także istniejące uwarunkowania – 

z jednej strony nowe modele biznesowe, jak handel elektroniczny i optymalizacja łańcuchów 

dostaw a także nowe technologie – cyfryzacja, sztuczna inteligencja, technologia blockchain, 

z drugiej zaś nadużycia finansowe i zagrożenia bezpieczeństwa powodują, że przed unią celną 

pojawiają się ciągłe wyzwania – nowe obszary działania, nowa wiedza, szanse, a wraz z nimi 

bariery i zagrożenia. Aktualnie dla właściwego funkcjonowania unii celnej decydujące 

znaczenie ma kontynuacja prac nad zapewnieniem prawidłowego wdrożenia przepisów 

Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). Przepisy prawa celnego mimo iż są przyjmowane na 

poziomie Unii, to wdrażane są przez państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych 

administracji celnych. Wyzwanie związane z jednolitym wdrożeniem norm celnych wymaga 

równoważności wyników uzyskiwanych przez organy celne działające w różnych warunkach 

geograficznych, budżetowych i organizacyjnych (Komunikat, 2016, s. 3). Należy podkreślić, 
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iż mimo znacznego już wykorzystywania rozwiązań informatycznych, w celu wsparcia 

istniejących procedur celnych, nadal ważnym pozostaje utworzenie systemów zgodnie z UKC. 

Większość prac powinna zostać ukończona do 2020 r., ale zapewnienie w pełni zintegrowanej 

struktury w całej unii celnej może potrwać nawet do 2025 roku. Ponadto, ważne jest wspólne 

podejście w obszarze egzekwowania przepisów. Obecnie, mimo iż unijne przepisy prawa 

celnego obowiązują we wszystkich państwach, to sankcje stosowane za ich naruszenie 

znacznie się różnią. W najbliższej przyszłości, kwestia jednolitej kategoryzacji naruszeń 

prawa celnego i wymiaru sankcji w Unii będzie nadal istotną do uporządkowania. Ponadto, 

działania podejmowane w ramach unii celnej, powinny w dalszym ciągu koncentrować się na 

zarządzaniu odprawą towarów oraz kontroli, zwłaszcza w kontekście wypracowania wysokiej 

jakości wielopoziomowego skutecznego i efektywnego wspólnego podejścia do zarządzania 

ryzykiem. Kontrole będą musiały się opierać na lepszym wykorzystaniu potencjału cyfryzacji i 

przepływów danych, co poprawi ich skuteczność. Nadal w ramach unii celnej wyzwaniem 

pozostaje wdrażanie nowoczesnych i spójnych rozwiązania, których efektem jest z jednej 

strony usprawnienie obsługi celnej oraz wspieranie aktywności gospodarczej, z drugiej zaś 

efektywne zwalczanie przestępczości celno-podatkowej i w konsekwencji skuteczna ochrona 

obrotu towarowego. Pomimo modyfikacji roli organów celnych na przestrzeni pięćdziesięciu 

lat istnienia unii celnej, zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony rynku, w tym zgodnego z 

prawem przywozu towarów na unijny obszar celny oraz wywozu z tego obszaru będzie nadal 

najważniejszym, po poborze ceł i podatków, zadaniem służb celnych. Stojąc na straży 

bezpieczeństwa obrotu towarowego, organy celne nadal będą pełnić wiodącą rolę w łańcuchu 

dostaw, mając wpływ na konkurencyjności przedsiębiorstw. Należy mieć tu także na uwadze 

rozwój handlu elektronicznego i wyzwania przed jakimi stoi unia celna w tym obszarze. 

Kontrole celne muszą być tu skuteczne ale nie mogą ograniczać tej formy handlu. Kolejne 

priorytety dotyczą wzmocnienia współpracy między administracjami celnymi a także 

zwiększenia zdolności organów celnych do działania oraz osiągnięcia koordynacji z innymi 

obszarami polityki UE, które mają wpływ na zadania administracji celnych i poszerzają ich 

zakres. W budowaniu jednomyślności działania organów celnych istotnym będzie 

wprowadzenie spójnych standardów jakości i odpowiedniego szkolenia (Komunikat, 2016, s. 

7-14). Istotną będzie także kwestia sprawnego wdrożenia zmian w związku z wystąpieniem 

Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i unii celnej oraz wynikająca z tego zmiana 

statusu tego kraju na „państwo trzecie”. 
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Podsumowanie 

Historia europejskiej unii celnej pokazuje, że unia z powodzeniem realizowała swoje funkcje, 

szybko dostosowując system celny do nowych zadań i coraz większych wymagań, 

wynikających m.in. z rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje oraz zmieniających się 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrocie międzynarodowym. Istniejące 

uwarunkowania gospodarcze, szybko zmieniające się czynniki technologiczne i coraz bardziej 

złożone łańcuchy dostaw w połączeniu z rosnącym wolumenem handlu światowego, ciągłym 

zagrożeniem ze strony przestępczości międzynarodowej i zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

powodują, że trzy podstawowe wymiary unii celnej, tj. prawny, organizacyjny oraz 

ekonomiczny muszą być skutecznie skoordynowane. Europejska unia celna nie może 

pozostawać statyczna – nowe wyzwania powodują, że jej rola i znaczenie w Unii Europejskiej 

będą w najbliższych latach kluczowe. Dotychczasowe osiągnięcia pokazują jak dynamicznie 

rozwijała się unia celna w minionym okresie. Dla stabilnego rozwoju w przyszłości konieczne 

będzie ciągłe monitorowanie i ocena funkcjonowania w najważniejszych obszarach, takich 

jak ochrona interesów finansowych i gospodarczych, ochrona i zapewnianie bezpieczeństwa 

obywatelom Unii a zadaniem organów celnych powinno być podejmowanie takich działań, 

które będą zapewniały swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w obrocie 

międzynarodowym i stwarzały przyjazne warunki rozwoju, nie tylko eliminując naruszenia 

podstawowych zasad swobodnej konkurencji w eksporcie i imporcie ale także gwarantując 

jednocześnie przejrzyste i uczciwe zasady konkurencji. 
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