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IDEA ZESZYTU NAUKOWEGO 

 

Szanowni Czytelnicy, 
 

niniejszym mam zaszczyt przedstawić Państwu 9. numer Zeszytów Naukowych „Gospodarka 

i Finanse” Wydziału Ekonomii Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, zawierający 

artykuły polskich i zagranicznych Autorów, oscylujące wokół aktualnych i istotnych 

problemów bezpieczeństwa gospodarczego na świecie. 

Gospodarki krajowe są silnie uzależnione od międzynarodowych przepływów kapitału. 

Dynamiczny rozwój rynków azjatyckich, dominacja amerykańskiej i chińskiej gospodarki na 

światowych rynkach, wpływ kryzysów finansowych na stabilność finansową krajów 

współpracujących oraz rosnące zjawisko migracji i postaw ekstremistycznych to problemy, 

którym stawiają czoło największe autorytety sektora gospodarki na całym świecie.  

Przykłady załamania rynków krajowych, chociażby problemy Argentyny w latach 1989, 

1995, 1998 i obecna do dzisiaj niestabilność finansowa tego kraju, jeszcze nie zażegnany 

kryzys finansowy w Grecji destabilizujący strefę euro, pokazują skalę problemu, jakim jest 

zagrożenie bezpieczeństwa kraju mające źródło w nieefektywnej polityce ekonomicznej. Krach 

Lehman Brothers w 2008 r. spowodował najostrzejszą recesję od czasów Wielkiego Kryzysu 

w Stanach Zjednoczonych i zapoczątkował globalny kryzys finansowy, którego negatywne 

skutki świat odczuwa do tej pory.  

Podkreślenia wymaga również fakt, iż powiązania ekonomiczne między krajami, 

zobowiązania handlowe wynikające z wymiany międzynarodowej towarów i usług, zaciąganie 

kredytów i zadłużenie państw to przesłanki, które czynią prawdopodobną hipotezę, iż pieniądz 

we współczesnym świecie to najpotężniejsza broń XXI wieku, która bezpośrednio oddziałuje 

na bezpieczeństwo każdego państwa.  

W tym kontekście zasadniczym celem bieżącego wydania Zeszytów Naukowych jest 

analiza obszarów problemowych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa gospodarki 

narodowej przez pryzmat polityki na globalnych rynkach gospodarczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem nasilającego się zjawiska terroryzmu i postaw ekstremistycznych.  

Pragnę wyrazić nadzieję, że zaprezentowane wyniki badań Autorów spotkają się 

z Państwa zainteresowaniem i przyczynią się nie tylko do poszerzenia wiedzy, lecz również 

zainspirują do własnych analiz w przedmiotowej tematyce.  
 

         Redaktor tematyczny zeszytu 

         Eliza Sułkiewicz  
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Marek Smoleń 
 

 

PROCESY BUDOWANIA STRATEGII ROZWIĄZAŃ  
W KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWA  

EKONOMICZNEGO 

 
 

WSTĘP 

W obliczu dynamiki procesów gospodarczych i ciągłych zmian zachodzi potrzeba 

szczególnego podejścia do systematycznego budowania wiarygodnej strategii w sferze 

bezpieczeństwa ekonomicznego, szczególnie w odniesieniu do energetyki. Zapewnienie 

ciągłych dostaw energii bez ryzyka w warunkach niepewności stanowi podstawę stabilnego  

i trwałego rozwoju każdej organizacji oraz systemu gospodarczego. Uwzględniając 

dotychczasowe doświadczenia w tym względzie, w opracowaniu jako cel przyjęto wskazanie 

koniecznych rozwiązań w procesie zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego.  

Podkreślić należy, że podjęcie tego obszaru problemowego z uwzględnieniem poglądów  

i dyskusji jest niezbędne w celu budowania zrównoważonej gospodarki. Bezpieczeństwo 

ekonomiczne obejmuje makroekonomiczne uwarunkowania na poziomie gospodarki kraju, jak 

również relacje i łańcuchy powiązań w wymiarze globalnym.  

Za podstawę odniesienia aktualnej sytuacji w procesie budowania bezpieczeństwa 

ekonomicznego można przyjąć Notę Sekretarza Generalnego ONZ z 1973 r., w której 

wyróżnia się cztery funkcje bezpieczeństwa ekonomicznego. Pierwsza to funkcja oceniająca, 

która ma przewidywać sytuacje niedoboru, niekorzyści, niesprawiedliwości bądź 

nierównowagi, wypływające ze współpracy handlowej na arenie międzynarodowej. Drugą jest 

funkcja awaryjna, która polega na stworzeniu takich procedur, które pozwolą na szybkie  

i skuteczne działanie w sytuacji kryzysu. Trzecia odnosi się do zapewnienia słuszności, czyli 

sprawiedliwej i równorzędnej realizacji celów współpracy międzynarodowej, a czwarta 

funkcja regulacyjna powinna pozwalać na wypracowanie regulacji współzależności państw 
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w postępującym procesie globalizacji1. Perspektywa procesowa w organizacji technologii 

i finansach energetyki pozwala na wzrost wartości ekonomicznej poszczególnych sektorów 

nowej gospodarki. Ocena dojrzałości procesowej może być prowadzona w oparciu o wybór 

modelu, parametryzację modelu z uwzględnieniem specyfiki branży, zgromadzenie danych 

empirycznych i ich analizę, oraz przygotowanie raportu końcowego2. 

W ocenie dojrzałości procesowej można wyróżnić procesy: 
• przypadkowe – niezorganizowane, 
• powtarzalne,  
• zorganizowane, 
• zarządzane w oparciu o miary,  
• nieustannie doskonalone3. 

Bezpieczeństwo ekonomiczne to podstawowa potrzeba człowieka. Przestrzeń 

bezpieczeństwa ekonomicznego wymaga analizy i oceny zarówno w ujęciu wertykalnym od 

odbiorcy indywidualnego do rynku globalnego, jak również horyzontalnym. Przyjęta 

w opracowaniu problematyka bezpieczeństwa energetycznego stanowi istotny element 

szerokiego spojrzenia definiowanego jako bezpieczeństwo ekonomiczne. Inteligentne sieci 

energetyczne są niezaprzeczalnym kierunkiem rozwoju sieci XXI wieku, wymagają jednak 

znaczących nakładów finansowych. Rozwój ten uwarunkowany jest takimi czynnikami, jak 

rozwiązania prawne, mechanizmy rynkowe, rozwiązania techniczne, informatyczne oraz 

edukacja związana z korzyściami, jakie daje rozwój sytemu i zmiana roli klienta w aktywnego 

prosumenta4. 

1. WYBRANE OBSZARY BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO 
    W PROCESIE FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI 

Kryteria budowania bezpieczeństwa gospodarki narodowej w obliczu procesów integracji 

i globalizacji gospodarczej powinny obejmować: 
• aspekt teoretyczny bezpieczeństwa ekonomicznego, 
• typologię bezpieczeństwa,   
• bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, 
• problem rozwarstwienia parytetów dochodów,  
• problem zadłużenia i jego skutki,  
• rosnące współzależności rozwojowe,  
• korporacjonizm międzynarodowy oraz  
• społeczną odpowiedzialność biznesu.  

                                                      
1  Perczyński M., Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego. Polski Instytut Spraw Między-

narodowych, Warszawa 1985. 
2  Grajewski P., Organizacja procesowa. PWE Warszawa 2007. 
3  Bitkowska A. i in. Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, DIFIN Warszawa 2011. 
4  Pamuła A., Inteligentne sieci energetyczne – uwarunkowania rozwoju dla grupy klientów indywidualnych. 

[w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, zeszyt 36, UR Rzeszów 2013. 
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Bezpieczeństwo informacyjne: 
• bezpieczeństwo informacji ekonomicznej w obliczu dezinformacji narracyjnej, 
• budowanie i ochronę wizerunku ekonomicznego kraju, 
• istotę bezpiecznego przekazu informacji i gromadzenia baz danych. 

Bezpieczeństwo ludnościowe i socjalne: 
• przyrost naturalny, 
• źródła i poziom dochodów społeczeństwa, 
• migracje, 
• problemy zdrowotne, 
• starzenie się społeczeństwa. 

Bezpieczeństwo żywnościowe i ekologiczne: 
• globalne skutki ocieplenia, 
• problemy nadprodukcji żywności, 
• handel produktami żywnościowymi, 
• żywność modyfikowana genetycznie – GMO, 
• konsumpcjonizm jako styl życia i jego ekonomiczne następstwa. 

Bezpieczeństwo technologiczne: 
• etapy i kanały transferu w technologii, 
• zjawisko techno-globalizmu i jego następstwa, 
• problem wykluczenia cyfrowego, 
• cyberbezpieczeństwo. 

Bezpieczeństwo finansowe: 
• pojęcie kryzysu finansowego, 
• przyczyny kryzysu, 
• kryzys finansowy w strefie euro, 
• notowania giełdowe, 
• kryzysy zadłużeniowe, 
• uzależnienie od kapitału obcego – granice bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Podkreślić należy, że problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego jest rozległa 

analitycznie, dlatego ze względu na ramy opracowania zwrócono uwagę na niektóre elementy 

bilansu energetycznego, dywersyfikacji i dostawy energii, polityki energetycznej Unii 

Europejskiej oraz przykłady rozwiązań w sferze energetyki na przykładzie Finlandii, a także 

przykład biogazowni w regionie Podkarpacia. 

2. ELEMENTY STRATEGII ROZWIĄZAŃ BEZPIECZEŃSTWA 
    ENERGETYCZNEGO 

Jednym z podstawowych priorytetów gospodarki państwa jest jej rozwój z zapewnieniem 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych z 23 kwietnia 2009 r. zobowiązuje kraje 
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członkowskie UE do osiągnięcia celu ilościowego wyznaczonego dla każdego z państw, który 

w sumie ma wynieść 20% udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w bilansie 

energetycznym UE do 2020 r. Państwa członkowskie mają zatem obowiązek opracować 

schemat działań umożliwiający realizację założonych postanowień. Drogę do osiągnięcia 

wspomnianych celów energetyczno-klimatycznych wskazują wspomniana Dyrektywa 

2009/28/WE oraz Dyrektywa 2006/32/WE dotycząca efektywności energetycznej. 

Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych stały się intratnym przedsięwzięciem realizowanym zarówno w naszym kraju, 

jak i masowo obserwowanym za granicą (Niemcy mają blisko 5000 biogazowni), dotowanym 

na dużą skalę z funduszy unijnych i krajowych. 

Wykorzystanie biogazu rolniczego w Polsce uzależnione jest od sposobu wdrażania 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej w Polsce jest 14 czynnie działających 

biogazowni rolniczych, 65 projektów w zaawansowanym stadium realizacji i 226 inwestycji 

w fazie wstępnej. Pionierami są województwa pomorskie, lubuskie, ale instalacje działają też 

w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim i wielkopolskim, a we 

wszystkich województwach istnieje wiele projektów w zaawansowanym stadium rozwoju.  

Biogazownie, tak jak każde przedsięwzięcie inwestycyjne, mają zalety i wady. Spośród 

wielu zalet wymieniana jest produkcja biogazu w sposób przyjazny dla środowiska, redukcja 

emisji metanu i innych gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery, uporządkowanie 

gospodarki gnojowicą i obornikiem w gospodarstwach rolnych, bezpieczny sposób 

pozbywania się odpadów roślinnych i zwierzęcych, aktywizacja lokalnego rynku, podniesienie 

konkurencyjności produkcji rolnej, możliwość wykorzystania wielu surowców jako substratów 

oraz dywersyfikacja źródeł energii i uniezależnienie się od paliw kopalnych5. 

Budowa biogazowni wiąże się z pewnymi zagrożeniami, ale i z wysokimi nakładami 

inwestycyjnymi, koniecznością ciągłego dostępu do substratów, stałym nadzorem i kontrolą 

z prawidłowym zachowaniem przebiegu procesu fermentacyjnego, niemożliwością 

przyłączenia instalacji do sieci ze względu na zły stan infrastruktury energetycznej na terenach 

wiejskich, uciążliwości zapachowe, trudności logistyczne w przypadku zapotrzebowania na 

substraty, jak również z ryzykiem związanym ze zmianami cen surowców oraz cen energii 

elektrycznej. Produkcja biogazu jest działalnością gospodarczą regulowaną przepisami ustawy 

„Prawo energetyczne”. Działalność biogazowni ujmowana jest także w normy prawne 

poprzez: ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, prawo 

ochrony środowiska, ustawę o odpadach. 

                                                      
5  PGE zbuduje biogazownię na Podkarpaciu – Portal zielonej energii... 
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Podstawą funkcjonowania biogazowni jest surowiec. Najważniejszą cechą surowca jest 

stosunek kosztów pozyskania do wydajności. Największym zainteresowaniem cieszą się 

różnego rodzaju odpady, w tym odchody zwierzęce, odpady z przemysłu rolno-spożywczego, 

odpady poubojowe oraz rośliny energetyczne6.  

Na rentowność biogazowni wpływ ma zapewnienie płynności dostaw surowców, przy ich 

wieloletniej gwarancji po możliwie najniższych kosztach. Do kluczowych parametrów 

ekonomicznych należy minimalizacja odległości transportu materiału wsadowego do 

biogazowni. Należy również pamiętać o możliwości zagospodarowania pulpy 

pofermentacyjnej we własnym zakresie lub poprzez stały odbiór przez inny podmiot. 

Opłacalność produkcji energii z biogazu jest uwarunkowana przede wszystkim zyskami z jej 

sprzedaży, kosztami eksploatacyjnymi i inwestycyjnymi7. 

Wsparciem rozwoju biogazowni na szczeblu krajowym są również Regionalne Programy 

Operacyjne wdrażane na poziomie poszczególnych województw. Wspierają one głównie 

rozbudowę małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, 

rozbudowę i modernizację infrastruktury do przekazu energii, jak również budowę 

i modernizację sieci elektroenergetycznej.  

Należy zaznaczyć, że obecne uregulowania prawne stanowią istotną barierę 

w dynamicznym rozwoju inwestycji biogazowych. Wśród tych utrudnień wymieniane są 

najczęściej: 

− warunki przyłączania do sieci, czyli długotrwały cykl uzyskania decyzji 

środowiskowej oraz zakres parametrów jakościowych biogazu rolniczego 

wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej; 

− regulacje prawne dotyczące nawozów i zasad nawożenia; 

− regulacje z zakresu gospodarki odpadami; 

− rozwiązania w kwestii procedur administracyjnych przy lokalizacji inwestycji 

biogazowych; 

− wysokie koszty przygotowania inwestycji i nakłady inwestycyjne. 

W procesie produkcji biogazu powstaje masa pofermentacyjna, która wg ustawy 

o odpadach jest odpadem. Masa ta może tylko i wyłącznie być wykorzystywana na polach, do 

których biogazownia ma tytuł prawny. Niedogodnością natomiast jest brak możliwości 

przekazywania przefermentowanej biomasy innym odbiorcom. Bez odpowiedniego 

zezwolenia ministerstwa właściwego ds. rolnictwa, masy tej nie można wykorzystywać jako 

nawozu na polach innych podmiotów gospodarczych. 

Okres zwrotu inwestycyjnego w przypadku biogazowni trwa od 6 do 10 lat. Procesowi 

inwestycji nowych biogazowni na Podkarpaciu nie sprzyja rozproszona struktura gospodarstw 

                                                      
6  A. Zapałowska, Perspektywy rozwoju biogazowni na Podkarpaciu w oparciu o Fundusze Unii 

Europejskiej. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 27, UR Rzeszów 2012. 
7  www.gramwzielone.pl/zielone/artykul/Ile-biogazowni-buduje-sie-w-Polsce 
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rolnych, gdzie dominują małe gospodarstwa o średniej powierzchni 3,5 ha. Biorąc pod uwagę 

powyższe aspekty, z ekonomicznego punktu widzenia do budowy nowych biogazowni należy 

podchodzić z dużą rezerwą. Kryzys finansowy wewnątrz UE i problemy budżetowe Polski 

stawiają pod znakiem zapytania długoterminowe dotacje w ten rodzaj zagospodarowania 

surowców używanych do produkcji biogazu. 

3. DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI ENERGETYCZNEJ UE 

Unia Europejska importuje 53% zużywanej energii, dlatego dywersyfikacja źródeł 

i dostawców jest istotnym elementem budowania unii energetycznej i bezpieczeństwa 

energetycznego. Budowanie bezpieczeństwa sektora energii to ciągłe poszukiwanie nowych 

dostaw paliw, wykorzystanie technologii oraz systematyczne doskonalenie infrastruktury 

umożliwiającej dostęp do nowych źródeł dostaw. Konieczne jest więc zbudowanie pakietu 

odporności w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i opracowanie strategii lepszego 

wykorzystania skroplonego gazu ziemnego oraz jego magazynowanie.  

Komisja Europejska w odniesieniu do międzyrządowych umów handlowych powinna 

być informowana o przebiegu negocjacji w celu przejrzystości umów zgodnie z kryteriami 

dotyczącymi zasad rynku wewnętrznego i bezpieczeństwa dostaw. Jeżeli chodzi o energię 

elektryczną, to podkreślić należy, że jest wytwarzana głównie w oparciu o szeroki wachlarz 

źródeł i technologii państw europejskich. W zależności od posiadanych zasobów, państwa 

dokonały różnych wyborów koszyków energetycznych. Jednak połączenia elektroenergetyczne 

między państwami są ważne dla wymiany ponad granicami oraz są często komplementarne.  

Jednak zmiana sytuacji na rynku energii, szczególnie wzrost udziału energii 

z odnawialnych źródeł, wymaga dalszej integracji rynku.  

Odpowiednia reakcja na wyzwania rynku oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 

wymagają koordynacji działań w kierunku zwiększenia elastyczności w odpowiedzi na popyt, 

ułatwiając transgraniczną wymianę energii. Konieczne jest wzmocnienie europejskich regulacji 

dotyczących energetyki, aby budować bezpieczny, zintegrowany system energetyczny.  

Infrastruktura energetyczna w większości przypadków jest finansowana z opłat 

taryfowych wnoszonych przez użytkowników sieci. Niektóre projekty potrzebują dotacji 

w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Projekty te handlowo nie są opłacalne, ale są 

konieczne ze względu na bezpieczeństwo dostaw.  

Odrębną kwestią pozostaje sprawa opodatkowania energii. Strategia ramowa na rzecz 

unii energetycznej nie zawiera nowych propozycji związanych z opodatkowaniem energii, 

jednak krajowe strategie gospodarcze państw członkowskich powinny zachowywać 

równowagę między dostarczaniem zachęt do bardziej zrównoważonego wykorzystania energii 

oraz zapewnieniem wszystkim konsumentom energii po przystępnych cenach8. 

                                                      
8  Zestawienie informacji o unii energetycznej. Komisja Europejska, Bruksela (Memo/15/4485). 
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Akceptacja rynku mocy przez Komisję Europejską uruchamia istotną zmianę reguł na 

rynku energii w Polsce. Modernizacja sektora jest możliwa, ale wymaga reformy rynku 

bilansującego, wykorzystania potencjału kogeneracji oraz rozwoju OZE.  

Na finiszu prac parlamentarnych do ustawy o rynku mocy wprowadzono szereg zmian, 

dzięki którym ten mechanizm ma być bardziej otwarty i konkurencyjny. Poprzez likwidację 

koszyków podniesiono poziom rywalizacji pomiędzy uczestnikami aukcji. Pewne preferencje 

przyznano źródłom niskoemisyjnym, również DSR (strona popytowa) i kogeneracja mogą 

uczestniczyć w aukcjach. 

Poprawnie zaprojektowana strona techniczna tego mechanizmu to jednak nie wszystko. 

Warto sięgnąć do doświadczeń państw, na rozwiązaniach których wzorowano się konstruując 

polski rynek mocy. Wielka Brytania, w której poziom rezerw jest zbliżony do polskiego, 

najpierw przyjęła zobowiązania do redukcji emisji, przeprowadziła reformę rynku bilansującego 

i zakreśliła strategię dla OZE. Następnie wprowadziła mechanizm mocy, aby dać impuls do 

budowy nowych mocy i przyśpieszyć dekarbonizację energetyki. Jednak w ostatnich latach, 

zamiast oczekiwanych inwestycji w nowe moce, wsparcie otrzymały głównie działające już na 

rynku jednostki i magazyny energii. Na ostatniej aukcji cena została ustalona na rekordowo 

niskim poziomie 8,4 GBP/KW. Mimo że w ramach tego mechanizmu zakontraktowano już moc 

za ponad 3,4 mld funtów, rewolucji w brytyjskiej energetyce nie widać. 

Dlatego warto zadać pytanie, jakie będą skutki wdrożenia rynku mocy w Polsce? Z jednej 

strony energetyka musi reagować na uwarunkowania w kraju, ale z drugiej – podlega 

europejskim regulacjom i zobowiązaniom. Czy wdrażany właśnie rynek mocy to początek, 

a może koniec przebudowy polskiej energetyki? 

Nie jest łatwo przewidzieć przebieg aukcji ani stworzyć listę jednostek wytwórczych, 

które wezmą w niej udział z szansą na wygraną. Konstruowany jest regulamin aukcji. 

Niezależnie od tej listy, uczestników aukcji będzie de facto czwórka. Właścicielami prawie 

wszystkich jednostek wytwórczych w Polsce są PGE, TAURON, ENEA i Energa. Wpływ na 

przebieg licytacji będą więc miały „prawybory” w każdej ze spółek energetycznych9. 

Przyjęte warunki udziału w aukcji mogą doprowadzić do wycofania z rynku najstarszych 

jednostek na rzecz bardziej efektywnych jednostek nowych i modernizowanych. Możliwy jest 

również drugi scenariusz, w którym dużą część budżetu rynku mocy dostaną najstarsze 

i najtańsze jednostki. Oznacza on utrzymanie emisji CO2 na stałym poziomie. Na rynku 

zostałyby nowe i starsze jednostki10. 

Zależność wyników aukcji od strategii poszczególnych spółek energetycznych wzmacnia 

dodatkowo struktura właścicielska sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Jednak 

rynek mocy nie rozwiąże wszystkich problemów z finansowaniem inwestycji 

                                                      
9  https://wysokienapiecie.pl/8132-rynek-mocy-plaster-czy-panaceum-dla-polskiej-energ... 
10  E. Świerczyński, Ekspert z zakresu systemów wsparcia i rynku energii. Rynek mocy – plaster czy panaceum 

dla polskiej energetyki. 
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energetycznych11. Można założyć, że obecnie budowane elektrownie odnajdą się w rynku 

mocy. Jednostki modernizowane otrzymają wsparcie. Natomiast rynek mocy nie będzie 

wystarczającym narzędziem do zmotywowania spółek do budowy nowych mocy węglowych, 

ze względu na brak jasnej strategii dotyczącej wykorzystania gazu, aby pojawiły się inwestycje 

w bloki gazowe, o ile nie otrzymają dodatkowego wsparcia za usługi systemowe. 

Stworzenie możliwości udziału kogeneracji w rynku mocy jest pozytywnym i ważnym 

krokiem. W polskich warunkach, z dużym udziałem systemów ciepłowniczych, kogeneracja 

ma perspektywy rozwoju, a zarazem może się przyczynić do ograniczenia emisji CO2. 

Kogeneracja zyskuje w rynku mocy dzięki regule, że w przypadku remisu (równa cena 

oferty) zwycięstwo w aukcji przysługuje jednostce o niższej jednostkowej emisji. Dodatkowo, 

ustawa przewiduje bonus dla kogeneracji dostarczającej ciepło do systemów ciepłowniczych, 

w której przy produkcji 1 kWh energii emituje się nie więcej niż 450 g CO2. W takim 

przypadku można przedłużyć kontrakt mocowy o dwa lata i niwelować efekt wynikający 

z sezonowości pracy. Jednostki kogeneracji gazowej mogą bowiem kontraktować swoją moc 

„letnią” na aukcjach głównych, a szczytową oferować dodatkowo w aukcjach odnoszących się 

do kwartałów. 

Warto pamiętać, że rynek mocy to tylko dodatkowe szanse dla ciepłowników. 

Ważniejszy będzie stabilny system wsparcia kogeneracji, który zastąpi wygasający z końcem 

2018 r. system certyfikatowy. 

Rynek mocy nie wpłynie bezpośrednio na rozwój źródeł odnawialnych. Poziom ambicji 

OZE zależy od decyzji politycznych. Ustawa o rynku mocy widzi energetykę konwencjonalną 

jako monolit zapewniający bezpieczeństwo dostaw energii, a nie niezbędną rezerwę dla OZE. 

Jednak pośrednio rynek mocy stworzy nowe możliwości integrowania zmiennych źródeł 

w systemie, choć na razie brakuje szerszej wizji rozwoju OZE. 

Jest szansa, że w ramach rynku mocy będą rozwijać się magazyny energii. Magazyny 

najczęściej uzupełniają instalacje wiatrowe i gromadzą energię, kiedy wieje, a zapotrzebowanie 

rynku jest niewielkie. W okresie dużego zapotrzebowania rynku na energię, taki akumulator 

może być rozładowywany i zasilać KSE przez 4 godziny. Takiego czasu wymaga ustawa od 

jednostek rynku mocy. Instalacja wiatrowa z magazynem energii spełnia wymagania dotyczące 

dyspozycyjności, tak samo jak instalacje konwencjonalne. 

Z analizy Forum Energii12 wynika, że ograniczenie emisji CO2 z 18 do 27% do 2030 r.  

(w relacji do 2005 r.) jest możliwe, o ile Polska zacznie rozwijać źródła odnawialne i gaz, 

będzie rozwijać efektywność energetyczną oraz stopniowo wyłączać najstarsze i najbardziej 

emisyjne jednostki węglowe. W perspektywie do 2030 roku nie ma szans na realizację 

zobowiązań Polski przy pomocy energetyki jądrowej, ponieważ inwestycja powstaje co 

                                                      
11  M. Pandera, Założycielka i prezes Forum Energii (wcześniej Forum Analiz Energetycznych) – ośrodka 

analitycznego wspierającego niskoemisyjną modernizację polskiej energetyki. 
12  http://forum-energii.eu/files/file_add/file_add-78.pdf 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 9. Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski w świetle globalizacji XXI wieku 

 

19 

najmniej 15 lat. Osiągnięcie wspólnych, europejskich celów energetyczno-klimatycznych 

w 2030 roku będzie możliwe w sytuacji, gdy Polska: 
• zmodernizuje stare bloki węglowe, a najbardziej emisyjne jednostki będzie 

stopniowo wyłączać, 
• pobudzi inwestycje w nowe moce gazowe, które emitują blisko połowę mniej 

CO2 od węgla. Szczególnie ważny jest wzrost udziału kogeneracji gazowej, która 
– poprzez skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej – pozwala 
bardziej efektywnie wykorzystywać paliwo, 

• zacznie rozwijać źródła odnawialne – szczególnie zeroemisyjne. 

Sam w sobie rynek mocy nie będzie wspierał realizacji celów na 2030 r., ale też nie 

spowoduje wzrostu emisji CO2. Ważne będą dalsze kroki rządu wobec węgla, OZE i gazu oraz 

sygnały, jakie decydenci skierują do państwowych spółek. Ekonomika źródeł energii zmienia 

się w ostatnich latach na korzyść źródeł odnawialnych i gazu. Bez uznania tego faktu przez 

decydentów tempo modernizacji energetyki może być zbyt powolne. 

Konieczne są kolejne zmiany zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej i wizja 

przebudowy sektora ujęta w polityce energetycznej. Bez takiej strategii rynek mocy stworzy 

przede wszystkim przewagę konkurencyjną dla energetyki konwencjonalnej w postaci 

dodatkowego źródła przychodu i pozwoli kilka lat dłużej utrzymywać status quo.  

4. DOŚWIADCZENIA FINLANDII W OBSZARZE POLITYKI 
    ENERGETYCZNEJ  

Aby dostosować sposób funkcjonowania sektora energii w Polsce do współczesnych wyzwań, 

konieczne jest opracowanie i wdrożenie nowej strategii dla tego sektora. W szczególności 

niezbędne jest uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa energetycznego kraju, które należy 

utożsamiać nie tylko z pewnością dostaw surowców energetycznych, ale także m.in. 

z ograniczeniem poziomu czyszczeń atmosfery, liberalizacją rynku energii, integracją tego 

rynku, zobowiązań międzynarodowych kraju dotyczących sektora minimalizowaniem 

poziomu cen energii13. Ułatwieniem dla przygotowania i realizacji strategii krajowego sektora 

energii może być skorzystanie z doświadczeń krajów, które już dokonały modernizacji swego 

sektora energii i dzięki temu zwiększyły konkurencyjność gospodarki. Przykładem takiej 

udanej modernizacji jest sektor energii w Finlandii. 

Wahania cen ropy naftowej wymuszają podjęcie działań modernizacyjnych w sektorze 

służących poprawie bezpieczeństwa dostaw nośników energii. Działania te wiązały się 

z zasadniczą zmianą struktury źródeł energii pierwotnej i dotyczyły w szczególności: 
• ograniczenia udziału ropy naftowej w strukturze źródeł energii pierwotnej,  
• stopniowego upowszechnienia gazu ziemnego, 

                                                      
13  K. Żmijewski, Wymiary energetycznego bezpieczeństwa. „Energetyka Cieplna”. nr 5, 2007. 
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• budowy elektrowni jądrowych będących współcześnie istotnym źródłem energii 
pierwotnej, 

• dalszego utrzymania znaczenia węgla kamiennego i odnawialnych źródeł 
energii14. 

Fiński sektor energii charakteryzuje się wysokim stopniem dywersyfikacji struktury 

źródeł energii pierwotnej. Przejawem tego jest ponad 15% udziału w strukturze źródeł energii 

czterech rodzajów paliw. Ze względu na brak własnych źródeł surowców energetycznych, 

podstawowymi krajowymi źródłami energii pierwotnej jest OZE i energia jądrowa. 

Jednocześnie ponad połowa nośników energii, głównie ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel, jest 

importowana, co ogranicza bezpieczeństwo dostaw, a głównym dostawcą tych surowców jest 

Rosja15.  

Zdywersyfikowanie struktury źródeł energii w Finlandii pozwala na zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wysoki stopień dywersyfikacji jest wynikiem 

świadomych działań zmierzających do uniezależnienia kraju od importu surowców 

energetycznych. Istotną cechą sektora energii jest duży udział w strukturze źródeł energii 

pierwotnej paliw, których stosowanie nie ma negatywnego wpływu na stan środowiska 

naturalnego. Przyczynia się to do ograniczenia zmian klimatycznych wywoływanych przez 

działalność firm energetycznych oraz do realizacji założeń wspieranej przez społeczeństwo 

fińskie koncepcji rozwoju zrównoważonego. 

W celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego w Finlandii podejmuje się działania na 

rzecz zwiększenia udziału własnych źródeł energii, pozyskania surowców energetycznych 

z innych krajów niż Rosja16. 

Obecnie trwają prace związane z budową kolejnego fińskiego reaktora, i planowana jest 

także budowa dwóch kolejnych. Uruchomienie budowanego piątego reaktora, ze względu na 

jego dużą moc, przyczyni się do zwiększenia znaczenia energii jądrowej w bilansie 

energetycznym Finlandii, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo energetyczne i przyczyni 

się do poprawy konkurencyjności fińskiej gospodarki17. 

Dzięki zmianie struktury źródeł energii, zużycie energii finalnej w Finlandii w większym 

stopniu zostanie oparte na zużyciu energii elektrycznej. Plany dotyczące zmiany polityki 

energetycznej związanej z realizacją celów energetyczno-klimatycznych spotykają się  

z krytyką dotyczącą:  
• przyjęcia zbyt ambitnych celów w zakresie zwiększenia znaczenia energii 

elektrycznej,  

                                                      
14  P. Frączek, Doświadczenia Finlandii w modernizacji sektora energii. Nierówności społeczne a wzrost 

gospodarczy, zeszyt 31, UR Rzeszów 2013. 
15  A. Strupczewski, Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych, www.ptbr.org.pl (bezpieczeństwo elektrowni) 2005. 
16  R.M. Czarny, Państwa regionu nordyckiego wobec problemu bezpieczeństwa energetycznego [w:] 

Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne, red. Cziomer, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej 
im. A.P. Modrzejewskiego, Kraków, 2008. 

17  Fortum, Energy Policy. Review – Finland, 2011. 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 9. Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski w świetle globalizacji XXI wieku 

 

21 

• przyjęcia zbyt niskiego celu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej 
kraju,  

• nieuwzględnienia pełnych możliwości ograniczenia poziomu emisji zanie-
czyszczeń atmosfery – cele pakietu energetyczno-klimatycznego dotyczą 20% za 
emisji, gdy w części krajów UE wynosi on 30%. 

Fiński rynek energii, podobnie jak rynki pozostałych krajów nordyckich, jest w pełni 

zliberalizowany i stanowi część zintegrowanego rynku energii18. Dzięki liberalizacji sektora 

energii oraz korzystaniu z tanich źródeł, w Finlandii występują jedne z najniższych w Europie 

cen energii elektrycznej, co wpłynęło na ukształtowanie się w Finlandii jednego z najwyższych 

na świecie, obok Szwecji, Norwegii i Kanady, średnich poziomów zużycia energii 

elektrycznej. W zaspokojenia tego dużego popytu na energię elektryczną konieczne jest 

podejmowanie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii do tego kraju oraz 

realizowanie projektów inwestycyjnych. Budowa tych obiektów energetycznych jest 

elementem utrzymywania konkurencyjności fińskiego przemysłu. Doświadczenia fińskie mogą 

być także źródłem zaleceń co do działań, które mogą się przyczynić do modernizacji sektora 

energii w Polsce. Szczególny nacisk należy położyć na kwestie: 

− uświadomienia społeczeństwu znaczenia upowszechniania kosztowo konkurencyj-

nych źródeł energii dla poprawy sytuacji krajowej gospodarki, oraz utrzymaniu 

i tworzeniu miejsc pracy, 

− uzyskania poparcia rządu, pracowników i związków zawodowych dla 

podejmowania działań na rzecz takiego kształtowania struktury źródeł energii 

pierwotnej, aby możliwe było uzyskanie jak najniższych kosztów wytwarzania 

energii elektrycznej, 

− ograniczenia znaczenia węgla kamiennegowkrajowym sektorze energii i równo-

czesnego zwiększenia znaczenia gazu ziemnego oraz budowy elektrowni 

atomowej, 

− zmiany sposobu postrzegania kwestii bezpieczeństwa energetycznego w kraju,  

− konsekwencji ekologicznych jego spalania, które uniemożliwią wypełnienie 

zobowiązań międzynarodowych kraju wynikających z pakietu energetyczno-

klimatycznego. 

PODSUMOWANIE  

Bezpieczeństwo energetyczne jest fundamentem procesów rozwojowych każdej gospodarki. 

Energia ma wymiar strategiczny, a rynek mocy to raczej ujęcie bilansowe. Podkreślić należy, 

że rynek energii nie dąży do równowagi i podlega licznym determinantom pozarynkowym. 

W większości przypadków nie są to relacje czysto biznesowe, ale swoista polityka gospodarcza 

                                                      
18  P. Frączek, Doświadczenia Finlandii… op. cit. 
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każdego kraju. Są przykłady mechanizmów rynkowych, np. na zakup ropy naftowej na 

giełdzie w Londynie, ale nie ma takich mechanizmów rynków w odniesieniu do gazu. 

Uwolnienie rynku gazu nie jest w pełni możliwe ze względu na dyktat monopolu Rosji 

w Europie oraz wykorzystywania handlu energią do wywierania presji na kraje europejskie. 

Od kilku lat podejmowane próby w ramach solidarności energetycznej w Europie nie zyskują 

pełnej akceptacji, gdyż – poza wymiarem gospodarczym – istotną rolę odgrywają relacje 

polityczne. Dla głównego dostawcy europejskiego, tj. Rosji, gaz i ropa stanowią podstawę 

funkcjonowania gospodarki i wszelkie próby uregulowań w tym zakresie powodują agresywne 

reakcje, które są pochodną pogarszającej się sytuacji gospodarczej wewnątrz Rosji.  

W aktualnych warunkach, w procesie budowania potencjału wspólnotowego Europy, 

poza takimi elementami jak: ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne, budowanie 

relacji, polityka energetyczna odgrywa najważniejszą rolę. Rynek mocy to raczej diagnoza 

możliwości celem wyznaczenie dalszych działań w kierunku dywersyfikacji dostaw energii. 

Nie jest to więc panaceum na problemy energetyczne, ale pewna wykładnia możliwości, jak 

również potrzeby i zdolności do działania każdego kraju w interesie własnym. Polityka 

horyzontalna UE dotyczącą swobody przepływu dóbr i usług nie ma w tym miejscu 

zastosowania. Projekt NORD STREAM 2 nie jest projektem gospodarczym, lecz politycznym 

zagrażającym bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Nie jest to dywersyfikacja dostaw, 

gdyż jest to przykład klasycznego monopolu, który daje dostawcy możliwość wprowadzenia 

szantażu cenowego.  

Budując strategię polityki energetycznej w perspektywie najbliższych 20 lat przewiduje 

się, że nośnikiem surowcowym do produkcji energii elektrycznej pozostanie dalej węgiel 

kamienny, 20% z OZE oraz około 20% z atomu (zakłada się uruchomienie około 2030 roku 

elektrowni atomowej w Polsce). Rynek energii wymaga ciągłych negocjacji warunków 

z uwzględnianiem technologii bezemisyjnych, ekonomiczną zasadnością oraz w dalszym ciągu 

dominującą pozycją węgla w polskiej energetyce. Aby moc rynku energii nie stanowiła 

placebo, konieczny jest dynamizm w zakresie wyzwań związanych z ciągłą dywersyfikacją 

oraz suwerenną drogą rozwiązań w zakresie budowania trwałych podstaw bezpieczeństwa 

energetycznego. Aspiracje rozwojowe oraz liczne formy współpracy wymagają wygenero-

wania wspólnych rozwiązań z korzyścią dla partnerów, np. w ramach projektu Trójmorza. 

Partnerstwo większej grupy państw pozwala uwzględnić doświadczenia każdego z nich, 

uwzględniając liczne ryzyka pojawiające się na tym rynku. Kolejnym przykładem rozwoju 

i budowy ważnej struktury rynku energetycznego jest synchronizacja sieci energetycznych 

z krajami bałtyckimi, o czym negocjowano m.in. w Brukseli 22 marca 2018 r.  

Każdy kraj, uwzględniając swój potencjał zdolności energetycznych oraz zagrożenia 

związane z obniżaniem potencjału energetycznego, musi dążyć do wypracowania gwarancji 

bezpieczeństwa w tym zakresie. Docelowe ramy współpracy państw w zakresie polityki 

energetycznej oraz spójności gospodarczej powinny kreować równowagę praw i obowiązków 
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partnerów w relacjach energetycznych. Złożoność problematyki związanej z potrzebami 

stabilizowania dostaw oraz stworzenia bezpiecznego potencjału energetycznego sprawia, 

że zjawiska te nie są regulowane przez mechanizmy rynkowe. Występują tu liczne asymetrie 

zależności, a uregulowania i ingerencja partnerów nigdy nie dają pewności, dlatego to państwa 

odgrywają rolę głównych aktorów polityki energetycznej, wypełniając treścią liczne biznesowe 

i organizacyjne transakcje. 2017 rok wskazuje, że rynek energetyczny w Polsce systematycznie 

jest rozbudowywany o nowych dostawców, np. gaz z Kataru, USA, czy nowa perspektywa 

gazu z Norwegii BALTIC PIPE. 

Budując bezpieczeństwo energetyczne należy ze szczególną starannością uwzględniać 

ryzyka, które wyznaczają trendy i kierunki działań na przyszłość.  
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Streszczenie 
W opracowaniu podjęto problematykę dotyczącą procesu budowania bezpieczeństwa 
ekonomicznego na przykładzie istotnego segmentu, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne. 
Dokonano diagnozy i oceny dotychczasowego stanu bezpieczeństwa wraz z potencjalnymi 
kierunkami zmian w systemie gospodarczym kraju. 
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SYSTEM PODATKOWY A SZARA STREFA  
W GOSPODARCE POLSKI I UE 

 

WSTĘP 

System podatkowy to ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania  

i poboru podatków. Obejmuje on nie tylko przepisy prawne dotyczące instytucji podatków,  

ale także całą strukturę podmiotów, które podatki pobierają, płacą oraz te, które wyznaczają ich 

indywidualną wysokość, w tym także warunki ich płatności1.  

Niekiedy pojęcie to rozumiane jest jeszcze szerzej jako cały system danin publicznych  

w danym państwie. O systemie podatkowym mówimy wówczas, gdy występuje wiele 

podatków tworzących spójną całość i uzupełniających się2. 

Na kształt systemu podatkowego wpływa wiele czynników, różnie klasyfikowanych  

w literaturze3. Główne determinanty systemu podatkowego to4: 

− tradycje historyczne – najczęściej hamują reformy systemu gospodarczego, 

bowiem obywatele są przywiązani do dotychczasowego układu, 

− struktury polityczne i administracyjne – wpływają na konstrukcje podatków, na 

formy zarządzania systemem podatkowym, na kształt administracji podatkowej; 

czynniki polityczne związane są z ustrojem politycznym, czynniki administracyjne 

zaś z funkcjonowaniem administracji państwowej, stosowanymi technikami 

podatkowymi, biernością bądź sprawnością działania aparatu państwowego, 

umiejętnością współpracy administracji państwowej z innymi instytucjami, 

− otoczenie międzynarodowe – związane ze wspólnotami ponadnarodowymi  

(np. Unia Europejska); integracja wymaga stosowania narzuconych rozwiązań 

prawnych i nie pozwala poszczególnym państwom na pełnię niezależności ich 

systemów podatkowych, które dla zachowania konkurencyjności muszą się 

dopasować do partnerów ekonomicznych. 

                                                      
1  S. Dolata, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Warszawa 2013, s. 24. 
2  J. Fundowicz, K. Łapiński, M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz, Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku, 

Warszawa 2016, s. 34. 
3  J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2016, s. 26–27.  
4  J.P. Gaudemet i J. Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 444.  
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Szara strefa jest ściśle związana z przepisami prawa podatkowego, gdyż gospodarka 

nierejestrowana, zaniżanie przychodów przez przedsiębiorstwa, wyłudzanie nienależnych 

zwrotów powodują utratę przez budżet ogromnych kwot i podstawowego źródła dochodu 

z podatku od towarów i usług. Jednocześnie podatki, a dokładnie ich wysokość, wpływają na 

skalę szarej strefy i tendencje do ukrywania dochodów zarówno przez przedsiębiorców 

obarczonych wieloma rodzajami podatków (w Polsce podatek dochodowy oraz VAT),  

jak i pracowników (podatek dochodowy)5.  

Przedstawiając powyższe uwarunkowania, celem niniejszej publikacji jest 

zaprezentowanie skali zjawiska szarej strefy w Polsce i w pozostałych krajach Unii 

Europejskiej oraz omówienie sposobów ograniczania tego niekorzystnego zjawiska.  

Analizie poddany został także system podatkowy w krajach UE. Zaprezentowana została 

wielkość szarej strefy w Polsce w latach 2004–2015 w porównaniu do średniego poziomu 

wszystkich pozostałych krajów UE.  

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW PODATKOWYCH W KRAJACH UE  

Systemy podatkowe w państwach Unii Europejskiej są zróżnicowane, przez wiele wieków 

bowiem rozwijały się odrębnie i niezależnie. W Traktacie o UE6, inicjującym powstanie 

wspólnego rynku, założono, iż do osiągnięcia tego stanu wystarczy harmonizacja podatków 

pośrednich, które uważano za główną barierę swobodnego przepływu towarów i usług. 

Harmonizacja oraz zmiany w sposobie poboru tego podatku wymogły na poszczególnych 

państwach przeobrażenie ich systemów podatkowych w celu eliminacji dodatkowych kosztów 

w wymianie wewnątrz Wspólnoty oraz w relacjach z państwami trzecimi. 

Osiąganie zbieżnych celów gospodarczych odbywa się za pomocą różnych konstrukcji 

podatkowych – przykładem tego są państwa UE, a dotyczy to przede wszystkim konstrukcji 

stawek. Obecnie we wszystkich państwach UE funkcjonują podobne systemy podatkowe. 

Do cech wspólnych należy7: 

− uznanie, iż nadrzędnym celem podatków jest zapewnienie określonych 

przychodów do budżetu, 

− traktowanie podatków jako instrumentu polityki społeczno-gospodarczej państwa, 

realizującej również cele pozafiskalne, 

− konstrukcja podatków dążąca do urzeczywistnienia zasady sprawiedliwości 

opodatkowania, 

− wielowymiarowość i złożoność konstrukcji podatków. 

                                                      
5  F. Schneider, Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries 

from 2003 to 2015: Different Developments, Linz 2015 s. 1. 
6  Traktat o UE (Dz.U. UE 2016, C 202, s. 1).  
7  D. Skrok, Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej, „International Journal of Management and 

Economics” 2007, nr 22.  
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W systemach podatkowych państw unijnych podstawą są podatki obciążające konsumpcję 

oraz osiąganie dochodu. Inne podatki mają wartość uzupełniającą8. Pośród podatków 

konsumpcyjnych, czyli obrotowych, w każdym państwie członkowskim występuje podatek VAT 

(od wartości dodanej) oraz podatek akcyzowy. Opodatkowanie dochodów odbywa się zgodnie 

z założeniami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spółek. Struktura 

podatku VAT jest we wszystkich państwach podobna ze względu na jego daleko posuniętą 

harmonizację w UE. Wśród pozostałych podatków często występują różnice, przede wszystkim 

w kwestii kultury podatkowej oraz  wielkości wpływów z podatków do budżetu. W 2015 r. 

wpływy z podatków w całej UE wyniosły średnio 38,7% przychodów do budżetów państw 

członkowskich – były one stosunkowo wysokie w porównaniu z innymi gospodarkami państw 

wysoko rozwiniętych – około 12 p.p. więcej względem USA i 7 p.p. względem Japonii 

(w 2014 r.), były one także wyższe od poziomu przychodów do budżetu Nowej Zelandii, 

Kanady, Australii i Korei Południowej9. Podatki dochodowe w poszczególnych państwach 

wykazują sporo podobieństw, przede wszystkim w kwestii ustawowego pojęcia dochodu, ale 

katalog źródeł dochodu jest już zróżnicowany, co wynika z wielorakiego traktowania źródeł 

dochodu, a także metod określania wysokości dochodu i podatku (w przypadku osób prawnych 

zysku bilansowego). Różnice podatkowe występują przede wszystkim w związku z podstawą 

opodatkowania oraz ustalonymi stawkami podatkowymi10.  

Podatek dochodowy od osób fizycznych w państwach UE to podatek: osobisty, 

zindywidualizowany, dopasowany do możliwości płatniczych podatnika i jego sytuacji osobistej. 

Opodatkowany zostaje cały dochód po potrąceniu kosztów. Ustawodawstwo wyróżnia11: 
− obowiązek nieograniczony (odnosi się do osób mających źródło dochodu bądź 

mieszkających w kraju), 
− obowiązek ograniczony (odnosi się do osób niemających miejsca zamieszkania na 

terytorium państwa). 

Powszechnie w krajach UE stosuje się zależność aspektów socjalnych przy ustalaniu 

wysokości podatku oraz minimum wolne od opodatkowania. 

Osoby prawne podlegają podatkowi od spółek – reguły są takie same jak w przypadku osób 

fizycznych. W przypadku konstrukcji podstawy opodatkowania, w poszczególnych państwach 

praktykuje się wiele rozwiązań, odzwierciedlających tradycje narodowe oraz założenia polityki 

społecznej. Różnice widoczne są głównie na poziomie sposobu ustalania podstawowych 

wielkości w kosztach uzyskania przychodu, ale różnorodność występuje także w: 
− rodzaju i zakresie ulg przyznawanych w związku z inwestycjami, a także miejscem 

prowadzenia działalności, 
− sposobie rozliczania strat. 

                                                      
8  K. Wach, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 56. 
9  Taxation Trends in the European Union 2017, Office of the European Union, Luksemburg 2017, s. 16. 
10  R. Wolański, System…, s. 332. 
11  K. Wach, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Kraków 2006, s. 5657. 
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W każdym państwie zwraca się uwagę na działania pobudzające aktywność gospodarczą 

i zmniejszające bezrobocie – różne są natomiast konkretne narzędzia służące realizacji tych 

celów. W większości państw UE obowiązują stawki progresywne podatku dochodowego – 

skala progresji poszczególnych stawek oraz wysokość potrącenia są bardzo zróżnicowane. 

Podatek liniowy od osób fizycznych obowiązuje w: Bułgarii, Czechach, Estonii, na Litwie, 

Łotwie, w Rumunii i na Węgrzech (ale nawet w tych państwach obowiązuje pewna 

progresywność spowodowana kwotą wolną od podatku oraz ulgami rodzinnymi)12. Rozpiętość 

stawek jest bardzo szeroka, od 5,5% we Francji do 37% w Holandii (stawki najniższe) oraz od 

10% w Bułgarii do 55% w Szwecji (stawki najwyższe). W przypadku osób prawnych 

opodatkowanie jest liniowe, przy czym kilka krajów praktykuje progresywne stawki 

zredukowane. W tej kwestii również widoczne jest duże zróżnicowanie: od 10% na Cyprze  

i w Bułgarii do 35% na Malcie. Rozbieżność opodatkowania przedsiębiorstw wpływa na 

poziom konkurencyjności i często zaburza pozycję na rynku. Pamiętać należy, iż są to stawki 

nominalne, a nie realne (realne zawierają w sobie obniżenie stawek o kwotę wolną od podatku, 

różnego rodzaju odliczenia o charakterze społecznym)13. 

Choć podatki w UE różnią się, łączy je wspólna koncepcja podatku dochodowego,  

w myśl której pełni on oprócz funkcji fiskalnej również funkcje socjalne (różnego rodzaju ulgi  

i odliczenia o charakterze socjalnym dostępne dla podatników w każdym państwie 

członkowskim). Bardziej zróżnicowane są konstrukcje podatków dochodowych od spółek 

(CIT), dotyczące m.in. formy podatku, przedmiotu opodatkowania oraz wysokości stawek. 

Cechą wspólną jest natomiast stosowanie ulg i zachęt inwestycyjnych, których ilość OECD 

szacuje na ok. 800 w programach rozwojowych14.   

W przypadku podatków obrotowych, podobna jest konstrukcja podatku VAT w całej 

Unii – jest on w wysokim stopniu zharmonizowany, jednakże nie identyczny. Państwa 

członkowskie mogą stosować dowolne rozwiązania, jednakże muszą one prowadzić do 

realizacji określonych celów. Ponadto niektóre elementy struktury tegoż podatku nie zostały 

jeszcze ujednolicone. Istnieją różne stawki VAT, stosowane zależnie od danego produktu bądź 

usługi. Stawki podstawowe VAT (istnieje domniemanie stawki podstawowej) w 2018 r. 

wahały się od 17% w Luksemburgu do 27% na Węgrzech (stawka podstawowa nie może być 

niższa niż 15%)15. Wysokość stawek podstawowych i różnice między państwami wpływają na 

cenę towaru/usługi i mogą prowadzić do większych zakupów towarów/usług w państwach 

o niższej stawce16. Maksymalnie dwie stawki mogą być obniżone, dodatkowo mogą się 

odnosić jedynie do ograniczonej liczby towarów i usług i zazwyczaj nie mogą wynosić mniej 

niż 5%. Stawki obniżone wahają się od 5% do 18%, zależnie od tego, czego dotyczą (zaliczają 

                                                      
12  Podatek dochodowy od osób fizycznych w Unii Europejskiej, PwC Polska 2016, s. 13. 
13  R. Wolański, System…, op. cit. s. 336. 
14  L. Bylicki, Polski…, op. cit. s. 305. 
15  https://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/vat-rates/index_pl.htm [dostęp:16.04.2018]. 
16  R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Warszawa 2016., s. 338. 
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się do nich m.in. art. żywnościowe, farmaceutyczne, sprzęt medyczny, książki, czasopisma, 

usługi kulturalne i pasażerskie, mieszkaniowe, sportowe, zaopatrzeniowe)17. W niektórych 

krajach możliwe jest wprowadzenie stawek specjalnych18:  
− stawki super obniżonej (poniżej 5%) – stosowanej w Hiszpanii, Francji, Irlandii, 

Luksemburgu i we Włoszech19, 
− stawki zerowej (całkowite zwolnienie od podatku VAT) – w tym przypadku kupujący 

nie płaci podatku, ale sprzedawca i tak uzyskuje prawo do odliczenia VAT, który 
zapłacił podczas zakupów bezpośrednio związanych ze sprzedażą bądź usługami; 
stawki te są zabronione w obrocie wewnętrznym, ale kilka państw je stosuje 
w stosunku do konkretnych towarów; stawka zerowa jest stosowana przy eksporcie, 

− stawki pośredniej (nie niższe niż 12%, jeśli były już stosowane przed 1993 r.) – mają 
zastosowanie wobec towarów i usług nie kwalifikujących się do stawki obniżonej; były 
one rozwiązaniem tymczasowym, ułatwiającym zniesienie odstępstw od zasad po 
1 stycznia 1993 r. wraz z wejściem w życie jednolitego rynku. 

W przypadku podatku VAT powszechne są zwolnienia podmiotowe – w poszczególnych 

państwach obowiązują różne maksymalne limity obrotów uprawniających do zwolnień 

podmiotowych. Zwolnienia podmiotowe dotyczą małych firm, działających na niewielką skalę 

– stosowanie wobec nich stawek ogólnych mogłoby przyczynić się do upadku małej 

przedsiębiorczości. W kwietniu 2017 r. limit dla małych przedsiębiorstw wynosił od 3.168 

euro w Szwecji do 97.808 euro w Wielkiej Brytanii. W Hiszpanii i Holandii nie obowiązywały 

takie zwolnienia20. Dodatkowo małe firmy, które nie osiągają określonego progu dochodów, 

mogą korzystać ze stopniowego obniżania podatku – ulga zmniejsza się wraz ze wzrostem 

sprzedaży. Do tej pory tylko kilka państw wprowadziło ją do swojego systemu podatkowego. 

Zarówno stopniowego obniżania podatku, jak i zwolnień VAT dla małych przedsiębiorstw nie 

stosuje się, jeśli21: 
− sprzedaży dokonują firmy mające siedzibę w innych państwach członkowskich, 
− działalność gospodarcza jest prowadzona okazjonalnie, 
− dokonana została zwolniona od podatku sprzedaż nowych pojazdów do innych 

państw członkowskich. 

Duże znaczenie w Unii przypisywane jest podatkowi akcyzowemu, który w państwach 

UE nakładany jest na ściśle określone towary. Prawodawstwo w zakresie podatku akcyzowego 

wynika w dużej mierze z wprowadzenia jednolitego rynku w 1993 r., kiedy zniesiono kontrole 

podatkowe na granicach i niezbędne stały się nowe zasady, zabiegające zakłóceniu wolnego 

rynku oraz ułatwiające handel transgraniczny niektórymi towarami. Przyjęte wtedy 

                                                      
17  https://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/vat-rates/index_pl.htm [dostęp:16.04.2018] 
18  J. Szołno-Koguc, Problemy harmonizacji podatkowej w krajach Unii Europejskiej, „Annales Universitatis 

Mariae Curie Skłodowska” 2008, nr 42, s. 257–258. 
19  VAT rates applied In the Member States of the European Union, European Commission 2018, s. 3. 
20  https://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/exemptions/index_pl.htm [dostęp 17.04.2018]. 
21  H. Dzwonkowski, Prawo podatkowe, Warszawa 2012, s. 7–8.  
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prawodawstwo miało zapewnić, iż podatki akcyzowe dla pewnych towarów będą stosowane 

dla tych samych produktów i w ten sam sposób na jednolitym rynku.  

Do towarów podlegających akcyzie w UE należą wyroby zharmonizowane: alkohol 

i napoje alkoholowe, energia elektryczna i produkty energetyczne oraz wyroby tytoniowe, ale 

mogą nim być objęte także np. kawa, herbata, opakowania z tworzyw sztucznych, napoje, 

sprzęt elektroniczny. Obowiązek opodatkowania trzech wymienionych na początku typów 

produktów jest obowiązkowy we wszystkich państwach UE i wynika z zapisów stosownych 

dyrektyw. W niektórych państwach podatek akcyzowy jest stosowany w niewielkim zakresie, 

np. we Francji, Włoszech, Niemczech, w Luksemburgu; w niektórych objęta jest nim znacznie 

większa grupa towarów. np. w Finlandii, Danii czy Szwecji. Stawki podatku akcyzowego nie 

są jednakowe we wszystkich krajach Unii – w przypadku towarów zharmonizowanych 

obowiązujące są stawki minimalne, ale niektóre państwa mają prawo do stosowania niższych 

stawek, a nawet stawek zerowych22. Akcyza i jej wysokość są ściśle związane z tradycją oraz 

modelem konsumpcyjnym w danym państwie23. 

Niemal 90% wszystkich wpływów podatkowych w UE stanowią wpływy z podatku: 

VAT, dochodowego od osób fizycznych i spółek oraz podatku akcyzowego. Największe 

wpływy z podatku VAT otrzymują budżety państw, które do UE weszły dopiero w XXI w. 

(Bułgaria, Estonia, Litwa, Rumunia, Węgry), zaś największe z podatków dochodowych kraje 

„starej Unii” (Belgia, Luksemburg, Niemcy, Holandia). Konstrukcja tych dwóch podatków jest 

tym samym zależna od poziomu rozwoju gospodarczego – im kraj zamożniejszy i bardziej 

rozwinięty gospodarczo, tym wyższe dochody z podatku dochodowego on notuje. Na tej 

podstawie można podzielić państwa członkowskie na trzy grupy24: 
− państwa z przewagą wpływów z podatku dochodowego (nie uwzględniając składek 

na ubezpieczenie społeczne), 
− państwa z przewagą wpływów z podatku VAT, 
− państwa o zbliżonych wpływach z podatku dochodowego i obrotowego (nie 

uwzględniając składek na ubezpieczenie społeczne). 

We wszystkich krajach z wyjątkiem Danii, integralną częścią podatku dochodowego jest 

ubezpieczenie społeczne.  

Należy dodać, iż w każdym państwie unijnym występują (oprócz wymienionych wyżej 

podatków dochodowego i obrotowego) także podatki majątkowe (przede wszystkim podatek 

od spadków i darowizn oraz katastralny) oraz różnego typu podatki lokalne, będące źródłem 

dochodów samorządu lokalnego (podatki przychodowe i majątkowe)25.  

                                                      
22  R. Wolański, System…, op. cit. s. 340. 
23  L. Bylicki, Polski system podatkowy – zagadnienia ogólne, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku” 2016, 

t. XXIII, s. 289, L. Bylicki, s. 307. 
24  Skrok D., Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej, „International Journal of Management and 

Economics” 22(2007), s. 133–134.  
25  R. Wolański, System…, op. cit. s. 331. 
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SZARA STREFA A PODATKI  

Szarą strefą najogólniej nazywa się ugruntowaną praktykę unikania regulacji dotyczących 
życia społecznego, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, zasad zatrudniania, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów handlowych, sanitarnych i przeciwpożarowych,  
ale pojęcie to charakteryzuje się dużą niejednoznacznością, widoczną w definicjach 
ekonomistów26. Jednym z najsłynniejszych badaczy szarej strefy jest S. Schneider, definiujący 
szarą strefę jako działania gospodarcze, które tworzą oficjalne bądź minimum obserwowalne 
PKB, ale jednocześnie pozostają bezpośrednio niezarejestrowane. Na szarą strefę z poziomu 
podatków składają się te działania gospodarcze tworzące wartość dodaną, które powinny być 
uwzględnione w dochodzie narodowym, a nie są zgłoszone organom podatkowym 
(unreportedeconomy)27. Podkreśla się, iż bez względu na jej rozmiar, ma ona głównie 
destrukcyjny wpływ na gospodarkę.  

Szara strefa jest ściśle związana z przepisami prawa podatkowego, gdyż gospodarka 
nierejestrowana, zaniżanie przychodów przez przedsiębiorstwa, wyłudzanie nienależnych 
zwrotów powodują utratę przez budżet ogromnych kwot i podstawowego źródła dochodu  
z podatku od towarów i usług. Jednocześnie podatki, a dokładnie ich wysokość, wpływają na 
skalę szarej strefy i tendencje do ukrywania dochodów zarówno przez przedsiębiorców 
obarczonych wieloma rodzajami podatków (w Polsce podatek dochodowy oraz VAT),  
jak i pracowników (podatek dochodowy)28.  

Bardzo duże znaczenie gospodarcze ma przede wszystkim: 
− niepobrany podatek VAT – brak powstaje w sytuacji, gdy przedsiębiorca sprzedaje 

towar/usługę poza systemem, 
− proceder wyłudzania VAT (według analityków przyczyną straty ok. 40% podatku jest 

szara strefa, 30% zaś podatnicy, wykorzystujący faktury w niedozwolony sposób)29, 
− obecność nieuczciwej konkurencji (przedsiębiorstwa działające legalnie mają 

wyższe koszty ze względu na płacone podatki – legalne i nieukrywające dochodów 
firmy mają mniejszą szansę na rozwój oraz utrzymanie się na rynku), 

− zwiększanie stopy procentowej w warunkach niższej ściągalności podatków. 
Szara strefa ma jednakże pozytywny skutek w aspekcie opodatkowania. Najważniejszą  

i często jedyną korzyścią jest zwiększenie popytu konsumpcyjnego dzięki zatrudnionym 
w szarej strefie, co pośrednio przyczynia się do zwiększenia wpływów budżetowych z tytułu 
podatku VAT30.  

                                                      
26  D. Pauch, Zjawisko szarej strefy w gospodarce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, 

t. 1, nr 76, s. 247. 
27   B.S. Frei, F. Schneider, Informal and Underground Economy,” University of Linz Working Papers” 2000, 

no. 10, s. 3. 
28  G. Gołębiowski, Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej, „Współczesna Ekonomia” 

2007, nr 1, s. 19.  
29  M. Szulc, Szara strefa pożera miliardy z VAT, http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/964593,szara-strefa-

vat-wyludzanie-nienaleznych-zwrotow.html [dostęp 9.12.2017]. 
30  D. Pauch, Zjawisko… op. cit. s. 249. 
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Wpływ szarej strefy na podatki oraz zależność odwrotna: wpływ podatków na rozmiar 

i charakter szarej strefy są oczywiste i podkreślane przez wszystkich analityków. Do sposobów 

radzenia sobie z tym problemem w aspekcie podatkowym (głównie poprzez poprawę 

ściągalności podatków) należą m.in.: 
− wprowadzenie płatności elektronicznych w rozliczeniach podatkowych (Wielka 

Brytania, Singapur), 
− wprowadzenie ulg podatkowych dla płatności bezgotówkowych przy obowiązku 

płatności elektronicznych pow. 1 tys. euro (Włochy, Hiszpania. Grecja), 
− wprowadzenie obowiązku zgłaszania przez banki transakcji w punktach handlowo-

usługowych (Portugalia), 
− wprowadzenie ulg podatkowych przy płatnościach detalicznych przy użyciu kart 

płatniczych (Kolumbia, Argentyna), 
− możliwość odpisu podatku VAT w przypadku kart płatniczych również przez 

obywatela (Korea Południowa), 

W Polsce poprawa ściągalności realizowana jest poprzez31: 
− rozwiązania materialno-prawne: 

• obowiązek płatności bezgotówkowych realizowany od 15 tys. zł, 
• wspieranie prawidłowego poboru podatku (stosowanie odwróconego podatku 

VAT, mechanizmu podzielonych płatności (splitpayment), utworzenie bazy 
danych kontrolującej rozliczenia VAT, wprowadzenie hurtowni danych VAT), 

• wprowadzenie systemu elektronicznych kas fiskalnych online, 
• loterie paragonowe. 

− rozwiązania organizacyjne: 
• poprawa skuteczności instrumentów analitycznych administracji podatkowej, 
• harmonizacja działań organów, instytucji i służb zajmujących się walką 

z procederem unikania płacenia podatku, 
• promowanie płatności bezgotówkowych, od których odprowadzany jest 

podatek. 

Jak wskazują niektórzy ekonomiści, mimo działań nakierowanych na zwalczanie szarej 

strefy, nie istnieje taki poziom podatków, przy którym działalność w legalnej gospodarce 

byłaby atrakcyjniejsza niż gospodarce nieobserwowalnej. Kwestia ta dotyczy jednakże głównie 

przedsiębiorstw już działających w szarej strefie i niechętnych do obniżania dochodów oraz 

pracowników decydujących się na większy zarobek bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Większe możliwości ma państwo w stosunku do przedsiębiorstw dopiero wchodzących na 

rynek oraz obywateli podejmujących pierwszą pracę. Pierwszym z oczekiwanych społecznie 

rozwiązań zawsze jest obniżenie podatków (przede wszystkim VAT), bowiem wysokie 

podatki prowadzą do chęci uniknięcia ich płacenia, to z kolei powoduje zmniejszone wpływy 

                                                      
31  J. Fundowicz, K. Łapiński, M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz, Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku, 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2016. 
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budżetowe i konieczność dalszego podnoszenia stawek w celu zapełnienia luki budżetowej. 

Przedsiębiorcy płacący podatki stoją na gorszej pozycji, stają się mniej konkurencyjni i albo 

upadają, albo zaczynają ukrywać dochody przed administracją podatkową. 

UNIKANIE OPODATKOWANIA – SZARA STREFA W POLSCE NA TLE UE  

Jednym ze stymulatorów szarej strefy są podatki, a dokładnie ich poziom, który sprawia, iż 

oddawanie państwu dużej części dochodów jest nieatrakcyjne i groźne, gdyż w przypadku 

niskich dochodów podatki pochłaniają dużą część pensji bądź przychodów firmy, a pozostała 

kwota nie wystarcza na utrzymanie i rozwój. Szczególnie sektor MŚP jest narażony na 

negatywne oddziaływanie podatków i to on szczególnie kieruje się ku szarej strefie w celu 

zapewnienia sobie konkurencyjności na rynku.  

Zjawisko szarej strefy jest charakterystyczne dla wszystkich gospodarek, jedyne, co je 

różni, to jego skala. Wspomniany w artykule prof. F. Schneider od wielu lat zajmuje się 

problemem szarej strefy, wykorzystując przy tym dostępne badania, takie jak dane 

makroekonomiczne i badania ankietowe, które zostają następnie poddane analizie za pomocą 

modelu MIMIC wpływu czynników makroekonomicznych, podatków bezpośrednich, 

obciążenia składkami na ubezpieczenie społeczne, wolności gospodarczej i jakości regulacji32. 

Wielkość szarej strefy w Polsce w 2015 r. była na wysokim poziomie – ponad 23% PKB. 

Wielkość ta przewyższała średnią wszystkich krajów wchodzących w skład UE (rys. 1.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wielkość szarej strefy w Polsce  
w porównaniu do średniej UE w latach 2004–2015 (% PKB) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Schneider F., Size and Development of the Shadow Economy of 31 European  
and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments, Linz 2015, s. 1. 

                                                      
32  F. Schneider, Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries 

from 2003 to 2015: Different Developments, Linz 2015, s. 1. 
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W latach 2011-2015 wystąpiła tendencja spadkowa w wielkości szarej strefy w Polsce 

i w UE (rys. 2.)  

 
 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Zmiany w wielkości szarej strefy w Polsce na tle UE  
w latach 2011-2015 w ujęciu F. Schneidera 

Źródło: F. Schneider, Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries  
from 2003 to 2015: Different Developments, s. 6. 

Od momentu wejścia Polski do UE, wielkość szarej strefy w Polsce zmniejszyła się 

z 27,4% do 23,3% (o 4,1%). W tym samym czasie wielkość szarej strefy w UE zmniejszyła się 

z 22,3% do 18,3% (o 4%). Problem szarej strefy w najmniejszym stopniu dotyczy krajów 

„starej Unii”, takich jak Luksemburg, Austria czy Holandia, największy jest w państwach, 

które do Unii weszły podczas trzech ostatnich rozszerzeń, tzn. w Polsce, Bułgarii, Rumunii, 

Chorwacji, Estonii, na Litwie, Cyprze, Łotwie, Malcie33 (rys. 3.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Wielkość szarej strefy krajów UE w 2015 r. (w % PKB) 
Źródło: F. Schneider, Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 

2003 to 2015: Different Developments, s. 6. 

                                                      
33  F. Schneider, Size…, op. cit. s. 4. 
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PODSUMOWANIE  

W latach 2004–2015 zmiany w wielkości szarej strefy w Polsce następowały w tym samym 

tempie, co w całej UE. Pomimo tendencji spadkowej nadal wielkość szarej strefy w Polsce 

pozostaje na wysokim poziomie ponad 23% PKB. Szarą strefę można zmniejszyć 

wprowadzając sprawdzone w innych krajach rozwiązania systemowe w zakresie 

funkcjonowania systemu podatkowego. Nie istnieje jednakże taki poziom podatków, przy 

którym legalna gospodarka byłaby atrakcyjniejsza, kwestią, nad którą należy pracować, jest 

więc raczej problem moralności podatkowej. Mimo iż w Polsce podatki bezpośrednie są niższe 

niż przeciętne w UE, podatnicy niechętnie dzielą się z fiskusem częścią swych dochodów, 

generując tym samym wyższy poziom szarej strefy i zmniejszając wpływy z podatków do 

budżetu. W konsekwencji państwo rekompensuje braki w budżecie wpływami z podatków 

pośrednich. 
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SYSTEM PODATKOWY A SZARA STREFA  
W GOSPODARCE POLSKI I UE  

 
 

Streszczenie 
Celem artykułu jest ocena niekorzystnego dla gospodarki zjawiska jakim jest szara strefa 
w Polsce w odniesieniu do rozmiarów tego zjawiska w UE. Szara strefa ściśle związana jest 
z przepisami prawa podatkowego i stanowi gospodarkę nierejestrowaną poprzez zaniżanie 
przychodów przez przedsiębiorstwa, wyłudzanie nienależnych zwrotów podatków 
powodujących utratę wpływów przez budżet państwa. Artykuł prezentuje rozmiary szarej 
strefy w Polsce na tle krajów UE, zawiera charakterystykę systemu podatkowego Polski i jego 
harmonizację z prawem UE.  
 Słowa kluczowe: system podatkowy, szara strefa, państwa Unii Europejskiej.  

 

 

 

TAX SYSTEM VS A GREY AREA 
IN THE ECONOMY OF POLAND AND OF THE EU 

 
 

Abstract 
The aim of this paper is to assess a phenomenon that has an adverse effect for the economy, 
namely the grey area in Poland compared to this phenomenon in the EU. The grey area is 
strictly connected with the regulations of the tax law and it is an unregistered economy, it takes 
the form of underestimating revenues by enterprises, obtaining undue tax refunds resulting in 
the loss of proceeds by the state budget. The paper presents the grey area in Poland compared 
to the one in other EU states. It shows the characteristics of the tax system in Poland and its 
harmonization with the EU law.  
 Keywords: tax system, grey area, UE states.  
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GOSPODARKA BEZ SEKTORA FINANSOWEGO  
 – IMPLIKACJE DLA TEORII 

 

 

WSTĘP 

W centrum zainteresowania teorii głównego nurtu, zarówno jej gałęzi klasycznej 

i neoklasycznej, jak i keynesowskiej, znajduje się problem cen i równowagi rynkowej. Z tego 

punktu widzenia są też prowadzone dyskusje dotyczące funkcji pieniądza i jego roli 

w procesach gospodarczych. Uważa się przy tym, że zarówno pieniądz, jak i wszelkie 

instytucje pieniężne są czymś zasadniczo odmiennym od pozostałych towarów i instytucji, 

wskutek czego wnioski z analizy mechanizmów gospodarki bezpieniężnej nie mają 

zastosowania do gospodarki pieniężnej (np. Mises 2007, s. 175, Hoover 1988, s. 150).  

Zasadność takiego podejścia zdają się podważać teoretycy tzw. Nowej Ekonomii 

Monetarnej (New MonetaryEconomics – NME). Usiłują oni rozwijać teorię pieniądza na bazie 

podejścia Hicksa z 1935 roku, stosując jego standardowy model analizy równowagi rynkowej. 

Kierunek ten zainaugurował F. Black (1970), ale najczęściej cytowanym tekstem z tej 

dziedziny jest artykuł E. Famy (1980), w którym autor dowodzi, iż sprowadzenie pieniądza 

wyłącznie do roli jednostki rozrachunkowej sprawia, że problem ustalania cen w gospodarce 

z pieniądzem i bankami nie różni się niczym od walrasowskiego systemu gospodarki 

bezpieniężnej. W tym samym nurcie utrzymują się m.in. Greenfield i Yeager (1983) oraz 

Lucas (1984).  

W kierunku podobnym do NMEzmierzają zwolennicy tzw. Obiegowej Teorii Pieniądza 

(Monetary Cirquit Theory – MCT), (zob. m.in. Schmitt 1972, Cencini 1995, Parquez 

i Seccareccia 2000, Bossone 2003, Lavoie 2003). Autorzy ci rozważają mechanizm działania 

gospodarki z pieniądzem w postaci dwustronnych zapisów księgowych, który wprowadzany 

jest do gospodarki w sferze produkcji poprzez wypłatę wynagrodzeń. Także tutaj pieniądz jest 

sprowadzany tylko do numerycznej formy zapisu księgowego i podejmowane są próby analizy 

mechanizmu jego oddziaływania na produkcję i dochody.  
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Cechą wspólną obydwu (NME i MCT) przedstawionych tu skrótowo podejść jest próba 

stworzenia teorii niematerialnego pieniądza kredytowego (względnie clearingowego systemu 

rozliczeń bez pieniądza-pośrednika) w ramach klasycznego paradygmatu ekonomii 

politycznej, czyli paradygmatu odnoszącego się do teorii cen z wiodącą rolą państwa 

w systemie gospodarczym. Z tej samej perspektywy prowadzona jest krytyka proponowanych 

rozwiązań i wytykane są ich teoretyczne i praktyczne niedostatki i błędy logiczne.  

Na przykład K. Hoover (1988), odnosząc się do tekstu E. Famy, wykazuje liczne – jego 

zdaniem – błędy w rozumowaniu. W konkluzji zaś autor ten stwierdza (Hoover 1988, s. 165, 

tłumaczenie własne): „(…) system finansowy bez ostatecznego dobra służącego jako środek 

wymiany jest niespójny. Jest tak dlatego, że w świecie nie-walrasowskim ludzie mają 

preferencje nie tylko w kwestii konsumpcji finalnej, ale także w sprawie wyboru aktywu do 

rozliczenia swoich niezbilansowanych czasowo pozycji (…) Każdy system, który posiada takie 

dobro, niezależnie od tego, czy jest ono używane bezpośrednio w transakcjach, czy nie, staje 

się systemem zmonetyzowanym. A w każdym systemie zmonetyzowanym wielkość i struktura 

aktywów finansowych, szczególnie tych, które są używane w transakcjach [w roli instrumentu 

rozliczeń] będzie oddziaływać na ceny w stanie równowagi. [Z tego powodu] teoremat 

rozdzielenia (separationtheorem1) Famy jest fałszywy.” 

Mimo krytyki, NME znajduje kontynuatorów. Największy rozgłos zyskał na przełomie 

XX i XXI w. M. Woodford, który w kolejnych swoich pracach (1997, 2000, 2003, 2006) 

rozwijał matematyczny model gospodarki bezpieniężnej (cashless economy). W modelu tym 

podmioty nie potrzebują pieniądza dla celów rozliczeniowych ze względu na brak ryzyka 

rozliczenia transakcji. McCallum (1985, 2003, s. 1-2) określił taki system mianem systemu 

wymiany księgowej (anaccounting system of exchange), stwierdzając ostatecznie, że jest on 

właściwie bardziej rozwiniętą formą barteru. Warto jednak dodać, że w systemie tym istnieją 

różne instrumenty finansowe tworzone przez podmiot niebiorący bezpośredniego udziału 

w transakcji (instytucje finansowe, względnie państwo), takie jak dług, czy jakaś forma 

pieniądza fiducjarnego (fiat money), która pełni funkcję jednostki rozrachunkowej, ale i środka 

transferu majątku pomiędzy podmiotami.  

Podejście Woodforda znalazło praktyczne zastosowanie w polityce monetarnej wielu 

wysoko rozwiniętych państw zachodnich w postaci tzw. Quantitative Easings (QE) – 

eksperymentu polegającego na ciągłym „dosypywaniu” przez państwo pieniądza do 

gospodarki w celu przezwyciężenia skutków ostatniego kryzysu finansowego lat 2007–2010, 

przy równoczesnym utrzymywaniu niskiego poziomu oficjalnych stóp procentowych. 

Nie znaczy to, że wszyscy zgadzają się z wnioskami, jakie płyną z modelu Woodforda. 

Jednym z autorów ostro krytykujących stanowisko Woodforda jest C. Rogers (2004–5), który 

wytyka mu powielanie błędu popełnianego już w przeszłości przez Patinkina (1965), Clowera 

                                                      
1  Chodzi o tezę Famy, iż usługi rozliczeniowe banków są niezależne od struktury ich portfela aktywów. 
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(1967) i Lucasa (1980). Zdaniem Rogersa, błędem tym jest tzw. właściwość Hahna (Rogers 

2005, s. 3). Właściwość ta pojawia się wtedy, gdy do niemonetarnego modelu wymiany typu 

Walrasa, względnie Arrowa-Debreu, zostają wprowadzone niektóre lub wszystkie funkcje 

pieniądza, kredytu, względnie długu. W takim wypadku bowiem – zdaniem Hahna – nie 

pojawia się w kwestii równowagi w modelu monetarnym nic, czego nie można by  

o równowadze powiedzieć na podstawie niemonetarnej wersji modelu. Takie modele 

gospodarki Hahn określa jako nieistotne [modele] gospodarki (inessencial economies).  

Przedstawiwszy w wielkim skrócie toczoną dyskusję, nie zamierzam zajmować w tej 

sprawie stanowiska. Moim celem jest bowiem przedstawienie propozycji podejścia do sprawy 

funkcjonowania gospodarki opartego na zupełnie innym paradygmacie. W paradygmacie 

głównego nurtu, podmioty gospodarcze można by w zasadzie uznać za niepotrzebne. Skoro 

w wielu modelach zakłada się, iż mają one stałe preferencje, nieograniczoną wiedzę, zawsze 

w taki sam sposób reagują na bodźce, to ich rolę równie dobrze mogłyby odgrywać androidy. 

Problem równowagi gospodarczej sprowadza się bowiem – w pewnym uproszczeniu – do 

tego, aby znaleźć taki system cen, przy którym podmioty te skonsumują (w szerokim 

znaczeniu) cały wytworzony w danym roku produkt, wydając na zakup wszystkie osiągnięte 

w tym czasie dochody (zob. np. Debreu 1987). Jeżeli coś z tych dochodów zostanie, staje się 

inwestycją na przyszłość.  

W niniejszym artykule rozważany jest model gospodarki oparty na paradygmacie,  

w którym centralne miejsce zajmuje osoba ludzka, jedyny autonomiczny podmiot  

w materialnym świecie ożywionym. Podmiot ten podejmuje działania określane jako 

działalność gospodarcza wyłącznie w celu zaspokajania swoich potrzeb, przy czym to on 

decyduje o tym, co jest, a co nie jest mu potrzebne teraz i w przyszłości. Podejmując 

jakiekolwiek decyzje, człowiek nie ma nigdy pewności ani co do tego, czy wybrany cel 

zostanie osiągnięty, ani czy wybierane środki są adekwatne do tego celu. Jedynymi 

przesłankami w takich decyzjach są jego odczucia, własna wiedza i zdobyte doświadczenie 

oraz nadzieja, że na drodze nie staną przeszkody, które uniemożliwią osiągnięcie założonego 

celu. W dowolnej chwili też podmiot ten może zmienić swoją decyzję, rezygnując 

z wytyczonego celu i wybierając inny. Nie zakłada się więc o osobie ludzkiej niczego, co 

mogłoby stanowić jakąkolwiek jej idealizację. Paradygmat ten i opartą na nim teorię określam 

mianem ekonomii personalistycznej. Zostawiając dokładną charakterystykę tego podejścia na 

inną okazję, chcę wyraźnie podkreślić, że snute tu rozważania nie mają wiele wspólnego 

z teorią ekonomii głównego nurtu, jakkolwiek – z oczywistych powodów – używane są tu te 

same lub pokrewne pojęcia i terminy i stosowana jest metoda analizy z wykorzystaniem 

uproszczonego, choć niesformalizowanego, modelu gospodarki z wykorzystaniem metody 

dedukcyjnej.  
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ZAŁOŻENIA MODELU 

Osoba ludzka, jedyny autonomiczny podmiot gospodarujący, świadomie i celowo przekształca 

swoje otoczenie naturalne w celu zaspokajania swoich potrzeb bieżących i przyszłych.  

W tym celu posługuje się tworzonymi przez siebie narzędziami i współdziała z innymi ludźmi. 

Jednym z przejawów takiego współdziałania jest tworzenie różnych organizacji i instytucji 

w różnych dziedzinach życia, w tym także tworzenie przedsiębiorstw, które są przedmiotem 

własności indywidualnej lub zbiorowej. Organizacje takie, bez względu na ich formę prawną, 

nie są podmiotami autonomicznymi, ponieważ są tworzone przez ludzi i mogą działać 

wyłącznie przez ludzi. 

Wychodząc z takich przesłanek, będziemy tu rozważać pewien abstrakcyjny model 

gospodarki globalnej, który działa na podstawie następujących założeń: 
− nie ma żadnych ograniczeń administracyjno-prawnych dla prowadzenia 

działalności produkcyjnej, handlowej bądź świadczenia usług niezależnie od formy 
organizacyjnej oraz od formy własności; 

− ceny dóbr i usług będących przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży są wyrażane 
w powszechnie uznawanych jednostkach pieniężnych; 

− nie ma podatków ani wydatków publicznych; 
− jedynym sposobem rozliczeń z tytułu transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług oraz 

z tytułu transferów pomiędzy podmiotami systemu jest obciążenie określoną kwotą 
rachunku płatnika i równoczesne uznanie tą samą kwotą rachunku sprzedawcy 
względnie beneficjenta transferu, a narzędziem uruchamiającym taki proces 
rozrachunku jest debetowa karta płatnicza; 

− wszystkie rachunki rozliczeniowe są prowadzone przez jednego agenta 
rozliczeniowego (globalny bank rozliczeniowy) – instytucję typu non profit, 
pokrywającą koszty działania z opłat za obsługę rozliczeń; jedynym zadaniem tej 
instytucji jest techniczna i ewidencyjno-księgowa obsługa systemu rozliczeń oraz 
zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa tego systemu; 

− w chwili otwarcia saldo każdego rachunku rozliczeniowego jest zerowe; 
− każda osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną ma prawo zadłużania się na 

swoim rachunku do wysokości posiadanego limitu, który jest przyznawany 
automatycznie na podstawie pewnych formalnych cech wyznaczających 
szacunkową indywidualną zdolność kredytową danej osoby; 

− wszelkie osoby prawne – w tym także agent rozliczeniowy – mogą obciążać swoje 
rachunki rozliczeniowe wyłącznie w ramach dodatniego salda na swoim rachunku; 

− niewyrównany za życia debet na rachunku rozliczeniowym danej osoby jest 
dziedziczony wraz z majątkiem zmarłego bez możliwości odrzucenia spadku; 

− system rozliczeniowy skutecznie uniemożliwia kradzież, wyłudzenie lub 
jakikolwiek sposób nielegalnego zdobycia środków pieniężnych na rachunku. 
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IMPLIKACJE ZAŁOŻEŃ 

Z założeń modelu wynika, że źródłem pierwszego (i każdego następnego) dochodu 

pieniężnego może być wyłącznie sprzedaż dowolnego dobra albo usługi2. Gdy transakcja 

dochodzi do skutku, rachunek sprzedawcy jest uznawany, a rachunek nabywcy – obciążany tą 

samą kwotą transakcji. W wyniku rozliczenia pierwszej transakcji na rachunku sprzedawcy 

pojawia się saldo dodatnie na kwotę zawartej transakcji, zaś na rachunku kupującego – równe 

wartościowo saldo ujemne. Ze względu na to, iż każdy dochód sprzedawcy jest wartościowo 

równy wydatkowi nabywcy, w każdym momencie sumie sald ujemnych na wszystkich 

rachunkach rozliczeniowych odpowiada dokładnie taka sama suma sald dodatnich. Suma sald 

wszystkich rachunków rozliczeniowych wynosi zatem zawsze zero.  

Zgodnie z założeniem, każda osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną może 

dokonywać zakupów niezależnie od salda swojego rachunku aż do momentu wyczerpania 

limitu zadłużenia na tym rachunku. Chcąc jednak dalej korzystać z wymiany rynkowej, musi 

najpóźniej wtedy zacząć osiągać dochody, sprzedając jakieś własne dobra albo świadcząc 

usługi. W przeciwnym razie osoba taka musi przejść na samowystarczalność w zaspokajaniu 

swoich potrzeb, albo „żyć na cudzy koszt”. Nie znaczy to jednak, że jest to wtedy jedyny 

skutek jej dotychczasowych zachowań. W takim wypadku pozostają bowiem nieuregulowane 

zobowiązania, które będą istnieć dotąd, aż zostaną wyrównane przez samego dłużnika 

względnie przez jego spadkobierców. 

Pozostawienie po sobie takiego „spadku” nie stanowi wprawdzie naruszenia zasad 

systemu rozliczeniowego, ale nie najlepiej świadczy o spadkodawcy. Jeżeli więc wykluczymy 

z rozważań zachowania patologiczne, które zawsze stanowią jedynie margines, to otrzymamy 

obraz gospodarki, w której każdy człowiek stara się na bieżąco osiągać dochody, sprzedając 

jakieś własne dobra bądź świadcząc odpłatnie usługi. Zgodnie z założeniami, każdy może to 

czynić jako właściciel lub współwłaściciel przedsiębiorstwa rolnego, produkcyjnego lub 

usługowego, wykonawca tzw. wolnego zawodu, albo jako pracownik najemny. Każdy z tych 

przypadków oznacza aktywne uczestnictwo w transakcjach rynkowych po stronie podaży 

określonych dóbr względnie usług. 

Abstrahując od szczegółów funkcjonowania rozważanego tu modelu gospodarki, już na 

podstawie znajomości założeń można wyprowadzić logiczny ciąg wniosków.  

 Po pierwsze, jedynym źródłem środków pieniężnych w postaci dodatniego salda na 

rachunku każdego podmiotu (osoby lub organizacji) jest dochód ze sprzedaży dóbr albo usług. 

Środki mogą się wprawdzie pojawić także w wyniku transferu (darowizny lub innej formy 

donacji), ale i wtedy ich źródłem jest istniejący lub przyszły dochód donora.  

Po drugie, ze względu na to, że każdy akt wymiany rynkowej jest dobrowolny, fakt 

dojścia transakcji do skutku dowodzi, że dochód uzyskany przez sprzedawcę jest pieniężnym 

                                                      
2  Mieszczą się w tym pojęciu także usługi świadczone przez pracowników najemnych. 
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ekwiwalentem sprzedanego dobra albo usługi. Zarówno sprzedawca, jak i kupujący uznali 

bowiem, że przedmiot zawartej transakcji miał dla nich taką właśnie wartość pieniężną.  

Po trzecie, osiągnięty dochód służy wyłącznie do finansowania zakupów dóbr albo usług; 

niewydany na ten cel z jakichkolwiek przyczyn przez właściciela może zostać wykorzystany 

przez obdarowanego lub spadkobiercę. Ostatecznym przeznaczeniem dochodu jest jego 

zamiana na dobra względnie usługi.  

Po czwarte, wydana na zakup kwota jest pieniężnym ekwiwalentem dobra albo usługi 

kupionej przez nabywcę. Znajdujemy tu więc potwierdzenie tzw. prawa rynków Saya, że za 

produkty kupowane na rynku płaci się produktami własnymi (Blaug 2000, s. 161). Logicznie 

uzasadniona staje się też teza, że wymiana rynkowa jest ekwiwalentna. Skoro więc za dobra 

własne otrzymuje się równe im pod względem pieniężnej wartości dobra należące do innej 

osoby, to – logicznie rzecz ujmując – efektem wymiany rynkowej nie może być przyrost 

majątku (bogactwa) w jakiejkolwiek postaci.  

CEL I ZASADY WYMIANY RYNKOWEJ, RZECZYWISTA ROLA 
PIENIĄDZA 

Skoro nie przyrost wartości jest celem wymiany, to należy poszukać innej przyczyny, dla 

której wolne i autonomiczne osoby wymieniają efekty własnego wysiłku na efekty wysiłku 

kogoś innego. Taką nieodparcie narzucającą się przyczyną jawi się chęć zaspokojenia własnej 

potrzeby mniejszym nakładem własnego wysiłku. Taka właśnie oszczędność nakładów, która 

staje się udziałem obu kontrahentów, jest motorem napędzającym wymianę rynkową. Ludzie 

kupują na rynku przeróżne dobra tylko dlatego, że gdyby chcieli je wytworzyć samodzielnie, 

musieliby włożyć w to o wiele więcej wysiłku niż jest to konieczne, aby zarobić potrzebną do 

kupna kwotę środków pieniężnych, wykonując swój zawód. Osiąganie założonego celu 

możliwie małym nakładem sił i środków jest przejawem elementarnej zasady racjonalności 

działania. W związku z tym, gdy istnieje alternatywa: rynek albo samowystarczalność, ludzie 

zazwyczaj wybierają zakup potrzebnych dóbr na rynku, uznając ten sposób za lepszy od 

alternatywy. Nie znaczy to wszak że, że ktoś inny nie może w tych samych okolicznościach 

postąpić odwrotnie.  

Do tych wniosków można dodać jeszcze jeden, bodaj najważniejszy z punktu widzenia 

celu tego artykułu. Dotyczy on pieniądza. Jak wynika z założeń oraz z opisu sposobu 

funkcjonowania, w rozważanym tu modelu nie występuje pieniądz w roli pośrednika wymiany. 

Transakcje pomiędzy uczestnikami rynku polegają wprawdzie na kupnie-sprzedaży dóbr  

i usługi zapłata odbywa się przez uznanie rachunku sprzedawcy i obciążenie rachunku 

nabywcy ustaloną kwotą jednostek pieniężnych, ale rozrachunek ten ma zupełnie inny 

charakter niż ten, z którym mamy do czynienia we współczesnych systemach pieniężnych. 

W tych systemach efektem transakcji jest zawsze transfer posiadanych przez nabywcę środków 

pieniężnych – własnych lub pożyczonych – na rachunek sprzedawcy, przy czym środki te 
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tworzone są zawsze przez trzeci podmiot, którym jest bank kreujący pieniądz w drodze 

kredytowej. Natomiast w naszym modelu „zapłata” polega jedynie na zmianie stanu należności 

i zobowiązań obu kontrahentów wyrażonych w jednostkach pieniężnych na ich rachunkach 

prowadzonych przez oficjalnego agenta rozliczeniowego. Agent ten pełni tu wyłącznie bierną 

funkcję ewidencyjną, rejestrując i uwierzytelniając zmiany stanów należności i zobowiązań 

uczestników transakcji rynkowych.  

Warto tu podkreślić, że przedmiotem tych należności i zobowiązań są w naszym modelu 

wyłącznie dobra i usługi. Posiadacz salda dodatniego ma zatem prawo do otrzymania 

dowolnych towarów na kwotę równą temu saldu, zaś posiadacz salda ujemnego – 

zobowiązanie do dostarczenia na rynek dowolnych towarów, których sprzedaż pozwoli 

zlikwidować istniejący debet. Ten system rozliczeń dowodzi więc w sposób bezsporny, 

że zasadą dobrowolnej wymiany rynkowej jest wzajemność i ekwiwalentność świadczeń. 

W prymitywnym systemie bezpośredniej wymiany barterowej wzajemność 

i ekwiwalentność wymiany jest zapewniona przez to, że obaj kontrahenci przekazują sobie 

wzajemnie i równocześnie dobra będące przedmiotem wymiany na uzgodnionych warunkach. 

Taka wymiana zachodzi więc między dwiema osobami w tym samym czasie i w tym samym 

miejscu. Żaden z kontrahentów nie ma więc wątpliwości co do tego, że dostaje to, co chciał. 

Natomiast równoczesności takiej nie ma w klasycznym systemie wymiany pieniężnej. Pełny 

cykl wymiany odbywa się w nim bowiem w dwóch fazach zachodzących w różnym czasie 

i w różnych miejscach, a udział w nich biorą trzy osoby. W pierwszej fazie sprzedawca (A) 

przekazuje kupującemu (B) to, co tamten może od razu wykorzystać do zaspokojenia swojej 

potrzeby, ale sam otrzymuje pieniądze, które do tego celu nie mogą zostać użyte. Sens takiej 

transakcji dla sprzedawcy ujawnia się więc dopiero wtedy, gdy za otrzymane pieniądze kupi on 

od innego sprzedawcy (C) to, co jest mu potrzebne.  

Wynika z tego niezbicie, że pieniądz w roli środka wymiany pełni funkcję przekazu na 

towar, czyli instrumentu, którego posiadacz ma prawo żądać określonego świadczenia od 

osoby trzeciej, określanej przez prawo cywilne mianem przekazanego (art. 9211 k.c.). 

Tym świadczeniem jest w tym wypadku towar. Jest z tym jednak pewien poważny problem. 

Gdy w grę wchodzi „normalny” przekaz, to znany jest zarówno przekazujący, jak  

i przekazany, ale przede wszystkim określony jest przedmiot przekazu, czyli rodzaj i ilość 

świadczenia, jakie przekazany ma wykonać na rzecz posiadacza przekazu, przy czym 

najczęściej jest to świadczenie pieniężne Ten ostatni zaś nie może w takim przekazie niczego 

zmienić. Taka konstrukcja sprawia, że gdy posiadacz przekazu nie uzyska należnego 

świadczenia od przekazanego, to może żądać tego świadczenia od przekazującego.  

W wypadku pieniądza jako przekazu sprawa przedstawia się nieco inaczej. Tutaj bowiem 

przedmiotem przekazu nie jest świadczenie pieniężne, lecz nieokreślony towar o określonej 

wartości wyrażonej w jednostkach pieniężnych. Co więcej, nie jest także wymieniony 

z nazwiska (nazwy) ani przekazany, czyli osoba, która ma wykonać żądane przez posiadacza 
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świadczenie, ani termin, w którym ma to nastąpić. O tym wszystkim decyduje posiadacz 

pieniędzy, który w dowolnym czasie i miejscu ma prawo zażądać od dowolnego uczestnika 

rynku oferującego potrzebny mu towar wydania tego towaru na podstawie posiadanego 

przekazu. Posiadacz pieniędzy musi zatem mieć pewność, że to co pełni funkcję pieniądza-

przekazu zostanie zaakceptowane przez każdego, do kogo się zwróci z żądaniem wydania 

towaru. Ten ostatni zaś przyjmie ów przekaz jako zapłatę tylko wtedy, gdy sam będzie mieć 

taką samą pewność, że otrzymane pieniądze będzie mógł w każdym czasie zamienić na 

potrzebne mu dobra i/lub usługi. 

Taki właśnie ciąg zależności legł u podstaw klasycznej teorii pieniądza jako pośrednika 

wymiany. Aby móc pełnić taką funkcję, to co w danym okresie było używane w roli przekazu 

musiało dawać gwarancję, że inni uczestnicy rynku będą to honorować i przyjmować jako 

zapłatę za swoje dobra i usługi. Mówiąc inaczej, najważniejszą funkcją pieniądza w roli 

pośrednika wymiany, która jest intuicyjnie wyczuwana przez każdego uczestnika rynku, ale 

o której literatura nie wspomina expressis verbis, jest funkcja gwaranta wzajemności. Dlatego 

też do roli pośrednika wymiany, czyli tego, co miało pełnić funkcję przekazu, wybierano 

zawsze takie dobra, co do których w danych warunkach ryzyko nieakceptowania jako zapłaty 

za towary było najmniejsze. Ta właśnie funkcja przesądziła, że najlepszym w tej roli był przez 

wieki pieniądz kruszcowy. Ona też decydowała, że działało w tym okresie prawo Kopernika-

Greshama, a także przesądzała o wielu innych zjawiskach na styku sfery monetarnej i realnej3.  

BEZ POŚREDNIKA WYMIANY 

Najważniejsza teza tego artykułu brzmi: jeżeli system rozliczeń gwarantuje zachowanie zasady 

wzajemności i ekwiwalentności, to nie jest potrzebny pieniądz w roli pośrednika wymiany.  

O prawie do kupowania w takim systemie nie decyduje bowiem to, że ktoś posiada potrzebne 

środki, ale wyłącznie to, że system gwarantuje każdemu sprzedawcy, iż za dobra przekazane 

innym na rynku otrzyma zawsze ekwiwalent w innych dobrach wtedy, gdy okażą się one 

potrzebne. Dzięki temu w systemie z taką gwarancją nie ma żadnych przeszkód, aby każdy 

kupował dobra i usługi wtedy, gdy są mu one potrzebne, i odwzajemniał się w taki sam sposób 

wtedy, gdy jego dóbr względnie usług potrzebują inni. Tak jest właśnie w rozważanym tu 

systemie rozliczeń. Jedynym ograniczeniem jest w nim wspomniany już system 

indywidualnych limitów zadłużenia zależnych od zdolności kredytowej danej osoby. Limit taki 

przymusza każdego do osiągania w miarę regularnych dochodów, ograniczając tym samym 

ryzyko obciążania innych skutkami działania tzw. siły wyższej oraz skutkami pewnych 

                                                      
3  Znany z historii jest na przykład fakt, że bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej najlepszą 

„walutą” w okupowanych Niemczech były kartony papierosów amerykańskich, mimo iż dalej oficjalnym 
pieniądzem była marka Rzeszy (Reichsmark). Taki sam był powód, dla którego w tzw. okresie kartkowym 
w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku nawet abstynenci wykupywali przydziałową wódkę, bo za 
nią można było kupić każdy towar, czego nie gwarantowało posiadanie oficjalnej waluty.  
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ułomności natury ludzkiej. To jest jedyna rola limitu kredytowego. Najważniejsze jest jednak 

to, że w takim systemie nikt nie musi ani tworzyć pieniądza, ani – tym bardziej – go pożyczać.  

W konsekwencji nie występują w takim systemie żadne instrumenty dłużne ani żadne 

instytucje finansowe tworzące pieniądz. Zgodnie bowiem z logiką, zaciąganie i udzielanie 

pożyczek pieniężnych musiałoby być traktowane jako działanie łamiące podstawową zasadę 

rynku, którą jest zasada wzajemności, a więc jako działanie bezprawne. Chęć pożyczania 

środków pieniężnych musiałaby oznaczać, że pożyczkobiorca usiłuje przekroczyć swój próg 

zdolności osiągania dochodu, czyli usiłuje de facto wyłudzić jakieś dobra wiedząc, że nie 

będzie w stanie wypełnić zobowiązania do wzajemności, a ten, kto mu pożycza, w tym 

działaniu go wspiera.  

Spośród wszystkich funkcji pełnionych przez pieniądz w naszym systemie 

rozliczeniowym potrzebna jest tylko funkcja jednostki rozrachunkowej (miary wartości), 

w której wyrażane są ceny towarów oraz wartość należności i zobowiązań powstających 

wskutek transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług. Funkcję środka tezauryzacji natomiast pełni 

w nim niewykorzystany dochód w postaci dodatniego salda na rachunku rozliczeniowym. 

Jeżeli zaś chodzi o funkcję środka płatniczego, to mogłaby się ona pojawić tylko wtedy, gdyby 

zostało uchylone założenie o braku podatków. Tylko wtedy bowiem mogłyby pojawić się 

zobowiązania publiczno-prawne o charakterze czysto finansowym, jakimi są zobowiązania 

podatkowe. Zobowiązania takie mogą być regulowane tylko przez jednostronny transfer 

środków na rzecz sektora publicznego. Jest przy tym oczywiste, że jedynym źródłem ich 

finansowania mogą być dochody podatników. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że w każdym ze znanych dotąd systemów pieniężnych 

posiadanie pieniędzy wiąże się z publicznoprawnym uznaniem ich posiadacza za osobę 

uprawnioną do otrzymania za nie na rynku dóbr i usług. Patrząc zatem z punktu widzenia 

funkcji pieniądza jako przekazu, posiadacz pieniędzy ma w istocie publicznoprawny status 

wierzyciela, który upoważnia go do żądania od sprzedawców występujących na rynku wydania 

potrzebnych mu towarów i prawa tego nikt nie może mu odmówić. Równocześnie jednak 

osoba taka może być prywatnie zadłużona na olbrzymie kwoty, a więc może być de facto 

dłużnikiem netto, o czym nie wie nikt poza wierzycielami takiej osoby. Z tego zaś wynikają 

bardzo poważne konsekwencje zarówno dla poszczególnych członków społeczeństwa, jak i dla 

całej gospodarki. Natomiast omawiany tu system rozliczeń pozwala na jednoznaczne 

określenie pozycji wierzycielskiej lub dłużniczej każdej osoby w stosunku do pozostałych, 

wykluczając niezgodność pomiędzy jej statusem prywatnoprawnym i publicznoprawnym. 

Jest to niezmiernie ważne zarówno z punktu widzenia etycznego, jak i z punktu widzenia zasad 

działania rynku, które stanowią podstawę prawidłowego stanu stosunków społecznych.  

Brak pożyczek pieniężnych i kredytów w naszym modelu gospodarki powoduje, że traci 

rację bytu stopa procentowa jako cena płacona za prawo do korzystania z pożyczonych 

pieniędzy lub środków pieniężnych. W naszym modelu nikt nie pożycza pieniędzy, ponieważ 
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jedynym warunkiem dokonania wydatku przekraczającego posiadany zasób własnych 

oszczędności, czyli niewydanych dochodów, jest zmieszczenie się w limicie debetu 

przyznanego na podstawie obiektywnych kryteriów dochodowych danej osoby. Limit ten nie 

jest oprocentowany, ponieważ nie jest on ani pożyczką, ani kredytem, a jedynie formalnym 

stwierdzeniem, że dana osoba jest w stanie wywiązać się z obowiązku dostarczenia świadczeń 

w postaci własnych dóbr i/lub usług o wartości równej posiadanemu limitowi. Warto bowiem  

przypomnieć, że jedynym celem stosowania limitów zadłużenia w rachunku rozliczeniowym 

jest w naszym modelu zapewnienie wszystkim gwarancji przestrzegania zasady wzajemności 

wymiany rynkowej, która wymaga, aby każdy uczestnik rynku oddał innym w ciągu swojego 

życia równowartość tego, co od nich dostał.  

Można więc sobie wyobrazić nawet takie rozwiązanie systemowe, w którym każdemu 

przysługuje początkowy limit o wartości równej np. przeciętnemu życiowemu dochodowi 

pracownika fizycznego, a potem limit ten jest podwyższany w miarę zwiększania się zdolności 

dochodowej danej osoby, ale z korektą na upływający czas życia. Abstrahując jednak od 

szczegółowych rozwiązań, chodzi w tym wszystkim o uznanie za oczywisty faktu, który 

uchodzi uwagi teoretyków głównego nurtu ekonomii, że wszelkiego rodzaju kredyty  

i pożyczki nie powiększają dochodów pożyczkobiorców, a jedynie pozwalają im przesunąć 

w czasie moment wydatku w stosunku do momentu osiągnięcia dochodu4.  

Dowodzi tego ponad wszelką wątpliwość opisywany tu system rozliczeniowy, w którym 

to nie wydatki są zależne od salda rachunku rozliczeniowego jego właściciela, lecz saldo 

rachunku jest zależne od tego, jak rozłożone są względem siebie w czasie dochody i wydatki. 

Niewzruszalnym prawem ekonomii jest bowiem to, że jedynym źródłem finansowania 

wydatków danego podmiotu są jego dochody, chyba że uda mu się dostać na rynku dobra, 

za które – w taki czy inny sposób – zapłacą inni. Ten właśnie przypadek wyłudzania 

nienależnych świadczeń jest możliwy wtedy, gdy mamy do czynienia z klasycznym 

pieniądzem w roli pośrednika wymiany5. W takim wypadku jednak pieniądz sprzeniewierza 

się tej roli, do której został powołany, ponieważ staje się narzędziem umożliwiającym 

oszustwo. Nie jest to możliwe w opisywanym tu systemie rozliczeń, jeżeli przestrzega się jego 

zasad. 

PRZEDSIĘBIORSTWA W SYSTEMIE ROZLICZEŃ BEZPIENIĘŻNYCH 

Uniemożliwiając wyłudzanie, analizowany tu system rozliczeniowy nie utrudnia 

podejmowania takich działań z wykorzystaniem rynku, które dana osoba uzna za najlepszy 

sposób zaspokajania swoich potrzeb. Chodzi w szczególności o podejmowanie tzw. 

                                                      
4  Ubocznym zaś efektem jest podrożenie nabywanych dóbr o koszty odsetek i prowizji pobieranych przez 

kredytodawcę. 
5  Jest to oczywiście przypadek kupna czegoś na kredyt (bankowy lub kupiecki), który nie zostaje później 

spłacony, a przymusowa windykacja jest bezskuteczna. 
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działalności gospodarczej w celu osiągania dochodów6. Jeżeli więc ktoś chce zostać 

przedsiębiorcą, może zainwestować w wybrane przedsięwzięcie dowolną kwotę w ramach 

swojego limitu zadłużenia w rachunku rozliczeniowym, a gdy to nie wystarczy, może założyć 

dowolną spółkę kapitałową, zapraszając do objęcia udziałów innych. Powstałe z tego powodu 

zadłużenie na rachunku rozliczeniowym każdego ze wspólników będzie później „spłacane” 

dochodami z zysków spółki przeznaczonych do podziału między udziałowców. Najważniejsze 

jest tu wszakże to, iż rachunek rozliczeniowy przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy jest 

ono własnością indywidualną, czy własnością spółki, nie może wykazywać salda ujemnego. 

Wynika to wprawdzie z założeń systemu, ale warto poznać powód, dla którego poczyniono 

takie właśnie założenie.  

Zarówno w ujęciu teorii mikroekonomii (neoklasycznym), jak i w ujęciu menedżerskim 

(nauk o zarządzaniu) uważa się przedsiębiorstwo za podmiot sfery realnej, unikając przy tym 

podawania jednoznacznej definicji (vide np.: Borowski 2013). Zgodnie z tymi teoriami 

podmiot ten wytwarza nowe wartości składające się na dochód narodowy, a podmioty 

pozostałe z tej sfery (gospodarstwa domowe i państwo) są traktowane jako beneficjenci 

efektów działania przedsiębiorstw. Jeżeli jednak przyjmiemy, że jedynym autonomicznym 

i realnie istniejącym podmiotem jest osoba ludzka, to przedsiębiorstwo musi zostać uznane za 

narzędzie w jego rękach, a więc za przedmiot, dzięki któremu podmiot ten może łatwiej 

osiągać cel swoich działań, którym jest zaspokajanie jego potrzeb za pomocą tworzonych przy 

użyciu tego narzędzia dóbr i usług.  

Najważniejszą oznaką, że funkcjonowanie przedsiębiorstwa rzeczywiście służy temu 

celowi, jest osiąganie zysków, które wystarczają zarówno na zaspokojenie potrzeb jego 

właścicieli (zysk wypłacony), jak i na inwestycje rozwojowe (zysk zatrzymany). Wtedy i tylko 

wtedy działalność przedsiębiorstwa ma sens. Jedynym dowodem, iż tak właśnie jest, 

są dodatnie salda na rachunku rozliczeniowym przedsiębiorstwa, które wystarczają na pokrycie 

wszystkich wydatków. W przeciwnym razie jest to sygnał, iż ten podstawowy warunek nie jest 

spełniony. Dlatego też decyzja w sprawie dalszych losów przedsiębiorstwa musi w takim 

wypadku należeć do podmiotu używającego tego narzędzia, czyli do jego właściciela. Jeżeli 

właściciel zdecyduje, że należy działać dalej, to musi zasilić je w odpowiednią ilość środków 

na sfinansowanie koniecznych wydatków, przelewając potrzebną kwotę na rachunek 

przedsiębiorstwa z własnego rachunku osobistego (jeżeli pozwala na to posiadany limit).  

                                                      
6  Nawiasem mówiąc, jest to określenie niezbyt szczęśliwe, gdyż sugeruje, że pozostali działalności 

gospodarczej nie prowadzą. Tymczasem każdy bez wyjątku sposób „zarabiania na życie” oznacza w istocie 
prowadzenie działalności gospodarczej i to niezależnie od tego, czy ktoś korzysta z dobrodziejstw 
wymiany rynkowej, czy też preferuje samowystarczalność. W każdym wypadku bowiem chodzi wyłącznie 
o zdobywanie dóbr uznanych za konieczne do zaspokojenia potrzeb i w każdym wypadku dobra te trzeba 
zdobyć własnym wysiłkiem. Wymiana rynkowa zaś – jak już wspomniano – pozwala jedynie na zdobycie 
ich mniejszym nakładem własnego wysiłku niż w wariancie alternatywnym. 
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Taki mechanizm działania przedsiębiorstwa jest całkowicie zgodny z zasadą wzajemności 

wymiany rynkowej, ponieważ każdy z jego kontrahentów dostaje niezwłocznie należną zapłatę 

za wszystko, co mu dostarczy. To zaś, czy właściciel przedsiębiorstwa zrobi z tego jakiś 

użytek, czy nie, żadnego z nich już nie obchodzi, ani – tym bardziej – nie obciąża. Jak wynika 

z  rozważań, materialnym efektem działań człowieka, w tym wypadku – przedsiębiorcy, 

są zawsze jakieś produkty, natomiast dochód pojawia się tylko wtedy, gdy produkty te ktoś 

uzna za potrzebne i zechce je kupić. W przeciwnym razie produkty te pozostają we władaniu 

ich producenta, ale nikt postronny nie ponosi negatywnych konsekwencji z tego powodu, 

że nie zostały sprzedane. 

Jedynym warunkiem powstania przedsiębiorstwa w opisywanym tu modelu jest decyzja 

jednej lub wielu osób, które chcą „zarabiać na życie” występując w roli przedsiębiorcy, czyli 

osiągać dochody ze sprzedaży produktów tego przedsiębiorstwa. Realizacja takiej decyzji 

wymaga przeznaczenia na ten cel takiej kwoty własnych oszczędności przedsiębiorcy – 

istniejących lub przyszłych – które staną się kapitałem przedsiębiorstwa wystarczającym na 

finansowanie jego działalności. Oszczędności osób postronnych nie mają w tym żadnego 

udziału. Mówiąc o oszczędnościach, mamy oczywiście na myśli niewydawane dochody danej 

osoby.  

CEL DZIAŁANIA I EKONOMICZNE ROLE LUDZI W MODELU 
ROZLICZEŃ BEZPIENIĘŻNYCH 

Przywrócenie właściwego porządku rzeczy, czyli uznanie, że podmiotem jest człowiek, 

a przedsiębiorstwo – jego narzędziem, pozwala z kolei na inne podejście do relacji między 

ludźmi, którzy występują na rynku w różnych rolach ekonomicznych. Jedną z tych ról jest rola 

przedsiębiorcy, czyli – indywidualnego lub zbiorowego – właściciela narzędzia, którym jest 

przedsiębiorstwo. Inną – rola indywidualnego rolnika, adwokata, artysty, pisarza czy 

jakiegokolwiek innego przedstawiciela tzw. wolnych zawodów. I wreszcie ostatnią – rola 

pracownika najemnego. Każda z tych ról sprowadza się do tego, że dana osoba sprzedaje 

innym efekty swoich działań, aby uzyskanymi z tego dochodami finansować zakupy 

potrzebnych do życia i działania dóbr i usług. Każda z takich osób jest więc takim samym 

uczestnikiem rynku jak pozostali ludzie, którzy wybrali wymianę rynkową, aby korzystać z jej 

dobrodziejstw7. Różnią ich jedynie produkty, które każda z nich oferuje na rynku na sprzedaż. 

Tymi produktami są albo określone dobra materialne i niematerialne, albo określone usługi; 

tertium non datur.  

Patrząc zatem z takiej perspektywy musimy stwierdzić, że przedmiotem transakcji 

rynkowych pomiędzy przedsiębiorcami i pozostałymi uczestnikami rynku są dobra i usługi 

                                                      
7  Przypomnijmy, że są ludzie, którzy preferują samowystarczalność i świadomie nie biorą udziału 

w wymianie rynkowej. Są też takie potrzeby, które większość ludzi zaspokaja samodzielnie. Wymiana 
rynkowa nie jest więc wyłącznym sposobem zdobywania dóbr i usług.  
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potrzebne do tego, aby ich przedsiębiorstwa mogły sprawnie funkcjonować i mogły dawać 

w efekcie produkty oferowane potem na rynku. Wśród dóbr i usług potrzebnych w tym celu 

w każdym przedsiębiorstwie określone miejsce zajmują usługi świadczone przedsiębiorcom 

przez wszystkich pracowników najemnych. Ci ostatni muszą więc zostać uznani za takich 

samych dostawców jak pozostali kontrahenci przedsiębiorców, którzy dostarczają im surowce, 

materiały, energię itp. środki produkcji. Jedyna różnica pomiędzy pracownikiem najemnym 

pełniącym na przykład funkcję księgowego lub tokarza a dostawcą na przykład energii tkwi 

w rodzaju produktu dostarczanego przedsiębiorcy i w nazwie zawartej umowy. Natomiast 

skutek każdej z tych transakcji jest dokładnie taki sam, jest nim określone świadczenie na rzecz 

przedsiębiorcy i zapłata za to świadczenie, która jest dochodem dostawcy i wydatkiem 

przedsiębiorcy. Taki sam jest też motyw angażowania się każdej z tych osób w transakcje 

w określonych rolach. Pracownikowi chodzi o osiągnięcie dochodów ze sprzedaży własnych 

usług, aby finansować tymi dochodami własne wydatki. Przedsiębiorcy zaś – o wytworzenie 

produktów, których sprzedaż pozwoli osiągnąć dochody wystarczające nie tylko na 

sfinansowanie kosztów dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim na 

finansowanie wydatków na zaspokojenie jego potrzeb życiowych i ewentualny dalszy rozwój 

przedsiębiorstwa. Warunek ten jest spełniony tylko wtedy, gdy osiągnięty dochód zawiera 

oczekiwaną kwotę zysku. W przeciwnym razie prowadzenie tej działalności nie ma sensu.  

Sprowadzenie przedsiębiorstwa do właściwego wymiaru, czyli do roli narzędzia w rękach 

jego właściciela (indywidualnego lub zbiorowego), pozwala – jak to wynika z poprzedniego 

akapitu – na „odprzedmiotowienie” pracowników najemnych. Ludzie w tej roli to nie są 

nosiciele siły roboczej, jak utrzymywał K. Marks, ani elementy kapitału ludzkiego wchodzące 

w skład przedsiębiorstwa i od niego zależne, jak chcieli T. Schultz i G.S. Becker (Kunasz 

2017), lecz są to autonomiczne podmioty stosunków rynkowych. Podmioty te zawierają 

transakcje tylko wtedy, gdy tego chcą i gdy akceptują warunki takiej transakcji. Jeżeli zaś 

oferowane warunki im nie odpowiadają, to – jako autonomiczne i wolne osoby – warunków 

tych nie przyjmują, szukając gdzie indziej lepszych (migracja zarobkowa), albo zmieniają 

swoją ofertę (reorientacja zawodowa, podnoszenie kwalifikacji). W każdym wypadku jednak 

cel ich aktywności po tej stronie rynku, czyli po stronie podaży usług, jest identyczny. Celem 

tym jest możliwość pojawienia się z uzyskanymi dochodami po drugiej stronie tego rynku, 

czyli po stronie popytu na dobra i usługi. Czas, w którym to nastąpi, zależy wyłącznie od tego, 

kiedy pojawi się taka potrzeba. 

Odraczanie zakupów, czyli oszczędzanie posiadanych dochodów, podobnie jak 

przyspieszanie wydatków w stosunku do chwili uzyskania dochodu, czyli zadłużanie się, nie 

ma w naszym modelu innego celu niż zaspokojenie określonej potrzeby. Warto jednak 

zauważyć, że w świetle zasady wzajemności inne skutki dla otoczenia wywołują wydatki 

finansowane z  dochodów już osiągniętych, a inne te, które są dokonywane na poczet 

dochodów przyszłych. W pierwszym wypadku osoba idąca na rynek już wykonała swoje 
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świadczenie względem innych uczestników rynku i ma pełne prawo do świadczenia 

wzajemnego. W drugim natomiast najpierw dostaje coś potrzebnego, a dopiero później 

wykonuje świadczenie wzajemne. Wtedy jednak zawsze powstaje ryzyko, że osoba taka nie 

będzie mogła lub nie będzie chciała wykonać wzajemnego świadczenia i obowiązek ten 

spadnie na spadkobierców. Tego zaś w żadnej kulturze nie uważano dotąd za postawę moralnie 

słuszną. Wyłom czyni dopiero lansowana od pewnego czasu kultura budowana m.in. 

na fundamencie makroekonomicznej teorii Keynesa (uzasadnienie niżej).  

Ryzyko pozostawienia po sobie nieuregulowanych zobowiązań jest naturalnym 

czynnikiem, który skłania większość ludzi do roztropności w swoich działaniach. Sprowadza 

się zaś ona do starań o to, aby mieć na swoim rachunku raczej oszczędności niż zobowiązania, 

a do tego mieć jeszcze zasób takich dóbr, którymi można zaspokajać własne potrzeby 

bezpośrednio, albo ewentualnie stosunkowo łatwo sprzedać, gdy zdarzy się coś, 

co uniemożliwi dalszą pracę. Warto bowiem przypomnieć, że wymiana rynkowa nie zmienia 

generalnej zasady, że każdy zaspokaja własne potrzeby własnym wysiłkiem, a jedynie pozwala 

ilość tego wysiłku nieco zmniejszyć. Tak więc zaspokajanie potrzeb nie zależy od możliwości 

uczestnictwa w transakcjach rynkowych, ale zależy od zdolności do zdobywania potrzebnych 

dóbr własnym wysiłkiem.  

Gromadzenie oszczędności w analizowanym tu modelu gospodarki bezpieniężnej w skali 

mikroekonomicznej niczym nie różni się od oszczędzania w systemie klasycznym. Jest to po 

prostu niewydawanie jakiejś części osiąganych dochodów, wskutek czego rośnie saldo dodatnie 

na rachunku rozliczeniowym oszczędzającego. W odróżnieniu jednak od systemu pieniężnego 

opartego na pieniądzu-pośredniku, w rozważanym tu systemie rozliczeń bez pieniądza-

pośrednika każdy niewykorzystany dochód, czyli właśnie oszczędności danej osoby, oznacza 

istnienie stosunku zobowiązaniowego pomiędzy uprawnionym do otrzymania świadczenia 

a zobowiązanym(i) do jego wykonania. Musi zatem istnieć idealna symetria pomiędzy dwiema 

stronami tej relacji, gdyż w przeciwnym razie ten stosunek traci sens. Dlatego też suma sald 

wszystkich rachunków rozliczeniowych jest w każdym momencie równa zero. Znaczy to, 

że oszczędności pieniężne jako kategoria makroekonomiczna nie istnieją.  

Wbrew pozorom, nie jest to efekt założeń, które legły u podstaw rozważanego tu modelu 

gospodarki, lecz wynik działania zasady wzajemności i ekwiwalentności wymiany, która 

stanowi podstawę gospodarki rynkowej. Potwierdza to fakt, że w świecie realnym pieniądz 

wyłonił się właśnie ze świata towarów8. Niezależnie od tego, co w danym miejscu i czasie było 

używane w roli pośrednika wymiany, pieniądz taki był sam w sobie produktem ludzkiej pracy, 

a więc samym swoim istnieniem (swoją substancją) potwierdzał fakt wykonania przez jego 

twórców świadczenia, które osoba przyjmująca zapłatę w tym pieniądzu uznała za potrzebne. 

                                                      
8  Są wprawdzie inne teorie powstania pieniądza, np. państwowa teoria pieniądza, chartalizm, majątkowa 

teoria pieniądza, ale teoria towarowa jest najbardziej przekonująca (por. Szewczyk 2011a). 
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Dlatego właśnie każdy pieniądz towarowy nosił w sobie już tylko uprawnienie do otrzymania 

czegoś w zamian. Dopóki taki pieniądz-produkt istniał, dopóty uprawnienie to istniało wraz  

z nim, chyba że z jakichś powodów produkt ten przestawał być akceptowany w tej roli. 

W takim wypadku jego posiadacz tracił wprawdzie możliwość zamiany tego dobra na inne, 

ale miał w ręku zaakceptowany przez siebie rzeczowy ekwiwalent tego, co sam sprzedał. 

Zasada wzajemności działała więc tak samo jak w wymianie barterowej, bo w obu wypadkach 

wymieniano dobra już istniejące. Jedyną różnicą było to, że to drugie dobro – pieniądz 

towarowy – było dobrem nie przeznaczonym do bezpośredniego zaspokajania potrzeb, bo jego 

podstawowym zadaniem było pełnienie funkcji pośrednika wymiany. Gdyby wszakże  

z jakichś powodów pieniądz towarowy przestał pełnić funkcje monetarne, inne cechy 

użytkowe jego substancji sprawiały, że dobro takie mogło znaleźć inne zastosowania.  

W takich warunkach oszczędności pieniężne, czyli zasoby tego dobra, które pełniło 

funkcje pieniężne, były zawsze samoistnym składnikiem majątku rzeczowego, a różnił się on 

od pozostałych tylko tym, że jego podstawową funkcją była funkcja środka wymiany. Dlatego 

właśnie suma oszczędności indywidualnych, która była w zasadzie tożsama z zasobami 

pieniężnymi danej gospodarki, wyznaczała oszczędności całej gospodarki i stanowiła jeden 

z rzeczowych składników jej majątku narodowego. W systemie pieniądza towarowego w pełni 

uzasadnione było więc przekonanie, które legło u podstaw merkantylizmu, że przyrost 

zasobów pieniężnych danego kraju świadczy o rosnącym jego bogactwie. Nie może przecież 

być inaczej, skoro ludzie pracują, a efektami ich pracy są dobra trwałego użytku, jakimi de 

facto były ich kruszcowe zasoby pieniężne.  

Obraz gospodarki przedstawiony wyżej nie jest więc sprzeczny z tym, który pokazuje 

rozważany tu model gospodarki bez pieniądza-pośrednika. W obu wypadkach bowiem 

jedynym składnikiem majątku narodowego są dobra, czyli to wszystko, co powstało w wyniku 

pracy ludzi i nie zostało skonsumowane. Jedyna różnica polega na tym, że w opisywanym tu 

systemie rozliczeniowym nie ma w tym majątku dóbr pełniących funkcję pośrednika wymiany.  

UWAGI KOŃCOWE I WNIOSKI 

W tekście niniejszym nie zajmowano się szczegółowym opisem mechanizmu działania 

gospodarki w hipotetycznym modelu rozliczeń bez użycia pieniądza w roli pośrednika 

wymiany. Gdyby go bowiem zastosować w praktyce, to – poza zakazem zadłużania się 

podmiotów innych niż ludzie – nic by się nie zmieniło w mechanizmie działania sfery realnej, 

czyli sfery produkcji dóbr i usług, sfery wymiany jej efektów oraz sfery konsumpcji. Sam 

proces rozliczeń z tytułu zawieranych transakcji i obowiązujące zasady nie wpływają bowiem 

ani na wielkość, ani na strukturę dochodów ze sprzedaży dóbr i usług, a tym samym nie mają 

wpływu na decyzje konsumentów i inwestorów.  

Z całą pewnością natomiast system ten zapewniałby komfortowe warunki działania 

każdego człowieka i każdej instytucji. Nie istnieje w nim bowiem ryzyko nieotrzymania 
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zapłaty za wykonane świadczenia, a także nie ma żadnych kosztów związanych z procesem 

rozliczeń (poza kosztem utrzymania agenta rozliczeniowego), zaś każdy człowiek może 

dokonywać zakupów wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba, a nie tylko wtedy, gdy posiada środki 

na rachunku. Nie są możliwe żadne nadużycia o charakterze finansowym, nie da się ukraść ani 

wyłudzić pieniędzy, przyjąć skrycie łapówki ani zajmować nielegalnym handlem. Krótko 

mówiąc, trudno jest żyć na cudzy rachunek.  

Urealnienie modelu poprzez uchylenie założenia o nieistnieniu podatków i wydatków 

publicznych, ale przy zachowaniu zasady zakazu zadłużania podmiotów innych niż ludzie, 

także w niczym nie zmienia opisanych w tym tekście mechanizmów działania sfery realnej. 

Musiałby się wtedy oczywiście pojawić sektor produkcji dóbr publicznych wraz z właściwym 

dla niego rynkiem o charakterze monopsonu. Musiałyby się pojawić podatki i wydatki 

publiczne, które zmieniłyby nieco strumienie dochodów i wydatków podmiotów z sektora 

prywatnego, a także związany z tym przepływ dóbr i usług, ale poza efektem 

redystrybucyjnym sfera realna gospodarki nie odczułaby innych skutków istnienia sektora 

publicznego. Mówiąc obrazowo, kosztem ograniczenia zakupów na przykład butów, 

w sektorze prywatnym tworzono by karabiny i amunicję sprzedawaną państwu, za które 

płaciliby podatnicy ze swoich dochodów przekazanych państwu w formie podatków. 

Jako fikcyjny podmiot prawny, państwo nie może mieć niczego, co nie pochodzi od ludzi. 

Tym samym podmiotu tego musi dotyczyć ograniczenie nałożone w naszym modelu na 

wszelkie byty zbiorowe, a mianowicie zakaz zadłużania się na rachunku rozliczeniowym. 

Znaczy to, że niewzruszalną zasadą gospodarki finansowej państwa musiałaby być zasada 

równowagi budżetowej, która – nota bene – była jedną z fundamentalnych zasad zdrowych 

finansów publicznych dla przedkeynesowskiej ekonomii politycznej9. 

Wyrugowanie z systemu gospodarczego pieniądza-pośrednika i wprowadzenie w to 

miejsce systemu rozliczeniowego, który gwarantuje wzajemność i ekwiwalentność wymiany 

rynkowej, eliminuje całkowicie możliwość użycia pieniądza w roli narzędzia wywłaszczenia. 

W roli tej – niestety – pieniądz, jaki znamy, występował zawsze. Zmieniała się jedynie skala 

tego zjawiska oraz sposób, jakiego w tym celu używano. W systemie pieniądza towarowego 

sposobem tym było tzw. psucie (podlenie) pieniądza polegające na fałszowaniu substancji, 

z której był robiony, bądź zaniżaniu jej ilości w jednostce pieniężnej. Natomiast w systemie 

pieniądza kreowanego przez bank centralny sposobem tym jest tzw. emisja fiducjarna. 

Efekt jest w obu wypadkach taki sam – przejęcie dóbr i usług w zamian za tzw. pusty pieniądz 

(więcej, patrz: Szewczyk 2011b). Natomiast w obu systemach dodatkowym sposobem 

wywłaszczenia za pomocą pieniądza jest zadłużanie się fikcyjnych podmiotów, którymi są tzw. 

                                                      
9  Fakt nieustannego wzrostu udziału sektora publicznego w dochodzie narodowym, znany jako prawo 

Wagnera, sam w sobie nie stanowił jeszcze naruszenia zasady zdrowych finansów publicznych. Zasada ta 
została naruszona dopiero wtedy, gdy deficytowe finansowanie stało się trwałym sposobem finansowania 
wydatków publicznych. 
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osoby prawne, które – z różnych powodów – nie spłacają później zaciągniętych zobowiązań. 

Od czasu tzw. rewolucji keynesowskiej problem używania pieniądza w roli instrumentu 

wywłaszczenia nasila się na całym świecie, a szczególnie katastrofalnych rozmiarów przybrał 

w tzw. państwach wysoko rozwiniętych. W większości z nich dług publiczny, czyli ilość 

pustego pieniądza stworzonego przez państwo, przekroczył już znacznie rozmiary rocznego 

PKB, a w wypadku Japonii – nawet przeszło dwukrotnie.  

Jest rzeczą oczywistą, że wprowadzenie opisywanego tu systemu rozliczeniowego bez 

pieniądza-pośrednika do realnej gospodarki musiałoby się wiązać z rewolucyjnymi zmianami 

w jej strukturze. Likwidacji bowiem musiałby ulec cały sektor finansowy, czyli musiałyby 

zniknąć wszystkie instrumenty i wszystkie instytucje finansowe związane z funkcjonowaniem 

pieniądza pośrednika. Opis i analiza problemów z tym związanych wykracza daleko poza ramy 

tego artykułu, więc nie zostaną tu podjęte. Tym bardziej, że jest mało prawdopodobne, aby do 

czegoś takiego doszło w dającej się przewidzieć przyszłości.  

Tym jednak, na co należy zwrócić uwagę i do czego właśnie autor zmierza, są implikacje 

opisanego tu systemu dla teorii ekonomicznej. Nie ulega wątpliwości, że gospodarka mogłaby 

normalnie funkcjonować w warunkach przedstawionych w modelu, czyli przy braku 

pieniądza-pośrednika i wszystkich instytucji i instrumentów finansowych. Jeżeli jednak znika 

pieniądz-pośrednik i związane z nim instrumenty dłużne, to znika także problem ilości 

pieniądza w obiegu i jego wpływu na procesy realne, a także znika stopa procentowa. W takim 

razie bezprzedmiotowe stają się również wszelkie teorie budowane na tym fundamencie. 

A jeżeli tak, to powstaje pytanie, w jakim stopniu teorie te odnoszą się do tego, co faktycznie 

dzieje się w gospodarce?  
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GOSPODARKA BEZ SEKTORA FINANSOWEGO – 
IMPLIKACJE DLA TEORII 

 
 

Streszczenie 
Celem tego artykułu jest wykazanie, że spojrzenie na rolę pieniądza z punktu widzenia 
personalistycznego, odmiennego od tego, który dominuje w ekonomii głównego nurtu, 
pozwala dostrzec w procesach zachodzących w gospodarce rynkowej zgoła odmienne cele, 
zależności i rezultaty niż te, które nurt ten sugeruje. Wychodząc od pewnych założeń 
konstytuujących abstrakcyjny model gospodarki, autor dochodzi drogą dedukcji do wniosków, 
które pozwalają poddać w wątpliwość adekwatność teorii ekonomicznych głównego nurtu do 
tego, co faktycznie dzieje się w gospodarce. 
 Kod JEL: E42, E44. 
 Słowa kluczowe: bezpieniężny system rozliczeń, sektor finansowy, model gospodarki 
bez pieniądza, ekonomia personalistyczna. 

 

 

 

ECONOMY WITHOUT A FINANCIAL SECTOR – 
IMPLICATIONS FOR THEORY 

 
Abstract 

The aim of the article is to evidence that a personalistic approach to the role of money in 
economic processes which differs from what has been dominating in the mainstream 
economics, may help to discover other ends, dependencies and results than the ones proposed 
by contemporary schools of economic thought. Starting from assumptions that constitute a 
model of a cashless economy, author comes to conclusions that justify to challenge the 
adequacy of the mainstream economic theories with what really happens in the real economy.   

JELCode: E42, E44. 
Keywords: a non-monetary settlement system, the financial sector, an economy model 
without money, personalistic economics. 
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POWIĄZANIA PAŃSTW WIODĄCYCH W GOSPODARCE 
ŚWIATOWEJ W ZAKRESIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 

 
 

WSTĘP 

Niniejsze opracowanie należy traktować jako ciąg dalszy rozważań przedstawionych 

w zeszycie 8 „Gospodarka i finanse”, wydanym w 2017 r. (Rakowski 2017). 

W poprzednim artykule przedstawiono kształtowanie się PKB w 15 wiodących 

państwach świata w latach 1970-2015. O znaczeniu gospodarczym i demograficznym tych 

państw świadczy ich udział w tworzeniu światowego PKB w gospodarce wynoszący w 2016 r. 

74,7%, w handlu zagranicznym 59,5%, a na ich terenie zamieszkiwało 54,6% ludności. 

Dane te wskazują, że ich udział w wymianie towarów, w porównaniu do wytwarzanego PKB, 

jest niższy, co jest spowodowane wyższą konsumpcją wewnętrzną w niektórych z tych państw. 

Zatem celem artykułu – na podstawie danych z 2016 r. – jest po pierwsze, przedstawienie 

eksportu i importu tych państw oraz wyniku końcowego tej wymiany towarów, czyli salda; po 

drugie, wykazanie skali powiązań handlu zagranicznego z PKB; po trzecie, wskazanie 

intensywności powiązań gospodarczych tych państw z gospodarką światową w ogóle, po 

czwarte, wskazanie głównych partnerów wymiany towarowej 4 państw, które w eksporcie 

zajmowały podobnie jak w wartości PKB od 1, 2, 3 i 4 miejsca na świecie.  

W artykule Autorzy  pragną udowodnić, że powiązania w zakresie handlu zagranicznego 

państw zajmujących 4 czołowe miejsca w gospodarce światowej z innymi państwami są 

bardzo zróżnicowane tak pod względem geograficznym, jak i intensywności.  

Wszystkie te państwa należą do Światowej Organizacji Handlu WTO, ale jednocześnie są 

członkami stowarzyszeń regionalnych, co niewątpliwie rzutuje częściowo na ich powiązanie 

gospodarcze. Wartość eksportu i importu tych państw jest bardzo zróżnicowana, ale rozległość 

powiązań z innymi państwami w większości przypadków jest podobna.  
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Oczywiście w krótkim artykule nie można przedstawić w całości powiązań w dziedzinie 

handlu zagranicznego towarami. Ograniczono się zatem na ogół do wymienienia 

najważniejszych 30 partnerów w aneksie statystycznym. Należy jednak podkreślić, iż 

kolejność państw, tak pod względem wartości eksportu, jak i importu, różni się od kolejności 

wytwarzanego PKB. Przykładowo Korea Południowa pod względem wartości PKB zajmowała 

11 miejsce na świecie (Rakowski 2017), zaś w eksporcie1 6 miejsce, z kolei Indie odpowiednio 

6 i 17, Niemcy 4 i 3 (w eksporcie), Brazylia 9 i 21.  

W kilku przypadkach przesunięcia są tylko o jedno miejsce. Czyli z 15 państw wiodących 

w tworzeniu PKB tylko 4 z nich zajmują czołowe miejsca na świecie w eksporcie2 towarów i one 

są głównie przedmiotem niniejszego artykułu. Treść dotycząca handlu tych 4 państw 

poprzedzona jest zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rozważaniem siły powiązań z gospodarką 

światową wszystkich 15 państw zajmujących czołowe miejsca w tworzeniu PKB. Okazuje się, że 

w przypadku większości z nich w ślad za wielkością wytwarzanego PKB nie idzie w parze 

wartość eksportowych towarów. Powodów jest kilka – reprezentowany poziom rozwoju 

(Rakowski 2015), rozległości rynku wewnętrznego (liczba mieszkańców i ich wysokość 

dochodów), zajmowana powierzchnia, zasoby surowcowe, usytuowanie w przestrzeni światowej, 

czynniki historyczne i kulturowe (Brdulak 2011), polityka gospodarcza, przynależność do 

organizacji gospodarczych. Ponadto celem uzupełnienia treści artykułu analizie poddano handel 

zagraniczny Rosji zajmującej co prawda 16. miejsce w eksporcie, ale jej usytuowanie 

w przestrzeni światowej i zdecydowana przewaga w eksporcie paliw (62%) oraz reprezentowany 

poziom rozwoju pozwalają sądzić, iż jej rozległość powiązań gospodarczych w zakresie 

wymiany międzynarodowej nie ustępuje 4 czołowym państwom.  

WARTOŚĆ OBROTÓW 

Pod względem wartości eksportu pierwsze miejsce na świecie od 2009 r. zajmują Chiny 

wyprzedzając znacznie USA i Niemcy, które do 2008 r. wyprzedzały jeszcze Chiny i USA. 

Od tych 3 państw odstaje Japonia, a jeszcze bardziej Korea Płd., Francja, Włochy, 

W. Brytania. Końcowe miejsca zajmowały Brazylia, Australia i nieco wyższe miejsce od 

nich Indie i Rosja. Indie, które tylko nieco ustępują Chinom pod względem liczby 

mieszkańców, miały od nich przeszło ośmiokrotnie niższy eksport, porównywalny z Rosją 

i Hiszpanią liczącą 46 mln ludności.  

                                                      
1  Według danych zawartych w publikacji „Derection…” nr 12/2017 kolejność państw wg wartości eksportu 

towarów z 2016 była następująca: Chiny, USA, Niemcy, Japonia, Holandia, Korea Płd., Francja, 
Hongkong, Włochy, W Brytania, Belgia (400 mld USD), Kanada, Meksyk, Singapur (332), Hiszpania, 
Rosja, Indie, Szwajcaria (214), Polska (202), Australia, Brazylia.  

2  W rzeczywistości pod względem wartości eksportu wiele państw zajmujących czołowe miejsca pod 
względem potencjału ekonomicznego (wartości PKB), zostało wyprzedzonych przez Holandię, Hongkong, 
Belgię, Singapur, Szwajcarię, a nawet przez Polskę, której wartość eksportu towarów była wyższa niż 
Australii czy Brazylii. 
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Uwzględniając wartość eksportu przypadającego na 1 mieszkańca, która wyraża 

intensywność powiązań gospodarczych z otoczeniem, to pod tym względem pierwsze miejsce 

zajmowały Niemcy, a ostatnie Indie. Ich intensywność powiązań z gospodarką światową była 

aż 74 razy niższa w porównaniu z Niemcami i 7 razy niższa aniżeli Chin. Silne powiązania 

z gospodarką światową wykazuje też Kanada, Korea Płd., Australia, Włochy, Francja, a niską 

– prócz wymienionych już – Brazylia, Chiny, Rosja (tab. 1). Wielkość eksportu przypadającą 

na jednego mieszkańca można w przybliżeniu utożsamiać ze zdolnością konkurencyjną danego 

społeczeństwa i gospodarki3, zaś wartość importu jest wyznacznikiem niezaspokojonych 

potrzeb danego kraju przez własną gospodarkę. Wynikać ona może z braku surowców 

(np. import ropy naftowej przez państwa Unii Europejskiej, Japonię, Koreę Płd.) niezbędnych 

do produkcji i funkcjonowania gospodarki, odpowiednich maszyn i urządzeń, technologii 

niezbędnych do produkcji czy też z niedoboru kapitału inwestycyjnego, a także ze zbyt 

niskiego poziomu kwalifikacji pracowników. Import towarów może też wynikać ze zbyt 

zróżnicowanych potrzeb danego społeczeństwa, z różnicy kosztów wytwarzania, jak też ze 

zróżnicowanego potencjału środowiska geograficznego4 (szerzej na ten temat: Bossak 2013, 

Kuciński 1999, Yergin 2014, Starzyk 2009).  

W zakresie importu 15 państw wiodących w gospodarce, Chiny ustąpiły miejsca USA, 

a na 3 miejscu, tak jak w eksporcie, uplasowały się Niemcy. Jest pewnym paradoksem, 

że najpotężniejsze państwo pod względem gospodarczym, technologicznym, militarnym 

(Hryniewicz 2012)jest też największym importerem towarów i wykazującym największy 

deficyt handlowy. Fakt ten powodowany jest właśnie zbyt różnorodnymi potrzebami 

społeczeństwa amerykańskiego, wysokimi dochodami, eksportem kapitału inwestycyjnego  

i stosunkowo łatwym wejściem towarów na rynek amerykański. Nie bez znaczenia też jest 

fakt, że dolar amerykański (USD) jest walutą międzynarodową i że większość transakcji 

w handlu międzynarodowym zawiera się w tej walucie, a deficyt w bilansie płatniczym może 

być niwelowany dodrukiem pieniędzy. Analizując dane zawarte w tabeli 1 można dostrzec 

pewną prawidłowość, a mianowicie, że wysokiemu eksportowi towarzyszy na ogół wysoki 

import lub odwrotnie. Bo import często umożliwia eksport. Niemcy, Włochy, Japonia, Korea 

Płd., a nawet Chiny i wiele innych państw, nie byłyby w stanie wyeksportować takiej wartości 

towarów bez importu surowców, nowych technologii.  

W przeliczeniu na 1 mieszkańca największym importerem są Niemcy, następnie Kanada, 

W. Brytania, Australia, Francja i Korea Płd. Najmniej importują Indie, Brazylia, Chiny i Rosja, 

czyli państwa będące na niższym poziomie rozwoju (Rakowski 2015) oraz o dużym potencjale 

demograficznym (szczególnie Chiny i Indie). Stąd też Chiny, będąc drugim importerem na 

                                                      
3  Oczywiście w grę wchodzi tu liczba mieszkańców danego państwa, wysokość dochodów, regulacje prawne 

dotyczące handlu, napływ obcego kapitału, zasoby surowcowe.  
4  Olbrzymia powierzchnia Rosji (17,1 mln km2), Kanady, USA, Chin (około 10 mln), Brazylii (8,5 mln), 

Australii, stwarza szanse lepszego zaspokojenia potrzeb niż Korei Płd. (pow. 100 tys. km2), W. Brytanii 
(142 tys.), Włoch (301,3 tys.), Japonii (377,9 tys.). 
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świecie pod względem absolutnej wartości, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wśród tych 15 

państw zajmowały 13. miejsce. Co prawda przeciętnie jeden mieszkaniec Chin wydawał na 

towary importowane rocznie trzykrotnie więcej niż rezydent Indii (tab. 1), ale dziesięciokrotnie 

mniej niż obywatel Niemiec i nawet sześciokrotnie mniej niż Amerykanin. Przeto od importu 

najbardziej uzależnione jest społeczeństwo państw wysoko rozwiniętych o stosunkowo małej 

liczbie mieszkańców, ale o wysokich dochodach. W państwach o małej czy też średniej liczbie 

mieszkańców nie opłaca się, z przyczyn ekonomicznych, wytwarzanie wszystkich dóbr, na 

które stwarza popyt dane społeczeństwo, dlatego konieczny jest import pokrywany często 

eksportem innego asortymentu towarów.  

Porównując wartość eksportu z importem, największy deficyt wykazują od wielu lat 

Stany Zjednoczone. Ujemne saldo w obrotach wykazuje również W. Brytania, Indie, Francja  

i niewielkie Hiszpania, Meksyk i Kanada. Z kolei największą nadwyżkę eksportu nad 

importem wykazywały Chiny, Niemcy, następnie Korea Płd., Rosja, Włochy, Brazylia, 

Japonia. Czyli 7 państw wykazywało nadwyżkę eksportu nad importem, a 8 importu nad 

eksportem. W sumie eksport tych 15 państw był tylko nieco mniejszy od importu, ale w dużej 

mierze wymiana towarów odbywa się między tymi państwami, co Autorzy starają się 

udowodnić w dalszej części opracowania.  

Odnosząc z kolei wartość eksportu do wytworzonego PKB, to najwięcej PKB, bo 

powyżej 35%, przeznaczają na eksport Niemcy, Meksyk i Korea Płd. i znacznie mniej Kanada 

(25,7%), Włochy, Hiszpania, Rosja, Francja, Chiny (18,6%), a najmniej USA (7,8%), Brazylia, 

Indie (11,9%). Również gospodarka Australii, a szczególnie Japonii, jest stosunkowo słabo 

powiązana z gospodarką światową, o czym świadczy niski udział eksportu w PKB i małe 

obroty eksportu i importu przypadające na mieszkańca5. Można więc stwierdzić, iż najbardziej 

samowystarczalnymi państwami, zajmującymi czołowe miejsca w gospodarce światowej, są: 

Indie i Brazylia, Rosja i Chiny, o czym świadczą właśnie obroty handlu zagranicznego, 

przypadające na 1 mieszkańca. Aczkolwiek różnica w obrotach handlu zagranicznego 

przypadająca na 1 mieszkańca Chin była w 2016 r. około trzykrotnie wyższa niż w Indiach, 

to w porównaniu z USA prawie trzykrotnie niższa w eksporcie i prawie sześciokrotnie niższa 

w imporcie, a w stosunku do Niemiec około 10-krotnie niższa.  

Przeto państwa wiodące w gospodarce światowej różnią się nie tylko potencjałem 

gospodarczym, lecz także intensywnością powiązań z innymi krajami w zakresie eksportu, 

importu i wyniku końcowego wymiany, to jest salda.  

Przypomnieć należy, że rozważania te dotyczyły tylko jednego, 2016 roku. Rozwój 

gospodarczy w różnych państwach często charakteryzuje się zmienną dynamiką wzrostu  

i powiązań gospodarczych, ponieważ zmieniają się też relacje polityczne między państwami, 

                                                      
5  Udział eksportu w PKB jest również niski w przypadku Australii i W. Brytanii, ale wykazują one wysoką 

wartość importu i eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  
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a mają one istotne znaczenie w nawiązywaniu współpracy. Ponadto zmienia się sytuacja wielu 

państw we współpracy gospodarczej poprzez przystępowanie do NATO czy innych 

ugrupowań mających wpływ na handel międzynarodowy.  

Zatem sytuacja w zakresie handlu zagranicznego w 2017 roku, a tym bardziej za kilka lat 

może się różnić od tej, która istniała w 2016 r. i w latach wcześniejszych. Jest to osobny 

problem warty podjęcia. 

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLU ZAGRANICZNEGO CHIN W 2016 R. 

Jak już nadmieniono, intensywność powiązań z gospodarką światową Chin jest stosunkowo 

słaba, to jednak biorąc pod uwagę wartość eksportu przewaga nad innymi państwami jest 

przygniatająca. Przykładowo: różnica między Chinami i USA wyniosła 686 mld USD, to jest 

więcej niż wyniósł eksport Japonii. Wyroby wyprodukowane w Chinach (niekoniecznie przez 

firmy chińskie) zalewają niemal wszystkie kraje świata. Niskie koszty pracy, wspieranie przez 

państwo eksportu międzynarodowego poprzez między innymi zwrot firmom eksportującym 

podatku ułatwiają ekspansję na rynki innych państw. Natomiast eksport towarów do Chin jest 

utrudniony ze względu na istniejące obostrzenia prawne.  Dlatego też eksport przewyższał 

import w 2016 r. aż o 545mld USD (tab. 1). Żadne państwo na świecie nie może się pochwalić 

taką nadwyżką eksportu nad importem6. 

Tabela 1. Handel zagraniczny towarami 15 państw wiodących w gospodarce światowej w 2016 r. 

L.p. Państwo 
Eksport 

FOB 
Import 

CIF Saldo 
Na 1 mieszkańca 

w USD 
Udział % 
w PKB - 
eksport W  mld USD Eksport Import 

1. Chiny 2137 1592 545 1559 1161 18,6 
2. USA 1451 2188 -737 4520 6816 7,8 
3. Niemcy 1335 1058 277 16084 12745 37,9 
4. Japonia 645 607 38 5111 4817 13,0 
5. Korea Południowa 496 406 90 9900 8120 35,2 
6. Francja 489 562 -73 7300 8390 19,8 
7. Włochy 461 404 57 7680 6730 24,9 
8. Wielka Brytania 407 588 -181 6166 8909 15,5 
9. Kanada 393 402 -9 11220 11480 25,7 
10. Meksyk 375 386 -11 3125 3217 35,9 
11. Hiszpania 287 311 -24 6240 6760 23,3 
12. Rosja 279 209 70 1950 1460 21,7 
13. Indie 264 362 -98 221 304 11,9 
14. Australia 192 198 -6 8350 8610 15,0 
15. Brazylia 184 137 47 902 670 10,2 

Źródło: opracowanie własne w tej tabeli i w załącznikach numer 1-5 na podstawie: Direction of Trade Statistic nr 12/2017, 
International Monetary Fund. 

                                                      
6  Od 1995 r. Chiny wykazują cały czas nadwyżkę eksportu nad importem (Starzyk 2019 s. 259). 
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Stąd pojawiają się pytania, do jakich państw kierowany jest główny strumień towarów  

z Chin i dla jakich państw Chiny są rynkiem zbytu ich towarów? Otóż najważniejszym 

odbiorcą chińskich towarów są Stany Zjednoczone, gdzie trafia 18,2% eksportu. Znaczna część 

towarów eksportowanych do USA produkowana jest przez firmy amerykańskie zlokalizowane 

w Chinach. Bardzo ważnym rynkiem zbytu chińskich towarów jest Specjalny Region 

Administracyjny Chin, jakim jest Hongkong, gdzie lokowane było 13,8% eksportu. Zdumienie 

może budzić fakt, że malutki Hongkong, mający 7 mln mieszkańców, może wchłaniać taką 

ilość i wartość towarów. Oczywiście znaczna ich część jest reeksportowana przez Hongkong 

do innych państw, gdzie Chiny mają utrudniony dostęp.   

Trzecim rynkiem zbytu dla Chin jest Japonia, gdzie eksportowano jednak o 164 mld USD 

mniej towarów niż do Hongkongu i o 260 mld mniej niż do USA. Jeśli jednak z USA,  

a szczególnie z Hongkongiem, Chiny uzyskały bardzo wysoką nadwyżkę eksportu nad 

importem, to w przypadku Japonii i kolejnych dwóch partnerów, to jest Korei Płd. i Niemiec, 

wartość importu przewyższa wyraźnie eksport.  

Łącznie pierwsza piątka partnerów handlowych przyjęła 45,6% eksportu chińskiego  

i jednocześnie Chiny importowały z tych państw 34% ogółu towarów. Czyli te państwa 

stanowiły większy rynek zbytu niż zaopatrzenia chińskiego. W pierwszej piątce odbiorców 

towarów chińskich znajduje się jedno z państw kontynentu Ameryki Północnej, jedno 

z Europy i 3 kraje azjatyckie – sąsiedzi Chin. Szóstym rynkiem zbytu dla Chin był Wietnam 

i nieco tylko mniejszymi odbiorcami towarów chińskich były Indie, Holandia, W. Brytania 

i Singapur. Do każdego z tych państw Chiny więcej eksportowały towarów niż importowały. 

Dużą przewagę eksportu na importem osiągnęły z Holandią i Indiami. Niewielki 

powierzchniowo i ludnościowo (5,5 mln) Singapur, podobnie jak Hongkong, pełni rolę 

pośrednią w reeksporcie towarów chińskich. Podobną rolę pełni Holandia, której eksport do 

Chin był niewielki.  

Trudno sobie wyobrazić, by jeden mieszkaniec Singapuru nabywał towary chińskie za 

8.627 USD, a mieszkaniec Holandii wydawał na nie 3.415 USD, a w Hongkongu przeszło 

40 tys. USD, podczas gdy obywatel Korei Płd. nabywał je za 1.916 USD, a Indii za 50 USD. 

Eksport z Chin do drugiej piątki partnerów wyniósł mniej niż do Hongkongu, a import z tych 

państw przekraczał nieco 108 mld USD, a więc mniej niż z Japonii. Udział tych 5 państw 

w eksporcie wyniósł 13,3%, a w imporcie 6,5%. W trzeciej piątce partnerów handlowych Chin 

znajdują się 3 państwa azjatyckie, to jest Tajwan, Malezja, Tajlandia oraz Australia i Rosja, 

z którą Chiny wykazywały dodatnie saldo wymiany, a z pozostałymi czterema państwami 

saldo ujemne. Właśnie z Tajwanem, a następnie z Koreą Południową Chiny osiągnęły 

największe ujemne saldo wymiany towarów, co należy wiązać z przewagą technologiczną tych 

państw (podobnie jak Japonia i Niemcy) nad Chinami. 

Z kolei ujemne saldo uzyskane z Australią spowodowane jest importem surowców z tego 

państwa. Do trzeciej piątki państw handlowych Chiny mniej eksportowały towarów niż 
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stamtąd importowały i to głównie z powodu Tajwanu i Australii. Udział tej trzeciej piątki 

w przyjmowaniu eksportu chińskiego wyniósł 9,1%, a jednocześnie w imporcie był znacznie 

wyższy, bo 20,7%. Na uwagę zasługuje dalekie (15 w eksporcie i 11 w imporcie) miejsce Rosji 

jako partnera gospodarczego i sąsiada Chin.  

W czwartej piątce partnerów znajduje się Indonezja (16 miejsce w eksporcie i imporcie), 

Meksyk, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Filipiny i Kanada (20 miejsce w eksporcie 

i w imporcie). Do wszystkich tych państw więcej towarów Chiny tam sprzedawały niż od nich 

kupowały, przy czym Emiraty Arabskie (9 mln mieszkańców) spełniały rolę pośrednika 

(podobnie jak Singapur) w eksporcie do pozostałych państw arabskich. Państwa te, poza 

Filipinami, leżą w dużej odległości od Chin, dlatego też intensywność powiązań 

gospodarczych (poza eksportem do Emiratów Arabskich) jest stosunkowo słaba (patrz zał. 1). 

Wreszcie w piątej piątce partnerów gospodarczych Chin znajdują się 3 państwa 

europejskie (Włochy, Francje, Hiszpania), z którymi uzyskały saldo dodatnie oraz Brazylia 

i Arabia Saudyjska – dostawcy surowców. Z tymi dwoma państwami Chiny wykazały małe 

saldo ujemne, szczególnie z Brazylią (8 partner w imporcie, a 23 w eksporcie).  

Celem uzupełnienia warto dodać, że 26 miejsce, gdzie pod względem wartości Chiny 

sprzedawały towary, znalazł się Pakistan, a w następnej kolejności uplasowały się Turcja, Iran, 

Polska, Belgia (30 miejsce). Z tymi państwami Chiny uzyskały w wymianie wysokie saldo 

dodatnie. Warto dostrzec, że wśród 30 najważniejszych odbiorców towarów z Chin znalazły 

się wszystkie (14) państwa wiodące w gospodarce światowej. Ich udział w eksporcie Chin 

wyniósł w 2016 r. 48,2%, w imporcie 48,9%, a w saldzie dodatnim w wymianie towarowej 

45,9%. Na 30 państw będących tu przedmiotem rozważań jako partnerów gospodarczych 

Chin, 16 z nich usytuowanych jest na kontynencie azjatyckim, 9 w Europie, a nie ma żadnego 

państwa z kontynentu afrykańskiego. Pojawiają się one dopiero w siódmej piątce (32 miejsce 

RPA, wyprzedza je Bangladesz i 33 miejsce Egipt, a następnie Nigeria). W sumie na państwa 

afrykańskie przypadało w 2016 r. zaledwie 3,9% chińskiego eksportu (83mld USD) i 3,4% 

importu (54 mld), osiągając z nimi saldo dodatnie wymiany w wysokości 29 mld USD. 

Natomiast z państwami UE liczącymi dwukrotnie mniej mieszkańców niż Afryka osiągnęły 

wysokie saldo dodatnie wynoszące 135 mld USD. Udział państw UE w eksporcie Chin 

wyniósł 16,1%, a w imporcie 13,1%.  

Podsumowując obroty Chin w handlu zagranicznym, to na pierwszą piątkę partnerów 

przypadło 45,6% eksportu i 34,2% importu, a na drugą piątkę odpowiednio 13,3% i 6,5%. 

Czyli 10 czołowych państw (zał. 1) wchłonęło 58,9% chińskiego eksportu, co świadczy o 

dużej koncentracji przestrzennej odbiorców, a mniejszej dostawców towarów na rynek chiński. 

Na następnych 20 partnerów przypadło 25,5% eksportu i 34,5% importu. Przeto pozostałe 

państwa świata liczące 2,5 mld ludności uczestniczyły w 11,7% w eksporcie i w 21,3%  

w imporcie, ale właśnie z tymi państwami Chiny miały saldo ujemne (90,5mld USD). 

To oznacza, że pobudzały ich rozwój gospodarczy, będąc dla nich rynkiem zbytu. 
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Liczby absolutne wyrażające wartość eksportu Chin do 30 państw wymienionych 

w załączniku nr 1 nie odzwierciedlają istotnego problemu, a mianowicie skali uzależnienia 

społeczeństwa tych państw od Chin. Aby wyrazić tę skalę uzależnienia (więzi), wartość 

eksportu odniesiono do liczby mieszkańców poszczególnych krajów. Pomijając Hongkong, 

gdzie skala uzależnienia od eksportu z Chin jest przygniatająca, największe uzależnienie 

wykazuje Singapur. Przeciętnie mieszkaniec tego kraju w 2016 roku wydawał na zakup 

towarów sprowadzonych z Chin przeszło 8 tysięcy USD, a więc i tak 4,5 razy mniej niż 

mieszkaniec Hongkongu7. Przeszło o połowę mniej niż mieszkaniec Singapuru przeznaczył na 

zakupy towarów chińskich rezydent Holandii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

W następnej kolejności byli mieszkańcy Korei Południowej, Tajwanu, Australii i w nieco 

mniejszym stopniu od tych społeczeństw byli uzależnieni obywatele Belgii, Malezji, USA, 

Japonii (wydatki powyżej 1000 USD). Z państw europejskich – poza wymienioną już Holandią – 

powyżej 800 USD rocznie na zakupy towarów produkowanych w Chinach wydawali 

mieszkańcy W. Brytanii i Niemiec, a prawie o połowę już mniej Hiszpanii, Włoch i Francji. 

Z tych 30 państw wymienionych w załączniku nr 1 w najmniejszym stopniu od importu towarów 

z Chin uzależnione były Indie (50 USD  na mieszkańca), Brazylia (108 USD), Indonezja, Rosja, 

Meksyk (271 USD). 

Rozpatrując z kolei uzależnienie społeczeństwa chińskiego od importu towarów 

z omawianych 30 państw, to jego skala zamyka się w przedziale 2 USD (Turcja) do 116 USD 

(Korea Południowa), czyli rozpiętość nie była tak duża jak w przypadku eksportu. Prócz Korei 

Południowej społeczeństwo chińskie w pewnej mierze uzależnione jest od Japonii, Tajwanu, 

USA (powyżej 90 USD) oraz Niemiec, Australii, Brazylii (33 USD).  Można więc stwierdzić, 

że uzależnienie to, które należy utożsamiać z siłą (intensywnością) powiązań, jest bardzo 

przestrzennie rozproszone i częściowo zmienne w czasie. 

Podkreślić należy, że Chiny, mając wysoką nadwyżkę eksportu nad importem, 

w mniejszym stopniu, mimo czterokrotnie większego potencjału demograficznego niż USA, 

przyczyniają się do rozwoju gospodarczego innych państw. Prowadząc sprytną politykę 

ekonomiczną ograniczają w sposób istotny dostęp towarów innych państw na swój rynek.  

GŁÓWNI PARTNERZY WYMIANY TOWAROWEJ USA 

Jak już nadmieniono, Stany Zjednoczone są drugim co do wartości na świecie eksportem  

towarów, ale pierwszym importerem. Ze względu na ich wszechstronny rozwój gospodarczy 

powiązane są ze wszystkimi państwami. Jednakże siła tych powiązań jest bardzo 

zróżnicowana, co zostanie udowodnione w niniejszym fragmencie tekstu. Usytuowanie  

                                                      
7  Słowa „wydawał”, „przeznaczał” należy tu rozumieć w dużym uproszczeniu, wszak mogą to być surowce 

przeznaczone do produkcji, maszyny, urządzenia, kompletnie fabryki. 
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w przestrzeni ogólnoświatowej sprawia, że najważniejszymi partnerami wymiany handlowej 

USA były w 2016 r. jej dwaj najbliżsi sąsiedzi, to jest Kanada i Meksyk.  

Na te dwa państwa przypadało 34,2% eksportu i 26,1% importu, co dowodzi dużej 

koncentracji przestrzennej powiązań. Co więcej, z obu państwami USA wykazuje ujemne 

saldo, szczególnie wysokie z Meksykiem (załącznik nr 2). Interesującą sprawą jest, że przeszło 

trzykrotnie mniej posiadająca mieszkańców Kanada (35 mln) wchłania więcej amerykańskiego 

eksportu niż Meksyk. W zakresie importu sytuacja była odwrotna. 

Trzecim partnerem, gdzie USA eksportują swoje towary, są Chiny. Wartość eksportu do 

Chin była jednak dwukrotnie mniejsza od eksportu do Meksyku. Za to Chiny są największym 

dostawcą towarów, często przez firmy amerykańskie tam zlokalizowane, na rynek 

amerykański8. 

Udział Chin w eksporcie USA wynosił 8%, zaś w imporcie 21,1%, w saldzie ujemnym 

wymiany towarowej USA aż 47,1%. Stąd też się bierze skala dużego zadłużenia USA wobec 

Chin, przekraczająca 3 biliony USD. 

Czwarty rynek zbytu dla towarów wytwarzanych w USA stanowiła Japonia. Wartość 

eksportowanych tam towarów była prawie dwukrotnie mniejsza niż do Chin, ale jednocześnie 

Japonia zajmowała też 4 miejsce w imporcie do USA. W wymianie handlowej z Japonią Stany 

Zjednoczone wykazywały też deficyt, porównywalny z wartością salda ujemnego osiąganego 

z  Meksykiem i z Niemcami,  które zajmowały 5 miejsce w imporcie USA, a 6 w eksporcie. 

Tylko nieco mniejszą wartość towarów eksportowało USA do Wielkiej Brytanii niż do 

Japonii i uzyskało z nią niewielką nadwyżkę handlową, podobnie jak z Holandią (8 miejsce 

w eksporcie) i z Hongkongiem (9 odbiorca towaru z USA). Z Koreą Południową, Tajwanem, 

Singapurem, Francją, Szwajcarią uzyskało saldo ujemne. Spośród tych 15 państw, 

największych odbiorców towarów z USA, dodatnie saldo wymiany handlowej uzyskało 

jeszcze z Belgią, Brazylią. Łącznie na te 15 państw wykazanych w załączniku nr 2 przypadało 

71,8% eksportu USA i 74,7% importu. 

W przypadku Chin było to odpowiednio 68% i 61,4%, co by świadczyło o większej 

dywersyfikacji niż USA powiązań przestrzennych w zakresie handlu. 

Spośród tych 15 państw, najważniejszych kontrahentów USA, 6 z nich znajduje się 

w Azji, przy czym tylko z Hongkongiem osiągnęły saldo dodatnie. W drugiej 15 partnerów 

handlowych USA znajdowały się 8 państw azjatyckich, trzy europejskie i 3 z Ameryki 

Południowej, a nie ma żadnego państwa afrykańskiego, za to jako 17 odbiorca towarów z USA 

pojawiła się Australia będąca na 25 miejscu wśród importerów USA. Następne miejsce po 

                                                      
8  Wartość obrotów handlowych USA z Chinami zawarta w załączniku nr 1 i 2 różni się znacznie. 

W ewidencji USA import z Chin jest znacznie wyższy, a eksport niższy. Stąd saldo wymiany z Chinami 
w 2016 roku według USA wynosiło 347 miliardów dolarów, a według danych pochodzących z Chin – 254 
mld dolarów. Różnica istotna spowodowana być może była sposobem w ewidencji rozliczeń, stosowania 
kursu walut (USD/YUAN), daty rozliczeń. Umowy handlowe USA (podobnie jak Japonii, Australii, Rosji) 
z Chinami zawierane są w walucie chińskiej (Wieszczycka 2013, 5.181), ale mogą być odstępstwa. 
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Australii zajmowały Indie, z którymi USA wykazywało deficyt, podobnie jak z Malezją, 

Wietnamem, Tajlandią, Izraelem. Jedynie z Turcją i Arabią Saudyjską uzyskało ogromną 

nadwyżkę eksportu nad importem. Natomiast z trzema państwami europejskimi wykazało 

saldo ujemne, zaś z Chile i Argentyną dodatnie, a z Kolumbią ujemne. Spośród państw 

europejskich na uwagę zasługuje Irlandia zajmująca 28. miejsce w eksporcie USA i 9. 

w imporcie. Duży deficyt handlowy USA z Irlandią wiąże się z kapitałem amerykańskim, 

który zainwestował w przemysł farmaceutyczny, elektroniczny, a wyroby tego przemysłu są 

eksportowane do USA (Rosa 2004, 2008). Sumując obroty handlu zagranicznegoz państwami 

drugiej 15 okazuje się, że import znacznie przekraczał eksport prawie o 180 mld USD. Udział 

tych 15 państw w eksporcie USA wynosił 14,5%, w imporcie 15,8% oraz w saldzie ujemnym 

18,3%. Łącznie do tych 30 państw trafiło 86,3% amerykańskiego eksportu i pochodziło od 

nich 90,5% importu i przypadło na nie 99,8% ujemnego salda. 

Wśród tych największych partnerów gospodarczych USA 14 z nich usytuowanych było 

w Azji, 9 w Europie, 6 w obu Amerykach. Do tych 29 dochodzi Australia. 

Natomiast wśród tej "30" nie ma tak ludnych państw jak Rosja, Indonezja, Pakistan, 

Bangladesz, Filipiny. Eksport towarów do tych państw był jeszcze znaczący, ale już nie 

przekraczał 8.500 mln USD, a więc był niższy aniżeli do Argentyny jako 30. na liście 

odbiorców towarów w USA (załącznik nr 2). W podziale na kontynenty obroty tych 30 państw 

plus dodatkowo państw afrykańskich ilustrują dane zawarte w tabeli nr 2. 
 

Tabela 2. Obroty handlu zagranicznego USA w 2016 r. z 30 partnerami w podziale na konty-
nenty w mln USD. 

Kontynent Eksport Import Saldo 
Liczba 

ludności  
w mln 

Ameryka Północna  
i Południowa 

561 826 625 640 -63 814 470 

Europa (9 państw) 269 249 389 413 -120 164 354 

Australia 22 225 9 535 12 690 24 

Azja (14 państw) 399 518 956 141 -556 623 3 090 

Razem 30 państw 1 252 810 1 980 729 -727 911 3 938 

Afryka 18 220 24 790 -6 570 1 225 

Reszta świata 179 962 182 481 -2 519 2 304 

Ogółem 1 451 000 2 188 000 -737 000 7 467 
 

Pod względem sumy obrotów (eksport i import) najważniejsze znaczenie odgrywały kraje 

azjatyckie, następnie europejskie, a minimalne afrykańskie (wszystkie państwa tego 

kontynentu). W pozycji „reszta świata” najwięcej partnerów handlowych USA znajduje się 

w Azji (Indonezja, Bangladesz, Pakistan) i w Europie, co dodatkowo dowodzi znaczenia tych 

kontynentów w powiązaniach handlowych USA. 
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Odnosząc obroty handlu zagranicznego do 1 mieszkańca otrzymamy następujący stopień 

powiązań: 

 
 Eksport Import 

Ameryka Północna i Południowa 1195 1331 
Europa (9 państw) 760 1100 

Australia 926 397 
Azja (14 państw) 129 309 
Razem 30 państw 318 503 

Afryka 15 20 
Reszta świata 78 79 

 

Zatem intensywność powiązań gospodarczych USA jest najsilniejsza z państwami 

własnego kontynentu i z Europą, a najsłabsza z Afryką. Uszczególniając siłę powiązań, to od 

gospodarki USA najbardziej uzależniona jest Kanada. Mieszkaniec tego kraju wydawał 

w 2016 r. na towary sprowadzone z USA przeszło 7.500 USD. W następnej kolejności był 

Singapur, po nim Hongkong, Holandia, Szwajcaria, Francja, Emiraty Arabskie, Korea 

Południowa, Irlandia, Meksyk (1.925 USD). 

Z kolei społeczeństwo amerykańskie najbardziej uzależnione jest od gospodarki chińskiej 

i meksykańskiej i w mniejszym już stopniu od kanadyjskiej, japońskiej, niemieckiej. 

Przeciętnie obywatel USA wydawał w 2015 r. na towary sprowadzone z Chin 1.442 USD, gdy 

z Niemiec 355 USD, z Japonii 412 USD, z Tajwanu 123 USD (załącznik nr 2).  

Między gospodarką USA a Chin istnieje swoista asymetria powiązań. Chińczyk na 

towary amerykańskie wydawał w 2016 roku 844 USD, a Amerykanin 17 razy więcej na 

towary sprowadzane z Chin, dlatego tak duże występuje saldo ujemne USA w obrotach 

towarowych z Chinami i z większością państw. Uważa się, że „Rynek Wewnętrzny Stanów 

Zjednoczonych jest tak silny, że działa jak olbrzymi odkurzacz  wsysający z rynku światowego 

wszelkie nadwyżki" (Röhr 2004, s. 60). 

Uważny czytelnik tej treści artykułu powinien zauważyć, że wśród 30 najważniejszych 

partnerów gospodarczych USA nie ma Rosji. Otóż państwo to jako importer towarów z USA 

znajdowało się na 34 (po Peru, Filipinach, Indonezji) miejscu (5.797 mln USD), a jednocześnie 

eksportowało do USA towary na sumę 14.520 mln USD, zajmując 22 miejsce, czyli USA 

wykazywało z Rosją saldo ujemne. 

Włączając Rosję do naszych rozważań, to na 14 państw wiodących w gospodarce 

światowej przypadało 66,3% amerykańskiego eksportu i 73,5% importu. Z państwami tymi 

Stany Zjednoczone osiągnęły wysokie saldo ujemne wynoszące 644.909 mln (1.607.461 mln 

import i 962.552 mln eksport), co stanowiło 87,5% ich ujemnego salda obrotów towarowych.  

Z 14 państw wiodących w gospodarce światowej tylko z 4 USA uzyskało niewielkie 

saldo dodatnie. Stany Zjednoczone, będąc największym importerem towarów, przyczyniają się 

najbardziej do rozwoju gospodarczego innych państw na świecie, dla których stanowią rynek 

zbytu. 
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PARTNERZY HANDLU ZAGRANICZNEGO NIEMIEC 

Dla przypomnienia warto dodać, że do 2008 r. Niemcy były pierwszym eksporterem towarów 

na świecie. W 2016 roku zajmowały 3. miejsce zarówno w eksporcie jak i imporcie, przy czym 

wartość eksportu przekraczała znacznie wartość importu. Charakteryzują się one bardzo 

wysokimi obrotami przypadającymi per capita (tabela nr 1), co świadczy o ich otwartej 

gospodarce. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców (82,5 mln), to zajmowały na świecie 

dopiero 15. miejsce po Wietnamie i Etiopii, a przed Turcją. W porównaniu więc do USA, a 

tym bardziej do Chin, nie stanowią zbyt dużego potencjalnego rynku zbytu. Jednakże wysoki 

PKB przypadający na 1 mieszkańca (w 2016 roku w cenach bieżących: 42.016 USD w sile 

nabywczej 48730)9,wysoka wydajność pracy i idące w ślad za tym wysokie wynagrodzenie 

(Rakowski 2017, s. 190-198), do tego nowoczesna i konkurencyjna gospodarka, sprawiają, że 

produkty niemieckie znajdują nabywców na całym świecie. Z drugiej strony gospodarka 

potrzebuje surowców i maszyn, a społeczeństwo zgłasza popyt na towary zagraniczne (też 

często produkowane przez firmy niemieckie zlokalizowane w innym kraju itd.) i w ten sposób 

rośnie import towarów rekompensowany – z nadwyżką – eksportem. 

Wartość eksportowanych towarów przez Niemcy w 2016 roku była tylko nieco mniejsza 

(o 116 mld USD) niż USA, ale importowanych dwukrotnie mniejsza (w 1.130 mln), co 

świadczy o sile ich gospodarki, a wynikiem tego jest dodatnie saldo wymiany (tabela nr 1). 

Przechodząc do omówienia najważniejszych partnerów kupujących towary produkowane 

w Niemczech, nie widać zbyt dużej różnicy między pierwszym odbiorcą (USA) a trzecim 

(Wielka Brytania), tak jak to było w przypadku Chin i USA (załącznik numer 1 i 3). Również 

różnice te były niewielkie między następnymi importerami towarów niemieckich. Pewien skok 

w wartości (14.631 mln) nastąpił między partnerem 12. (Czechy) a 13. (Szwecja),  

a w następnej kolejności partnerów różnice sięgały na ogół 1 mld USD. 

Przy tak małych różnicach występujących między państwami w wartości kupowanych 

towarów z Niemiec kolejność partnerów handlowych może się zmieniać z roku na rok. 

Uwzględniając rok 2016, to pierwsze miejsce w eksporcie zajmowało USA, a następnie kraje 

(do 14 miejsca włącznie) z Niemcami sąsiadujące lub blisko nich leżące (Wielka Brytania, 

Włochy, Węgry i nieco dalej położona Hiszpania). Wśród 14 najważniejszych partnerów 

Niemiec w zakresie eksportu poza kontynentem europejskim znajdują się USA i Chiny 

(5. miejsce w eksporcie), a spoza Unii Europejskiej także Szwajcaria zajmująca 9. miejsce po 

Polsce, a przed Belgią (10. miejsce), Hiszpanią.  

Z państw europejskich jako partnerów Niemiec w zakresie eksportu należy wymienić 

Rosję (16. miejsce), sąsiadującą z Niemcami Danię (18. miejsce), ale nie na leżąco do strefy 

euro, podobnie jak Szwecja, Norwegię (27). Wśród 30 najważniejszych partnerów Niemiec 

w zakresie eksportu 17 to państwa europejskie, z państw pozaeuropejskich należy wymienić 

                                                      
9  Rocznik Statystyczny R O 2017 s. 878, 879, 445. 
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jeszcze (poza USA i Chinami) Japonię (17. miejsce), Koreę Południową, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie, Indie (30. miejsce) oraz Meksyk, Kanadę, Brazylię (30), Australię i jedyne państwo 

afrykańskie RPA (28. miejsce). Różnica w wartości eksportu między pierwszym partnerem 

(USA) a 10. (Belgia) wynosiła 72.516 mln USD, a między 10 a 20 (Emiraty) 30.110 mln oraz 

między 20. a 30. (Brazylia) 6.484 mln USD, a między 1. a 30. partnerem 110.178 mld USD. 

Liczby te wskazują na znaczenie poszczególnych państw dla gospodarki niemieckiej. Liczby te 

podają wartość eksportowanych towarów, ale ukrywają one wiele innych elementów, takich 

jak stosunki polityczne, zabiegi dyplomatyczne, celem których jest nawiązywanie współpracy 

w dziedzinie gospodarczej, finansowej (kredyty, pożyczki, zabezpieczenia, ubezpieczenia). 

Odnosząc wartość eksportu do jednego mieszkańca omawianych 30 państw, to od 

niemieckiej gospodarki najbardziej uzależnione było społeczeństwo w Austrii, Szwajcarii, 

w Holandii. Mieszkaniec tych państw na zakupy towarów sprowadzanych z Niemiec wydawał 

przeszło 5.000 USD. Ponadto nieco tylko mniej wydawali rezydenci Belgii, Czech, Danii 

i znacznie już mniej Szwecji, Węgier, Finlandii (załącznik nr 3). 

Kolejność państw w imporcie do Niemiec była w 2016 roku inna niż w eksporcie. 

Największym dostawcą towarów na rynek niemiecki była Holandia, a w następnej kolejności 

(prawie o połowę mniejszym) były Chiny, po nich Francja, Belgia, Włochy, Polska (6 miejsce) 

oraz Czechy i USA, które zajmowały pierwsze miejsce w eksporcie. 

Na 9. pozycji znalazła się Szwajcaria, a później Austria, Hiszpania, Węgry i Rosja 

(13 miejsce). Czyli właściwie państwa będące rynkiem zbytu dla Niemiec są jednocześnie 

rynkiem zaopatrzenia. Uzależnienie społeczeństwa niemieckiego od dostawy towarów 

z zagranicy najbardziej widoczne było w przypadku Holandii. Na towary z tego państwa 

mieszkaniec Niemiec wydawał 1.706 USD, podczas gdy na towary pochodzące z Chin 944 

USD, z Francji 941, z Belgii 782, z Polski 669 USD. Uwzględniając siłę powiązań 

gospodarczych w eksporcie i imporcie z 30 państwami (załącznik nr 3) to najmocniej 

zintegrowane są Niemcy z Austrią, Szwajcarią, Holandią, Belgią, Czechami i nieco słabej  

z Danią, Szwecją, Węgrami, z Francją. Gospodarka niemiecka jest silniej powiązana 

z gospodarką polską niż brytyjską. Z państwami pozaeuropejskimi gospodarka niemiecka jest 

słabiej zintegrowana, w tym i z gospodarką Chin, USA niż z niewielką Finlandią, mimo że 

obroty wyrażone w liczbach absolutnych wskazują na coś innego. W ogólnych obrotach 

handlu zagranicznego Niemiec udział 14 państw wiodących w gospodarce światowej 

w eksporcie wynosił 47,9%, a w imporcie 38,6%, co dowodzi o ich silnej konkurencyjności. 

Z państwami tymi Niemcy osiągnęły wysoką nadwyżkę eksportu nad importem (639.953 mln 

– 408.243 mln = 231.710 mln USD). Na obszarze tych państw mieszkało 3.824 mln 

potencjalnych konsumentów. Pozostałych 16 państw wymienionych w załączniku nr 3 było 

odbiorcami 38,8% eksportowanych towarów przez Niemcy i 48,7% importowanych. W sumie 

saldo dodatnie wymiany z nimi było niewielkie (517.569 mln – 515.839 mln = 1.730 mln 

USD). Czyli 16 państw nie zaliczanych do czołówki światowej pod względem 
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reprezentowanego potencjału ekonomicznego stanowiło dla Niemiec ważniejszy rynek 

zaopatrzenia w towary niż 14 państw wiodących w gospodarce światowej. 

Łącznie te 30 państw uczestniczyło w 86,7% w eksporcie Niemiec i w 87,3% w imporcie. 

Z tego na 17 państw europejskich przypadało 64,6% eksportu i 78,2% importu. Ujemne saldo 

z państwami europejskimi wykazywały z Holandią (największe), Belgią, Czechami, Węgrami, 

Norwegią i Rosją. Natomiast z 13 państwami pozaeuropejskimi wymienionymi w załączniku 

nr 3 z każdym z nich Niemcy uzyskały saldo dodatnie, w tym z USA, Chinami, Koreą 

Południową, Japonią. Również w obrotach handlowych z Afryką Niemcy uzyskały saldo 

dodatnie wynoszące prawie 8 mld USD. Także z pozostałymi państwami świata wykazały 

wysokie saldo dodatnie (40 mld USD). 

Zatem Niemcy w przeciwieństwie do Chin resztę państw świata zalewają swoimi 

towarami i w niewielkim stopniu pobudzają ich gospodarkę, o czym świadczy znaczna 

nadwyżka eksportu nad importem. Oczywiście w liczbach absolutnych eksport Chin do państw 

reszty świata był prawie dwukrotnie wyższy niż Niemiec, ale import trzykrotnie wyższy 

(załącznik numer 1 i numer 3). Wartość salda ujemnego Chin z resztą świata była tylko nieco 

wyższa od dodatniego salda Niemiec z tymi krajami. Natomiast w przypadku USA obroty 

handlowe z resztą świata były prawie zbilansowane. 

PARTNERZY HANDLU ZAGRANICZNEGO JAPONII 

Państwo to, będąc trzecią na świecie potęgą gospodarczą, zajmując jednocześnie 18 miejsce 

pod względem liczby mieszkańców (126 milionów), od kilku lat jest czwartym eksporterem 

i importerem towarów. W porównaniu jednak do Niemiec wartość eksportu była mniejsza 

o połowę (o 690 mld USD) a importu nieco mniej (451 mld USD). Gospodarka Japonii jest 

bardziej domknięta od niemieckiej, o czym świadczą o wiele niższe obroty handlu 

zagranicznego przypadające na 1 mieszkańca i niski udział eksportu w PKB (tabela 1). 

Państwo to charakteryzuje się nadwyżką eksportu nad importem. 
Wyższe domknięcie gospodarki japońskiej niż na przykład niemieckiej – przy 

porównywalnym poziomie rozwoju – spowodowane jest między innymi większą liczbą 

mieszkańców (o 44 mln), wyspiarskim położeniem i pewną izolacją przestrzenną. Wynikają 

stąd wyższe koszty transportu. Interesującym faktem jest, że najważniejszym rynkiem zbytu 

dla japońskich towarów były w 2016 r Stany Zjednoczone10, a drugim Chiny – najbliższy 

sąsiad. 

                                                      
10  Tak wynika z ewidencji instytucji japońskich, natomiast ze sprawozdań instytucji chińskich wynikało, że to 

Chiny są najważniejszym odbiorcą towarów japońskich (załączniki nr 1 i 4). Co więcej, Chiny w obrotach 
handlu zagranicznego z Japonią wykazywały saldo ujemne (-15.907 mln USD), zaś według danych 
japońskich Direction nr 12 (2017), to ona w handlu z Chinami wykazywała wysokie saldo ujemne (-42.684 
mln USD). 
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Pięciu następnych partnerów w dziedzinie eksportu to kraje azjatyckie. Jako ósmy 

importer towarów japońskich występują Niemcy, a po nich Australia, Wielka Brytania, 

Wietnam, Malezja, a na 13 miejscu pojawia się Holandia, po niej znowu kraj azjatycki – 

Indonezja, po niej Meksyk i dwa państwa azjatyckie. Tak więc na 25 państw wymienionych 

w załączniku numer 4, 13 z nich to kraje azjatyckie przeplatane państwami z innych 

kontynentów, w tym 7 europejskich włącznie z Rosją (23. miejsce). W eksporcie 26. miejsce 

zajmowała Szwajcaria, po niej Hiszpania, Turcja, Brazylia, RPA (30. miejsce). 

Należy dodatkowo nadmienić, że Polska jako importer towarów japońskich znajdowała się 

dopiero na 35. miejscu (za Izraelem, Nową Zelandią, Pakistanem, Kuwejtem). 

Kolejność dostawców towarów gotowych, środków transportu, maszyn, surowców na 

rynek japoński różniła się od kolejności odbiorców. Mianowicie pierwsze miejsce w imporcie 

zajmowały Chiny, a drugie USA, którego jednak wartość dostarczanych towarów do Japonii 

była prawie dwukrotnie niższa niż Chin. Trzecie miejsce zajmowała Australia (w eksporcie 9.) 

– dostawca surowców, żywności – a następne Korea Południowa, Tajwan, Niemcy, Tajlandia, 

Arabia Saudyjska, Indonezja i Emiraty Arabskie (10. miejsca w imporcie, a 19. w eksporcie). 

Wartość importu między państwami zajmującymi 3. miejsce a 10. nie była zbyt duża  

i wynosiła 13 mld USD, gdy tymczasem między Australią a USA 39 mld oraz między USA  

a Chinami aż 87 mld. Przeto Japonia od dostaw towarów z Chin jest najbardziej uzależniona,  

o czym świadczą wydatki rezydentów tego państwa przeznaczane na zakupy towarów 

chińskich przekraczające w 2016 r. 1.000 USD. Wydatki te na towary pochodzące z USA są  

o połowę niższe, a jeszcze niższe na towary sprowadzane z Australii, Korei Południowej, 

Tajwanu, z Niemiec. Od gospodarki japońskiej najbardziej uzależniony jest Hongkong 

i Singapur, w mniejszym stopniu Tajwan, Korea Południowa, Emiraty Arabskie (załącznik 

numer 4). 

Biorąc pod uwagę obroty handlu zagranicznego Japonii, to udział pięciu pierwszych 

partnerów w eksporcie wynosił 56,4%, a w imporcie 45,4%, co świadczy o dużej koncentracji 

przestrzennej partnerów gospodarczych. W sumie 30 partnerów handlowych przyjęło 92,4% 

eksportu japońskiego i uczestniczyło w 88,6% w imporcie. Kraje UE uczestniczyły zaledwie  

w 11,4% w eksporcie i w 12,4% w imporcie. W obrotach z państwami UE Japonia wykazała 

niewielkie saldo ujemne wynoszące 1,4 mld USD. Bardzo słabo Japonia powiązana jest 

z krajami afrykańskimi, które wchłonęły zaledwie 1% z eksportu i w 1,2% uczestniczyły  

w zaopatrzeniu rynku japońskiego. Wśród 30 najważniejszych partnerów handlowych Japonii 

(załącznik numer 4) jedynie jedno państwo afrykańskie – RPA (30 miejsce w eksporcie) – 

dostawca surowców – znalazło się w wykazie. Afryka zamieszkała przez 1,2 mld ludności 

przyjęła mniej towarów japońskich niż Australia licząca niespełna 24 mln mieszkańców. 

Reprezentowany poziom rozwoju przez kraje afrykańskie stanowi zasadniczą barierę  

w nawiązywaniu współpracy gospodarczej. Z krajami afrykańskimi jako całością oraz 
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z pozostałymi państwami świata Japonia, podobnie jak i Chiny, uzyskała saldo ujemne  

(prawie 20 mld). 

PARTNERZY HANDLU ZAGRANICZNEGO ROSJI W 2016 ROKU 

Aczkolwiek Rosja nie należy do czołowych eksporterów na świecie, bo według wartości 

wywożonych towarów zajmowała dalekie 16. miejsce, podczas gdy weźmiemy pod uwagę 

wytworzony PKB, to zajmowała 12. miejsce, a pod względem liczby mieszkańców 9. W 2016 

roku wartość eksportu Rosji była niższa nie tylko od Hiszpanii, ale także od liczącej 17 mln 

ludności Holandii i od jeszcze mniejszej Belgii (eksport 400 mld USD), a tylko trochę wyższa 

od Indii (tabela nr 1). 

Na tym tle nasuwa się pytanie, dlaczego zajmować się handlem zagranicznym tego 

państwa. Otóż wynika to z rozległego terytorium i dużej liczby sąsiadujących z nią państw, 

eksportera dużej ilości surowców, w tym ropy naftowej, gazu ziemnego, a także z faktu 

pretendowania do przywództwa, jeśli nie światowego, to do europejsko-azjatyckiego. 

Przywództwo to może się wyrażać w uzależnieniu państw europejskich i niektórych 

azjatyckich od dostawy surowców ważnych dla gospodarki, jej rozwoju i bezpieczeństwa 

ekonomicznego. 

Pomimo, że Rosja zajmuje dalekie miejsce w wartości eksportowanych towarów, to ma, 

podobnie jak wcześniej omawiane 4 państwa, rozległe geograficzne powiązanie handlowe 

niemal ze wszystkimi krajami świata. Oczywiście wartość transakcji handlowych nie jest tak 

wysoka jak na przykład z pierwszą piątką partnerów w porównaniu z Chinami, USA, a nawet 

Niemcami czy Japonią, albowiem rozmiar gospodarki wyrażony wartością PKB jest od wyżej 

wymienionych państw kilkakrotnie mniejszy (patrz: Rakowski  2017 tabela nr 1), jak też 

intensywność powiązań z gospodarką światową jest o wiele niższa. Stąd wartość 

eksportowanych towarów z Rosji do Holandii, zajmującej pierwsze miejsce, była 

porównywalna z wartością 19. partnera (Filipiny) Chin, 11. partnera (Brazylia) USA, 13. 

(Szwecja) Niemiec i 6. partnera (Tajlandia) Japonii. Do 30. partnera Chin w dziedzinie 

eksportu płynęły tam towary o wartości 10,3 mld USD, odpowiednio z USA do Indonezji (30. 

odbiorca) o wartości 6 mld, z Niemiec do Tajwanu o wartości 8,3 mld USD a z Rosji do Malty 

(30. importer towarów z Rosji) zaledwie 2,2 mld USD. Liczby te wskazują z jednej strony na 

różnice w wartości przepływów kapitału, a z drugiej strony na intensywność powiązań 

gospodarczych i wzajemnych uzależnień. 

Porównywalną z Holandią wartość towarów Rosja eksportowała do Chin, znacznie mniej 

już do Niemiec, następnie do Białorusi i Turcji. W następnej piątce odbiorców towarów 

rosyjskich znalazły się Włochy (6. miejsce), Korea Południowa, USA, Kazachstan i Japonia. 

Do każdego z tych państw, i do Polski (11. miejsce w eksporcie Rosji), wartość 

eksportowanych towarów była zbliżona, pomimo różnego ich oddalenia od dostawcy, 

reprezentowanego poziomu rozwoju i zróżnicowanej liczby mieszkańców jako potencjalnych 
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nabywców. W trzeciej piątce kupujących towary rosyjskie, prócz Polski, znalazły się Wielka 

Brytania, Finlandia, Ukraina, Belgia. Jeszcze kilka lat temu Ukraina była najważniejszym 

partnerem gospodarczym Rosji. Pogorszenie się relacji Moskwa – Kijów nastąpiło po zmianie 

rządu na Ukrainie w 2014 r w wyniku „pomarańczowej rewolucji" i nawiązania ściślejszej 

współpracy z Unią Europejską oraz USA. Rosja zareagowała na to retorsjami w postaci 

oderwania Krymu od Ukrainy i przyłączenia do Rosji oraz okupacją Donbasu. Przykład ten 

dowodzi, że stosunki polityczne odgrywają ważną rolę w nawiązywaniu relacji gospodarczych. 

Dziwić może fakt, że do Ukrainy – sąsiada Rosji – w 2016 r. wartość eksportowanych 

towarów była mniejsza niż do oddalonej Wielkiej Brytanii i niewiele większe niż do Indii 

(załącznik nr 5). 

W czwartej piątce odbiorców towarów rosyjskich znalazła się sąsiadujące z Rosją 

malutka Łotwa, do lat 90. XX w. wchodząca w skład Związku Radzieckiego, oraz z państw 

europejskich Francja (18. miejsce), Szwajcaria, a spoza Europy Indie, Algieria. 

W następnej dziesiątce partnerów Rosji w zakresie eksportu, 9 z nich to państwa 

europejskie o małej liczbie mieszkańców, z tego 5 to kraje byłego obozu socjalistycznego – 

satelity Rosji, pozostały 10. kraj to Tajwan (22. miejsce). W sumie wśród tych 30 państw, 

nabywców towarów z Rosji, 19 to kraje europejskie, a 17 z nich to członkowie Unii 

Europejskiej, z tego 7 to bezpośredni sąsiedzi. 

Pewne zdziwienie może budzić fakt, że wśród tych 30 najważniejszych partnerów 

handlowych zabrakło Estonii, Mongolii – jako sąsiadów Rosji – oraz 5 państw należących do 

czołówki światowej pod względem reprezentowanego potencjału ekonomicznego, to jest 

Meksyku, Kanady, Brazylii, Australii, Hiszpanii, do których eksport z Rosji kształtował się 

poniżej 2,1 mld USD. 

W imporcie do Rosji pierwsze miejsce zajmowały Chiny. Pod względem lokowanych 

tam towarów wartościowo dwukrotnie wyprzedały Niemcy, które zajmowały drugą pozycję  

w imporcie. Trzecie miejsce w imporcie towarów do Rosji zajmowały Stany Zjednoczone, 

następnie Białoruś, Francja (5. miejsce), Włochy, Japonia, Korea Południowa, Polska, Ukraina 

(10. miejsce). Spośród 30 partnerów handlowych Rosji wymienionych w załączniku nr 5 

zaledwie z czterema uzyskała w wymianie saldo ujemne, przy czym najwyższe z Chinami. 

Sumując wartość eksportu i importu Rosji z tymi 30 państwami zamieszkałymi przez 

3.970 mln ludności, uzyskała ona saldo dodatnie wymiany handlowej, w tym także z Afryką 

jako całością. Również z państwami UE traktowanymi łącznie Rosja uzyskała wysokie saldo 

dodatnie (61 mld USD), co stanowiło 87% całości uzyskanego salda dodatniego. Świadczy to 

o wielkim znaczeniu UE dla gospodarki rosyjskiej. Kraje UE w 2016 roku przyjęły 46,8% 

wartości rosyjskiego eksportu (130,5 mld) i uczestniczyły w 33,3% w imporcie Rosji 

(69,6 mld). Dlatego tak silne zabiegi firm rosyjskich wspierane marketingiem w pozyskaniu 

partnerów gospodarczych w UE (Bogomołow 2004). Ujemne saldo miała Rosja z resztą 

państw świata i opiewało ono na sumę 28,4 mld USD. 
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PODSUMOWANIE 

Z 15 państw wiodących w gospodarce światowej dwa z nich w zakresie handlu zagranicznego 

są uzależnione od jednego partnera. Są nimi Meksyk i Kanada. W 2016 roku z ogółu 

eksportowanych towarów z Meksyku aż 80,7% kierowanych było do USA i pochodziło 

stamtąd 46,5% towarów importowanych i odpowiednio Kanada sprzedawała w USA 75,7%  

i z USA importowała 52,2% wartości towarów. Dla pozostałych 13 państw wyniki były 

następujące, mianowicie udział % pierwszego partnera w eksporcie i imporcie wynosił: 

 
 Eksport Import 

Australia 30,4 (Chiny) 22,4 (Chiny) 
Brazylia 19,1 (Chiny) 17,6 (USA) 
Francja 16,4 (Niemcy) 19,6 (Niemcy) 
Włochy 12,6 (Niemcy) 16,3 (Niemcy) 

Hiszpania 15,4 (Francja) 14,7 (Niemcy) 
Wielka Brytania 14,9 (USA) 14,8 (Niemcy) 

Niemcy 8,9 (USA) 13,2 (Holandia) 
Rosja 10,5 (Holandia) 18,2 (Chiny) 
USA 18,3 (Kanada) 21,1 (Chiny) 

Chiny 18,2 (USA) 10,0 (Korea Południowa) 
Indie 15,8 (USA) 16,4 (Chiny) 

Japonia 20,3 (USA) 25,8 (Chiny) 
Korea Południowa 25,1 (Chiny) 21,4 (Chiny) 

 

W eksporcie z wyżej wymienionych państw najczęściej towary kierowane były do USA, 

zaś importowano przede wszystkim z Chin i nieco rzadziej z Niemiec. Od gospodarki chińskiej 

najbardziej uzależnione są: Australia i Korea Południowa, od niemieckiej Francja i Włochy. 

Tabela 3. Udział % 30 państw w eksporcie i imporcie poszczególnych państw w 2016 r. 

EKSPORT 
 USA Chiny Niemcy Japonia Rosja 

Pierwsza piątka 50,4 45,6 37,3 56,4 38,0 
Druga piątka 13,7 13,3 22,2 14,4 18,0 
Trzecia piątka 7,7 9,1 12,3 9,1 12,4 
Czwarta piątka 7,0 7,2 7,5 6,3 8,2 

Piąta piątka 4,2 5,4 4,7 4,0 5,0 
Szósta piątka 3,3 3,8 3,7 2,2 4,2 

Razem 30 państw 86,3 84,4 87,7 92,4 85,8 

IMPORT 
Pierwsza piątka 55,8 34,2 36,5 45,4 34,5 

Druga piątka 11,6 6,5 25,4 14,3 16,4 
Trzecia piątka 7,3 20,7 13,1 9,9 7,7 
Czwarta piątka 5,5 4,8 6,3 8,3 5,6 

Piąta piątka 5,1 7,2 4,3 7,0 3,9 
Szósta piątka 5,2 1,8 3,3 3,7 2,0 

Razem 30 państw 90,5 75,2 88,9 88,6 70,02 
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Przechodząc do bardziej szczegółowego podsumowania handlu zagranicznego pięciu 

państw pojawia się pytanie, czy na podstawie analizy eksportu i importu 30 partnerów 

zachodzą jakieś prawidłowości. Otóż do pierwszej piątki partnerów handlowych kierowanych 

było od 37,3% (Niemcy) do 56,4% (Japonia) eksportu i pochodziło od nich od 34% (Chiny, 

Rosja) do 55,8% (USA) sprowadzanych towarów. Uwzględniając10 partnerów, to omawiane 

państwa lokowały powyżej 50% swoich towarów i jednocześnie były one dominującym 

rynkiem zbytu (z wyjątkiem Chin) dla towarów pochodzących od 30 partnerów (tabela nr 3).  

Z kolei, biorąc pod uwagę 30 partnerów, to oni przyjmowali od 84,4% (Chiny) do 92,4% 

(Japonia) eksportu i pochodziło od nich od 70,2% (Rosja) do 90,5% (USA) importu. 

Unia Europejska była najważniejszym partnerem dla Niemiec i Rosji, mało znaczącym 

dla Japonii, co prezentują poniższe dane (% udział): 
 

 W eksporcie W imporcie 
USA 18,7 19,0 

Chiny 16,1 13,1 
Niemcy 58,5 66,1 
Japonia 11,4 12,4 
Rosja 46,8 33,3 

 

Państwa Środkowego Wschodu były najważniejszym partnerem dla Japonii, ale ich 

udział w eksporcie i imporcie poszczególnych państw był mało znaczący, a jeszcze mniejszy 

państw afrykańskich, co ilustrują poniższe dane (w %). 
 

ŚRODKOWY WSCHÓD 
 Eksport Import 

USA 4,1 1,6 
Chiny 4,8 5,2 

Niemcy 3,0 0,4 
Japonia 3,6 9,7 
Rosja 3,5 0,6 

AFRYKA 
 Eksport Import 

USA 1,3 1,1 
Chiny 3,9 3,4 

Niemcy 1,6 1,3 
Japonia 1,1 1,2 
Rosja 2,7 0,9 

 

Z kolei z resztą świata najsilniej powiązane były Rosja i Chiny, a najsłabiej Japonia, co 

wskazują dane (w %): 
 Eksport Import 

USA 12,4 8,4 
Chiny 11,7 21,4 

Niemcy 10,7 9,8 
Japonia 6,5 10,2 
Rosja 11,5 28,9 
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Powiązania Rosji i Chin z resztą świata były silne szczególnie w imporcie. Właśnie 

w imporcie jest większe rozproszenie przestrzenne państw niż w eksporcie, na co wskazują 

liczby zawarte w tabeli nr 3. 

Można więc stwierdzić, iż Chiny i Rosja mają najwięcej partnerów handlowych i ich 

powiązania gospodarcze są przestrzennie najbardziej zdywersyfikowane, co wynika częściowo 

z ich usytuowania w światowej przestrzeni. 
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ANEKS STATYSTYCZNY 

 

Załącznik 1. Najważniejsi partnerzy Chin w zakresie handlu zagranicznego w 2016 r. 

Państwa 
W mln USD Siła zależności w USD 

Eksport Import Saldo Eksport Import 
1. USA 389714 135662 254052 1214 91 
2. Hong-Kong 293997 17017 276980 40328 12 
3. Japonia 129617 145524 -15907 1028 106 
4. Korea Płd. 95816 159187 -63371 1916 116 
5. Niemcy 66044 86377 -20333 805 63 
6. Wietnam 62044 37187 24853 674 27 
7. Indie 59435 11760 47675 50 8,5 
8. Holandia 58051 9742 48309 3415 7,1 
9. W. Brytania 56646 18648 37998 858 13,6 
10. Singapur 47447 25921 21526 8627 18,9 
11. Tajwan 41084 140077 -98993 1786 102 
12. Malezja 39426 49044 -9618 1271 36 
13. Tajlandia 38297 38671 -374 589 28 
14. Australia 38061 70127 -32066 1585 51 
15. Rosja 37697 32058 5639 265 23 
16. Indonezja 32835 21256 11579 128 15,5 
17. Meksyk 32550 10296 22254 271 7,5 
18. Zjednoczone Emiraty 30862 9936 20926 3429 7,2 
19. Filipiny 30355 17352 13003 300 12,6 
20. Kanada 27855 18248 9607 773 13,3 
21. Włochy 26569 16730 9835 442 12,2 
22. Francja 25303 22700 2603 383 16,5 
23. Brazylia 22176 45408 -23232 108 33,1 
24. Hiszpania 21699 6200 15499 471 4,5 
25. Arabia Saudyjska 19683 23595 -3912 634 17,2 
26. Pakistan 17698 1902 15796 90 1,5 
27. Turcja 16885 2780 14105 214 2 
28. Iran 16730 14919 1811 211 11 
29. Polska 15253 2533 12720 401 1,8 
30. Belgia 14987 6867 8120 1362 5 
Razem 30 państw 1804810 1197724 607086 X X 
Afryka 82899 54329 28570 X X 
Reszta świata 249291 339947 -90656 X X 
Ogółem 2137000 1592000 545000 X X 
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Załącznik 2. Najważniejsi partnerzy USA w zakresie handlu zagranicznego w 2016 r. 

  
W mln USD Siła powiązań 

Eksport Import Saldo Eksport Import 
1. Kanada 265961 278067 -12106 7599 866 
2. Meksyk 230959 294151 -63192 1925 1228 
3. Chiny 115775 462813 -347038 84 1442 
4. Japonia 63264 132202 -68938 502 412 
5. W. Brytania 55396 54326 1070 839 169 
6. Niemcy 49362 114227 -64865 602 356 
7. Korea Płd. 42266 69932 -27666 845 218 
8. Holandia 40377 16152 24225 2375 50 
9. Hong-Kong 34908 7386 27522 4986 23 
10. Francja 32403 46838 -14408 484 146 
11. Belgia 32271 17020 15251 2930 53 
12. Brazylia 30297 26176 4121 148 81 
13. Tajwan 26045 39662 -13617 1132 123 
14. Singapur 26044 39313 -13269 5200 122 
15. Szwajcaria 22726 36662 -13936 2840 114 
16. Zjednoczone Emiraty 22382 3356 19026 2480 10 
17. Australia 22225 9535 12690 934 30 
18. Indie 21689 45998 -24309 18 143 
19. Arabia Saud. 18023 16925 1098 581 53 
20. Włochy 16758 45217 -28459 279 141 
21. Izrael 13197 22206 -9009 1650 69 
22. Kolumbia 13099 13796 -697 272 43 
23. Chile 12940 8799 4141 718 27 
24. Malezja 11866 36683 -18919 382 114 
25. Tajlandia 10573 29492 -3094 162 32 
26. Hiszpania 10373 13467 -3094 225 42 
27. Wietnam 10151 42109 -31958 110 131 
28. Irlandia 9556 45504 -35948 2123 142 
29. Turcja 9379 8064 1315 118 25 
30. Argentyna 8570 4651 3919 200 14 
Razem 30 państw 1252818 1980729 -727911 X X 
Afryka 18220 24790 -6570 X X 
Reszta świata 179962 182481 -2519 X X 
Ogółem 1451000 2188000 -737000 X X 
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Załącznik 3. Najważniejsi partnerzy handlu zagranicznego Niemiec w 2016 r. 

 
Państwa 

W mln USD Siła powiązań w USD 
Eksport Import Saldo Eksport Import 

1. USA 118537 48179 70358 370 858 
2. Francja 111890 77173 34717 1695 941 
3. W.Brytania 95156 43423 51733 1441 529 
4. Holandia 86795 139867 -53072 5105 1706 
5. Chiny 85049 77458 7591 625 944 
6. Włochy 67803 57597 10206 1130 702 
7. Austria 66170 45895 20275 7605 560 
8. Polska 60420 54857 5563 1590 669 
9. Szwajcaria 55993 46550 9443 6828 568 
10. Belgia 46021 64172 -18151 4183 782 
11. Hiszpania 44837 30888 13949 975 377 
12. Czechy 42178 49726 -7548 4016 606 
13. Szwecja 27547 15986 11561 284 195 
14. Węgry 25190 27453 -2263 2570 335 
15. Turcja 24568 14811 9757 311 181 
16. Rosja 23847 26628 -2781 168 325 
17. Japonia 20488 17168 3320 163 209 
18. Dania 20113 14916 5197 3528 182 
19. Korea Płd. 19198 7074 12124 392 86 
20. Zjednoczone Emiraty 15911 884 15027 1767 10,8 
21. Rumunia 15006 13258 1748 790 161 
22. Słowacja 14069 16835 -2766 2558 205 
23. Meksyk 12321 4416 7911 103 53 
24. Indie 10790 6988 3802 9 85 
25. Kanada 10567 3811 6756 302 46 
26. Finlandia 10212 8633 1579 1926 105 
27. Australia 10043 1652 8391 427 20 
28. RPA 9761 6027 3734 177 73 
29. Norwegia 9540 12384 -2844 1834 151 
30. Brazylia 9427 5788 3639 46 70 
Razem 30 państw 1169447 940497 228950 X X 
Afryka 21841 13870 7971 X X 
Reszta świata 143712 103633 40079 X X 
Ogółem 1335000 1058000 277000 X X 
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Załącznik 4. Główni partnerzy handlu zagranicznego Japonii w 2016 r. 

Państwa 
W mln USD Siła powiązań w USD 

Eksport Import Saldo Eksport Import 
1. USA 130429 69303 61126 406 550 
2. Chiny 113877 156561 -42684 83 1242 
3. Korea Płd. 46240 25018 21222 925 198 
4. Tajwan 39353 22952 16401 1711 182 
5. Hongkong 33637 1953 31684 4805 15 
6. Tajlandia 27414 20143 7271 421 160 
7. Singapur 19805 7470 12335 3536 59 
8. Niemcy 17634 22035 -4401 215 175 
9. Australia 14169 30410 -16241 616 241 
10. W. Brytania 13659 6511 7148 207 51 
11. Wietnam 13014 16258 -3244 141 129 
12. Malezja 12134 17291 -5157 391 137 
13. Holandia 11809 2360 9449 695 19 
14. Indonezja 11335 18182 6847 43 144 
15. Meksyk 10682 5743 4939 89 45 
16. Filipiny 10358 9054 1304 101 72 
17. Indie 8190 4670 3520 7 37 
18. Kanada 8179 9180 -1001 234 73 
19. Zjednoczone Emiraty 7988 17301 -9313 887 137 
20. Francja 6248 10244 -3996 93 81 
21. Belgia 5711 2486 3225 519 8 
22. Panama 5640 353 5287 1410 1 
23. Rosja 5122 11269 -6147 36 89 
24. Arabia S. 5011 19584 -14573 162 155 
25. Włochy 4686 8768 -4082 78 69 
26. Szwajcaria 3147 7649 -4502 393 61 
27. Hiszpania 2862 3690 -828 62 29 
28. Turcja 2852 562 2290 36 4 
29. Brazylia 2793 6701 -3908 13 53 
30. RPA 2233 4212 -1979 X X 
Razem 30 państw 596211 537913 58298 X X 
Afryka 6505 7135 -630 X X 
Resztaświata 42284 61952 -19668 X X 
Ogółem 645000 607000 38000 X X 
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Załącznik 5. Najważniejsi partnerzy handlu zagranicznego Rosji w 2016 r. 

Państwa 
W mln USD Siła więzi w USD 

Eksport Import Saldo Eksport Import 
1. Holandia 29258 3011 26247 1828 21 
2. Chiny 28020 38098 -10078 20 266 
3. Niemcy 21101 19415 1686 257 135 
4. Białoruś 14107 9487 4620 1484 66 
5. Turcja 13673 2156 11517 173 15 
6. Włochy 11937 7846 4091 198 55 
7. Korea Płd. 10027 5117 4910 200 35 
8. USA 9469 11047 -1578 29 77 
9. Kazachstan 9451 3627 5824 555 25 
10. Japonia 9381 6680 2701 74 46 
11. Polska 9133 3958 5175 240 27 
12. W. Brytania 6953 3431 3522 105 24 
13. Finlandia 6529 2478 4051 1180 17 
14. Ukraina 6207 3916 2291 141 27 
15. Belgia 5740 2268 3472 521 16 
16. Indie 5311 2398 2913 4,5 17 
17. Łotwa 4935 343 4592 2470 2,4 
18. Francja 4853 8520 -3667 72 59 
19. Algeria 3966 8 3958 100 0,0 
20. Egipt 3781 374 3407 43 2,6 
21. Szwajcaria 3168 1952 1216 396 13,6 
22. Tajwan 2706 1610 1096 118 11,2 
23. Czechy 2692 2766 -74 264 19 
24. Grecja 2665 213 2452 253 1,5 
25. Węgry 2650 1659 991 270 5 
26. Litwa 2509 412 2097 874 3 
27. Słowacja 2497 1666 831 462 12 
28. Bułgaria 2313 480 1833 330 3,3 
29. Szwecja 2224 1668 556 225 12 
30. Malta 2200 30 2170 5057 0,2 
Razem 30 państw 239456 146634 92822 X X 
Afryka 7561 1985 5576 X X 
Reszta świata 31983 60381 -28398 X X 
Ogółem 279000 209000 70000 X X 
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POWIĄZANIA PAŃSTW WIODĄCYCH W GOSPODARCE 
ŚWIATOWEJ W ZAKRESIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 

 
 

Streszczenie 
W opracowaniu przedstawiono w pierwszej części siły powiązań gospodarczych 15 państw 
wiodących w gospodarce światowej z gospodarką globalną. Wskazano, że najsilniej 
z gospodarką światową powiązane są Niemcy, a najsłabiej Indie i Brazylia. W drugiej części 
artykułu przedstawiono 30 partnerów handlowych Chin i USA, Niemiec, Japonii i Rosji, 
wskazując na intensywność ich powiązań w zakresie eksportu i importu towarów, a także na 
wynik ostateczny transakcji handlowych z 30 partnerami, a dodatkowo z Afryką, Unią 
Europejską i Środkowym Wschodem (Middle East). 

 

 

 

LINKS OF LEADING COUNTRIES IN THE GLOBAL 
ECONOMY IN THE FIELD OF INTERNATIONAL TRADE 

 
 

Abstract 
The first part of study presents the strength of economicties of the 15 leading countries in the 
world economy with the global economy. It was pointed out that Germany was the strongest in 
the world economy and India and Brazil the least. The second part of the article presents  
30 trade partners of China and the USA, Germany, Japan and Russia indicating the intensity  
of their connections in the field of export and import of goods as well as the final result  
of commercial transactions with 30 partners and additionally with Africa, the European Union 
and the Middle East (Middle East). 
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WPŁYW DZIAŁAŃ TERRORYSTYCZNYCH  
NA SEKTOR TURYSTYCZNY  

W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH  
I AFRYKAŃSKICH 

 

 

WSTĘP 

Ataki terrorystyczne stały się instrumentem współczesnego świata o wymiarze nie tylko 

politycznym czy społecznym, ale także gospodarczym. Konsekwencje ataków terrorystycz-

nych są związane m.in. z koniecznością ponoszenia przez poszczególne kraje znacznych 

nakładów finansowych wynikających z zaangażowania kapitału na bezpieczeństwo, aby 

zmniejszyć ryzyko kolejnych ataków terrorystycznych. Dla wielu krajów istotne są także straty 

związane ze spadkiem popytu na usługi turystyczne, w wyniku rezygnacji wśród turystów  

z podróży do miejsc zagrożonych atakami terrorystycznymi. Dotyczy to w szczególności 

krajów, w których przychody z turystyki stanowią istotny udział w PKB. Najpoważniejsze 

niebezpieczeństwo dla sektora turystycznego stwarza zorganizowany, międzynarodowy 

terroryzm, aczkolwiek stopień zagrożenia dla poszczególnych państw jest różny.  

Celem badania jest analiza i porównanie wpływu zamachów terrorystycznych na ruch 

turystyczny wybranych krajów europejskich oraz krajów Afryki Północnej. Praca oparta jest na 

przeglądzie literatury oraz analizie danych wtórnych przewodnich urzędów statystycznych 

(WTTC, CEIC, The World Bank, Trading Economics). Opracowanie ma dać odpowiedź, czy 

kraje Afryki Północnej są w większym stopniu narażone na negatywne konsekwencje spadku 

popytu usług turystycznych na skutek zamachów terrorystycznych oraz czy efekt ten utrzymuje 

się w dłuższym okresie w porównaniu z krajami europejskimi.  
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1. POJĘCIE TERRORYZMU 

Terroryzm nie jest nowym zjawiskiem, jednak jest to zjawisko zmienne i dynamiczne. 

W ostatnich latach nastąpiły zmiany form, środków, a także celów działań terrorystów. Wpływ 

na zjawisko terroryzmu ma rozwój cywilizacyjny oraz postęp naukowo-techniczny, w tym 

szczególnie nowe środki łączności, mass media, zaawansowane techniki komunikowania1.  

W literaturze terroryzm definiuje się najczęściej jako użycie lub groźbę użycia przemocy 

w celu osiągnięcia określonych celów politycznych [Horgan 2008 s. 21, Henderson 2006 s. 51, 

Aleksandrowicz 2008 s. 20-21], religijnych [Sandler, Enders 2004, s. 2001-316]. Natomiast 

według B. Bolechów „terroryzm jest formą przemocy politycznej, polegającej na stosowaniu 

morderstw lub zniszczenia (lub groźby użycia takich środków) w celu wywołania szoku 

i ekstremalnego zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów, czego efektem mają 

być wymuszenia pożądanych ustępstw politycznych, sprowokowanie nieprzemyślanych działań 

lub zademonstrowanie, czy też nagłośnienie politycznych przekonań”2. 

T. Białek za terroryzm uznaje wywieranie wpływu politycznego przez bezprawne 

stosowanie siły, przymusu lub przemocy, które wiąże się z łamaniem norm społecznych, oparte 

na rozmyślnym zastraszaniu i manipulowaniu, prowadzące do osiągnięcia celów politycznych 

poprzez tworzenie atmosfery zagrożenia oraz utrudnianie funkcjonowania wrogiego układu 

społecznego oraz wymuszanie decyzji, a także działań przeciwnika przez drastyczną taktykę 

faktów dokonanych lub szantażu siłowego3.   

Warto podkreślić, że od 2002 roku definicję ataków terrorystycznych4 zawiera także 

decyzja ramowa Komisji Europejskiej. Definicja ta oparta jest przede wszystkim na 

wyczerpującym określeniu zdarzeń, które zalicza się do ataków terrorystycznych. W definicji 

tej wyróżnia się nie tylko zamachy na zdrowie i życie ludzkie, ale także branie zakładników 

czy porywanie samolotów. Natomiast zgodnie z poglądami NATO, terroryzm to bezprawne 

użycie lub zagrożenie użycia siły lub przemocy wobec jednostki lub własności w zamiarze 

wymuszenia bądź zastraszenia rządów lub społeczeństw dla osiągnięcia celów politycznych, 

religijnych lub ideologicznych.  

Według poglądów rosyjskich, „terroryzm to przemoc lub grożenie jej zastosowaniem  

w stosunku do osób i organizacji, zniszczenie (uszkodzenie) lub groźba zniszczenia 

(uszkodzenia) majątku i innych obiektów, mogąca grozić śmiercią ludzi”5. 

Stanowisko francuskie różni się od poprzedniego, postrzegając terroryzm jako rozmyślne 

działanie prowadzące do obalenia instytucji demokratycznych bądź dążenia do przejęcia 

                                                      
1  G. Nowacki, C. Krysiuk, Nowe trendy współczesnego terroryzmu, 2014, Logistyka-nauka, s. 7903. 
2  B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym: przewartościowania i kontynuacje, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 25.   
3  T. Białek, Terroryzm. Manipulacja strachem, Studio EMKA, Warszawa 2005, s. 151. 
4  autorzy zamiennie używają słowa zamach terrorystyczny. 
5  S. Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2009, s. 57. 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kontroli nad określoną częścią terytorium narodowego, podlegającego władzy państwowej, 

poprzez użycie przemocy lub zastraszenie6.  

Środowisko akademickie precyzuje terroryzm jako różnorodne działania pod względem 

motywów ideologicznych, planowana i zorganizowana działalność pojedynczych osób lub 

ugrupowań, skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego w danym kraju, podjęte 

w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań  

i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te są bezwzględne, 

osiągane poprzez użycie przemocy fizycznej, broni lub ładunków wybuchowych, prowadzone 

w celu nadania im rozgłosu medialnego na dużą skalę i celowego wywołania lęku 

w społeczeństwie7. 

PRZEGLĄD LITERATURY 

Analiza literatury przedmiotu dotycząca terroryzmu obejmuje jego różnorodne aspekty, m.in.: 

ekonomiczne [Sandler, Enders 2004], socjologiczne [Dit, Tophoven, Hirschmann 2009], prawa 

międzynarodowego [Aleksandrowicz 2008]. Ponadto autorzy w swoich badaniach zwracają 

uwagę na zagadnienie wpływu zamachów terrorystycznych na turystykę zagraniczną [Ranga, 

Pradhan 2014, Marczak 2012, Paczyńska-Jędrycka, Eider 2017]. W polskiej literaturze obecne 

są badania dotyczące wpływu zamachów terrorystycznych na turystykę krajów Północnej 

Afryki [Sokołowski 2017, Kurek 2009, Kapera 2009] czy wpływu terroryzmu na obiekty 

transportowe [Nowicki, Krysiuk 2014]. Jednak takie badania były prowadzone w okresie 

sprzed nasilenia się ataków terrorystycznych [Henderson 2006]. 

2. ZAMACHY TERRORYSTYCZNE W WYBRANYCH KRAJACH 
    EUROPEJSKICH I AFRYKAŃSKICH 

Od czasu II wojny światowej liczba ataków terrorystycznych na całym świecie systematycznie 

rośnie. „Przez dziesięciolecia odpowiedzialność za nie przypisywane są różnym 

ugrupowaniom, organizacjom i osobom, m.in.: OWP, Japońska Armia Czerwona, IRA, Czarny 

Wrzesień, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, Siły Ochotnicze Ulsteru, Abu Yusef, Baader-

Meinhof, ASALA, Grupa Abu Nidala, Carlos, libijski wywiad, Muamar Kadafi, 5. batalion 

armii wyzwolenia, szejk Omar Abdal, sekta Aum – Najwyższa Prawda, Al-Kaida, Osama Ben 

Laden, Hamas, Tamilskie Tygrysy, Afgański Front Rewolucyjny, ETA”8, czy ugrupowanie 

odpowiedzialne za liczne zamachy w ostatnich dwóch latach Państwo Islamskie (ISIS). 

                                                      
6  Ibidem, s. 57.  
7  G. Nowacki, C. Krysiuk, Nowe trendy współczesnego terroryzmu, s. 7903 [w:] Logistyka 6/2014, 

Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy, Poznań 2014. 
8  K. Szpara, M. Gwóźdź, Współczesne formy terroryzmu jako zagrożenie dla światowej turystyki, s. 102 [w:] 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 698, Ekonomiczne problemy usług nr 82, Szczecin 2012. 
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Zamachy terrorystyczne w istotny sposób oddziałują na przemysł turystyczny. 

Działania ugrupowań terrorystycznych mogą wpływać na sektor turystyczny poprzez kilka 

rodzajów ich postępowania. Do najpopularniejszych metod bezpośrednio skierowanych  

w turystów są ataki na turystów krajowych i zagranicznych przebywających 

w miejscowościach turystycznych, które miały miejsce m.in. w Tunezji w marcu 2015 r. 

i czerwcu 2016 r., atak na dzielnicę turystyczną w lutym 2009 r. oraz kwietniu 2005 r. 

w Egipcie, zamach w Nicei we Francji w lipcu 2016 r., czy jeden z krwawych zamachów we 

Francji z dnia 14 lipca 2017 r., w którym zginęło 87 osób, a 202 zostały ranne.  

Równie istotnym pod względem ofiar śmiertelnych i osób rannych był zamach 

w Manchesterze w Wielkiej Brytanii w maju 2017 r. przed wejściem do Areny, w której 

odbywał się koncert popowej artystki. Do przeprowadzanie niniejszego zamachu przyznało 

się Państwo Islamskie (ISIS). Kolejnym przykładem jest zamach na turystów podczas 

Jarmarków Bożonarodzeniowych w Berlinie w grudniu 2016 r., czy zamach przed wejściem 

do muzeum w Luwrze w Paryżu z marca 2017 r.  

Ataki są skierowane w turystów znajdujących się w miejscowościach turystycznych, 

w hotelach, ośrodkach wczasowych, w pobliżu najpopularniejszych atrakcji turystycznych, 

czy ataki w punktach węzłowych (m.in. na lotniskach, w portach, na dworcach kolejowych). 

Sektor turystyczny może także ponosić negatywne konsekwencje zamachów 

terrorystycznych, które nie są bezpośrednio skierowane w turystów, jednak są oni 

przypadkowymi ofiarami, bądź brak jest ofiar wśród turystów.  

Ponadto, częstotliwość występowania zamachów terrorystycznych nawet 

niewymierzonych bezpośrednio w turystów, doprowadza do osłabienia pozycji danego kraju 

w rankingu destynacji turystycznych ze względu na brak bezpieczeństwa takiej 

miejscowości. Do tego typu wydarzeń można zaliczyć zamach terrorystyczny 

zorganizowany przez Al-Ka’idę 11 września 2001 r. w Nowym Jorku. Zamach ten nie był 

skierowany w turystów, lecz pod wpływem nagłośnienia w światowych mediach całego 

wydarzenia, przemysł turystyczny poniósł znaczne straty. Głównie przemysł lotniczy, który 

stał się ofiarą ogólnoświatowego strachu przed zamachami, notując znaczne spadki 

rezerwacji rejsów lotniczych, a w konsekwencji spadek dochodów9. 

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczących zamachów terrorystycznych na 

terytorium Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Egiptu, Tunezji oraz Maroko w przedziale 

2000-2017 r.  

W tabeli wyszczególniono miejsce zamachu, liczbę ofiar śmiertelnych i rannych, 

informacje dotyczące rodzaju zamachu. 

 

                                                      
9  K.I. Matar, R.W. Thabit, Lockerbie And Libya: A Study in International Relations, Wydawnictwo 

McFarland, Jefferson 2003, s. 7.  
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Tabela 1. Zamachy terrorystyczne na terytorium Francji, Wlk. Brytanii, Niemiec, Egiptu, 
Tunezji i Maroku w latach 2000-2017. 

Data Miejsce 
Liczba 

Zabitych 
Liczba 

rannych 
Rodzaj 

3.02.2017  Luwr, Paryż 0 1 Atak nożowy 

22.03.2017  Westminster Bridge, Londyn 6 49 Zamach z użyciem samochodu 

9.04.2017  Aleksandria, Tanta 45 136 Zamach bombowy 

22.05.2017  Manchester Arena, Manchester 23 116 Zamach bombowy 

3.06.2017  London Bridge, Londyn 7 48 Zamach z użyciem samochodu  
i atak nożowy 

15.09.2017  Person Green Station, Londyn 0 29 Ładunek wybuchowy 

14.07.2017  Promenade des Anglais, Nicea 87 202 Zamach z użyciem samochodu 
ciężarowego, użycie broni 

18.07.2016  Würzburg Sprawca 4 Atak nożowy 

24.07.2016  Eugens Weinstube Restaurant, 
               Ansbach 

Sprawca 15 Samobójczy atak bombowy 

26.07.2016  Saint-Etienne-du-Rouvray 3 3 Atak nożowy 

11.12.2016  Kościół św. Piotra i Pawła, Kair 29 47 Samobójczy zamach bombowy 

16.12.2016  Jarmak Bożonarodzeniowy, Berlin 12 56 Zamach z użyciem samochodu 

7.01.2015  magazyn satyryczny „Charlie 
              Hebdo”, Paryż 

12 11 Strzelanina 

18.03.2015  Muzeum Bardo, Tunis 24 50 Strzelanina z użyciem granatów, 
wzięcie zakładników 

26.06.2015  kurort turystyczny Susa 39 36 Strzelanina 

26.06.2015  zakład Air Product,  
               Saint-Quentin- Fallavier 

1 2 Zamach z użyciem samochodu 

13.11.2015  Saint-Denis 137 300 Strzelanina, samobójczy atak 
bombowy, wzięcie zakładników 

24.01.2014  Kair 5 90 Seria trzech zamachów bombowych  

30.06.2014  Kair 2 8 Zamach bombowy 

6.11.2014  Kair 2 11 Zamach bombowy, ładunek  
w pociągu 

22.02.2009  Kair, dzielnica turystyczna 1 24 - 

19.09.2008  Asuan - - 
Porwania turystów: 5 Niemców,  
5 Włochów, 1 obywatela Rumunii  
i kilku Egipcjan 

29.06.2007  Dzielnica City of Westminister, oraz 
             Trafalgar Square – udaremniony 

- - Samochód pułapka 

24.04.2006  Dahab 23 62 Trzy zamachy bombowe 

7.04.2005  Muzeum Kairskie, Kair 3 -  

7.07.2005  Londyn 56 700 Trzy eksplozje w metrze, 
Jedna eksplozja w autobusie 

21.07.2005  Londyn 0 1 Trzy wybuchy na stacji metra, jeden 
wybuch w autobusie 

23.07.2005  Szarm El-Szejk 70 50 Ataki bombowe 

7.10.2004  Hotel Taba Hilton, Taba 34 150 - 

16.05.2003  Cassablanca, Maroko 45 100 Zamachy samobójcze 

11.04.2002  Synagoga Al.-Ghariba, Ar-Rijad 21 30 Samochód pułapka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie I. Kapera, Terroryzm a turystyka w krajach arabskich na przykładzie Egiptu, s. 17 
[w:] S. Sachy (red.), Bezpieczeństwo w turystyce, wybrane zagadnienia, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, Kraków 2009; www.onet.pl [dostęp 26.03.2018]; www.wikipedis.pl [dostęp 25.03.2018]. 
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W 2017 r. na całym świecie doszło do 20 zamachów terrorystycznych, w których zginęło 

około 865 osób, natomiast 1687 osób zostało rannych. Niniejsze zamachy miały podłoże 

religijne, polityczne oraz ideologiczne.  

Nie ma wątpliwości, iż w ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor turystyczny na całym 

świecie ponosi ogromne straty, ponieważ coraz częściej staje się głównym celem wśród wielu 

ugrupowań terrorystycznych. Straty branży turystycznej wynikają z rezygnacji turystów  

z podróży do miejscowości zagrożonych atakami terrorystycznymi, z obawy o własne 

bezpieczeństwo.  

Na ogromne straty finansowe najbardziej narażone są kraje, w których udział turystyki 

w krajowym PKB stanowi znaczący procent. Kraje te stanowią główny cel terrorystów, którzy 

dążą do wywołania przerażenia i strachu wśród korzystających z usług turystycznych lub 

planujących podróże do danej miejscowości turystycznej, w rezultacie osiągają założone cele 

polityczne, narażając kraje recepcji turystycznej na straty finansowe związane z odpływem 

turystów.  

3. ANALIZA RUCHU TURYSTYCZNEGO WYBRANYCH PAŃSTW 

Dla niektórych rozwijających się oraz słabo rozwiniętych krajów turystyka stanowi 

najważniejszą gałąź gospodarki, ponieważ wpływa na wzrost zatrudnienia oraz rozwój 

inwestycji w tych rejonach.  

Na akty przemocy i terroryzmu są narażone kraje w różnych regionach świata. 

Odpowiednie służby bezpieczeństwa monitorują działania pojedynczych osób i ugrupowań 

podejrzanych o działania terrorystyczne, aby udaremnić ich działania. Jednak w dobie rozwoju 

cywilizacji, a przede wszystkim rozwoju techniki komunikacji, nie jest możliwa całkowita 

likwidacja działań terrorystycznych.  

Należy podkreślić, iż w przypadku regionów turystycznych tego typu działania wpływają 

negatywnie na wszystkie strony transakcji, zarówno na klientów, jak i organizatorów 

i pośredników turystycznych.  

Na straty narażeni są przedstawiciele branży hotelarskiej, gastronomicznej, zarządzający 

atrakcjami turystycznymi związanymi z obsługą turystów w sposób bezpośredni, a też 

pośredni.  

Do niedawna najwyższym oszacowanym globalnym kosztem terroryzmu były koszty 

poniesione w 2001 roku po ataku na World Trade Center, które wyniosły 51,51 mld dolarów. 

Niestety w roku 2014 koszty ponoszone na skutek ataków terrorystycznych po raz pierwszy 

przekroczyły wartość kosztów poniesionych w 2001 r., wynosząc 52,90 mld dolarów.  

Wpływ ataków terrorystycznych na poszczególne kraje, w których sektor turystyczny 

stanowi istotną część PKB, powoduje ogromne straty finansowe, spadek inwestycji w sektorze 

turystycznym i wzrost bezrobocia w wyniku likwidacji miejsc pracy, zwiększenie nakładów na 

bezpieczeństwo, stworzenie i zarządzanie polityką antyterrorystyczną. 
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Francja jest krajem, który boryka się z negatywnymi konsekwencjami zamachów 

terrorystycznych. Francja, pomimo negatywnych konsekwencji zamachów terrorystycznych, 

wciąż znajdowała się na drugim miejscu państw świata najchętniej wybieranych wśród 

turystów w 2016 r. 

Ponadto, według Travel & Tourism, kraj ten nie uległ zmianie w rankingu 

konkurencyjności sektora turystycznego, otrzymując 5,32 pkt i zajmując kolejny raz z rzędu 

drugie miejsce na świecie10. Międzynarodowe przyjazdy turystyczne do tego kraju pozostały 

stabilne. Jednakże gospodarka Francji na skutek ataków terrorystycznych poniosła straty 

w wysokości 2 mld euro. Straty te zostały zrekompensowane przez strategie prowadzone przez 

ten kraj, które polegały na znacznym obniżeniu cen usług noclegowych i innych atrakcji 

turystycznych. Francja posiada najwyższy indeks zagrożenia terrorystycznego wśród państw 

europejskich na poziomie 5,9611.  

Według globalnego indeksu zagrożenia terroryzmem Wielka Brytania jest kolejnym 

państwem europejskim, która jest na celowniku ugrupowań oraz pojedynczych osób 

zamieszanych w organizacje terrorystyczne. Najbardziej śmiertelny i o największej liczbie 

poszkodowanych osób był zamach bombowy przed areną w Manchesterze podczas koncertu  

z dnia 22 maja 2017 r. Wielka Brytania jest szóstym krajem na świecie pod względem 

konkurencyjności sektora turystycznego, jednak w rankingu Travel & Tourism kraj ten spadł  

o jeden pkt. Natomiast indeks zagrożenia terroryzmem wynosi 5,1. Bezpośredni wkład 

turystyki w PKB wyniósł 66,3 mld GBP (89,8 mld USD), czyli 3,4% całości PKB w 2016 r.12 

Kolejnym europejskim krajem narażonym na działania terrorystyczne są Niemcy. 

Według rankingu konkurencyjności The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 

Niemcy zajmują trzecią pozycję na świecie w 2017 r. Bezpośredni wkład turystyki w PKB 

wyniósł 123,8 mld EUR (138,1 mld USD), co stanowi 4,0% całości PKB w 2016 r.13 

Celem terrorystów jest system gospodarczy danego kraju. W państwach takich jak Egipt, 

Tunezja, ucieczka turystów oznacza poważne problemy gospodarcze, ponieważ wkład 

turystyki w PKB jest wyższy niż w wyżej wymienionych krajach europejskich. W krótkim 

czasie PKB może spaść o 3-5 proc., a w dłuższym nawet o 10 proc. 

Przykładem takich konsekwencji może być Tunezja, w której w marcu doszło do 

zamachu w Muzeum Bardo w Tunisie, w którym śmierć poniosło 23 turystów, w tym 

3 Polaków. Do kolejnego zamachu doszło 26 czerwca na plaży w Susie, w którym zginęło 

łącznie 39 osób. Po tragicznych wydarzeniach turyści zaczęli masowo opuszczać Tunezję. 

                                                      
10  Insight Report, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, World Economic Forum, Geneva 

2017,s.33 
11  https://tradingeconomics.com/france/terrorism-index [dostęp 9.10.2018]. 
12  World Travel & Tourism council, Travel & Tourism economics Impact 2017 United Kingdom, The 

Harlequin Building, 65 Southwark Street, London SE1 0HR, United Kingdom, s. 3. 
13  World Travel & Tourism council, Travel & Tourism economics Impact 2017 Germany, The Harlequin 

Building, 65 Southwark Street, London SE1 0HR, United Kingdom, s. 3. 
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Ostrzeżenie przed podróżami do tego kraju na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

widoczne jest do dziś. Spadek zainteresowania Tunezją wpłynął na spadek jej pozycji 

w najczęściej wybieranych kierunkach turystycznych z pozycji 5 do 11. Według rankingu 

konkurencyjności Travel & Tourism Tunezja spadła o osiem miejsc w 2017 r., zajmując 87. 

pozycję w rankingu. Sektor turystyczny odgrywa istotną rolę dla całej gospodarki Tunezji, 

wkład tego sektora w PKB wyniósł 2379,39 mln TND, tj. 14,2% PKB w 2017 r.14 Rozwój 

sektora turystycznego jest jednym z głównych priorytetów rządowych. Konkurencyjność 

cenowa usług turystycznych oferowanych w tym kraju pozostaje silna.  

Egipt to kolejny kraj Afryki Północnej, w którym turystyka odgrywa istotne znaczenie 

w rozwoju gospodarczym kraju. Egipt zajmuje 74 miejsce w rankingu T&T, co stanowi wzrost 

o dziewięć pozycji w porównaniu z 2016 r. Wyjazd turystyczny do Egiptu wybrało około  

5 milionów zagranicznych turystów w 2017 r.15, odsetek ten zwiększył się w stosunku do 

przyjazdów podczas kryzysu, jednak wciąż stanowi to około 5 mln mniej turystów niż w 2010 

roku przed wiosną arabską. Ponadto Egipt pozostaje jednym z najbardziej konkurencyjnych 

cenowo miejsc na świecie, zajmując drugie miejsce.  

Pozytywnym czynnikiem stymulującym ruch turystyczny jest znaczne załagodzenie 

polityki wizowej w tym kraju. Jednak największą barierę i wyzwanie przed rozwojem tego 

kraju stanowią kwestie bezpieczeństwa, a w szczególności terroryzm. Kraj ten pośród 

pozostałych analizowanych jest najbardziej narażony na ataki terrorystyczne. W przeciągu lat 

2000-2017 na terenie Egiptu doszło do 11 zamachów terrorystycznych.  

Maroko spośród państw Afryki Północnej jest najmniej narażone na działania 

terrorystyczne, o czym świadczy niski indeks zagrożenia terrorystycznego na poziomie 0,08. 

Gospodarka Maroka jest najbardziej wspierana przez sektor turystyczny. Całkowity udział 

turystyki w PKB wyniósł 186,8 mld w 2016 r., co stanowi 18,5% PKB16. 

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 2, największy przychód z turystyki 

charakteryzuje gospodarkę Niemiec, która znajduje się na trzecim miejscu w rankingu 

konkurencyjności sektora turystyki oraz gospodarkę Wielkiej Brytanii, która spadła na szóste 

miejsce pod względem konkurencyjności.  

Kraje o najwyższych przychodach z sektora turystycznego nie charakteryzują się 

najwyższym udziałem PKB tego sektora. Znaczeniem sektora turystyki w PKB odznaczają się 

kraje Afryki Północnej.  

Największą liczbę międzynarodowych przyjazdów turystycznych odnotowano we 

Francji, tj. 84 mln turystów zagranicznych. 

                                                      
14  World Travel & Tourism council, Travel & Tourism economic Impact 2017 Tunisia, The Harlequin 

Building, 65 Southwark Street, London SE1 0HR, United Kingdom s. 3. 
15  World Travel & Tourism council, Travel & Tourism economics Impact Egypt, The Harlequin Building,  

65 Southwark Street, London SE1 0HR, United Kingdom, s. 5. 
16  World Travel & Tourism council, Travel & Tourism economic Impact 2017 Morroco, The Harlequin 

Building, 65 Southwark Street, London SE1 0HR, United Kingdom, s. 3. 
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Tabela 2. Informacje dot. sektora turystyki w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Tunezji, 
Egipcie i Maroku w 2017 r. 

Globalny  
ranking 

konkurencyjności 
Travel  

& Tourism17 

Zmiana  
w rankingu 
w stosunku 

do roku 
poprzedniego 

Global 
Terrorism 

Index18 
 

Przychody  
z turystyki 

(w mln 
USD)19 

Udział 
turystyki 
w PKB 
(w %)20 

Udział 
turystyki  

w 
zatrudnieniu 

(w %)21 

Międzynarodowe 
przyjazdy 

turystyczne22 

2 – Francja 0 5,96 89,156.5 3,7 4,2 84,451,621 
3 – Niemcy 0 4,92 103,746.0 3,9 7,0 34,971,458 

6 – W. Brytania -1 5,1 103,740.0 3,7 5,3 34,435,840 
65 – Maroko -1 0,08 7,735.4 7,7 6,8 10,176,762 

74 – Egipt 9 7,17 14,482.8 4,9 4,4 9,139,104 
87 – Tunezja -8 4,62 2,524,5 5,8 5,3 5,359,309 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Insight Report, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, World 
Economic Forum, Geneva 2017 s. 150, 160, 248, 323, 334; https://tradingeconomics.com/terrorism-index [dostęp 
12.04.2018];  https://www.ceicdata.com/en/indicator/tourism-revenue-growth [dostęp 10.04.2018]; 
https://tradingeconomics.com/tourist-arrivals [dostęp 12.04.2018]. 

W tabeli nr 3 uwzględniono najważniejsze indeksy sektora turystycznego w Niemczech, 

Francji, Wielkiej Brytanii, Egipcie, Maroku i Tunezji. Do analizy wybrano najchętniej 

odwiedzane kraje europejskie i afrykańskie wśród zagranicznych turystów. Celem analizy jest 

porównanie wpływu zamachów terrorystycznych na przychody sektora turystycznego, liczbę 

przyjazdów turystów na teren badanych państw. W tabeli zawarto również informację 

o globalnym indeksie zagrożenia terrorystycznego. Dla podkreślenia wpływu zamachów 

terrorystycznych na analizowane indeksy sektora turystycznego, w tabeli nr 3 zaznaczono 

kolorem, zgodnie z przypisaną legendą, rok w którym doszło do zamachu terrorystycznego na 

terenie państwa. Na terenie Francji w 2017 r. doszło do trzech zamachów terrorystycznych, 

podobnie w 2015 r. przeprowadzono trzy zamachy, w których łącznie zginęło 240 osób, 

a ponad 500 osób zostało rannych. Na skutek zamachów przeprowadzonych w 2015 r. liczba 

turystów spadła z 84 500 tys. do 82 600 tys. w 2016 r. Wskaźnik Terrorism Index wzrósł do 

poziomu 5,96 w 2016 r. Natomiast dochody z turystyki spadły z 45 918,63 mln USD w 2015 r. 

do 42 454,36 mln USD, co stanowi spadek o 2,2%.  

                                                      
17  Benchmarking T&T Konkurencyjność: Indeks konkurencyjności w sektorze turystycznym. 
 Raport, który analizuje wyniki 136 gospodarek za pomocą wskaźnika konkurencyjności Podróży 

i Turystyki (TTCI), zapewnia unikalny wgląd w mocne strony i obszary rozwoju każdego kraju, aby 
zwiększyć jego konkurencyjność w branży. Po raz pierwszy opracowany w 2007 r. wskaźnik 
konkurencyjności (TTCI) mierzy „zestaw czynników i polityk, które umożliwiają zrównoważony rozwój 
sektora podróży i turystyki, co z kolei przyczynia się do rozwoju i konkurencyjności kraju”. 

18  Globalny Indeks Terroryzmu jest corocznym rankingiem opracowanym przez Institute for 
Economics and Peace. Indeks globalnego terroryzmu analizuje 162 kraje, uwzględniając cztery 
wskaźniki, istotne podczas ataków terrorystycznych w ciągu pięciu lat. Te cztery czynniki to: 
liczba incydentów terrorystycznych w ciągu roku, liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych 
przez terrorystów rocznie, liczba obrażeń zadawanych przez terrorystów w ciągu roku oraz 
łączne szkody majątkowe spowodowane przez terroryzm rocznie. 

19  wg danych CEIC- A Euromoney Institutional Investor Company. 
20  wg danych The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, World Economic Forum, Geneva 2017. 
21  Ibidem. 
22  dane wg statystyk Trading Economics. 



 
 
 
Tabela 3. Najważniejsze indeksy sektora turystycznego w latach 2001-2016. 

Lata 
 

Francja Niemcy Wielka Brytania Maroko Egipt Tunezja 

Przyjazdy (tys.) 

Terrorism
 Index 

Przychody (m
ln 

U
SD

) 

Przyjazdy (tys.) 

Terrorism
 Index 

(TI) 

Przychody (m
ln 

U
SD

) 

Przyjazdy (tys.) 

TI 

Przychody (m
ln 

U
SD

) 

Przyjazdy (tys.) 

IT 

Przychody 
(m

ln U
SD

) 

Przyjazdy 
(tys.) 

TI 

Przychody 
(m

ln U
SD

) 

Przyjazdy 
(tys.) 

TI 

Przychody 
(m

ln U
SD

) 

2001 bd bd bd 17 860 bd 18 636,91 1 820 - 1 235,36 bd bd 190,08 384,00 bd 3 869,85 5 387,30 bd 1 626,46 

2002 bd 4,62 bd 17 968 3,01 18 045,21 2 200 5,05 1 242,34 bd bd 189,65 425,00 0,45 3 609,60 5 063,50 3,55 1 421,10 

2003 75 00 4,77 bd 18 392 2,34 19 177,04 1 800 4,72 1 200,89 bd 4,5 197,92 363,00 0,04 4 635,75 5 114,30 2,89 1 476,80 

2004 75 100 4,37 bd 20 134 2,44 23 075,31 2 290 4,19 1 772,45 bd 3,81 243,99 724,00 4,41 5 952,45 5 998,10 2,22 1 839,45 

2005 76 000 4,77 43 968,77 21 499 2,55 27 638,57 2 310 5,68 1 888,52 162,843 3,16 280,92 819,00 5,15 6 832,20 6 378,40 1,57 2 012,57 

2006 79 100 4,9 46 319,55 23 571 2,35 29 140,29 2 900 5,06 2 282,49 389,664 2,52 401,84 921,00 4,9 7 708,80 6 549,50 0,92 2 124,41 

2007 91 900 4,61 54 166, 54 24 420 2,31 32 782,95 2 590 4,79 2 463,01 404,820 3,46 501,97 1 031,00 4,23 9 504,75 6 761,90 2,93 2 404,85 

2008 bd 4,15 55 313,96 24 886 2,34 35 997,27 2 700 4,86 2 639,49 282,000 2,59 606,2 1 213,00 3,59 10 657,05 7 049,00 2,34 2 751,43 

2009 76 800 4,04 49 212,28 24 223 2,72 39 710,88 2 510 4,69 1 881,66 441,000 1,95 455,2 1 184,00 3,33 11 039,45 6 902,30 1,68 2 571,19 

2010 bd 3,6 46 541,06 26 875 2,1 34 523,25 2 230 4,83 1 599,13 432,338 1,27 495,09 1 244,00 2,75 11 090,00 6 903,40 1,04 2 460,87 

2011 81 411 3,38 54 461, 37 28 352 2,26 38 843,98 2 600 4,84 2 107,98 501,000 3,48 250,23 800,00 4,57 10 003,85 4 785,30 2,32 1 727,93 

2012 83 000 5,41 53 585,26 30 407 2,48 38 161,12 2 950 4,79 2 308,80 477,000 2,74 259,25 1 047,00 4,88 9 585,40 5 950,40 2,05 2 032,98 

2013 83 600 4,88 56 685,02 31 545 1,77 41 278,38 2 700 5,45 2 568,34 287,000 2,09 482,86 1 101,00 6,34 7 412,55 6 268,90 3,55 1 982,58 

2014 83 800 4,55 57 362,97 33 005 3,44 43 265,25 2 956 5,61 2 554,94 553,296 1,45 610,24 860,00 6,81 6 221,85 6 069,70 3,70 2 135,62 

2015 84 500 5,6 45 918,65 34 971 4,31 36 907,70 3 190 5,08 2 400,75 521,785 0,89 457 924 7,3 5 568, 95 4 201,80 4,96 1 230,96 

2016 82 600 5,96 42 454.36 35 555 4,92 37 431,65 3 720 5,1 2 415,98 497,266 0,08 523,44 425,00 7,17 4 073,60 4 400 4,62 Bd 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.ceicdata.com/en/indicator/tourism-revenue [dostęp 10.04.2018]; https://tradingeconomics.com/terrorism-index [dostęp 12.04.2018]; 
https://trading-economics.com/tourist-arrivals [dostęp 12.04.2018]. 

3 zamachy terrorystyczne w ciągu roku na terytorium kraju.. 
2 zamachy terrorystyczne w ciągu roku na terytorium kraju. 
1 Zamach terrorystyczny w ciągu roku na terytorium kraju.  
Wiosna arabska. 
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W 2016 r. w Niemczech przeprowadzono trzy zamachy terrorystyczne, w których życie 

straciło 75 osób, a rannych zostało 14 wraz ze sprawcami zamachów. Mimo niekorzystnych 

zjawisk wpływy z sektora turystycznego w 2017 r. wzrosły do 39 743,71 tys. W 2016 r. indeks 

zagrożenia terroryzmem wzrósł do 4,92 w wyniku kierowanych gróźb ze strony ugrupowań 

terrorystycznych o planowanych zamachach. Liczba turystów odwiedzających w roku po 

przeprowadzonych atakach spadła o 2%. 

Na terenie Wielkiej Brytanii w 2005 r. doszło do dwóch zamachów terrorystycznych, 

w których zginęło 56 osób, natomiast 700 osób zostało rannych, oraz jednego udaremnionego 

zamachu poprzez rozbrojenie kilku samochodów pułapek. Mimo wydarzeń z 2005 r. 

przychody z turystyki w Wielkiej Brytanii wzrosły do 2 282,49 mln USD w 2006 r. z 1 888,52 

mln USD w 2005 r. Również spadł wskaźnik Index Terrorism do 5,06. Zwiększyła się liczba 

turystów odwiedzających ten kraj do 2 900 tys.   

W przedziale lat 2001-2017 na terenie Maroka przeprowadzono jeden zamach 

terrorystyczny w 2003 r., w wyniku którego zginęło 45 osób, a 100 zostało rannych. 

Do zamachu przyznało się ugrupowanie terrorystyczne Al-Ka’ida. Istotne straty w przyjazdach 

zagranicznych turystów i spadku przychodów z tytułu turystyki, gospodarka Maroka poniosła 

głównie na skutek ruchu rewolucyjnego, tzw. wiosny arabskiej. W wyniku zagrożeń atakami 

terrorystycznymi w rejonach Afryki Północnej liczba turystów odwiedzających ten kraj spadła 

o 15,2%23. 

Egipt jest krajem najbardziej narażonym na ataki terrorystyczne. W latach 2001-2017 

zamachowcy przeprowadzili 11 ataków terrorystycznych. W 2016 r. przeprowadzono atak 

w Kościele św. Pawła i Piotra w Kairze, w którym zginęło 29 osób, a 47 zostało rannych. Egipt 

wciąż pozostaje atrakcyjnym turystycznie kurortem, jednak liczba turystów stale spada, 

spadają również przychody z tytułu turystyki. W 2016 r. odnotowano spadek przyjazdów 

turystycznych do Egiptu o 42,5%24. 

Tunezja jest krajem w dużej mierze uzależnionym od międzynarodowego ruchu 

turystycznego. W 2010 i 2015 r. zamachowcy zorganizowali ataki terrorystyczne bezpośrednio 

skierowane w turystów. W wyniku zamachów z kraju odpłynęła spora liczba turystów, spadły 

przychody z sektora turystycznego. Po drugie istotnym czynnikiem wpływającym na spadek 

turystów były zamieszki związane z rewolucją, tzw. wiosna arabska, która rozpoczęła się 

w 2010 r.  

Należy podkreślić, że zgodnie z informacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec 

wyjazdów turystycznych do Tunezji wciąż obowiązuje komunikat ostrzegawczy przed 

wyjazdem w ten region, głównie przy pograniczu tunezyjsko-libijskim i tunezyjsko-algierskim. 

W 2015 r. odnotowano spadek przyjazdów do Tunezji o 50,5%25.  

                                                      
23  https://www.ceicdata.com/en/indicator/morocco/visitor-arrivals-growth [dostęp 23.03.2018]. 
24  https://www.ceicdata.com/en/indicator/egypt/visitor-arrivals-growth [dostęp 23.03.2018]. 
25  https://www.ceicdata.com/en/indicator/tunisia/visitor-arrivals-growth [dostęp 23.03.2018]. 
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PODSUMOWANIE 

Regionem najbardziej zagrożonym terroryzmem jest Afryka Północna. Ofiarami zamachów 

terrorystycznych są często turyści zagraniczni, co natychmiast skutkuje spadkiem ruchu 

turystycznego i ogromnymi stratami w całej gospodarce w tych regionach. Należy podkreślić, 

iż gospodarki zarówno państw europejskich, jak i afrykańskich, ponoszą gigantyczne straty 

w wyniku zamachów terrorystycznych. W przypadku analizowanych państw, kraje europejskie 

to silne gospodarki, które pomimo licznych aktów przemocy potrafią utrzymywać sektor 

turystyki na najwyższym poziomie konkurencyjności. Zgodnie z danymi przedstawionymi 

w niniejszym artykule, państwa takie jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania są bardziej 

odporne na akty przemocy, wdrażając odpowiedną politykę cenową obszarów recepcji 

turystycznej w celu ponownego przyciągnięcia turystów. Ponadto udział sektora turystycznego 

w PKB jest mniejszy niż w przypadku krajów Afryki Północnej. Natomiast konsekwencje 

zamachów terrorystycznych względem państw Afryki Północnej są większe, negatywne 

tendencje spadku międzynarodowego ruchu turystycznego utrzymują się dłużej niż 

w przypadku krajów europejskich. Ponadto przychody sektora turystycznego gwałtownie 

spadają, co może wpływać na kryzys gospodarczy analizowanych państw. Fakt ten wynika 

z większego udziału sektora turystyki w PKB Egiptu, Maroka i Tunezji.  

Jednak przemysł turystyczny ma imponującą siłę odradzania się po załamaniu. 

Zadziwiającym może być również fakt, że turyści po początkowym okresie szoku i obaw 

związanych z wyjazdem w miejsca zagrożone zamachami, w następnym okresie zmieniają 

zdanie i nastawienie. 
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WPŁYW DZIAŁAŃ TERRORYSTYCZNYCH NA SEKTOR TURYSTYCZNY 
W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH I AFRYKAŃSKICH 
 

Streszczenie 

Współcześnie przemysł turystyczny traktowany jest jako najpotężniej rozwijający się sektor 
gospodarki. Turystyka ma wpływ na gospodarki narodowe wielu państw świata, poprzez 
kreowanie nowych miejsc pracy oraz stymulując PKB. Zgodnie z danymi Światowej Rady 
Podróży i Turystyki (World Travel & Tourism Council), wynik sektora turystycznego 
w 2016 r. wyniósł 7,6 biliona USD, co stanowi 10,2% światowego PKB, wspierając 292 mln 
miejsc pracy. Bezpośredni wkład turystyki w PKB wzrósł o 3,1% w 2016 r., osiągając lepsze 
wyniki niż światowa gospodarka26. Turystyka jest ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-
gospodarczego poszczególnych państw. Jednym z istotnych czynników ograniczających 
rozwój sektora turystyki jest terroryzm. Działalność terrorystyczna ma zasadnicze znaczenie 
dla międzynarodowego ruchu turystycznego danego kraju, wywołując straty gospodarcze 
w wyniku spadku liczby turystów, spadku inwestycji czy likwidacji miejsc pracy w sektorze 
turystycznym. Oznacza to, że bez wątpienia terroryzm wpływa na napływ dewiz do kraju ze 
względu na jego wpływ na turystykę międzynarodową. 
Niniejsza praca ma charakter teoretyczny. Celem artykułu jest porównanie konsekwencji 
ataków terrorystycznych w wybranych krajach europejskich tj. Francji, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, oraz krajach afrykańskich, takich jak Egipt, Tunezja, Maroko, na sektor turystyczny 
tych państw. 

 

 

INFLUENCE OF TERRORIST ACTIVITIES ON TOURIST SECTOR IN 
SELECTED EUROPEAN AND AFRICAN COUNTRIES 

 

Abstract 
Nowadays, the tourist industry is treated as the most dynamically developing sector of the 
economy. Tourism has an impact on the economies of many countries around the world, 
through the creation of new jobs and stimulating GDP. One of the important factors limiting 
the development of this sector is terrorism.  
The aim of the article is to compare the consequences of terrorist attacks in selected European 
countries (France, Germany and Great Britain) and African countries (Egypt, Tunisia, 
Morocco) on the tourist sector of these countries. 

                                                      
26  World Travel & Tourism Council (2017), Travel & Tourism, Global Economic Impact & Issues, s. 1. 
 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 9. Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski w świetle globalizacji XXI wieku 

 

99 

 

 

 

 

Eliza Sułkiewicz 

 

 

HEZBOLLAH – POTĘGA BLISKIEGO WSCHODU 

 

 

WSTĘP 

On wprowadzi ich do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki; oni będą tam przebywać na 

wieki. Bóg znalazł w nich upodobanie i oni mają upodobanie w Nim. Oni stanowią partię 

Boga. O, tak! Zaprawdę, partię Boga – oni są szczęśliwi! – słowa te, zaczerpnięte z Koranu, 

stały się inspiracją do powstania w 1982 roku libańskiej partii politycznej islamskich szyitów – 

Hezbollah, w dosłownym tłumaczeniu „Partia Boga”1. 

Na przestrzeni lat partia umacniała swoją pozycję oraz poszerzała zakres aktywności, 

ewoluując od uduchowionej partyzantki do pierwszej siły politycznej w Libanie oraz głównego 

gracza na ziemiach Bliskiego Wschodu. Potwierdza to chociażby wynik przeprowadzonych 

w maju 2018 roku wyborów do libańskiego parlamentu, w których organizacja (wraz ze 

swoimi koalicjantami) uzyskała większość mandatów. 

1. UWARUNKOWANIA POWSTANIA I ROZWOJU ORGANIZACJI 
    HEZBOLLAH 

Partia ma charakter organizacji militarnej, a jej działalność opiera się na trzech 

fundamentalnych wizjach. Pierwsza z nich zawarta jest w manifeście „List otwarty” 

Hezbollahu z lutego 1985 roku i dotyczy ustanowienia państwa islamskiego w Libanie2, 

aczkolwiek przywódcy ugrupowania sami przyznają, że pluralistyczna natura Libańczyków 

uniemożliwia wdrożenie takiego systemu zarządzania w najbliższej przyszłości.  

                                                      
1  https://www.britannica.com/topic/Hezbollah, [dostęp 20.06.2018]. 
2  Alagha Joseph, Hizbullah Documents From the 1985 Open Letter to the 2009 Manifesto, Pallas 

Publications, Holandia 2011, s. 15. 
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Drugą wizją partii jest dążenie do osiągnięcia jihadu, przy czym kluczową rolę odgrywa 

tzw. większy jihad, który sprowadza się do codziennej duchowej walki z cielesną duszą, 

pokonywania ludzkich wad i słabości oraz – w efekcie – osiągnięcia boskiej wiedzy, harmonii 

duszy oraz miłości. Przywiązanie do większego jihadu umożliwia wdrożenie ofensywnych  

i defensywnych działań w ramach tzw. mniejszego jihadu. O ile działania defensywne 

ograniczają się do obrony przez muzułmanów swojej ojczyzny przed zewnętrzną agresją, o tyle 

ofensywa oznacza przede wszystkim najeżdżanie innych krajów i podporządkowanie ich 

obywateli w imię islamu jako jedynej prawdziwej religii3. Wbrew pozorom granica pomiędzy 

oboma postawami nie jest oczywista i wynika z subiektywnej oceny skali zagrożenia. 

Hezbollahowska kampania oporu w latach 80. i 90. ubiegłego wieku przeciwko izraelskiej 

okupacji południowego Libanu oraz obecna polityka wobec państwa żydowskiego są 

kwalifikowane przez partię jako jihad defensywny.  

Trzecia wizja Hezbollahu dotyczy instytucji wilayat al-faqih, wynikającej z modelu 

zarządzania państwem muzułmańskim, opracowanego przez ajatollaha Ruhollaha 

Chomeiniego. Koncepcja wilayat al-faqih utrzymuje, że islamski przywódca religijny 

powinien oddziaływać nie tylko na życie duchowe obywateli, lecz również kształtować ogólną 

politykę narodu.4 

Głównym zewnętrznym patronem Hezbollahu jest Islamska Republika Iranu. Rewolucja 

Islamska w tym kraju, jaka miała miejsce w 1979 roku, a także inwazja Izraela na Liban trzy 

lata później, zainicjowały współpracę pomiędzy Teheranem a libańskimi aktywistami 

szyickimi, zainspirowanymi naukami przywołanego w artykule Chomeiniego. Stacjonujący na 

terenie Libanu Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wsparł powstanie antyizraelskiego 

ruchu oporu, przekształconego następnie w Hezbollah. Obecnie Iran zapewnia partii zarówno 

finansowanie i dostawy broni, jak też wsparcie strategiczne, natomiast pozostawia swobodę 

w działaniach operacyjnych.  

Istotny wpływ zewnętrzny na Hezbollah wywiera również Syria, aczkolwiek charakter jej 

relacji z partią znacząco ewaluował na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Pierwszy prezydent 

Syrii, Hafez al-Assad, traktował Hezbollah jako element nacisku na Izrael w południowym 

Libanie podczas negocjacji pokojowych na Bliskim Wschodzie w latach 90. ubiegłego wieku. 

Dopiero Bashar al-Assad, zastąpiwszy w 2000 roku swojego ojca na stanowisku prezydenta 

Syrii, umożliwił Hezbollahowi zwiększenie wpływów na terenie Libanu i w znaczący sposób 

wsparł go uzbrojeniem. Hezbollah był postrzegany zarówno przez reżim syryjski, jak też przez 

Irańczyków jako użyteczne narzędzie przeciwko Izraelowi, pozwalające jednocześnie 

zwiększyć posiadany wpływ na sprawy libańskie.5 

                                                      
3  http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/rs/war/islamrev2.shtml [dostęp 20.06.2018]. 
4  Ayatollah Ruhollah Khomeini, Manhajiatal Thawra al-Islamiah as quoted in Naim Qassem, Hizbullah: 

The Story from Within (Saqi Books, 2005). 
5  Nader Ibrahim M. Bani Nasur, Syria-Iran Relations (2000-2014), International Journal of Humanities and 

Social Science Vol. 4 No. 12, USA 2014, s. 80. 
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Przełomem dla partii szyickiej była jej interwencja wojskowa w Syrii w 2012 roku, 

wspierająca Assada w walce ze zbrojną opozycją, skutkiem czego Hezbollah zmienił swoją 

pozycję z podrzędnej na partnerską względem Damaszku. 

2. POLITYCZNY I MILITARNY CHARAKTER HEZBOLLAHU 

Hezbollah dąży do bycia czymś więcej aniżeli tylko partią polityczną lub organizacją 

wojskową. Od samego początku swojego powstania dążył do budowania swoistej kultury 

oporu wśród szyitów zamieszkujących Liban, polegającej na zakorzenieniu w nich od 

najmłodszych lat sprzeciwu wobec państwa izraelskiego oraz zachodnich wpływów na Bliskim 

Wschodzie. W wieku 16 lat szyici przystępują do quazi-harcerskiej organizacji Mahdi Scouts, 

gdzie pogłębiają wiedzę religijną oraz uczestniczą w szkoleniach wojskowych, aby – po 

uzyskaniu pełnoletności – być gotowymi do udziału w walce6. Szczególne znaczenie 

w kształceniu młodzieży ma wpojenie im archetypu męczennika, jakim jest mudżahedin, czyli 

święty wojownik, który nie czuje lęku przed śmiercią.To właśnie w strukturach Hezbollahu 

powstała współczesna strategia terrorystycznych ataków samobójczych, wykorzystywana 

niemalże na całym świecie nie tylko przez wyznawców radykalnych wizji islamu. Pierwszy 

zamach w wykonaniu terrorysty-samobójcy miał miejsce 11 listopada 1982 r. w Tyrze i był 

wymierzony przeciwko dowództwu okupacyjnych sił izraelskich7. 

Podstawowe szkolenie wojskowe odbywa się przeważnie w obozach w Dolinie Bekaa we 

wschodnim Libanie i obejmuje poprawę kondycji i wytrzymałości poprzez marsze górskie  

z pełnym wyposażeniem oraz noclegi na otwartej przestrzeni w różnych warunkach 

pogodowych8. Wychowankowie przyswajają sobie wówczas zasady nawigacji z użyciem 

kompasu, map, systemu GPS, nabywają umiejętności obsługi broni automatycznej, lekkich 

karabinów maszynowych czy też ręcznych granatników przeciwpancernych (tzw. RPG). 

Rekruci ćwiczą rozpoznanie oraz przetrwanie w terenie, jak również taktykę małych jednostek, 

zgodną z tradycyjną doktryną przeciwko Izraelskim Siłom Obronnym. Ponadto od kilku lat 

Hezbollah wprowadził do programu szkoleń także zajęcia w terenie miejskim, realizowane w 

kompleksach wzorowanych na izraelskie ulice (jednopiętrowe bloki ustawione w dwóch 

równoległych rzędach) lub arabskie wioski (wielopiętrowe budynki skupione wokół imitacji 

meczetu i wieży ciśnień). Po ukończeniu podstawowego szkolenia, uczestnicy kontynuują 

naukę w wybranych specjalnościach, takich jak snajperstwo, obsługa rakiet artyleryjskich czy 

                                                      
6  T. Duheaume, Hezbollah’s Mahdi Scouts and theirroad to martyrdom, http://english.alarabiya.net/en/per-

spective/features/2017/06/16/ANALYSIS-Hezbollah-s-Mahdi-Scouts-and-their-road-to-martyrdom.html 
[dostęp 20.06.2018]. 

7  T. Otłowski, Hezbollah 1982-2010: od „pasów szahida” po rakiety balistyczne, „Biuletyn Opinie” 
Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae nr 26/2010. 

8  N. Blanford, Look who’s training: Hezbollah prepares for war, The Christian Science Monitor; 
https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/1204/Look-who-s-training-Hezbollah-prepares-for-
war [dostęp 20.06.2018]. 
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pocisków przeciwczołgowych. Głównym miejscem zaawansowanych zajęć, m.in. 

trzymiesięcznego kursu dla rekrutów do jednostek sił specjalnych Hezbollahu, jest Iran.  

Podstawowym celem Hezbollahu jest zachowanie wojskowego komponentu organizacji, 

zwanego priorytetem oporu.9 Przed 2005 rokiem status zbrojny tego podmiotu był 

zagwarantowany dekretem syryjskim; Hezbollah utrzymywał małą reprezentację  

w parlamencie i nie przyłączał się do żadnego z post-libańskich rządów w czasie wojny 

domowej. Jednakże po zamachu na byłego premiera Rafika Hariri w lutym 2005 roku, Syria 

wycofała swoje wojska i Hezbollah był zmuszony wzmocnić zaangażowanie w politykę 

wewnętrzną kraju, aby skutecznie chronić własne interesy. Status głównej siły w zwycięskiej 

wojnie z Izraelem w lipcu 2006 roku oraz inwazja na Bejrut w maju 2008 roku znacznie 

wzmocniły pozycję i znaczenie Hezbollahu. 

W tym również czasie zintensyfikowano działania zwiększające potencjał wojskowy 

organizacji – zarówno w kwestii broni i wyposażenia, jak również zasobów ludzkich. Dzisiaj 

szacuje się, że Hezbollah dysponuje armią liczącą 20.000 w pełni wyszkolonych bojowników 

oraz dziesiątkami tysięcy rezerwistów, ponadto jest w posiadaniu zaawansowanych systemów 

obrony powietrznej, floty bezzałogowych statków powietrznych (w tym bojowych), a także 

ponad 100 tysięcy rakiet i pocisków (w tym balistycznych oraz przeciwokrętowych). Struktura 

bojowa organizacji jest uważana za najskuteczniejszą organizację terrorystyczną na 

Środkowym Wschodzie oraz jedną z najlepszych grup paramilitarnych na świecie. 

3. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA HEZBOLLAHU 

Organizacja Hezbollah prowadzi zakrojoną na szeroką skalę politykę społeczną opartą na 

usługach publicznych, zwłaszcza na terenach, gdzie dominuje ludność szyicka, zastępując 

w dużym zakresie niewydolny aparat państwowy. Szacuje się, że organizacja wspiera swoimi 

działaniami ok. 10% ludności Libanu, przy czym są to w pierwszej kolejności rodziny 

mudżahedinów10. 

Obowiązek pomocy ubogim i zmarginalizowanym członkom społeczeństwa wynika 

bezpośrednio z nakazu Allaha zapisanego na stronach Koranu, a zakat, czyli akt miłości, jest 

jednym z filarów islamu. Działająca w strukturach partii Sekcja Usług Socjalnych obejmuje 

swoim zakresem działalności praktycznie wszystkie obszary życia libańskiego społeczeństwa 

szyickiego. Organizacja finansuje m.in. działalność kilkunastu szkół na terenie Libanu, dwóch 

centrów agrobiznesowych promujących rozwój rolnictwa i wspierających lokalnych rolników, 

a także prowadzi kilkanaście szpitali oferujących usługi medyczne po cenach niższych aniżeli 

podobne placówki rządowe. 

                                                      
9  N. Blanford, Warriors of God: Inside Hezbollah's Thirty-Year StruggleAgainstIsrael, Random House 

Publishing Group, USA 2011, s. 75. 
10  R. Ożarowski, Liban jako państwo upadłe na Bliskim Wschodzie, [w:] „Problem upadku państw 

w stosunkach międzynarodowych” red. R. Kłosowicz i A. Mania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012, s. 135. 
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Świat zwrócił uwagę na działalność społeczną Hezbollahu w momencie zakończenia 

wojny w 2006 r., kiedy to organizacja opracowała i zaczęła wdrażać plan odbudowy Libanu, 

w ramach którego sprawnie i szybko udzielała niezbędnej pomocy członkom społeczeństwa 

bez względu na ich religię czy przynależność polityczną. Co istotne – działania te realizowano 

bez żadnego udziału rządu ani środków budżetowych.  

Na szczególne wyróżnienie w strukturach Hezbollahu zasługują następujące komórki11: 
− Martyrs Foundation (Fundacja Męczenników) mająca na celu wsparcie rodzin 

poległych bojowników, więźniów i członków ruchu uporu; 
− Foundation for the Wounded (Fundacja Rannych) pomagająca wojownikom i cywilom, 

którzy zostali ranni podczas izraelskich ataków; 
− Women’s Association (Stowarzyszenie Kobiet), składające się z żeńskich członków 

Hezbollahu, dzięki wpływom tej organizacji podejmuje próby zmiany sytuacji prawnej 
kobiet oraz norm kulturowych regulujących opiekę medyczną nad wdowami po 
mudżahedinach. Żony męczenników zwykle dostawały się pod opiekę swoich teściów i 
doświadczały złego traktowania. Stowarzyszenie obejmuje takie kobiety systemem 
wsparcia oraz zapewnia specjalny status w społeczeństwie, co stanowi również istotny 
aspekt w procesie rekrutacji nowych członków oddziałów bojowych Hezbollahu. 

4. ASPEKTY FINANSOWE FUNKCJONOWANIA HEZBOLLAHU 

Najnowszy raport finansowy12 wskazuje na słabą kondycję budżetową Hezbollahu. Sankcje 

nałożone przez Stany Zjednoczone, bieżące wydatki oraz trwająca syryjska wojna domowa 

spowodowały – zdaniem podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu USA Adama Szubina – 

że sytuacja finansowa w 2016 roku była jedną z najgorszych w historii tego ugrupowania.  

Roczne wpływy organizacji wynoszą prawdopodobnie około 1 miliard dolarów. Główny 

strumień finansowania stanowią dotacje Iranu w wysokości 800 mln $ (nie licząc dostaw 

broni), wsparcie ze strony libańskiej diaspory, a także zyski z rozległej sieci globalnych 

inwestycji. Nieoficjalnie przypuszcza się, że nawet 80% rocznych wpływów do budżetu 

libańskiej partii może stanowić gotówka pochodząca z konglomeratów biznesowych 

i organizacji charytatywnych kontrolowanych przez ajatollaha Chomeiniego. 

Trudne do oszacowania są dochody z przemytu i handlu narkotykami na całym świecie, 

przede wszystkim ze współpracy z kartelami narkotykowymi z Ameryki Łacińskiej. Zdaniem 

Michaela Brauna, byłego szefa operacyjnego amerykańskiej Agencji ds. Walki z Narkotykami 

(DEA), Hezbollah opracował najbardziej wyrafinowane schematy prania brudnych pieniędzy, 

jakie kiedykolwiek były znane, aby ukryć zyski z handlu narkotykami oraz swobodnie 

                                                      
11  J.B. Love, Hezbollah: Social Services as a Source of Power, JSOU Report 10-5, USA 2000, s. 24. 
12  Y.J. Fanusie, Alex Entz, Hezbollah Financial Assessment, Terror Finance Briefing Book, Foundation for 

Defense of Democracies, 2017, s. 2, http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents-
/CSIF_TFBB_Hezbollah.pdf [dostęp 22.06.2018]. 
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dokonywać międzynarodowych transferów pieniężnych13. Zaangażowanie organizacji 

w libańską politykę tworzy pozory legalności jej działań i pomaga w utrzymaniu tarczy 

ochronnej przed sankcjami europejskimi. Ponadto rosyjskie i chińskie wpływy w Radzie 

Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych dają zabezpieczenie przed bezpośrednią 

krytyką ze strony ONZ, która do dnia dzisiejszego nie zakwalifikowała oficjalnie Hezbollahu 

jako podmiotu o charakterze terrorystycznym. 

5. PROJEKCJA POZYCJI HEZBOLLAHU W PERSPEKTYWIE 
    KRÓTKO- I ŚREDNIOOKRESOWEJ 

Pozycja organizacji w najbliższym czasie będzie zależała w dużym stopniu od rozwoju sytuacji 

w Syrii. Jeżeli zrealizuje się scenariusz przewidujący odzyskanie kontroli nad krajem przez 

reżim Bashara al-Assada, wówczas Hezbollah będzie mógł wycofać większość swoich 

oddziałów do Libanu, a zwycięską interwencję w Syrii przekuć na poświęcenie organizacji, 

dzięki któremu sunniccy radykaliści nie opanowali Damaszku, a Bejrut uchronił się przed 

horrorem potencjalnej inwazji ISIS14. Oprócz niewątpliwej korzyści propagandowej, partia 

będzie mogła również dokonać korzystnej relokacji wydatków – nie ponosząc kosztów udziału 

w syryjskim konflikcie, będzie w stanie przeznaczyć więcej środków chociażby na podwyżki 

pensji dla bojowników lub świadczeń socjalnych dla ich rodzin, co z pewnością pozytywnie 

wpłynie na rekrutację nowych członków oddziałów zbrojnych. Należy również podkreślić, że 

zwycięskie zakończenie działań Hezbollahu w Syrii umożliwiłoby ponowne skupienie sił na 

froncie izraelskim, przede wszystkim ulokowanie wojsk na Wzgórzach Golan i podjęcie na 

szerszą skalę operacji bojowych w tym rejonie.  

Rozważyć należy również taki scenariusz, w którym syryjski rząd, przy wsparciu Assada, 

sił irańskich i Hezbollahu, nie zdoła w znaczący sposób przechylić szali zwycięstwa na swoją 

stronę i będzie zmuszony podpisać porozumienie z opozycją.  

W tym przypadku poparcie dla partii zapewne znacznie zmaleje, szczególnie w szyickich 

okręgach wyborczych. Przekonanie o słuszności interwencji w Syrii jest coraz słabsze wśród 

członków oddziałów zbrojnych (a także ich rodzin oraz rodzin tych, którzy już polegli na polu 

walki), podobnie jak ich dyscyplina i zaangażowanie w sprawę. Zwycięstwa w Syrii, 

zwłaszcza przejęcie wschodniego Aleppo w grudniu 2016 roku, przyczyniają się do 

wzmocnienia morale hezbollahowskiej społeczności, niemniej nie potrafią zahamować 

rosnącej w niej niechęci do wszechobecnej ingerencji organizacji w każdy aspekt życia jej 

członków.  

                                                      
13  G. Taylor, Hezbollah moving ‘tons of cocaine’ in Latin America, Europe to finance terror operations, The 

Washington Times [dostęp 08.06.2016].  
14  Islamic State of Iraq and Sham, sunnicka (właściwie salaficka) organizacja terrorystyczna podająca się za 

Państwo Islamskie, w rzeczywistości samozwańczy kalifat na pograniczach Iraku i Syrii, wyjątkowo 
brutalny i bezwzględny w walce – nawet jak na standardy Bliskiego Wschodu.  
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Kolejnym czynnikiem zagrażającym spójności Hezbollahu jest korupcja, która w coraz 

większym stopniu trawi rozrastającą się biurokrację partii. Patologie korupcyjne negatywnie 

wpływają na wizerunek partii zarówno w oczach osób umiejscowionych wewnątrz struktur, 

jak też w jej otoczeniu. Brak skutecznych działań podjętych w tym zakresie w najbliższym 

czasie może znacznie przyczynić się do spadku lojalności wśród jej członków i spadku 

zaufania wśród jej interesariuszy zewnętrznych. 

6. PODSUMOWANIE 

Pozycja Hezbollahu znacznie osłabła w świecie arabskim po jego interwencji w Syrii w 2013 

roku – jest to szczególnie widoczne wśród większości sunnitów regionu MENA (Middle East 

and North Africa, tj. Środkowego Wschodu i Północnej Afryki). Spadek poparcia 

społeczeństwa islamu dla polityki Hezbollahu może przyczynić się do zintensyfikowania 

międzynarodowych działań zmierzających do ograniczenia finansowania tego ugrupowania  

i tym samym próby zmniejszenia skali jego aktywności. Zaczątkiem takich działań jest 

chociażby oficjalne zakwalifikowanie Hezbollahu jako organizacji terrorystycznej przez Radę 

Współpracy Zatoki Perskiejw 2016 roku, czy też wspólna inicjatywa Stanów Zjednoczonych 

i Arabii Saudyjskiej dotycząca zwalczania finansowania terroryzmu – Terrorist Financing 

Targeting Center15. 

Nie ma prostych rozwiązań w zakresie przełamywania ścisłych związków 

ideologicznych, finansowych i materialnych pomiędzy Hezbollahem a Iranem. Trudno oprzeć 

się wrażeniu, że Hezbollah jest największym sukcesem Iranu w eksporcie Rewolucji 

Islamskiej, znakomicie sprawdzającym się jako niezawodny i efektywny partner w procesie 

wywierania wpływu przez rząd na Bliski Wschód.   

Zdaniem Autorki, istnieje kilka realistycznych opcji, które mogą być wdrożone przede 

wszystkim przez Stany Zjednoczone (w perspektywie krótko- i średnioterminowej), 

pozwalających w istotnym stopniu naruszyć partnerstwo irańskiego rządu oraz libańskiej partii, 

jednocześnie nie destabilizujących interesów USA i jego sojuszników w tym regionie. Jedną  

z takich opcji jest dążenie do obalenia reżimu w Iranie, niemniej pogrążyłoby to Środkowy 

Wschód w jeszcze większym chaosie, nie niosąc zbyt wielkich szans na trwałe korzyści. 

Washington mógł zrezygnować z podpisania porozumienia nuklearnego16 z Iranem w 2015 

                                                      
15  porozumienie podpisane w maju 2017 roku pomiędzy USA, Arabią Saudyjską (liderzy inicjatywy) 

i państwami Zatoki Perskiej, mające na celu wzmocnienie współpracy w przeciwdziałaniu zagrożeniom, 
które generują w szczególności: ISIL, Al-Kaida, Hezbollah, Laszkar-i-Toiba, Talibowie i sieć Haqqani. 
Współpraca ta będzie również dotyczyć innych zagrożeń międzynarodowych pojawiających się na Bliskim 
Wschodzie, w tym dotyczących Iranu, reżimu Assada w Syrii i sytuacji w Jemenie. Źródło: Sprawozdanie 
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2017 roku, Krajowa Administracja Skarbowa, 
Warszawa 2018, s. 55. 

16  Wspólny Plan Wszechstronnych Działań (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA), porozumienie 
międzyrządowe podpisane 14 lipca 2015 roku w Wiedniu przez Iran, USA, Rosję, Wielką Brytanię, 
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roku i ponownie wprowadzić sankcje zmuszające ten kraj do zerwania związków  

z Hezbollahem. Niemniej pozostałe strony umowy (przede wszystkim Rosja i Chiny) dały 

wówczas wyraźne sygnały, że będą dalej honorować jej postanowienia, co w efekcie 

odizolowałoby Stany Zjednoczone od wiodących światowych potęg. Sytuacja diametralnie 

zmieniła się, gdy 8 maja 2018 roku Donald Trump (zgodnie z jedną ze złożonych obietnic 

przedwyborczych) ogłosił wyjście USA z porozumienia nuklearnego i zapowiedział 

wprowadzenie drastycznych restrykcji ekonomicznych wobec Iranu, przede wszystkim 

wycofanie w ciągu 90 dni licencji na eksport do tego kraju dóbr i usług związanych 

z lotnictwem, motoryzacją, sprzedażą metali, aluminium, stali i węgla, a także przywrócenie po 

upływie 180 dni sankcji na transakcje związane z handlem ropą. Na dzień składania 

niniejszego artykułu do druku nie upłynęły jeszcze oba wskazane terminy, a żadna inna ze 

stron porozumienia nie powtórzyła kroku Trumpa. 
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Francję, Chiny i Niemcy (dodatkową stroną porozumienia jest Unia Europejska). W załącznikach do 
dokumentu opisano m.in. szczegóły zakładanych zmian irańskiego programu, mechanizmy znoszenia 
sankcji oraz obszary cywilnej współpracy nuklearnej. Wraz z JCPOA podpisano też osobną „mapę 
drogową” współpracy między Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) a Iranem, która 
przewiduje ostateczne wyjaśnienie do końca 2015 r. „przypuszczalnego wymiaru wojskowego” jego 
programu nuklearnego. Źródło: Marcin A. Piotrowski, Treść i skutki ostatecznego porozumienia 
nuklearnego P5+1 z Iranem, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuletyn nr 71 (1308) z dn. 
23.07.2015 r., s. 1. 
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HEZBOLLAH – POTĘGA BLISKIEGO WSCHODU 
 
 

Streszczenie 
Celem artykułu jest analiza bieżącej sytuacji Hezbollahu – radykalnego ugrupowania 
szyickiego, uważanego za pierwszą siłę polityczną w Libanie. Organizacja (wraz ze swoimi 
koalicjantami) uzyskała w ostatnich wyborach parlamentarnych w maju 2018 roku większość 
mandatów w libańskim parlamencie, co – w połączeniu z jej ogromnym potencjałem 
wojskowym i imponującym zakresem realizowanej polityki społecznej – stanowi 
bezsprzecznie nie tylko o jej statusie decydenta na arenie krajowej, lecz również głównego 
gracza na ziemiach Bliskiego Wschodu. 
W artykule odniesiono się do genezy Hezbollahu, jej działalności militarnej, społecznej oraz 
politycznej, poddano ogólnej charakterystyce sytuację finansową partii, a także podjęto próbę 
projekcji najbliższej przyszłości tej organizacji przez pryzmat wyników trwającej obecnie 
interwencji zbrojnej w Syrii. 
 
 
 

HEZBOLLAH – FORCE OF THE MIDDLE EAST 
 

Abstract 
The aim of the article is to analyze the current situation of Hezbollah – a radical Shiite group, 
considered as the first political force in Lebanon. The organization (together with its coalition 
partners) obtained the majority of seats in the Lebanese Parliament in the last parliamentary 
elections in May 2018, which – in connection with its huge military potential and the 
impressive scope of the implemented social policy – is undoubtedly not only about its decision-
making status on the national arena, but also the main player in the Middle East. 
The article refers to the genesis of Hezbollah, its military, social and political activities, the 
general characteristics of the party's financial situation, and anattempt to project the nearest 
future of this organization through the prism of the ongoing military intervention in Syria. 
 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

108 

 
 
 
 
  



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 9. Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski w świetle globalizacji XXI wieku 

 

109 

 
 
 
 

 
Marcin Molenda  
Marta Kruhlaya 

 

 

TERRORYZM – ZAGROŻENIE DLA FUNKCJONOWANIA 
PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU TURYSTYCZNYM  

 

WSTĘP 

Turystyka jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej 

gospodarki. W 2016 roku wpływy związane z międzynarodowymi podróżami sięgnęły 1,220 

mld USD, co związane było ze wzrostem liczby turystów podróżujących po świecie. Jednak 

turyści, oprócz pozytywnych doznań związanych ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych, 

wypoczynkiem w danych destynacjach czy miejscowościach turystycznych, narażeni są 

również na negatywne odczucia, a niekiedy wręcz tragiczne, które zagrażają ich życiu 

i powodują traumę na całe życie. Wydarzenia takie są nagłe, niedające się przewidzieć przed 

planowaniem podróży i mogą wystąpić podczas podróży lub w miejscu pobytu turysty. 

Jednym z takich tragicznych wydarzeń są zamachy terrorystyczne, które wywołują strach 

wśród potencjalnych turystów i zniechęcają turystów do odwiedzenia danego kraju. Ponadto 

bodźcem odstraszającym bywa już samo ryzyko wystąpienia zamachów. W rezultacie 

następuje spadek ruchu turystycznego (niekiedy nawet ruch ustaje), co negatywnie odbija się 

na branży turystycznej. Dlatego celem niniejszego artykułu jest pokazanie, jak problem 

terroryzmu wpływa na działalność przedsiębiorstw turystycznych zarówno w krajach 

wysyłających, jak i przyjmujących turystów.  

TERRORYZM A TURYSTYKA  

Współczesna turystyka jest ważną gałęzią światowego eksportu. Jej udział w światowym 

eksporcie towarów i usług w 2016 roku wyniósł 7%1, a  w światowym eksporcie usług ponad 

30%2. Tak duże znaczenie turystyki dla światowej gospodarki wynika z faktu, że dynamicznie 

                                                      
1  Dane World Tourism Organization (UNWTO). 
2  Dla niektórych krajów takich jak Nepal, Gambia, Tanzania czy Madagaskar turystyka jest najważniejszą 

gałęzią eksportu. 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

110 

wzrasta międzynarodowy ruch turystyczny. W 2016 r. turyści odbyli 1,235 mln międzynarodo-

wych podróży. Niestety popyt na podróże turystyczne jest narażony na różnego rodzaju 

wydarzenia, a zwłaszcza akty terrorystyczne. Terroryści na atak wybierają szczególnie takie 

miejsca gdzie może zginąć wielu turystów i po którym głośno zrobi się w światowych mediach. 

Dlatego atakowano atrakcje turystyczne, samoloty, pociągi i statki pasażerskie, metro, centra 

handlowe, bazary. Podkładano bomby lub więziono ludzi w obiektach sakralnych (cerkwie, 

synagogi, meczety), obiektach hotelarskich i gastronomicznych (np. restauracje)3. Niepokojący 

jest też fakt, że jeszcze do niedawna, gdy mówiło się, że terroryzm wpływa na turystykę, 

dotyczyło to głównie krajów egzotycznych i odległych geograficznie. W ostatnich latach sytuacja 

jednak uległa diametralnej zmianie. Terroryści coraz częściej atakują kraje europejskie. Wskutek 

ataków straty, jakie poniósł Paryż w 2016 roku, szacuje się na 750 mln euro. Po atakach na 

lotnisku w Brukseli liczba turystów odwiedzających to miasto spadła o jedną czwartą. W jednym 

z najbardziej popularnych turystycznych miast Belgii (Brugii) liczba turystów spadła o 20%4. 

Na przestrzeni ostatnich lat doszło dowielu zamachów terrorystycznych, które miały bardzo 

negatywny wpływ nie tylko na międzynarodowy ruch turystyczny, ale też na samych turystów 

i przedsiębiorstwa turystyczne. Pod wpływem informacji medialnych o zamachach terrorystycz-

nych turyści coraz częściej odwołują wyjazdy do zaplanowanych destynacji i zmieniają kierunki 

wyjazdów lub rezygnują z podróży w ogóle. Po atakach terrorystów, ze względów 

bezpieczeństwa, biura podróży wycofują się z danych destynacji lub znacznie ograniczają swoją 

ofertę rynkową na tych kierunkach, co powoduje, że gestorzy usług noclegowych (hotelarze), nie 

przyjmując określonej liczby turystów, ponoszą znaczne straty finansowe5. Należy jednak 

pamiętać, że mimo zagrożenia aktami terrorystycznymi turyści nadal podróżują po świecie. 

Pieniądze, których turyści nie wydadzą w danym miejscu, trafią gdzie indziej. Kraje zagrożone 

atakami terrorystycznymi (np. Egipt, Tunezja) tracą turystów, ale inne kraje na tym zyskują. 

Przykładem może być Polska, gdzie zwiększa się systematycznie ruch turystyczny.  

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA FUNKCJONOWANIE 
PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU TURYSTYCZNYM  

Na działalność przedsiębiorstw turystycznychfunkcjonujących na dynamicznym rynku 

turystycznym wpływa wiele czynników, które pogrupować można następująco: 
− czynniki prawne, 
− czynniki ekonomiczne, 
− czynniki technologiczne, 
− czynniki socjokulturowe, 

                                                      
3  K. Szpara, M. Gwóźdź, Współczesne formy terroryzmu jako zagrożenie dla światowej turystyki, 

,,Ekonomiczne Problemy Usług” Nr 83, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 103. 
4  http://rynekinwestycji.pl/jak-terroryzm-wplywa-na-turystyke/ 
5  M. Paczyńska-Jędrycka, J. Eider, Turystyka w obliczu terroryzmu, ,,Handel Wewnętrzny”, tom II, 4(369), 

2017, s. 199.  
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− czynniki polityczne6. 

Czynniki prawne odnoszą się do państwowej regulacji działalności przedsiębiorstw 

turystycznych w danej destynacji, ponieważ przyjmowane przepisy oddziałują na podaż 

turystyczną. Ponadto regulacje rządowe mogą ograniczać lub stymulować również popyt 

turystyczny. Znaczenie tego czynnika wynika z trzech głównych przyczyn. Po pierwsze, 

istniejący system prawny określa to, co przedsiębiorstwo może, a czego nie może. Po drugie, 

,,klimat” w administracji państwowej (przyjazny lub niechętny) wpływa na działalność 

gospodarczą w danej destynacji. Po trzecie pewne ramy planowania biznesowego wytycza też 

stabilność polityczna kraju. Aktywność przedsiębiorstw turystycznych, przede wszystkim biur 

podróży, jest działalnością regulowaną oraz nadzorowaną przez określone urzędy państwowe. 

Jedną z takich regulacji, istotną dla funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, jest fakt, 

że touroperatorzy zobowiązani są do zawierania umów gwarancji ubezpieczeniowej, 

co wpływa na wynik ekonomiczny przedsiębiorstw. Istotnym czynnikiem wpływającym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych są czynniki ekonomiczne, tzn. stan systemu 

gospodarczego, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Zalicza się do niego m.in. poziom 

bezrobocia, stopę inflacji, prowadzoną przez państwo politykę podatkową. Istotne są też 

dochody osiągane przez społeczeństwo, które pozwalają na odbywanie podróży turystycznych. 

Kraje o najwyższym PKB na mieszkańca są jednocześnie krajami, których mieszkańcy wydają 

najwięcej na zagraniczne podróże turystyczne. Do krajów takich zalicza się m.in. Stany 

Zjednoczone, Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, co obrazuje tabela 1. 

Tabela 1. Kraje, których obywatele wydają najwięcej na zagraniczne podróże turystyczne w 2016 r. 

Kraj 
Wydatki na zagraniczne 

podróże turystyczne   
(w mld USD) 

Wydatki na osobę 
w USD 

Chiny 261,1 189 
Stany Zjednoczone 123,6 382 
Niemcy  79,8 964 
Wielka Brytania  63,6 970 
Francja  40,5 627 
Kanada  29,1 802 
Korea Południowa  26,6 520 
Włochy  25,0 411 
Australia  24,9 1,026 
Hong Kong (Chiny)  24,2 3,284 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Tourism Highlights, Edition 2017, UNWTO. 

                                                      
6  Szerzej na temat czynników wpływających na działalność przedsiębiorstw turystycznych pisze: V.T.C 

Middleton., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 38-51; 
E. Markiewicz, Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego, [w]: G. Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo 
turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa 2007, s. 66; J. Altkorn, Marketing  
w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa  2002, s. 28-32. Ponadto o uwarunkowaniach 
rozwoju turystyki międzynarodowej, które mają znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw 
turystycznych pisze M. Mika, Uwarunkowania rozwoju turystyki międzynarodowej, [w]: W. Kurek (red.), 
Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa  2007, s. 75-84. 
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Czynniki technologiczne odgrywają coraz większą rolę w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw turystycznych, gdyż znaczna część usług turystycznych dokonywana jest 

w formie elektronicznej.  

Nowe technologie wpływają nie tylko na wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem7, 

ale też rozwój nowoczesnych technologii daje konsumentowi usług turystycznych wiele 

możliwości, a mianowicie:  
− bardzo szybki oraz stały dostęp do informacji o produktach turystycznych 

przedsiębiorstwa, 
− większą możliwość porównywania ofert turystycznych, 
− dostęp do zasobów przedsiębiorstwa z dowolnego miejsca na świecie, 
− całodobowy dostęp do oferty sprzedażowej, 
− możliwość zakupu usług turystycznych na odległość. 

Socjokulturowe czynniki obejmują takie komponenty, jak: cechy demograficzne 

społeczeństwa, świadomość i edukację społeczeństwa, wykształcenie, strukturę zawodową 

(zwłaszcza wykonywane zawody) społeczeństwa, styl życia, wzorce i normy obyczajowe, 

wielkość gospodarstw domowych. W funkcjonowaniu przedsiębiorstw turystycznych czynniki 

te mają bardzo duże znaczenie, gdyż określają, na jakie usługi turystyczne zgłasza popyt 

społeczeństwo.  

Na przykład w Europie występuje proces starzenia się społeczeństwa oraz wydłuża się 

średnia długość życia, co powoduje zmianę w przekazywaniu informacji o produkcie 

turystycznym dla tych segmentów oraz zmiany oferowanego produktu turystycznego 

(z wyjazdów rodzinnych na wyjazdy dla seniorów). Ponadto wykształcenie społeczeństwa8, 

osiągane dochody czy miejsce zamieszkania wpływają na skalę aktywności turystycznej oraz 

wybór podróży turystycznej (krajowa, zagraniczna), co obrazuje poniższe zestawienie. 

Aktywność zagranicznych podróży turystycznej Polaków w 2017 roku: 
− osoby z największych (powyżej 200 tys. mieszkańców) i średnich oraz dużych 

miast (50-199 tys.), 
− osoby zamieszkujące dwuosobowe gospodarstwa domowe, 
− osoby z wyższym wykształceniem, 
− wykwalifikowani specjaliści, osoby na stanowisku kierowniczym, właściciele 

przedsiębiorstw, 
− osoby żyjące w gospodarstwach domowych o dochodzie netto > 4000 PLN9. 
 

                                                      
7  O informatycznych systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym pisze 

A. Wartecki, Podmioty gospodarcze w turystyce, [w]: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, 
S. Bosiacki, J. Sikora, J. Śniadek, A. Wartecki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2008, s.172-187. 

8  Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa powoduje wzrost zapotrzebowania na imprezy turystyczne, 
w których istotną rolę odgrywa sztuka, kultura i historia, tzn. wzrasta zapotrzebowanie na takie formy 
spędzania wolnego czasu, gdzie istotne znaczenie mają walory edukacyjne oraz walory związane  
z rozwojem duchowości. 

9  Na podstawie badania Ipsos Polska. 
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Ważną grupę wpływającą na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych 

stanowią czynniki polityczne. Do grupy tej zaliczyć można przede wszystkim panujący 

ustrój państwa, stopień interwencjonizmu państwa w działalność przedsiębiorstw 

turystycznych, podpisane umowy międzynarodowe, które zwiększają (upraszczają) ruch 

turystyczny (znoszenie kontroli na granicach i wiz, wspólna waluta). Istotne znaczenie 

wśród czynników politycznych mają także niepokoje społeczne, które są wywoływane 

przez niestabilną sytuację polityczną (np. zamach stanu)10, wybuch wojny domowej czy 

akty terrorystyczne.  

TERRORYZM JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA BEZPIECZEŃSTWO 
RYNKOWE PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH  

Szczególnie ważnym dla przedsiębiorstw turystycznych czynnikiem, wpływającym na ich 

sytuację ekonomiczną, jest czynnik związany ze stabilnością polityczną w destynacjach 

mających istotne znaczenie dla międzynarodowego ruchu turystycznego, gdzie dominuje 

typowa turystyka wypoczynkowa (3xS)11.  

 Wszelkiego rodzaju niepokoje społeczne, a przede wszystkim zamachy terrorystyczne 

powodują, że przedsiębiorstwa turystyczne zmuszone są nagle ,,przerzucać” turystów w inne, 

bezpieczniejsze kraje. 

Zamachy terrorystyczne szczególne wpływają na rozwój turystyki w krajach Afryki 

Północnej (Maroko, Tunezja, Algieria), Bliskiego Wchodu12 (Libia, Egipt, Jordania, Syria, 

Liban, Jemen)13, Azji Mniejszej (Turcja) oraz Azji (Indonezja – Wyspa Bali, Tajlandia). 

W ciągu ostatnich lat w krajach tych doszło do wielu ataków terrorystycznych (tabela 2), 

które miały bardzo negatywny wpływ na podróże turystyczne do tych destynacji oraz 

gospodarkę tych krajów. 

Wszelkie akty terrorystyczne (zamachy na życie konkretnych osób, zamachy bombowe, 

uprowadzenia pojazdów lub samolotów, uprowadzenia osób – kidnaping, wzięcie 

zakładników) natychmiast skutkują zmniejszeniem zagranicznej turystyki przyjazdowej 

(wielkości ruchu turystycznego) do tych państw, co przedstawia tabela 3. 

 

 

 

                                                      
10  Wprowadzony na początku 2018 roku stan wyjątkowy na Malediwach zaniepokoił turystów. Turyści 

masowo zaczęli odwoływać rezerwacje na najbliższy okres wakacyjny na Malediwach. Ostrzeżenia przed 
podróżami do wyspiarskiego kraju wystosowały m.in. Stany Zjednoczone oraz Chiny. Znacznie wpłynie to 
na turystykę, gdyż sektor ten stanowi główne źródło dochodów Malediwów. Ponadto odbije się to na 
dochodach biznesu turystycznego (hotelach, restauracjach). 

11  Skrót 3xS oznacza Sun, Sea, Sand – słońce, morze, piasek. 
12  Bliski Wschód jest to potoczna nazwa regionu. Prawidłowa nazwa regionu to Środkowy Wschód. 
13  Podział krajów według regionalizacji Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO). 
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Tabela 2. Zamachy terrorystyczne w wybranych krajach Afryki Północnej, Bliskiego Wchodu 
i Azji 

Data zamachu 
terrorystycznego 

Kraj Lokalizacja Opis 

Marzec 2017 Egipt 
Aleksandria, 
Tanta 

Seria zamachów terrorystycznych w czasie 
Niedzieli Palmowej na kościoły koptyjskie 

Styczeń 2017 Turcja  Stambuł 
Zamach podczas nocy sylwestrowej w klubie 
Reina odwiedzanym  przez  turystów 

Sierpień 2016 Tajlandia HuaHin 
Seria zamachów bombowych dokonanych  
w nadmorskim kurorcie odwiedzanym licznie 
przez turystów 

Czerwiec 2016 Turcja  Stambuł 
Zamach bombowy na międzynarodowym 
lotnisku Stambuł-Atatürk 

Syczeń 2016 Indonezja Dżakarta 
Zamach w dzielnicy handlowej w pobliżu 
luksusowych hoteli zamieszkałych przez 
turystów 

Styczeń 2016 Turcja Stambuł 
Zamach samobójczy pośród turystów  
w historycznym centrum miasta 

Styczeń 2016 Egipt  Hurghada 
Napastnicy ranili nożem w hotelu trzech 
turystów 

Czerwiec 2015 Egipt  Luksor 
Samobójczy atak w pobliżu świątyni Karnak 
stanowiącej atrakcję turystyczną 

Marzec 2015 Tunezja Tunis 
Atak terrorystyczny na Muzeum Bardo licznie 
odwiedzane przez turystów 

Luty 2014 Egipt  Taba 
Zamach bombowy na Synaju na autokar 
wiozący turystów 

Styczeń 2014 Egipt Hurghada Zabójstwo dwóch szwajcarskich turystów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Onet.pl. 

Tabela 3. Zagraniczna turystyka przyjazdowa do wybranych krajów narażonych na częste 
zamachy terrorystyczne w latach 2011-2016 (w tys.) 

Kraj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Algieria 2,395 2,634 2,733 2,301 1,710 b.d. 
Maroko 9,342 9,375 10,046 10,283 10,177 10,332 
Tunezja 4,785 5,950 7,352 7,163 5,359 5,724 
Egipt 9,497 11,196 9,174 9,628 9,139 5,258 
Liban 1,655 1,366 1,274 1,355 1,518 1,688 
Izrael 2,820 2,886 2,962 2,927 2,799 2,900 
Syria 5,070 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Jordania 3,960 4,162 3,945 3,990 3,761 3,858 
Jemen 829 874 990 1,018 367 b.d. 

b.d. – brak danych. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Tourism Highlights, Edition 2014, 2015, 2016, 2017, UNWTO. 

Jak wynika z tabeli 3, kraje Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu, będące regionami 

często narażonymi na ataki terrorystyczne, natychmiast odczuwają negatywne skutki takich 

aktów w postaci zmniejszenia liczby przyjazdów zagranicznych turystów. Przykładem może 

być Egipt, będący popularnym miejscem turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej. Liczne 

ataki ze strony grup terrorystycznych w miejscach, gdzie zlokalizowane są największe atrakcje 

turystyczne Egiptu, np. Luksor, czy kurorty wypoczynkowe nad Morzem Czarnym (Taba, 
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Hurghada, Szarm el Szejk), spowodowały, że w 2016 roku liczba turystów odwiedzających ten 

kraj spadła aż o 42,5% w porównaniu do roku 2015. Również w Tunezji po zamachu 

terrorystycznym w Muzeum Bardo w Tunisie, będącym celem licznych wycieczek 

zagranicznych turystów, w roku 2015 wielkość ruchu turystycznego zmniejszyła się aż  

o 25,2% w porównaniu do 2014 roku. Z kolei w Jemenie w wyniku nasilenia wewnętrznych 

konfliktów zbrojnych zanotowano w 2015 roku spadek przyjazdów turystów aż o 64%  

w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast w atrakcyjnej turystycznie Syrii  

(np. Damaszek, Palmira) po wybuchu wojny domowej w ogóle przestano rejestrować ruch 

turystyczny, a w 2010 roku kraj ten odwiedziło około 8,5 mln turystów. 

Poprzez zamachy terrorystyczne terroryści nie tylko zmniejszają napływ turystów do 

danego kraju, ale też uderzają w system gospodarczy danego kraju, ponieważ spadek 

przyjazdów turystów zmniejsza wpływy z eksportu usług turystycznych14 (tabela 4). 

W państwach, gdzie turystyka stanowi istotne źródło PKB (Egipt, Tunezja czy Turcja) 

„ucieczka” turystów związana z atakami terrorystycznymi oznacza poważne problemy 

gospodarcze. W krótkim czasie PKB może spaść o kilka punktów procentowych, co 

destabilizuje gospodarkę tych państw. 
 

Tabela 4. Wpływy dewizowe z zagranicznej turystyki przyjazdowej (eksport produktu 
turystycznego) w latach 2011-2016 (w mln USD). 

Kraj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Maroko 7,281 6,703 6,849 7,379 6,263 6,548 
Tunezja 1,914 2,227 2,191 2,359 1,381 1,239 
Egipt 8,707 9,940 6,047 7,208 6,065 2,645 
Jordania 3,425 4,162 4,117 4,375 4,065 4,044 
Jemen 780 874 940 1,026 100 b.d 
Turcja 25,054 25,345 27,997 29,552 26,616 18,743 

b.d. – brak danych. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Tourism Highlights, Edition 2014, 2015, 2016, 2017, UNWTO. 

 

Seria ataków terrorystycznych w Egipcie w 2015 roku (Kair, Luksor, Półwysep Synaj, 

zamach na rosyjski samolot z turystami) spowodowała zmniejszenie liczby odwiedzających 

Egipt turystów w 2016 roku o prawie 57% w stosunku do 2015 r. Zmniejszenie ruchu 

turystycznego o prawie 4 mln turystów rok do roku było znacznym ciosem nie tylko dla 

egipskiego rynku usług turystycznych (biznesu turystycznego), ale też dla gospodarki Egiptu. 

Sytuacja taka przełożyła się bowiem na znaczny spadek wpływów dewizowych z zagranicznej 

                                                      
14  Eksport usług turystycznych (produktu turystycznego), w przeciwieństwie do eksportu tradycyjnego, 

związany jest z przyjazdami zagranicznych turystów do danego kraju. Zagraniczni turyści nabywają 
produkt turystyczny (dobra i usługi), który konsumują na miejscu lub wywożą (np. rożnego rodzaju 
pamiątki), co daje określone wpływy dewizowe pochodzące z zagranicy. Szerzej o wpływie turystyki na 
gospodarkę pisze M. Molenda, Turystyka, [w]: I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, 
PWE, Warszawa 2011, s. 261-266.  
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turystyki przyjazdowej, gdyż wpływy w 2016 roku zmniejszyły się aż o 3,420 mln USD 

w porównaniu z rokiem 2015. Podobnie w Turcji, gdzie niestabilna sytuacja polityczna oraz 

liczne akty turystyczne m.in. w Stambule i Ankarze powodują, że wraz z malejącymi 

przyjazdami turystów maleją też wpływy dewizowe. W roku 2016 wpływy z zagranicznej 

turystyki przyjazdowej w porównaniu z rokiem poprzednim zmalały aż o 70% (o 8 mld USD). 

Wszelkie akty terrorystyczne w krajach stanowiących cel podróży turystycznych odbijają 

się negatywnie nie tylko na przyjazdach turystów do tych krajów i zmniejszeniu wpływów 

z zagranicznej turystyki przyjazdowej, ale też wpływają negatywnie na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw turystycznych (biznesu turystycznego) zarówno w krajach wysyłających, jak 

i w krajach przyjmujących turystów. Przykładem mogą być przedsiębiorstwa turystyczne 

(touroperatorzy) działający na tureckim rynku turystycznym. Liczne akty terrorystyczne 

w Turcji przyczyniły się do zmniejszenia zainteresowania turystów tym kierunkiem wyjazdów 

wakacyjnych, co odbiło się negatywnie na działalności biur podróży, które do tej pory 

korzystały na popularności tego kierunku. Na przykład na Wyspach Brytyjskich zakończyło 

działalność wielu touroperatorów (m.in. Exclusive Escapes i Elixir Holidays) 

wyspecjalizowanych w organizowaniu wypoczynku turystów na tzw. Riwierze Tureckiej15. 

Podstawowym powodem upadłości przedsiębiorstw był spadek liczby rezerwacji do Turcji, 

związany z aktami terrorystycznymi uniemożliwiającymi kontynuowanie działalności 

touroperatorskiej. Ponadto serie zamachów terrorystycznych w Turcji pogorszyły też wyniki 

finansowe tureckich przedsiębiorstw turystycznych. W sezonie letnim 2016 roku zmalała aż  

o 40% w porównaniu do poprzedniego roku liczba rezerwacji w hotelach, a stopień 

wykorzystania miejsc noclegowych w przedsiębiorstwach hotelowych był niższy o ponad 

połowę. Spowodowało to, że duża liczba hoteli w nadmorskich kurortach została wystawiona 

na sprzedaż, gdyż gestorzy bazy noclegowej nie byli w stanie ich utrzymać.  

Akty terrorystyczne odbiły się też negatywnie na funkcjonowaniu przedsiębiorstw 

turystycznych w Rosji. W październiku 2015 r. na Półwyspie Synaj rozbił się (w wyniku aktu 

terrorystycznego) rosyjski samolot pasażerski lecący z turystami z miejscowości Szarm el 

Szejk nad Morzem Czarnym do Petersburga w Rosji. Skutkiem ataku terrorystycznego było 

wprowadzenie w Rosji zakazu lotów do kurortów egipskich, co wpłynęło źle na branżę 

turystyczną (kierunek egipski był drugim po kierunku tureckim celem wyjazdów rosyjskich 

turystów). Wielu Rosjan zrezygnowało z wyjazdów do innych krajów i przedsiębiorstwa 

musiały zwrócić klientom pieniądze za nieodbytą podróż. Sytuację rosyjskich przedsiębiorstw 

turystycznych pogorszyło też zestrzelenie przez wojska tureckie nad Syrią rosyjskiego 

samolotu wojskowego w listopadzie 2015 roku. Po tym incydencie wstrzymano loty 

czarterowe do Turcji, a następnie wprowadzono całkowity zakaz sprzedaży imprez 

                                                      
15  Najbardziej znany i ceniony przez turystów odcinek Riwiery Tureckiej, gdzie dominuje typowa turystyka 

wypoczynkowa to odcinek wybrzeża między miejscowościami Antalya i Alanya. 
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turystycznych do tego kraju. Doprowadziło to do upadku wielu rosyjskich przedsiębiorstw 

turystycznych, ponieważ aż 60% z nich działało na egipskim i tureckim rynku turystycznym.  

Również w Polsce akty terrorystyczne oraz niestabilność polityczna w popularnych przez 

Polaków destynacjach turystycznych spowodowały zakończenie działalności wielu 

przedsiębiorstw turystycznych. Po wybuchu protestów społecznych w krajach Afryki 

Północnej wiele przedsiębiorstw wysyłających turystów do Tunezji czy Egiptu zakończyło 

działalność gospodarczą, gdyż były one nastawione głównie na ww. kraje. Po,,zamknięciu” 

tego rynku dla turystów nie były w stanie szybko przekierować turystów w inne, stabilne 

miejsca, co doprowadziło do ich likwidacji. Przykładem jest m.in. radomskie biuro podróży 

Alfa Star, które w swojej ofercie miało przede wszystkim kierunek egipski i po ,,załamaniu” 

rynku egipskiego, nie potrafiąc w odpowiednim momencie zareagować na zmiany zachodzące 

na rynku, zakończyło działalność. 

PODSUMOWANIE 

Podróże turystyczne stanowią we współczesnym świecie formę spędzania wolnego czasu. 

Z roku na rok wzrasta międzynarodowy ruch turystyczny. Jednak dużym zagrożeniem dla 

podróży są różnego rodzaju niepokoje społeczne wywołane przez niestabilną sytuację 

polityczną, konflikty zbrojne, a przede wszystkim ataki terrorystyczne. Wydarzenia takie 

pojawiają się nagle, ale bardzo negatywnie i natychmiast odbijają się na turystyce, gdyż sektor 

ten jest bardzo podatny (wrażliwy) na różnego rodzaju napięcia mogące zakłócić wypoczynek 

czy zwiedzanie atrakcji turystycznych w miejscach docelowych. Konsekwencją tego jest 

zmniejszenie się ruchu turystycznego. Z kolei zmniejszenie liczby turystów wpływa nie tylko 

negatywnie na gospodarkę odwiedzanych krajów, ale też na biznes turystyczny. Odwoływanie 

wyjazdów powoduje, że zmniejszają się dochody krajów, zwłaszcza tych, w których udział 

wydatków turystów zagranicznych w eksporcie ogółem stanowi główne źródło dochodów 

budżetu (gdzie panuje monokultura turystyczna). Oprócz krajów konsekwencje ponoszą też 

przedsiębiorstwa turystyczne. Nie tylko touroperatorzy wysyłający turystów, ale przede 

wszystkim lokalne podmioty biznesu turystycznego – gestorzy bazy noclegowej, 

gastronomicznej, lokalnego transportu, atrakcji turystycznych czy przewodnicy. Powoduje to 

ograniczenie dzielności gospodarczej, a niekiedy nawet zaprzestanie dzielności na rynku 

turystycznym. 
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TERRORYZM – ZAGROŻENIE DLA FUNKCJONOWANIA 
PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU TURYSTYCZNYM 

 

Streszczenie 
W niniejszym artykule przedstawiono wpływ aktów terrorystycznych na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw turystycznych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano turystykę  
w obliczu terroryzmu. W kolejnym punkcie omówiono czynniki, które wpływają na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych na rynku turystycznym. Opisano czynniki 
prawne, ekonomiczne, technologiczne, socjokulturowe oraz polityczne. W końcowej części 
artykułu pokazano, jak terroryzm oddziałuje na bezpieczeństwo rynkowe przedsiębiorstw 
turystycznych (biznesu turystycznego). Na początku przedstawiono zamachy terrorystyczne 
w wybranych krajach Afryki Północnej, Bliskiego Wchodu i Azji. Następnie zaprezentowano, 
jak akty terrorystyczne wpływają na zagraniczną turystykę przyjazdową oraz gospodarkę 
państw zagrożonych terroryzmem. Punkt kończy omówienie wpływu zamachów 
terrorystycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych zarówno w krajach 
wysyłających, jak i w krajach przyjmujących turystów. 
 Słowa kluczowe: terroryzm, akty terrorystyczne, zamachy terrorystyczne, turystyka, 
przedsiębiorstwo turystyczne. 

 

 

TERRORISM – TREAT TO THE FUNCTIONING  
OF COMPANIES IN TOURISM MARKET 

 
Abstract 

This article presents the impact of terrorist acts on the functioning of tourism companies. The 
first part of this article presents the tourism in the face of terrorism. The next section discusses 
the factors that affect the functioning of tourism companies in the tourism market. The article 
describes legal, economic, technological, socio-cultural and political factors. The final part of 
the article shows how terrorism affects the market security of tourism companies. At the 
beginning terrorist attacks were presented in selected countries of North Africa, the Middle 
East and Asia. Next, the article presents how terrorist acts affect foreign incoming tourism and 
the economy of countries threatened by terrorism. The text concludes with a discussion of the 
impact of terrorist attacks on the operation of tourism companies in both sending and the 
receiving countries tourists. 
 Keywords: terrorism, terrorist acts, terrorist attacks, tourism, tourist company. 
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CORPORATE GOVERNANCE AND EMPLOYEE 
PARTICIPATIONAT EUROPEAN LEVEL –  

THE CASE OF THE EUROPEAN COMPANY 
 

INTRODUCTION 

The creation of internal market, which removed the barriers to the free movement of capital, 

goods, services andlabour within the European Economic Community (later the European 

Union), and the adoption of the euro as the common currency within the European Monetary 

Union, the introduction of which eliminated the exchange-rate risk and supported financial 

integration, had an impact on the development of cross-border mergers and acquisitions. 

In order to achieve this goal, for years there have been efforts to promote the emergence 

of appropriate company law structures at several levels – through the harmonisation of national 

company law and through the creation of original European supranational types of companies 

complemented by the increased competition of company law systems. Here are more than 

a dozen EU directives and recommendations on company law. Uniform frameworks are under 

discussion with regard to various issues of corporate governance. Nonetheless, European legal 

reforms should offer an alternative to the various national legal forms and serve 

enterprises’cross-border activities in order to facilitate the exercise of freedom of 

establishment. The most prominent example is the European Company (Societas Europaea - 

SE). The SE project has taken over 30 years to come to fruition. The original plan was to create 

completely independent shareholding legislation for SEs. Under that system, every SE – 

irrespective of the Member State in which it was established – would have been exclusively 

subject to European Community legislation. This ambitious goal was never realised because of 

differing opinions among the EU Member States. In many important areas, SEs are therefore 

subject to the national legislation of the country in which they have their registered office. 

In this paper, we discuss an important but widely neglected problems of supranational 

employee participation and board structure in the SEsin practice. This article was compiled as a 
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part of the project VEGA No. 1/0031/17 "Cross-border mergers and acquisitions in the context 

of economic and social determinants in the European area". 

HISTORICAL AND LEGAL BACKGROUND OF CREATING SE 

The inauguration speech, delivered by Professor Pieter Sanders at the University of Rotterdam 

in 1959 may be regarded as the moment of the first announcement of the idea to establish 

a pan-European type of company. Six years later, the European Commission established 

a working group to develop the standards required for introducing a relevant legal body. At that 

time, a European company as a transnational type of company was called the “flagship of 

European company law” in literature, and in 1970, when the European Commission submitted 

its proposal on the basis of the developed project, the related ambitions did indeed soar. 

The initially planned provisions governing the SE, in principle, served as a code for European 

company law. The hope was to develop the SE into a legal body that was completely detached 

from national legal systems and based solely on European corporate law, independent of the 

legal systems of the Member States. At the same time, it was forgotten to what extent company 

law and especially the corporate governance in each Member State was intertwined with the 

economic, political and cultural history of the relevant state (more in Vutt, Vutt, 2007; Gold, 

2010; Schwimbersky, Gold, 2013).  

From the earliest days, the Commission had recognized that failure to harmonize 

European company law would impede the progressive economic integration of the member 

states. The result of these moves has been the creation of a framework of EU-level legislation 

governing a wide variety of company law issues, including the formation and division of public 

limited companies, mergers, annual accounts and auditors’ qualifications. Among these 

technical issues, the most controversial to be addressed was the matter of company structure, 

including employee participation at various levels within the company, but particularly on its 

supervisory boards, a central feature of German industrial relations.  

By 1970, the German system of co-determination at board level was firmly established. 

Over this period, too, the German economy dominated those of the six member states of the 

Community, a factor which spawned an influential body of literature that argued that employee 

participation could be viewed as a productive factor. Not surprisingly, the ‘German model’ 

prevailed as the form of company structure embodied in the Statute of European Company.  

Further progress remained stymied until the launch of the SEM programme, when the 

1989 draft was published. It proposed a more flexible approach for the widened EU-12 on the 

grounds that ‘the great diversity of rules and practices existing in the member states (on 

employee board-level participation) makes it impossible to lay down uniform rules on the 

involvement of employees in the SE’. Laws of the member states would be coordinated to 

ensure that safeguards were ‘equivalent’ for all parties concerned. The final version, however, 
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was not finally adopted until 2001. Its eventual adoption had required acceptance by the 

Commission of numerous complex conditions governing its implementation (Gold, 2010).  

The Statute of European Company is composed of two parts of EU legislation:  
1) The Regulation on the Statute for a European Company (2157/2001 EC) contains the 

legal provisions for the establishment and running of the SE, 
2) The Directive supplementing the Statute for a European Company with regard to the 

involvement of employees (2001/86/EC) deals with issues of transnational 
information, consultation and participation rights. 

Adopted in 2001, it has, since October 2004, given companies operating in more than one 

EU Member State the possibility to reorganise their cross-border business under a single 

European label. This enables them to work under the umbrella of a single legal framework, 

thereby reducing the internal costs of operating in several countries. This aspect of harmonising 

company legislation across the EU Member States characterises not only the SE directive but 

also a number of additional directives aimed at integrating the legislation governing 

Europeancorporate practice – by 2010, some twelve such directives had come into force. 

The SE directive is more than just a general regulation governing the internal functions of 

a business operating in two or more European countries at once. It is also an attempt to develop 

an appropriate concept for corporate governance and to combine this concept with the broad 

objective of the European social model, based on well-developed and well-functioning 

industrial relations giving workers a significant influence over company decisions. 

For this reason, information, consultation and participation of workers are crucial to the 

SE legislation. 

A European Company may only be registered if an agreement for „employee 

involvement“ pursuant to Article 4 of Directive (2001/86/EC) has been reached. 

The introduction of mechanisms that ensure worker information, consultation and participation 

(where applicable), as foreseen by the directive, is therefore an integral part of the European 

Company. The Directive defines involvement of employees as „any mechanism, including 

information, consultation and participation, through which employees’ representatives may 

exercise an influence on decisions to be taken within the company“ (Art. 2). This was the first 

time a piece of EU legislation defined participation as „the influence of the body representative 

of the employees and/or the employees’ representatives in the affairs of a company by way of 

participating in the establishing of an SE“ (Rehfeldt, 2011).  

The SE Regulation and the SE Directive explicitly granted the member states many 

individual options. Therefore, SEs are, in many important areas, subject to the national 

legislation of the country in which they have their registered office. In ‘transposing’ both pieces 

of SE legislation into national legislation, the member states had some degree of flexibility. For 

some areas – such as fiscal law, competition law and bankruptcy law – the SE Regulation does 

not contain any provisions at all. That means that in these areas, the SE is subject to the 
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‘regular’ national and European legislation. In the areas where the SE legislative provisions are 

only partial, the legal provisions of the country where the SE has its registered office apply as 

for any other (national) company established in that country. In fact, there is therefore not one 

single SE law, but rather 31 different national SE laws

The SE is registered in the member state in which it has its registered office. 

The registered office of the SE has to be located in the same country in which the 

(administrative) head office is located. Some 

registered in their territory the obligation to locate the SE’s head office and its registered office 

in the same place (SE Regulation, Art. 7). Once the SE has been established it can transfer its 

seat to another EU/EEA member state. With the SE it is also possible to merge across borders.

The following Figure 1 shows the various legal sources which apply to SEs in descending 

order. 

Fig. 1. Legal sources for S
Source: Kirton-Darling et al., 2005, p. 27

CORPORATE LEGAL STRUCTURE AND EMPLOY

European Company may be established in four different ways, according to the European 

Company Statute: 
− by merger (of two or more existing public limited liability companies),
− as a holding company (by two or more existing public or private limited liability 

companies), 
− as a subsidiary (by two or more companies),
− by transformation (conversion of an existing public limited liability company).

In principle, SEs must have subsidiaries in more than one Me

EconomicArea. The company’s registered head office must be located in one of the Member 

States.However, it can be transferred from one Member State to another at any time once an SE 

                                                      
1  SE may be set up only within the territory of the European Union and the European Economic Area (EEA) 

countries Iceland, Liechtenstein and Norway (EU28+3).
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registered in their territory the obligation to locate the SE’s head office and its registered office 

in the same place (SE Regulation, Art. 7). Once the SE has been established it can transfer its 

EU/EEA member state. With the SE it is also possible to merge across borders. 

The following Figure 1 shows the various legal sources which apply to SEs in descending 
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European Company may be established in four different ways, according to the European 
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has beencreated. Furthermore, each way of foundation can havespecific implications for 

employee participation(more in Köstler, 2006).  

The existing research shows that the decision to establish an SE is made exclusively by 

the company’smanagement and shareholders (owners) and cannot be influenced by its 

employees or their representativebodies. 

The terms of foundation also depend on the SE’s administrative and management 

structure.Two alternative systems are legally possible: 
− Monistic (Anglo-Saxon – for example, in the United Kingdom and Sweden) 

structure (single-tier system) is very simple – the head of the company is board, 
which embodies the management and supervisory board (Administrative Board) 

− Dualistic (continental– for example in Austria and Germany) structure (two-tier 
system) – divides the authorities in the following way:  
• Management Board, 
• Supervisory Board. 

Both systems must be governed by the general meeting of shareholders. 

The choice of system is up to the company’s owners and management and, again, cannot 

be directlyinfluenced by the employees.This decision is already made before the negotiations 

about employeeinvolvement are officially initiated. It must be emphasised that this new legal 

form provides the optionto establish a one-tier system in a country that has so far only allowed 

two-tier systems (or vice versa). 

This option seems to be important for the attractiveness of SEs, at least for companies 

with certaincharacteristics (see Keller, Werner, 2008). 

The particular form of establishment has a major impact on the form and content of 

employeeinvolvement. For example the so-called ‘standard applyonly in some cases that are 

connected with the form of establishment of the single SE rules’ (Article 7 of the Directive)2. 

According to the directive, arrangements for employee involvement are obligatory every time 

SEis established. These arrangements should be agreed in negotiations between the 

management andemployee representatives in a specially set up special negotiating body (SNB). 

Negotiation on employee participation in an SE must start as soon as possible after the 

initiative istaken to convert the company into an SE. Negotiations should not last longer than 

six months. If the negotiations fail, the standard rules apply. Thesestandard rules are transposed 

by national legislation. The SNB can decide not to open negotiations, orto terminate 

negotiations that have already commenced. In this case, the double two-thirds majorityis also 

needed (Rehfeldt, 2011).As regards the structure of the SE the SE Regulation lays down the 

following principles (Figure 2).  

 

                                                      
2  These rules are minimum standards of employee involvement that are applicable if the negotiating parties 

cannot reach an agreement on employee involvement at all or within the six-month deadline. 
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Fig. 2. Choice of corporate governance structure of SE
Source: Stollt, Wolters, 2011, p. 16

Dualistic SE (SE Regulation, Art. 39-42)

A dualistic SE has two boards: 

− the management board is responsible for managing the SE,
− the supervisory boardsupervises the work of the management board. 

Itmay not itself exercise the power to manage the SE.

the supervisory board at least once everythree months on the progress and foreseeable 

development of the SE’s business.Additionally, it has to promptly pass on any information on 

events that are likely to have an appreciable effect on the SE. Moreover, the supervisory board 

can always require the management to provide information it needs to exercise superv

undertake investigations.The members of the supervisory board are appointed by the general 

meeting of shareholders.For employee representatives a different appointment procedure might 

apply, for instance, an appointment by the SE Works Council or

bodies.The members of the management board are appointed and removed by the

board. The number of board members is laid down in the company

be a member of both bodies at the same time. The

from among its members. If the employees appoint half of the board members, the chairman 

can only be a member who was appointed by the general meeting of shareholders 

a shareholder representative and not an employee representative

Monistic SE (SE Regulation, Art. 43-45)

In a monistic SE, an administrative board manages the SE. Its members are

the annual general meeting of shareholders. The member

one or more managing directors are responsible for theday

Choice of corporate governance structure of SE. 
Source: Stollt, Wolters, 2011, p. 16. 

42) 

is responsible for managing the SE, 
supervises the work of the management board.  

Itmay not itself exercise the power to manage the SE. The management board reports to 

supervisory board at least once everythree months on the progress and foreseeable 

e SE’s business.Additionally, it has to promptly pass on any information on 

have an appreciable effect on the SE. Moreover, the supervisory board 

require the management to provide information it needs to exercise supervision and 

undertake investigations.The members of the supervisory board are appointed by the general 

shareholders.For employee representatives a different appointment procedure might 

instance, an appointment by the SE Works Council or other election or nomination 

The members of the management board are appointed and removed by the supervisory 

board. The number of board members is laid down in the company statute. It is not possible to 

The chairman of the supervisory board is elected 

employees appoint half of the board members, the chairman 

who was appointed by the general meeting of shareholders – that is,  

representative and not an employee representative (Stollt, Wolters, 2011). 

45) 

manages the SE. Its members are appointed by 

the annual general meeting of shareholders. The member states had the choice to decide that 

one or more managing directors are responsible for theday-to-day business. In this case, the 
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management board consists of the executive directors, responsible for day

the non-executive directors.The board meets at least once every three months to discuss the 

progress and foreseeable development of the SE’s business.

laid down in the company statutes. The chairmanis elected from among the members of the 

board. If the employees appoint half ofthe board members, the chairman can only be a member 

which was appointed by the general meeting of shareholders

Irrespective of the Member State in which the SE is established, there must be a

choice between these two basic systems. This also applies in countries where only one of the 

two company systems was previously possible. These countries can makes special provisions 

for SEs, but this is not obligatory.The employees have no formal influence over the

which of the two systems is used in the SE. This is enshrined in the SE’s statute and is not part 

of negotiations with the management. However, this decision is not without consequence, as it 

will determine where participation takes place: man

(Kirton-Darling, J. et al., 2005). 

This indeed represents a key innovation introduced by the SE since in many countries 

a certain board structure for national companies is prescribed by national company law. 

Fig. 3. Board structure of Ses.          
Source: ECDB, 2018                              

Figure 3 reveals a clear prevalence for SEs governed by a 

2,943 SEs, 83 percent have a supervisory board and a management board, compared to only 

16 percent with a monistic board structure. For 1 percentof SEs (12) the board structure is 

unknown.Analysis points to path dependenc

In eight of the ‘Top10-SE countries’ the majority of SEs have opted for the ‘traditional’ 

national board system. This is especially the case for the Czech Republic where 97 percent of 

SEs have stayed with the well-known two

Austrian SEs have opted for the traditional separation into a management and a supervisory 

board, whereas 13 SEs decided that an administrative board was more suitable for them. Also 

in Germany, almost 45percent have chosen a monistic instead of a dualistic board system 

(Carlson, 2018). 
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management board consists of the executive directors, responsible for day-to-day business, and 

e board meets at least once every three months to discuss the 

foreseeable development of the SE’s business. The number of board members is 

laid down in the company statutes. The chairmanis elected from among the members of the 

ployees appoint half ofthe board members, the chairman can only be a member 

the general meeting of shareholders (Stollt, Wolters, 2011). 

Irrespective of the Member State in which the SE is established, there must be a free 

ween these two basic systems. This also applies in countries where only one of the 

two company systems was previously possible. These countries can makes special provisions 

for SEs, but this is not obligatory.The employees have no formal influence over the decision on 

which of the two systems is used in the SE. This is enshrined in the SE’s statute and is not part 

of negotiations with the management. However, this decision is not without consequence, as it 

will determine where participation takes place: management board or supervisory body 

This indeed represents a key innovation introduced by the SE since in many countries 

certain board structure for national companies is prescribed by national company law.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fig. 4. Employee involvement in SE. 
                                                        Source: ECDB, 2018 

 

Figure 3 reveals a clear prevalence for SEs governed by a dualistic board structure. Of the 

2,943 SEs, 83 percent have a supervisory board and a management board, compared to only  

16 percent with a monistic board structure. For 1 percentof SEs (12) the board structure is 

unknown.Analysis points to path dependency with regard to the corporate governance system. 

SE countries’ the majority of SEs have opted for the ‘traditional’ 

national board system. This is especially the case for the Czech Republic where 97 percent of 

known two-tier system. In Austria, however, only six of the 19 

Austrian SEs have opted for the traditional separation into a management and a supervisory 

board, whereas 13 SEs decided that an administrative board was more suitable for them. Also 

Germany, almost 45percent have chosen a monistic instead of a dualistic board system 
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Art. 12 SE Regulation conditions the SE’s registration to the prior existence of an 

arrangement on employee participation (agreement or standard rules) or a decision of the SNB 

not to open or to abort negotiations. In contrast, ECDB data show that an SNB has not been set 

up in the overwhelming majority of the currently 2,779 SEs. The key reason for this low 

number lies in the high share of SEs set up by way of a subsidiary SE which, by definition, has 

no employees at the moment of founding and where it is technically not possible to form an 

SNB. By December 2017 an arrangement on worker involvement had been concluded in only 

144 of the currently established (2,943) SEs. In 74 SEs, (transnational) information and 

consultation rights – usually a so-called ‘SE Works Council’ or similar body – have been 

negotiated. In 70 SEs the workforce not only has the right to transnational information and 

consultation but also to participation in the SE’s supervisory or administrative board (Figure 4) 

(Carlson, 2018).  

If the analysis is limited to the 534 SEs identified as ‘normal’ (> 5 employees) in 74 SEs 

the involvement rights include board-level participation, thereby adding an important 

dimension for workers’ voice in company decision-making. The geographical distribution 

reveals that 59 of them have their registered seat in Germany, 11 in France, 2 in Austria and 

1 in Hungary and 1 in Cyprus (Carlson, 2018).  

DISCUSSION 

The practice of many national registries shows that a lot of SEs have been registered which do 

not have any employees. Indeed in some countries, companies have specialized in the creation 

of so-called shelf companies which have neither business activities nor employees at the 

moment of founding. Later on, these ‘ready-made’SEs are sold to a new owner which then 

‘activates’ the company by transferring employees into the SE. 

In such SEs by definition no negotiations on employee involvement could have 

takenplace prior to its registration. The important question therefore is: What happens once 

a formerly employee-free SE starts having employees? So even if the setting up of an SE 

without employees is a common practice, this does not free the SE from the requirement to 

catch up negotiations once it starts having employees. 

This codetermination-based motive to found SEs on the part of companies directs our 

attention directly towards problems with the SE in practice. One main shortcoming lies in the 

fact that negotiation outcomes or the standard statutory solution have long-term validity. There 

is no general and legally safeguarded specification for renegotiation if the facts on the basis of 

which negotiations were concluded subsequently change. 

Only in the case of structural changes in the SE and the affected companies is there an 

obligation for renegotiation. The crux of the problem is the question of what particular 

structural changes trigger a demand for renegotiation. This is unambiguous, for example, in the 
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acquisition of a legal entity with board level employee representation by an SE without 

codetermination or in a switch from the one-tier to the two-tier structure.  

In view of the upsurge in the number of SEs created in recent years, there has been 

considerable debate on how the SE directive might affect national industrial relations and 

existing frameworks of employee participation. Employers have raised concerns that countries 

with strong co determination rights may become less attractive for SEs, while employee 

representatives and trade unions worry that these very codetermination rights may be watered 

down by transforming an existing company into aSE. 

By December 2017, about 2,943 SEs had been established. Only around 18 percent (534) 

were carrying out‘real’ economic activities with employees (‘normal SEs’). This implies that 

the vast majority of SEscreated to date are not actively doing business employing people. Many 

of the SEs (2000) are so-called‘shelf’ companies that are for sale, with most of them in the 

Czech Republic (1761), or ‘empty’ SEs (409)that do not yet have any employees. For many 

SEs (around 2000), no information is available at all (these SEs are known as ‘UFOs’). This 

diverse picture of different types of SEs is also replicated with regard to geographical coverage: 

in four Member States (Croatia,Romania, Slovenia and Iceland) no SEs have yet been 

registered. The distribution of ‘normal’ SEs is also very unequal; Germany has by far the most 

‘normal’ SEs (73), while the Czech Republic has 20. Around 45% of normal SEs were 

established by the conversion of an existing company, while about 25% resulted from mergers. 

Only a comparatively small number were established as holding companiesor as subsidiaries. 

Half of all normal SEs have fewer than 500 employees. 

The case studies show that generally an SE is used by the company to streamline and 

create leaner company structures in an international environment. For management, the 

agreement on employeeinvolvement is a necessary precondition for the creation of the SE. 

It helps to create a European company identity. For the employees, the agreement on employee 

involvement meant that codetermination rights in the supervisory board were secured or even 

improved, and important rights were obtained for the SE works council. Employee 

involvement in the SE is not seen by the companies concerned as something‘arbitrary’ but as 

an integral part of corporate governance in the EU. 

CONCLUSION 

In conclusion, the SE legal form and its Statute have had the advantage of re-opening thedebate 

on several issues of European company law which, in the past, did not produce any concrete 

result. Thus, the SE can be perceived as providing the impetus leading, firstly, to greater 

harmonisation within EU/EEA company law and, secondly, to constructive company law 

competition inter and intra Member States, these two trends not being contradictory but 

complementary. The SE legal form, however, has not encountered the success initially 

expected. It is therefore essential in the future to work on improving the attractiveness of the 
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SE Statute which could be a key factor towards increasing harmonisation between Member 

States.The future of the SE Statute is not only linked to the possible amendments of the SE 

Regulation and SE Directive. The other EC Regulations and Directives areof high importance, 

notably the cross-border merger directive and the currently negotiated proposal for a Council 

Regulation on the Statute for a European Private Company. 

Despite the problems and the risks with regard to worker participation, the regulations on 

the SE represent a historic compromise that takes proper account of the variety of industrial 

relations in Europe. It offers companies flexibility and a uniform legal form and grants the 

employees’side the opportunity to internationalise the structure of representation. The SE and 

the relevant provisions on worker participation should be taken as guidelines for all future 

models of European company law. 
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ŁAD KORPORACYJNY I UDZIAŁ PRACOWNIKÓW  
NA POZIOMIE EUROPEJSKIM –  

PRZYKŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA EUROPEJSKIEGO  

 
Streszczenie 

Firma europejska (Societas Europaea, zwana dalej SE) działa w całej Europie i jest objęta 
prawem Unii Europejskiej. Ustawa o statucie spółki europejskiej (2157/2001) i dyrektywa 
Rady 2001/86/WE stanowią, iż negocjacje muszą odbywać się przy uczestnictwie 
pracowników w tworzeniu SE. W niniejszym artykule zostały omówione ważne, jednakże 
mocno zaniedbywane problemy ponadnarodowego uczestnictwa pracowników i struktury 
zarządu w SE w praktyce. Artykuł powstał w ramach projektu VEGA nr 1/0031/17 
„Transgraniczne fuzje i przejęcia w kontekście uwarunkowań ekonomicznych i społecznych 
w Europie”. 
 Słowa kluczowe: firma europejska, ład korporacyjny, struktura rady, udział pracowników. 

 
 
 

CORPORATE GOVERNANCE AND EMPLOYEE 
PARTICIPATION AT EUROPEAN LEVEL – 

 THE CASE OF THE EUROPEAN COMPANY 
 
 

Abstract 
A European Company (Societas Europaea, hereafter SE) operates on a Europe-wide basis and 
is governed by European Union law. The European Company Statute Regulation (2157/2001) 
and Council Directive 2001/86/EC stipulate that negotiations must take place on employee 
participation in the formation of an SE. In this paper, we discuss an important but widely 
neglected problems of supranational employee participation and board structure in the SEs in 
practice. This article was compiled as a part of the project VEGA No. 1/0031/17 "Cross-border 
mergers and acquisitions in the context of economic and social determinants in the European 
area". 
 Keywords: european company, corporate governance, board structure, employee 
participation. 
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A THEORETICAL APPROACH TO STRATEGIC MARKETING 
ALLIANCES AND STRATEGIC ALLIANCE TYPES 

 

 

INTRODUCTION 

Strategic alliances are interorganizational links characterized by interdependence levels (Mohr 

and Spekman, 1994: 140) between companies that struggle for mutual interests and have 

targets that are compatible with each other, requiring specific skills and resources pooled 

(Varadarajan and Cunningham, 1995: 91). 

Strategic alliances are one of the alternative solutions for organizations to survive. Today, 

many organizations are creating strategic alliances to reduce costs or to meet their 

shortcomings. According to the source approach; Together with strategic alliances, they will be 

able to achieve a long-term competitive position thanks to their own resources and 

complementary resources acquired from the outside (Harrison et al., 2001). For this purpose, 

organizations will be able to find the resource needed for them at a lower cost and to share 

resources or exchange between them. Another advantage of strategic alliances in terms of 

organizations is that it facilitates entering international markets. Companies wishing to enter 

into the main trade areas formed by globalization have started to cross border obstacles by 

cooperating with companies within the territory boundaries. In this case, outside firms can 

choose to cooperate with or merge with an internal firm to gain the status of "inclusiveness". 

The subject matter that will make a difference, such as ease of resource use, cost reduction and 

completion of deficiencies, depends on its core competencies. Because of this, firms today 

have to fully understand their core competencies and capabilities in order to successfully use 

their resources (Demir and Oktay, 2010: 46). 

Today, the rapid development of technology, the emergence of new products has changed 

the market conditions and marketing conditions (Cop et al, 2012: 36), so entering into strategic 

alliances provides some advantages. 
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Strategic alliances have some features that differ from those of other business 

associations. The first of these features is to protect the independence of the allied businesses in 

the process they are allied to. Strategic alliances have uncertainty, and it is not clear how the 

alliance's businesses will create value. While the agreement between strategic alliance 

companies covers a certain period of time, the development of relations among partners in this 

process develops in time and foreseeable ways. Strategic alliances may be between competing 

entities, as well as between businesses in different industries. The alliance of two opponents is 

the different characteristics of the alliances in which both operators can compete with each 

other in another market (Öge, 2007: 20) 

1. STRATEGY, STRATEGIC MANAGEMENT, STRATEGIC 
    MARKETING AND ALLIANCE CONCEPTS  

The concept of strategy is as old as the date of the war, with a military basis. The root of the 

strategy term is based on the word "strategos" in ancient Yunian meaning "general of the army" 

(Blackerby, 1994: 23). The concept of strategy has gradually been used in management 

science. The strategy can be defined as a general definition of what to do with careful 

consideration and in terms of management it can be defined as the process of identifying, 

evaluating and harmonizing the objectives of the business, its mission, the reason for its 

existence or life, and the decisions that will guide these objectives in the long run. (Aydoğan 

and Şensözlü, 2015: 59).  

Strategic management in all businesses operating in the private sector, the public sector 

and the third sector (in the non-profit voluntary sector) is defined as a management technique 

that demonstrates an entity's field of activity, the reason for its existence and the goals it intends 

to achieve in the future (Bryson, 1995: 5, Aktan, 2008: 5) can also be defined as analyzing the 

medium long-term goals of an operator, that is to say, determining the strategic intent and how 

to achieve this goal (Aydoğan and Şensözlü, 2015: 60). According to Jauch and Glueck (1989: 

18), strategic management allows businesses to anticipate changing situations, providing clear 

goals and direction, making progress to assist managers in the process of conducting research 

and systemizing business decisions, helping managers and helps to develop short-term 

planning, such as company communication, coordination of individual projects, allocation of 

resources and budget.  

The concept of strategic management has entered the business literature since 1980.  

It includes planning the planning, research, evaluation and election efforts necessary for the 

planning of strategic management strategies and putting all structural and motivational 

measures in place within the organization in order to implement these strategies and then 

checking the strategies before they are applied and afterwards, (İçme, 2015: 8).  
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The Alliance word is a word derived from Arabic and the Turkish Language Institution is 

an alliance between the alliance and the tyranny (Zülfıkar et al., 1997: 402), the Grand 

Larousse Dictionary and Encyclopedia of alliance kelimesini: 
a) reconciliation, reaching consensus 
b) contracts to act together on any issue 
c) unanimity 
d) merger, union 
e) to reach agreement, to agree, to unite " 

"Alliance words at the 10th edition of the Merriam-Webster Collegiate Dictionary: 

Mutual agreements involving a broad range of functions reaching the level of production and 

sale from the main sources through partnership (s), or research and development, whose 

common interests are far greater" (Yoshino; Rangan, 2000: 4). 

After the concept of the Alliance is generally explained, there is a benefit to define the 

strategic alliance and other connotations that are confused with the strategic alliance and to 

identify the agreements that fall within the scope of the strategic alliance, rather than the 

concept of "Strategic Alliances". On the other hand, the business is also confused with the 

techniques used to implement management strategies such as mergers, acquisitions and joint 

ventures (Öge, 2007: 22).  

There is no widely accepted definition in the literature on the concept of strategic alliance. 

Strategic alliances, however, can be broadly defined to include types of cooperation between 

businesses. Below is a list of strategic alliances by some authors. Strategic alliances 

"It is defined as the cooperation of two or more entities with a purpose and purpose to 

achieve certain goals that they care about, using only certain assets and capabilities together 

without establishing a business under a new name and identity" (Ülgen, Mirze, 2004: 324 ). 

They are cooperation agreements that two or more independent entrepreneurs make to 

provide mutually strategic advantages (Öge, 2007: 23) 

A commercial partnership that links specific aspects of two or more companies and 

enhances the effectiveness of competitive strategies of participating companies with 

technology, expertise or product exchange "(Yoshino; Rangan, 2000: 5). is the name "(Koçel, 

2011: 274). 

It is known that Alliance agreements have increased the performance and profitability of 

businesses and accelerated innovation processes. Although the alliances seem so attractive, 

almost half are failing. The most important reason why the failure rate is so high stems from 

the nature of cooperation. When the Alliance agreements are examined, it is possible to see that 

such agreements are usually established in an environment of uncertainty and instability, and 

that by signing the agreement today, the joint ventures are rivaling each other after a while 

(Çakınberk, 2010: 355). 
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2. STRATEGIC ALLIANCE TYPES 

There are different approaches in the literature about the types of strategic alliances, which are 

a fast and flexible way of exploiting complementary resources and capabilities in other 

businesses, which are used as an important tool to provide sustainable competitive advantage. 

According to the theory of resource dependency, authors who classify strategic alliances 

talk about four types of strategic alliances (Perks and Easton, 2000: 332): 
• Resource exchange alliances 
• Resource creation alliances 
• Strategic alliances with Rakipler 
• Joint Venture 

Some authors also suggest two approaches to organizational learning within the 

framework of organizational adaptation in strategic alliances. Among these approaches; 

exploitation strategy. At the core of this strategy is the reuse of existing abilities and resources 

in detail and increased productivity as a result of learning. The existing resources are made 

more efficient by the skills acquired from the alliance partners on the basis of learning. The 

other approach, the exploration strategy, involves the creation of entirely new assets and 

resources, or the acquisition of experience from partners. Three key strategic alliance types 

arise in the framework of these two strategies. These species are learning alliances, business 

alliances, and hybrid alliances (Koza and Lewin, 2000: 148). 

Learning alliances, markets, local competition, legal arrangements, customer pleasure and 

preferences, marketing infrastructure; (JIT) processes, negative working capital, individual 

marketing and mass personalization, as well as learning new technologies and learning new 

technologies. The most important success factor in learning alliances is the ability to design and 

manage organizational processes and informal ties that will ensure the continuation of the 

alliance of partners. Business alliances connect allied businesses with ties of high exploitation. 

Generally, such alliances are carried out to obtain positions in a specific market segment, 

product market or geographical market. Business alliances are often a joint venture. Hybrid 

alliances, the third type, link companies with high rates of exploration and exploitation. Firms 

seek to capture the surplus value resulting from the combination of existing assets and 

capabilities or to capture new value opportunities that arise from each other's common learning 

abilities (Koza and Lewin, 2000: 147-149). 

3. STRATEGIC ALLIANCE PROCESS 

The development of the strategic partnership process is crucial for the success of strategic 

partnerships. In order to increase the chances of successful strategic partnerships, senior and 

middle managers need to be involved in all phases of the strategic partnership process. 

Managers should pay particular attention to the decision to form strategic partnership, the 

selection of partners and the planned management of strategic partnerships. Before giving 
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a strategic partnership decision, businesses should compare strategic objectives as a whole with 

strategic alternatives and make decisions in this framework. Regardless of the type of strategic 

partnership, senior managers should not transfer this responsibility to others who take it 

(Ulubaşoğlu, 2002: 60). 

Pekar and Allio conducted a research in 1992 to analyze the strategic partnership process 

in the United States. A questionnaire consisting of 60 questions was sent to 750 board 

chairmen for the research. According to this research result, the strategic partnership process 

has been developed as follows. 
 

 

Figure 1. Strategic Partnership Process (Pekar ve Allio, 1997, s. 303) 
 

Proper management of strategic alliances for significant competitive advantage and value 

creation requires the implementation of numerous alliance management activities. First, an 

alliance must be genuinely desired and framed, a suitable alliance partner or partners should be 

identified, each partner should have complementary resources and a desire to use them  

(Aydın, 2005: 114). 

4. REASONS FOR STRATEGIC COOPERATION 

Businesses need to go to different structures in order to survive in ever-changing conditions. 

From this point of view, strategic cooperation is an important way to make many changes in 

the global competition conditions, from businesses to human resources policies, from finance 

policies to production techniques. 

Strategic collaborations are being established as part of the process of moving to a single 

marketed world order, where it becomes increasingly difficult to understand the nationality of 

a product or business. One of the unexplained reasons for the increase in strategic alliances is 

that businesses should avoid growing even more by themselves. Strategic cooperation instead 

of merger or acquisition means gaining strength without being physically grown (Tutar, 2000: 

86). We can list the reasons for the formation of strategic alliances as follows: (Ülgen and 

Mirze, 2004: 329-330):  
− Entering a new market, regional or international markets or growing in existing 

products or markets: According to the diversification strategy, which is a basic 
growth strategy, enterprises enter into new product markets, especially in 
international markets, in cooperation with experienced operators. Through such 
collaborations, the parties benefit from each other's existing knowledge and 
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experience and are able to reduce their risks in new products and markets. 
They also collaborate on the development of existing products and markets.   

− Preservation of the current situation in the sector or market: In various inter-
organizational exchanges, efforts are being made to increase internal productivity 
by strengthening the possible actions and attacks of potential competitors who may 
enter the market, and possibly other businesses in the market.  

− Empowerment by combining assets and capabilities: businesses cooperate to 
combine existing assets and capabilities in order to protect their superiority against 
the peoples. 

− Increase of business values (share values): Two or more enterprises' stock market 
values of capital market, cooperation results may increase. In order to obtain such 
a capital gain, the enterprises cooperate.  

− Preventing uncertainties: In the case of uncertainties in products or markets, 
it is possible to identify and share information with business partners in order to 
avoid ambiguities.  

− Prevention of competition or protection against competition: In the cooperation 
with the cause of increasing productivity, the aim is to reduce the costs and the 
average costs by filling the idle capacities of assets and capabilities, thus saving 
money.  

− Sharing new processes, technology and information: They are collaborating with 
the purpose of creating synergies by sharing businesses, processes, technology and 
knowledge that are not in direct competition with each other but in different and 
different product markets.  

− Businesses sometimes collaborate to catch up with their competitors. This is often 
the co-operation that businesses undertake to support their non-leading core 
competencies. Nestle and General Mills, for example, have collaborated to attack 
Kellogg's leadership in the global cornflakes market.  

− Sharing risks, learning from each other, how to compete better by creating more 
jointly emerges.  

− Due to increased competition and many major companies going to reduce supplier 
numbers, firms can cooperate and join forces, act together to enter larger bids, or 
offer more than their own expertise to their customers, even if they are competitors. 
Collaborations can be done with competitors, even with companies selling products 
or services that complement a company's products, and with customers.  

− Strategic cooperation agreements are becoming more widespread today due to the 
following reasons: (Marangoz, 1997: 233).  

− Flexibility of economic legislation,  
− Greater capital requirements to undertake risky new projects and develop new 

processes,  
− Entrants made through new firms supported by the relevant governments,  
− Industrial and economic maturation in the USA, Europe and Japan,  
− Improved and increased communication possibilities and computerization power,  
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− Globalization in the business segments for which competition has previously been 
limited to geographical boundaries.  

− Demand to benefit from economies of scale in global production,  
− To overcome obstacles to developing markets and regional blocks,  
− Standardization of quality,  
− R & D expenses have increased,  
− Rapid technological change rates and thus shorter product lifetimes are increasing, 

customer tastes change quickly,  
− Reduction of international trade barriers, site selection and facilitation of product 

circulation 

CONCLUSION 

The most important reason why organizations make strategic alliances with other organizations 

is; to obtain substitute products and services that they can not develop on their own. It is then 

known that it is necessary to acquire the skills that are needed by bringing together resources 

and talents. In short, it is necessary for an organization to be aware of its capabilities, which are 

necessary to resist the possibility of destruction that comes with time, change and change. 

In other words, to acquire a better place in the common market by using basic skills, to be 

profitable from competition and to be superior to competitors. Technology, information and 

communication management are the basic elements of making a difference, but are now 

imitative and always substitute concepts. When considered in this context, organizations need 

to combine the knowledge, technology and competencies they have in order to be profitable 

and sustainable.  

Competition and globalization, which are closely related to the businesses, and the 

continuous and rapid change enterprises that are experienced, are also compelling to achieve 

this change. Along with globalization, changing market structure has made competition for 

businesses more complex and intense. In this intense competitive environment, businesses have 

to develop a variety of strategies. One of these strategies emphasizes the necessity of forming 

partnerships with competitors or suppliers in order to create strategic alliances and to cope with 

the competition (Karakılıç and Öcal, 2008: 94).  

Important issues that need to be taken into consideration when forming alliances should 

not be overlooked. Organizations to be formed in the Alliance should be analyzed and 

recognized very well. Both organizations need to be aware of their culture, goals, talent 

differences or similarities. The kind of alliance to be done in this case is also important. Care 

should be taken when choosing an alliance to choose an alliance type that meets the most 

appropriate goals.  

The success of a strategic alliance depends on businesses having complementary and 

synergistic capabilities. From this point of view, strategic alliances seem to incorporate both 
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industrial organization economics and the assumptions of a resource-based approach (Karakılıç 

and Ocal, 2008: 94). 
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PODEJŚCIE TEORETYCZNE DO STRATEGICZNYCH  
SOJUSZY MARKETINGOWYCH  

I RODZAJE SOJUSZY STRATEGICZNYCH 
 

Streszczenie 
Pojęcie aliansu strategicznego znalazło się na czele literatury dotyczącej zarządzania na 
początku lat 90. i zaczęło być popularyzowane. Wydaje się, że sojusz strategiczny jest często 
mylony z innymi pojęciami, takimi jak stowarzyszenia biznesowe, fuzje, przejęcia i joint 
venture. Alianse strategiczne wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa do uzyskania 
globalnej przewagi konkurencyjnej pod względem szybkich zmian technologii, szybkiej 
reakcji konkurentów na konkurencję, rozwoju rynku (w tym potrzeby kreacji nowych rynków), 
barier rynkowych, redukcji ryzyka i kosztów, jak również ograniczonych zasobów 
biznesowych, rodzaju relacji między firmami, z którymi współpracują, ze względu na dążenie 
do tworzenia wartości dodanej. Artykuł stanowi studium teoretyczne pod względem metody 
pracy i przedstawia opisowe ramy dla tego zagadnienia. 
 Słowa kluczowe: alians, alians strategiczny, rodzaje aliansów strategicznych. 
 
 
 

A THEORETICAL APPROACH TO STRATEGIC MARKETING 
ALLIANCES AND STRATEGIC ALLIANCE TYPES 

 
 

Abstract 
The Strategic Alliance was at the forefront of management literature at the beginning of the 
1990s and has begun to be accepted. It seems that the strategic alliance is often confused with 
other business associations, mergers, acquisitions and joint ventures. Strategic alliances; it is 
necessary for enterprises to have a competitive advantage in terms of global competitiveness, 
rapid change in technology, rapid response of competitors to competition, market development 
(need for new markets), market barriers, risk and cost reduction, limited business resources, 
a type of relationship between businesses that they cooperate with because of the drive to create 
value through. It is a theoretical study in terms of the method of work and presents and 
descriptive framework for the topic. 
 Keywords: alliance, strategic alliance, the kinds of strategic alliances. 
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THE CURRENT STATE OF THE DEVELOPMENT  
OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE SLOVAK 

REPUBLIC IN THE PERIOD 2013-2017 
 

 

INTRODUCTION 

Mergers and acquisitions are becoming one of the basic tools to gain bigger share of the 

market. Creating strategic links in the form of mergers and acquisitions is one of the ways of 

achieving economies of scale. 

Merger is used as a collective name for individual cases of voluntary merging of two or 

more independent enterprises into a single entity (Hrabovská et al., 2016). It may take the form 

of a national merger involving a single-country enterprise or a cross-border merger involving 

a merger of undertakings operating in different countries (Marková et al., 2017). Acquisition is 

the acquisition of ownership and management control of one enterprise over another. Legally 

separate businesses are merged into a higher economic entity through the acquisition. Upon 

completion of the acquisition, both undertakings continue their business, their legal relations 

are not changed, neither one of them is terminated (Hečková et al., 2016). 

The Treaty on the Functioning of the European Union is the cornerstone of the law on 

merging companies in European Union law. The text of the Treaty on the Functioning of the 

EU does not explicitly address the area of business combination. The absence of an explicit 

legal basis has been offset by the application of the so called flexible clause which allows the 

European Union institutions to take the appropriate action necessary to achieve the objectives 

of the European Union laid down in the founding Treaties. 

On the basis of the flexible clause, the relevant secondary legislation was adopted, namely 

Council Regulation No. 4064/89 of 21 December 2002 on the control of concentrations 

between undertakings, which was replaced by Council Regulation No. 139/2004 of 20 January 

2004 on the control of concentrations between undertakings. The definition of concentrations 

from the point of view of the rules of the unified competition law contains Art. 4 Subp. 3 on 
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Merger Regulations. According to art. 3 Subp. 1 on Merger Regulations: "A merger shall be 

deemed to constitute a lasting change of control resulting from: (a) the merger of two or more 

previously independent undertakings or parts of undertakings, (b) the acquisition, directly or 

indirectly, of all or part of one or more other undertakings, by several persons already 

controlling at least one undertaking or one or more undertakings, whether by way of purchase 

of securities or assets, by contract or otherwise." 

The aim of the paper is to characterize the current state of the development of mergers 

and acquisitions in the Slovak Republic in terms of the total volume of realized trades as well 

as in relation to the diversity of the division of mergers and acquisitions. The analysis was 

carried out throughout the period of 2013-2017. The data base was obtained from the Bureau 

van Dijk database (2017). The contribution was processed as part of the Vega project 

No. 1/0031/17 "Cross-border mergers and acquisitions in the context of economic and social 

determinants in the European area." 

LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL FRAMEWORK 

From a historical point of view we can say that absorption, buying and merging of companies 

are likely to have taken place from the period of structured economic relations and the 

existence of legally defined entities other than individuals. However, mergers and acquisitions 

are perceived in modern terms only from the end of the 19th century (Smrčka, 2013). 

The concept of business (companies) merger is not uniformly defined in the world, 

different definitions of the concept can be found in both scientific and professional literature. 

According to Ferenčík et al., (2014), some authors refer to "merger" as all business 

connections, while others define the merger only as one of the forms of their merger or 

distinguish the terms "consolidation" and "acquisition" or refer to the merger as a voluntary 

merger and acquisition as a case of involuntary merger (takeover). 

The new perception of the concept completely separates mergers from acquisitions. 

The difference in their perception is based on the different perceptions of the authors and the 

different legal rules in the world. A merger refers to a case where two companies have a similar 

size (in terms of the number of employees) or turnover, two or more companies are creating 

a new entity with it, and it takes place through an agreement between the two organizations in 

a friendly environment. During acquisition one of the partners is usually much bigger than 

the other, the buyer takes control of the bought company through which it loses economic 

and legal autonomy, and its character can be both friendly and hostile. 

From a theoretical point of view the aim of mergers and acquisitions is to increase 

the value of the enterprise initiating the transaction or an increase in value for its shareholders. 

Increase in company value or an increase in the market value of its shares implies a perfectly 

functioning capital market where all positive synergies will be reflected in the share price. 

However, in practice, it does not have to be as empirical research shows that a large part of it 
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has not achieved this goal. Assuming that the transaction is made on the basis of an agreement 

between the seller and the buyer, the seller should get a reasonable value that should be higher 

than the unimpeded business of the business as a separate entity. 

Since most of the businesses that have already encountered certain barriers and 

are not able to stand alone in a competitive fight, the value gained is not high. However, its 

objective boundary is difficult to determine (Workie et al., 2007). The underlying expectation 

associated with mergers and acquisitions is to achieve a synergic effect of financial 

or operational nature. Brealey et al., (2015) refer to a number of merger motifs that divide them 

into sensible and dubious. 

The possible sources of synergy or more precisely of added value from mergers include 

economies of scale, savings from vertical integration, merging of complementary resources, 

use of surplus funds, cash on accounts, elimination of low efficiency or consolidation of 

the industry. Among the doubtful reasons for mergers from the point of view of economic 

sense or achieving synergies authors include diversification, increased earnings per share 

or reduced financial costs. 

The form of mergers and acquisitions can be horizontal, vertical, and conglomerate. 

In case of horizontal connection or business takeover businesses provide either the same 

products or services or products and services that compete (for example, in the case of 

a carmaker merger). Vertical connection / takeover occurs when an enterprise acts as 

a potential or actual supplier of products or services to another enterprise. In this case, 

the enterprise is expanding either towards raw material sources (reverse integration) or towards 

the final consumer (integration forward). In conglomerates, enterprises are neither horizontally 

nor vertically linked (Synek, 2011). 

Smrčka (2013) states that there are many variants of mergers and acquisitions, as well 

as how they are concluded from the view of who has activity in the proceedings and which 

groups are diverted from the proceedings. On the one hand, there is a company that wants 

to buy or attract another company to the merger. In this case, owners or management, with 

a management initiative likely to be supported by the majority of their owners may have the 

activity. 

In the case of a company to be acquired by merger or acquisition, it is difficult to imagine 

even if it is a friendly assumption that its incorporation in another company would be against 

the will of investors or shareholders. Friendly take-over presupposes the collaboration of both 

management and statutory bodies of the companies representing the owners. In a hostile 

takeover situation, however, an investor will initiate negotiations directly with shareholders 

with an offer that the board rejects, actively prevents or is unaware of. A key role in the merger 

and acquisition negotiations is the determination of the value of the undertaking concerned. 

While the seller is interested in an agreement at the highest possible price, the buyer's 

effort is oriented at the lowest price. According to Workie et al. (2007), the bargaining power 
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of the partners is also an essential factor, but the agreement is based on the so- fair value of the 

acquired entity. In countries with an effectively functioning capital market, the market price of 

a firm, whether on a stock exchange or an off-exchange market, is considered to be of such 

value. Even though we have overvalued or underestimated events at the moment, we assume in 

the long run that the market will evaluate each firm objectively. Other forms of pricing are 

considered for listed companies for the first time or for those that are not traded publicly. 

In this case, a comparison is made with comparative companies traded on the stock market in 

combination with financial analysis and evaluation of its perspective. In case of the countries 

where the capital market does not work, it is necessary to use alternative methods, 

their combinations to approximate the objective value of the enterprise. 

Jindřichovská (2013) targeting company analysis and valuation is based on the logical 

classification and arrangement of the information obtained in the form of a checklist, which 

usually contains tax, legal, accounting and financial issues and is subject to constant updating. 

The resulting report is to evaluate the interior (historical background, products, markets, 

distribution, technology, organization, financial issues) and the surrounding (competition 

analysis) of the target subject. Based on the outputs from other parts of the financial analysis, 

the analyst creates a financial model - a projection that is credible at a certain degree 

of statistical reliability. Cross-border mergers and acquisitions are also essential in relation to 

foreign direct investment. Foreign direct investment (FDI) consists of investing more than 10% 

in the registered capital of the entity in the host country (Štrach, 2009). 

Mergers and acquisitions are among direct foreign investments in terms of investor input. 

In this respect, foreign direct investment includes not only mergers and acquisitions, but also 

joint ventures, greenfield investments, brownfield investments and privatization (Šterbová 

et al., 2013). 

According to Ray (2010) mergers and acquisitions have been an important form 

of foreign direct investment since the 1980s. On a world scale, foreign-enterprise purchases 

are mostly made through mergers and acquisitions between private companies in different 

countries. This trend is particularly pronounced in relations between mature market economies, 

but differentiated is also reflected in relation to transitory economies. 

DEVELOPMENT AND STATE OF MERGERS AND ACQUISITIONS  
IN THE SLOVAK REPUBLIC IN 2013–2017 

In 2013, there was relatively low transaction activity in Europe, Slovakia remained one of the 

best-placed euro area economies. The Slovak economy grew by 0.9%. The number of mergers 

and acquisitions increased from 38 in 2012 to 49, but the total M&A decreased from EUR 2 

767 million from 2012 to EUR 718 million in 2013. Nevertheless, the value in 2013 was three 

times higher than in 2011. Fir. 1 shows us that the most mergers and acquisitions took place in 

the Number 10 Service sector. A little less was in the industrial manufacturing sector, 9, 
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in public services 6 and in telecommunications and IT was M&A 5. The same number 

of transactions took place in the retail and wholesale and media and entertainment sectors 

of 4 M&A. Together, 3 transactions were in the Finance and Insurance sector. The remaining 

8 mergers and acquisitions have been included in the other category because of the low number 

of different sectors. 
 

 

Fig. 1. Number of M&A in Slovakia in 2013 
Source: Self-prepared by Zephyr Annual M&A Report Global, FY 2013. 

 

Despite the fact that the number of M&A in Slovakia has increased, their value has 

decreased as compared to 2012, the economic crisis has been the cause. The largest transaction 

recorded in Table 1 was the acquisition of 49% of the Central Energy Efficiency (SSE) by the 

Czech Energy Energetic and Industrial Holding (EPH) for EUR 400 million. The seller was 

French shareholder Electricité de France. The main shareholder, with 51%, was the Slovak 

government, which was trying to gain full control over prices in order to prevent a sudden rise 

in house prices in 2014. Another major transaction in 2013 was the acquisition of two Apollo 

Business Centers in Bratislava by Českápojišťovna from the real estate developer HB Reavis 

for € 79 million. Other important transactions included 100% acquisition of HB Reavis share in 

Aupark shopping center in Zilina for EUR 32 million by New Europe Property Investments 

plc. The acquisition also took place between the cable provider DIGI Slovakia and Slovak 

Telekom. 

The number of sales increased again in 2014, but the total value fell to EUR 472.5 

million. Even this year, Slovakia remains one of the best placed Eurozone economies in low 

transaction activity. During this period, a large number of transactions were made by strategic 

investors. Slovakia also has a high share of financial investors compared to (CEE) countries. 
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Table 1. Top 5 sales of M&A in Slovakia in 2013 

Selling company 
Agreed type 

M&A 
Buyer Company 

Buyer’s 
country 

Agreed 
sales value 

(€m) 

Medium-slovakenergy SSE 
Purchase of 

a minority share 
(49%) 

Energy and 
Industrial Holding 

EPH 

Czech 
Republic 

400 mil. € 

Apollo Business Center 
Acquisition 

(100%) 
Czech Insurance 

Company 
Czech 

Republic 
79 mil. € 

Slovak gas Industry SPP 
Purchase of 

a minority share 
(49%) 

Government of 
Slovakia 

Slovak 
republic 

59 mil. € 

Aupark Shopping Centre 
Žilina 

Acquisition 
(100%) 

New Europe 
Property 

Investments plc 

South 
Africa 

32 mil. € 

3 hospitals 
in Banskobystrickom 

region 

Acquisition 
(100%) 

Penta Investments 
s.r.o. 

Czech 
Republic 

20 mil. € 

Source: Self-prepared by EMISPRO Deal Watch 2013. 
 

The most attractive sectors were information communications technologies, which utilized 

the highest value of almost 44.5% of the total value of transactions. Nor did the manufacturing 

and wholesale and retail industries lag behind. The number of transactions rose to 58, but the total 

value fell from EUR 719 million to EUR 472 million in 2014. In the following Fig. 2 we can note 

that the most M&A in 2014 was in industrial production. The 10 transactions took place in the 

telecommunications and IT sector and in the wholesale and retail sectors. Other transactions took 

place in the media and entertainment sector at 7, with 5 M&A real estate and 4 mergers in 

services. Likewise, three transactions were in gastronomy and in the transport and storage sector. 

The last 5 mergers and acquisitions have been added to other areas. 

 

Fig. 2. Number of M&A in Slovakia in 2014 
Source: Self- prepared by Zephyr Annual M&A Report Global, FY 2014 
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As in 2013, this year was the cause of a decline in the value of transactions stemming 

from the financial crisis and political uncertainty in Ukraine. Table 2 shows that the largest 

transaction in 2014 was the acquisition of Towercom by Macquarie Group Ltd for EUR 199 

million, where the seller was a private company, Hampden Holdings. For the EUR 14.3 

million, Wood & Company purchased a 66% stake in the large KOSIT company for the 

liquidation and maintenance of roads in Košice and Eastern Slovakia. HBM Pharma, the 

manufacturer of pharmaceutical products, bought the Latvian company Grindeks for more than 

EUR 13 million.  

Other transactions include a 51% acquisition of Slovenian telecom operator Slovanet by 

Slovak company SNET for EUR 11 million. German publisher Rheinische Post has sold its 

50% stake in Petit Press (SME daily) to Namav, a subsidiary of the Slovak press agency SITA. 

This acquisition was funded by the Penta investment group, which became the main owner. 
 

Table 2. Top 5 sales of M&A in Slovakia in 2014 

Selling company 
Agreed type 
M&A 

Buyer Company 
Buyer’s 
country 

Agreed sales 
value (€m) 

Towercoma.s. 
Acquisition 
(100%) 

Macquarie Group Ltd Australia 199,1 mil. € 

Aupark Kosice 
Acquisition 
(100%) 

New Europe Property 
Investments plc 

South Africa 165 mil. € 

KOSIT a.s. 
Acquisition 
(66%) 

Wood & Company 
Czech 
Republic 

14,3 mil. € 

HBM Pharma 
s.r.o. 

Acquisition 
(100%) 

Grindeksa.s. Lithuania 13.1 mil. € 

Slovaneta.s. 
Acquisition 
(51%) 

SNET a.s. 
Slovak 
republic 

11 mil. € 

Source: Self-prepared by EMISPRO DealWatch 2014. 
 

The Slovak economy shifted in 2015 at higher speed thanks to strong domestic demand. 

Private consumption was driven by labor market income, and investment was strong, as the 

country benefited from a rapid take-up of euro funds. In December 2015, the government 

signed an agreement with Jaguar Land Rover of EUR 1.5 billion.  

The number of transactions was 47 in 4715, but the total value increased from EUR 472 

million to EUR 1854.9 million in 2015. In Fig. 3 we can see that the most mergers and 

acquisitions took place in the finance and insurance sectors. Similarly, 6 transactions were in 

the manufacturing and real estate sector and 5 M&A in the gastronomy, wholesale and retail 

sector. One M&A took place in the service sector. After 3 mergers and acquisitions, we can see 

in telecommunications and IT, media and entertainment.  

We included 8 mergers and acquisitions in the other category. 
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z 

Fig. 3. Number of M&A in Slovakia in 2015 
Source: Self-prepared by Zephyr Annual M&A Report Global, FY 2015. 

The decrease in the number of transactions in Slovakia in 2015 affected, in particular, 

the turmoil in our eastern neighbors. The uninterrupted influx of migrants into Europe and 

the uncertain future of Schengen have affected cross-border mergers and acquisitions and 

foreign investors investing in companies in the Slovak Republic. Although the number 

of M&As declined this year, the total value increased due to the fact that Deutsche Telekom 

acquired the remaining 49% of Slovak Telekom's share of EUR 900 million. Most of the 

transactions listed in Table 3 mainly concerned the telecommunications, IT, manufacturing, 

public and financial services sectors. An important acquisition was acquired by Irish Crh plc at 

EUR 285.7 million at Holcim. EPH acquired a minority stake in Slovenskéelektrárne for 

EUR 375 million. British Prudential was acquired by the Slovak energy company GGE for 

EUR 108 million and bought a 24% share of Generali PPH Holding in Assicurazioni Generali 

SpA for EUR 75.8 million. 

Table 3. Top 5 sales of M&A in Slovakia in 2015 

Selling company Agreed type M&A Buyer company 
Buyer’s 
country 

Agreed sales 
value (€m) 

Slovak Telekom 
a.s. 

Privatization (49%) Deutsche Telekom AG Germany 900 mln € 

Slovak power 
plants a.s. 

Purchase of minority 
share (33%) 

Energeticky 
a Prumyslovy Holding 

a.s. 

Czech 
Republic 

375 mln € 

Cementárne 
Holcim 

Acquisition (100%) CRH Plc Ireland 285,7 mln € 

GGE a.s. Acquisition (100%) Prudential Plc 
United 

Kingdom 
108 mln. € 

Generali PPF 
Holding 

Purchase of minority 
share (24%) 

Assicurazioni Generali 
SpA 

Italy 75,8 mln. € 

Source: Self-prepared EMISPRO DealWatch 2015. 
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In 2016, the number of transactions increased slightly from the original 47 from 2015 to 

49. The total value decreased significantly compared to 2015 where it reached EUR 1854.9 

million to EUR 428.5 million in 2016. According to Fig. 4 we can see that after 6 M&A, there 

were only 3 branches in industrial production, telecommunications and IT and in wholesale and 

retail trade. There were 5 transactions in gastronomy and 4 in the energy sector. After 3 

mergers and acquisitions took place in the field of education and health services and in finance 

and insurance. There were 2 transactions in the service sector. 

 

 

Fig. 4. Number of M&A in Slovakia in 2016 
Source: Self-prepared by Zephyr Annual M&A Report Global, FY 2016. 

 
Brexit also had an impact on mergers and acquisitions in the Slovak Republic, which 

reduced the value of M&A. The biggest acquisition, shown in Table 4, was the acquisition of the 

Central Shopping Center in Bratislava by the German company Alianz SE for EUR 175 million.  

Table 4. Top 5 sales of M&A in Slovakia in 2016 

Selling company 
Agreed type 

M&A 
Buyer company 

Buyer’s 
country 

Agreed 
sales value 

(€m) 
Cental shopping center 

in Bratislava 
Acquisition 

(100%) 
Alianz SE Germany 175 mil. € 

Portfolio of logistics and 
light industrial assets 

Acquisition 
(100%) 

Macquarie Group Ltd Australia 70,3 mil. € 

Portfolio 6 retail parks 
Acquisition 

(100%) 
IMMOFINANZ 

Group 
Austria 59,3 mil. € 

Shopping center 
AuparkPiešťany 

Acquisition 
(100%) 

New Europe Property 
Investments Plc 

South Africa 39,5 mil. € 

Logistics park group 
VGP 

Acquisition 
(100%) 

VGP European 
Logistika a Alianz 

Belgium 33,3 mil. € 

Source: Self-prepared by EMISPRO DealWatch 2016 
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However, the most interesting transaction was the acquisition of the Logistics Park of the 

VGP Group, in which the shares were divided equally between VGP European Logistics and 

Alianz. The entire acquisition was worth just 33.3 million euros. Neither South Africa's New 

Europe Property Investments Plc nor the other Aupark shopping center in Piestany was worth 

EUR 39.5 million this year. 

In 2017, the number of M&As did not decrease significantly compared to the previous 

year. The total of 42 transactions this year had a total value of only EUR 456.1 million. As can 

be seen in Fig. 5, most mergers and acquisitions took place in the real estate and construction 

sectors where they were 9. Not even wholesale and retail with the number of transactions 8. 

The same number, 7, had branches in manufacturing and telecommunications, and IT. 

Together, 3 transactions were in the media and entertainment sector. After 2 M&A, they 

trained in education and health services and in gastronomy. We had 1 transaction in the finance 

and insurance sector. 

 

Fig. 5. Number of M&A in Slovakia in 2017 
Source: self-prepared by Zephyr Annual M&A Report Global, FY 2017. 

 
The devastating conflict in Ukraine has had a major impact on the Slovak economy, with 

the number and value of transactions decreasing. The largest transaction was the sale of Alpha 

Medical, which is not included in Table 5, as the fair value cannot be estimated correctly. This 

year, according to Table 5, the other largest buyer investors in Asia. For example, CNIC from 

Hong Kong received Prologise Park in Galante for EUR 164.8 million. The unreleased buyer 

gained a logistics park in Lozorno for EUR 90.2 million. An overwhelming majority of Sharp 

shares in Universal Media Corporation for 85 million euros. 
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Table 5. Top 5 sales of M&A in Slovakia in 2017 

Selling company 
Agreed type 

M&A 
Buyer company Buyer’s country 

Agreed 
sales value 

(€m) 
Prologis Park 

Galanta 
Acquisition 

(100%) 
CNIC Hong Kong 164,8 mil. € 

Lozorno logistics 
park 

Acquisition 
(100%) 

Unpublished buyer 
Unpublished 

country 
90,2 mil. € 

Universal Media 
Corporation 

Slovakia 

Acquisition 
(56,7%) 

Sharp Japan 85 mil. € 

Composite 
Innovation 

International 

Acquisition 
(50,1%) 

LG Group North Korea 39,9 mil. € 

Park One 
in Bratislava 

Acquisition 
(100%) 

REICO investment 
company to the Czech 

savings bank 
Czech Republic 35,6 mil. € 

Source: Self-prepared by EMISPRO DealWatch 2017 

CONCLUSION 

In the current economic situation of national economies, a global trend of ownership 

concentration can be observed. The reason for the management of companies having the need 

to implement some forms of property continuity are some types of motives (tax motives, 

concentration of market power, monopoly theory, values theory, personal motives of managers, 

state support, etc.). On the basis of the data obtained from the Bureau van Dijk (2017), the aim 

of the paper was to characterize the current state of mergers and acquisitions in terms of the 

total volume of trades executed as well as the diversity of the division of mergers and 

acquisitions. From the data obtained, mergers and acquisitions are an important competitive 

tool for economic operators despite the fact that individual world regions are different from the 

industry's attractiveness in terms of the direction of merger and acquisition transactions. 
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OBECNY STAN ROZWOJU FUZJI I PRZEJĘĆ 
W REPUBLICE SŁOWACKIEJ W OKRESIE 2013-2017 

 
 

Streszczenie 
Skutkiem globalizacji gospodarki światowej dla podmiotów gospodarczych jest potrzeba 
poszukiwania różnych sposobów na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jednym ze sposobów 
osiągnięcia korzyści skali jest tworzenie strategicznych sojuszy w formie fuzji i przejęć. Wkład 
ten ma na celu scharakteryzowanie obecnego stanu transgranicznych fuzji i przejęć pod 
względem całkowitej wielkości transakcji, a także w związku z różnorodnością klasyfikacji 
sektorowej. Analiza koncentruje się na fuzjach i przejęciach w Republice Słowackiej. 
 Słowa kluczowe: fuzje i przejęcia, Słowacja, sektor usług. 
 
 
 
 

THE CURRENT STATE OF THE DEVELOPMENT OF MERGERS  
AND ACQUISITIONS IN THE SLOVAK REPUBLIC  

IN THE PERIOD 2013-2017 
 
  

Abstract 
A result of the globalization of the world’s economy for business entities is the need to look for 
different ways to gain competitive advantages. One way of achieving economies of scale is the 
creation of strategic alliances in the form of mergers and acquisitions. The contribution is to 
characterize current state of cross-border mergers and acquisitions in terms of the total volume 
of the trades as well as in relation to the diversity of sectorial classification. Territorial focus of 
the analysis is focused on mergers and acquisitions in Slovak republic. 
 Keywords: mergers and acquisition, Slovak Republic, services sector.  
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ACTIVITY FIELDS AND COMMUNICATION TOOLS  
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INTRODUCTION 

Every organization is in a social environment. Therefore, environmental influences are affected 

on the one hand and environmental influences on the other. It is a concept that involves 

establishing relations with the environment, and the environment is trying to influence its 

environment, its purpose, its function, and the organization's current environment. Relations 

with the public are one of the business functions that have an important role in defining and 

evaluating the environment, taking measures against changes in the environment and having an 

important role in explaining and adopting the aims, policies and activities of the establishment. 

Public Relations is a managerial function that is involved in relation to the environment of 

organizations with this bi-directional feature. 

1. THE CONCEPT OF PUBLIC RELATIONS AND HISTORICAL 
    DEVELOPMENT 

The business is an open system. It is therefore open to the public, and many people, institutions 

and organizations around them receive information and energy materials and present these 

entries to the same circle. Now enterprises are made out of the classical organizations that 

make production only. It has become a social organization with responsibility for the people 

and constantly in contact with the public (Sabuncuoğlu, 2013: 3). 

1.1. CONCEPT OF PUBLIC RELATION 

There are many definitions dealing with the concept of public relations from different 

directions. One of the underlying reasons for the different definition of peoples'relations is the 

differentiation of views on the role of peoples' relations in theory and practice. Therefore, 

 it causes various thoughts and different definitions about what the relations with the people are 
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(Özkan, 2009: 13). Relations with the public generally relate to an image of the organization and 

communication activities designed to protect the association with the public (Prindle, 2011: 32). 

Relations with the public according to the International Public Relations Association 

(IPRA); (Caglar and Yilmaz, 2007: 4), which is a continuous and organized management task 

to obtain and sustain the understanding, sympathy and support of the individuals whom an 

operator or a private or public institution can establish or establish. According to the British 

Public Relations Institute; (Terkan, 2011: 300) in order to build and maintain a common 

understanding and goodwill between the business and the audience it appeals to. According to 

another definition, they are related to the public; (Sezgin ve Bulut, 2013: 186), which analyzes 

trends, develops predictive programs according to the results of these analyzes, undertakes the 

management consultancy of the company, and commits to implementing preplanned programs 

that will serve mutually for public and corporate benefit. 

1.2. PUBLIC RELATIONS AND IMPORTANCE 

The fact that the concept of "social benefit" becomes increasingly important in making 

strategic decisions in enterprises has led to an increase in the involvement of public relations 

units in the organization, particularly in management. In order to reach the targets of the 

enterprises, they have to be in good communication with the internal and external target 

masses. Communication is the most effective tool in management. In this context, relations 

with the public undertaking communication management in enterprises are an important 

management function for businesses (sabuncuoğlu, 2013: 6). 

2. HISTORICAL DEVELOPMENT OF PUBLIC RELATIONS 

America is the place where the understanding of today's people is born. The first examples of 

modern practice are also seen in this country. The term "public relations" refers first to U.S.A. 

was used by the president Thomas Jefferson in 1807 in a message to the congregation 

regarding external relations. It is based on the understanding of the relations with the modern 

peoples, the adoption of this activity as a managerial function. Ivy Lee (Alikişioğlu, 2009:  

29–30) is the journalist who is known as the father of public relations. 

In the contemporary sense, the practices of the peoples have begun in the 1950s, although 

the practice started with time intervals in Europe. In the UK, the Central Information Bureau, 

established by the government to organize relations with the public, may be an example of 

police services in Italy, and actions taken to publicize tax regulations. In the short term, private 

sector organizations have begun to implement public relations. Among the successful 

applications in the literature are the public relations campaigns of the Bayer company in 

Germany (Sabuncuoğlu, 2013: 11). The historical development of public relations in Turkey 

are as follows (Alikişioğl, 2009: 34): 
− 1919: İrade-i Milliye Newspaper Published. 
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− 1920: General Directorate of Press and Information was established at Atatürk 
Privilege. 

− 1920: Anadolu Agency was established. 
− In the 1950s Turkish Armed Forces, the phrase "Relations with Public" was 

included. 
− 1961: "Publication and Representation Branch" was established within the State 

Planning Organization. 
− After 1961, the Department of Foreign Affairs, various ministries, Department of 

Press and Public Relations began to be established. 
− 1966: Ankara University, Faculty of Political Sciences, Department of Public 

Relations was established in the Press High School. 
− 1967: An Administrative Advisory Center was established to answer public 

concerns about public institutions and to simplify formalities in administrative 
proceedings. 

− 1972: The first association of People's Relations was established in Istanbul. 
− 1973: The Journalism Institute was converted into a four-year college. He changed 

his name to Journalism and Public Relations College. 
− 1974: The first public relations company "A & B" was founded by Alaeddin Asna. 

James Grunig, who has very important work on the historical course of the peoples' 

relations, focuses on a model of four peoples relations in an article he wrote with his colleagues 

(J.E. Grunig and Hunt, 1984). This work includes asymmetric and symmetric world views on 

the public. According to the models in this discussion; institutions are based on different 

thoughts and goals while carrying out relations with the people. According to the practitioners, 

it is seen that the bi-directional symmetric model, which is sometimes regarded as the last 

model and examined as the latest model when it examines these models, in which all or some 

of them are put to life, has more effective methods for improving institutional reputation in 

today's conditions. According to the model developed by Grunig et al. (Karatepe, 2008: 79-80): 
1) Press agency model; in this model the public relations, trying to find a place in the 

media in every possible way in relation to the organization, 
2) Public opinion model; in this model, the people's relations use the established 

journalists to communicate objective, but only positive, information about the 
organization, 

3) Bi-directional asymmetric model; in this model organizations use public inquiries 
to develop messages to persuade the public to act as they want, 

4) Bi-directional symmetric model; an organization that uses this model uses research 
and dialogue to manage conflicts, develop mutual understanding, and build 
relationships with the public. In the symmetrical model, both the organization and 
the public can be persuaded; but both may have to change their behavior. 
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3. FIELDS ACTIVITY AND GENERAL OBJECTIVES OF PUBLIC 
    RELATION 

The areas of activity and general objectives of public relations are summarized below. 

3.1. ACTIVITIES OF PUBLIC RELATIONS 

The function of the relations with the peoples has reached to a wider frame today. Public 

relations have basic tasks such as research, senior management counseling, early warning, 

communication. In addition to these, media relations, financial relations, public affairs, issue / 

problem management, lobbying. Also; Crisis management, reputation management, marketing 

communication, sponsorship, corporate social responsibility, efficiency management, corporate 

identity and image, employee / member relations and community relations are also applications 

areas of public relations. We can explain these application fields as follows (Kalender et al., 

2013: 10). 

3.1.1. MEDIA RELATIONS 

One of the most popular sources of public relations is the press. Public Relations 

specialists strive to meet the need to receive news from the press, while at the same time strive 

to achieve their goal of engaging in public relations. Every organization wants to earn their 

trust by sharing their work and the economic achievements they have gained. The purpose of 

the organizations here is not only recognition; at the same time, to create a positive impression 

of the target group in accordance with the objectives of the organization (Tarhan, 2013: 228). 

3.1.2. MY ANNOUNCEMENTS 

The message is disseminated through the media free of charge in order to increase the 

interest of the organization. In the framework of the hearings, public relations officials send 

various information and news about the organization to the written and visual media and try to 

make them free to publish (Kalender et al., 2013: 10). 

3.1.3. FINANCIAL RELATIONS 

Financial relationships are also called investor relations. Relations with financial 

communities include communication programs that regulate relations with partners and other 

business circles of organizations and create positive images through informants 

(Karademiridag and Yilmaz, 2010: 126). 

3.1.4. PUBLIC WORKS 

Public works are an important application area of public relations. However, some public 

and private sector organizations call their public relations work as public works. Public works, 

public relations; (Kalender et al., 2013: 11). It is also described as an area that builds and 

sustains relations with the administrative and local communities based on mutual intervention. 
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3.1.5. SUBJECT / PROBLEM MANAGEMENT 

Topic / problem management is essentially the process of predicting adverse events that 

may affect an institution or its stakeholders and planning actions to be taken against them. In 

this process, a solution must be found in order to find a common balance between the interests 

of the stakeholders and the institution and to manage the social resources in this balance 

(Karapınar and Öcal, 2017: 105). 

3.1.6. EVENT MANAGEMENT 

Event management provides important opportunities for employees of an organization to 

meet and interact with each other. For this reason, event management is seen as an important 

part of the relationship with the public. Event management refers to rituals, presentations, 

performances or celebrations in which all details are planned in advance to serve social, 

cultural or institutional purposes (Kalender et al., 2013: 12). 

3.1.7. CRISIS MANAGEMENT 

Crisis management is defined as a reaction to emergencies rather than taking steps to 

prevent, prevent, or limit the possible problems (Akdag, 2005: 3). 

3.1.8. REPUTATION MANAGEMENT 

Corporate reputation is the share of confidence in total market value that has created an 

organization. It is defined as the provision of the intangible value of the Corporation. No 

currency has yet been invented to calculate the value of this provision. "Corporate reputation", 

which has such vital importance in the functioning of institutions, rises with ideas and practices 

such as sensitivity to the environment, quality awareness, transparency, customer satisfaction, 

pioneering and consistent operating policies (Karatepe, 2008: 83). 

3.1.9. MARKETING COMMUNICATION 

The relationship between marketing and public relations is explained by five models. The 

first function separates marketing and public relations in terms of both perspective and role. 

The second function is basically the common point. The third function reflects the views of the 

public in order to meet the needs of the marketing functions. The fourth function is that 

marketing in some conditions is possible to be a sub-function of the relations with the people, 

and the fifth function is the two functions that the relations and concepts of the public and the 

people, the concepts and the methodologies rapidly come closer (Terkan, 2011: 300-301). 

3.1.10. SPONSORSHIP 

Sponsorship is defined as a communication method in which a sponsor's image, identity, 

brands, products / services, and sponsored events, activities, organizations and individuals are 

provided with a positive reconciliation and contractually financed or otherwise supported 

(Çoban, 2003:217).Public Relations Officers have an active role in the preparation of 
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sponsorship projects, in the evaluation of projects and in the conduct of sponsorship activities 

(Kalender et al., 2013: 12). 

3.1.11. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Corporate social responsibility is one of the leading areas of public relations. CSR is usually 

carried out by public relations practitioners for public relations purposes, and is thus seen as part 

of a public relations portfolio. Public Relations and CSR have similar aims. In both disciplines, 

the institution seeks to develop relationships with key stakeholders (orphans, 2014: 60). 

3.1.12. LOBBYING 

Lobbying can be defined as a kind of communication and influence struggle that is planned 

to affect government decisions by acting on behalf of a group or community and is being tried to 

be established between citizens and decision-makers for this purpose (Aslan, 2009: 1). 

3.1.13. CORPORATE IDENTITY AND IMAGE 

In order for corporate identity to be separated from its competitors and similar ones, 

philosophy, design, communication, and behavior. Institutional image is basically an 

impression based on knowledge and experience of an institution (kalender et al., 2013: 12). 

3.1.14. EMPLOYEE / MEMBER RELATIONS 

Employees are the most effective stakeholders within an organization. The best public 

relations for the public are more robust than their practitioners. The aim here is to apply the 

basic principles determined within the scope of the politics and strategy of public relations 

policies to all employees (sabuncuoğlu, 2013: 148-149). 

3.1.15. COMMUNITY RELATIONS 

Community involvement refers to activities planned to develop an environment in which 

the organization and the community can benefit from each other. The purpose here is to 

provide communication with the community in which it is located. Raising the social 

prosperity enables the institution to take an active role in matters such as education, the 

environment, unemployment and health that are important for the society with the awareness of 

social responsibility (kalender et al., 2013: 13). 

3.2. PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND GENERAL OBJECTIVES 

The basic principles of the peoples 'relations are constantly being looked at in the 

international congress and meetings of many peoples' relations. When the various sources are 

investigated, the principles given in relation to the people are (Alikılıç and Onat, 2007: 901): 
− All work should be transparent. 
− All work must be based on honesty. 
− Public relations should be considered as a communication process based on two-

way relationship. 
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− Relations with the public should reflect the facts. 
− Public relations is a specialty business. 
− Public relations are a constant work. 
− Professional ethic rules should be followed. 
− The value and importance of public relations should be recognized by all 

employees. 
− The characteristics of the target groups to which the organizations relate affect the 

public relations work. 
− Public studies should be based on scientific grounds. 

We will list the general aims of the peoples relations (Taş and Kestellioğlu: 76–77): 
− Publicizing the public, adopting the organization and its policy. 
− Creating more positive attitudes towards governance. 
− Facilitating the work of the people in their contacts with the administration, 
− Obtaining information that will help make decisions more accurate. 
− Ensuring that citizens comply with the law by providing informative information 

on prohibitions. 
− Providing the cooperation of the public in the sight of the services. 
− He / she has benefited from the suggestions, complaints and complaints of the 

people in determining and correcting the problems in the law and administrative 
procedures. 

4. COMMUNICATION TOOLS USED IN THE PUBLIC RELATION 

Public Relations tools; Written and Printed Tools can be classified as Audiovisual and / or 

Visual Tools, Facial Relations and Social Organizations (Hazar, 2009: 45–162): 
− Written and Printed Tools: Business newspaper, magazine, brochure, handbook, 

poster, bulletin board, bulletins. 
− Audio and / or visual tools: Television, cinema, internet site, CD, DVD, radio etc. 
− Facial Relations and Social Organizations: Speeches, conferences, seminars, 

exhibitions, fairs, opening and anniversaries etc. 

CONCLUSION 

The need for institutions to implement relations with the public has increased dramatically 

today. This increase is due in large part to the fact that, in a global competitive environment, 

organizations are forced to recognize their target groups more closely and to meet their wishes 

and wishes. 

There is an important function of management function in terms of the duties and 

responsibilities that public relations have. Public Relations manages the institution's customers 

and their future plans in a synchronized manner, builds relationships between the target 

audience and the institution, and carries out media relations at the same time. Public Relations 
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management also contributes significantly to the organization's philosophy, to its objectives, to 

adapting to changing circumstances, and to being successful in the competition race. 
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OBSZARY AKTYWNOŚCI I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI 
PUBLIC RELATIONS 

 
Streszczenie 

W dzisiejszych czasach obserwujemy pojawienie się informacji oraz innowacji w zakresie 
technologii komunikacyjnych, zmian w biznesie, jak również sposobów zarządzania, 
zwiększonej konkurencji i zapotrzebowania konsumentów na coraz efektywniejsze i skuteczne 
środki komunikacji z docelowym odbiorcą w ramach funkcjonowania instytucji wraz 
z różnicowaniem działań w zakresie public relations. Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby 
zrozumieć, iż public relations jest jednym z istotnych obszarów w dzisiejszym społeczeństwie, 
niejako działaniem wykonywanym przez organizację w celu uzyskania i utrzymania zaufania, 
sympatii oraz wsparcia organizacji, jak również lobbing. W artykule zwrócono uwagę na 
koncepcję zarządzania public relations, jak również próbę jej wyjaśnienia. 
 
 

 
ACTIVITY FIELDS AND COMMUNICATION TOOLS  

OF PUBLIC RELATIONS 
 
 

Abstract 
Nowadays, information and innovations emerged in communications technology, changes  
in business and management, one of increased competition and consumer demand  
for increasingly important in effective communication with the target audience in terms  
of institutions, together with the differentiation of activities has also been public relations. 
In general, it is important to understand that public relations, which is one of the important 
professions in today's society, which are activities that are performed by an organization  
in order to obtain and maintain trust, sympathy and support of the organization, as well  
as lobbying.In this study, the concept of public relations management will be emphasized  
and tried to be explained. 
 Keywords: public relations, communication, public relations management. 
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MERGERS AND ACQUSITIONS IN EMERGING EUROPE  
FROM 2012 TO 2017 

 

 

INTRODUCTION 

Emerging Europe enjoyed solid year of merger and acquisition (M&A) activity in 2017, 

closing the year with 2,113 completed deals across the region, up 6 % compared to 2016. Deal 

value came in at 71.5 billion euros, a small decrease on 2016 but well ahead of 2014 and 2015 

levels. The experience of individual countries varied, reflecting the disparity in size and make-

up of economies, as well as political developments. As usual, as the largest economy, Russia 

saw the most M&A activity. 

As a broadly stable region, with economic growth outpacing all major economies, 

a favourable environment for foreign investment and EU financing and an increasingly affluent 

population of more than 100m people, CEE is an attractive market in its own right. Companies 

across a wide range of sectors, from consumer goods to financial services, see it as an 

appealing territory in which to do business. Attractive tax rates and improving infrastructure as 

well as an increasing appetite to embrace PPP projects appeal to investors for both M&A and 

greenfield projects. Another big attraction is the availability of a relatively low-cost, well-

educated and skilled workforce, which has made parts of the region a magnet for industries 

including automotive manufacturing, software and technology. The proximity to Western 

Europe and its affluent markets is another advantage as far as investors across Europe, Asia and 

the US are concerned. 

Mergers and acquisitions (M&A) represent, at the present time, characteristic by 

aconsiderable volatility of economic activity, one of preferred innovation instruments of 

companies market value growth, corporate changes and options of strenghtening of their 

competitive advantages in a long-time horizon. Also an admissibility of their crossborder 
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implementation incorporated in acommunity law of the European union has opened aquite new 

perspectives and options in relation to these operations. In the context of freedom of settlement 

within the internal market of the Union, can be M&A also perceived as aspecific form of 

afreedom of movement of persons and capital and specific manner of acorporate mobility. 

M&A also can have asignificant impact on the development of the structure of an industry, and 

on its capability to innovate. The European Commission and its directorate-generalfor 

competition, acknowledges this in theory, at least since the publication of its 2004 guidelines 

on the assessment of horizontal mergers (CMS Legal Services EEIG, 2018). 

The article provides literature review of relevant theories of M&A and highlights M&A 

activity in Emerging European countries1from 2012to 2017. The data is extracted from 

recognized databases including CMS Legal Services EEIG and Deloitte. 

This article was compiled as a part of the projects VEGA No. 1/0031/17 "Cross-border 

mergers and acquisitions in the context of economic and social determinants in the European 

area." 

THEMES AND THEORETICAL APPROACHES TO MERGERS AND 
ACQUISITIONS 

In the economic context, mergers and acquisitions dynamically change the increase/decrease of 

the value and strategic corporate governance. Their realization has the potential to trigger 

changes at three levels: 
• national (or international) – mixing cultures, raising living standards, 
• sectoral – innovation, increased (decreased) product prices, entry barriers to 

industry, change in market share, gain (loss) of competitive advantage, 
• enterprise – changes in business structure, in a production process, in distribution 

routes, in number of employees. 

These are tools the implementation of which can quickly and efficiently respond to 

market opportunities. Their frequent use simultaneously increases the dynamics of market 

arrangement. Decision-making on mergers or acquisitions is one of the alternatives for 

achieving the strategic objectives of an enterprise. The acquisition strategy can then be 

considered a path to the growth of the enterprise value, a restructuring tool, and/or a tool for 

restructuring the corporate structure as well as a risk diversification tool. This is so mainly for 

the following reasons: 
• the current organization of a business (a holding) does not produce results 

consistent with market conditions, owners' ideas, or management, 
• some parts of the business do not achieve the required efficiency, 

                                                      
1  Emerging Europe geographic area covers: Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 

Czech Republic, Estonia, Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, 
Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey and Ukraine. 
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• there are investment opportunities in other businesses that can lead to enterprise 
value growth, 

• some parts of the business are profitable, yet they do not fit into a new vision, 
• a different arrangement of the holding will allow better optimization of tax 

burden and the use of synergy effects (Mackenzie, 2016). 

Numerous research studies have been conducted on the motifs for mergers and 

acquisitions. Many scholars have proposed and developed various theories and hypotheses of 

the motifs for mergers and acquisitions (Ansoff, 1965; Gort, 1969; Jensen, 1988; Manne, 1965; 

Roll, 1986), and other scholars have conducted relevant empirical studies based on these 

theories and hypotheses. Adetailed familiarization with them would considerably exceed the 

extent of this paper. However, it is possible to summarize that most common arguments by 

which the companies substantiate their implementation include an obtaining asynergyeffects. 

These effects can occur due to many causes. In M&A transactions synergy mechanisms 

generate value in different activities of the mergering firms. On the other hand, it is needed to 

remark that it is disputatious to anticipate the given synergies. The implementation of the 

integration of two companies (M&A) might not generate it at all. There is awhole line of 

companies, where not only they did not generate any synergy but also paradoxically, their 

value has decreased. 

The prior relevant theories of merger and acquisition motifs have been summarized in 

Wang and Moini’ study (2012, pp. 3–5). As the authors claim, the oldest mergers and 

acquisitions rationale in the literature of industrial organization is based on themonopoly 

theory(Stigler, 1950). It states that the companies will utilize mergers and acquisitions to 

improve their market share and the entry barriers for other companies, and thus they can make 

profits by fixing prices autonomously. Specifically, vertical and conglomerate mergers and 

acquisitions could help to increase the market power of an enterprise by hindering the potential 

entrants, while horizontal mergers and acquisitions can produce a quick enhancement of the 

market share of an enterprise by acquiring its rivals. The Monopoly theory was once described 

as the primary explanation for the first big wave of mergers in the United States between 1887 

and 1904. 

Ansoff (1965) was the first researcher who related the synergy theory and the motifs for 

the merger and acquisition, which was later expanded by Williamson (1998). They stressed 

that mergers and acquisitions were conducted on consideration of efficiency improvement and 

value creation by synergy effects, including operational, financial, and managerial synergies. 

This theory is based on the hypothesis that two companies combined can produce more 

benefits than two companies working independently. The practitioners frequently mention 

synergy as the reason why they performed merger and acquisition.  

Based on the hypothesis of inefficient capital market, market (mis-)valuation theory was 

proposed to explain the merger and acquisition phenomena (Shleifer and Vishny, 2003). 
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According to this theory, due to an asymmetric distribution of information about the target, its 

market price does not mirror its true value. Thus, the acquirers, who know more about the 

target, will take this chance to buy this undervalued company.  

Other researchers have explored and explained company M&A activities from a resource 

perspective. Resource Dependence Theory and Resource-based view are thus adopted to 

account for the logic behind M&A behaviors. Resource Dependence Theory is the study 

of how the external resources of organizations affect the behavior of the organization. M&A 

is thus one of the options that an enterprise uses to reduce its environmental interdependence 

and uncertainties (Finklestein, 1997). Casciaro and Piskorski (2005) further developed 

Resource Dependence Theory by decomposing the concept of interdependence into power 

imbalance and mutual dependence.  

Confronted with the phenomena that many companies have carried out a series of M&A 

activities, some scholars employed Organizational Learning Theory to explain and explore it. 

Research on Organizational Learning Theory suggests that routines stemming from experience 

guide organizational behavior. Greater experience with a specific routine provides 

opportunities to refine the routine and increases the probability of the routine being used 

(Haleblian et al., 2006).  

Since according to the majority of empirical evidence, mergers often destroy the bidding 

shareholders’ wealth, agency problems, and bounded rational behavior hypotheses have been 

proposed for explaining it. Agency problems or a managerialism hypothesis asserts that 

managers make acquisitions for their own interests at the expense of the enterprise 

shareholders. One may refer to, for example, the empire-building theory (Mueller, 1969), 

excessive managerial risk aversion (Amihud and Lev, 1981), and to the agency cost of free 

cash flow (Jensen, 1988).  

Under bounded rational hypothesis, process theory, hubris theory (overconfidence), 

herding theory (imitation), and escalating confirmation bias have been proposed to account for 

M&A activities. According to the process theory, mergers and acquisitions are not the result of 

managers’ rational decisions but rather that of an existing process influenced by the managers’ 

limited information processing capability and their former experience, organizational routines, 

and political power. Jemison and Sitlin (1986) gathered illustrative material on how cognitive 

simplifications and other process factors can affect a merger. At the same time, Roll (1986) 

proposed ‘hubris’ as the reason for explaining the engagement of a business in mergers and 

acquisitions. Later, Scharfstein and Stein (1990) developed a model of herding through the 

study of managers’ decision-making on investment. Moreover, Graham (1999) stated that 

managers with a low ability would herd, and managers with a high reputation would also herd 

to protect their reputation.  

By Wang and Moini (2012), an external environment may also affect M&A activities. 

Over the last century, there are two recurring phenomena: 1. mergers occur in waves; and 2. 
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within a wave, mergers strongly cluster by industry. Gort (1969) proposed Disturbance Theory 

and argued that the discrepancies in expectations held by current shareholders and non-

shareholders led to a large number of shares changing hands. Specifically, when economic 

turbulence occurs, the insiders of the companies (potential targets) will turn pessimistic about 

their future whereas the outsiders (the potential acquirers) turn out to be more optimistic, and 

then mergers and acquisitions will take place. The result then is a merger wave. Mitchell and 

Mulherin (1996) suggest that unexpected shocks, for example, technological, economic, or 

regulatory shocks to the industries, brought about mergers clustering within industries. 

Recently, Rossi and Volpin (2004) have found that better investor protection is correlated with 

a more active market for mergers and acquisitions.  

Based on the above literature review, we can conclude that researchers based their studies 

on the hypothesis that the capital markets are either efficient or not, and on the supposition that 

the decision-makers are either rational or not.  

Furthermore, some scholars argue that mergers and acquisitions serve the enterprise 

strategic development needs, while others viewed mergers and acquisitions as the enterprise 

passive responses to the disturbances in the external environment or as irrational behaviors. In 

general, many possible reasons for explaining M&A activities have been proposed. 

M&A ACTIVITY IN EMERGING EUROPEAN COUNTRIES  
FROM 2012 TO 2017 

Figure 1 summarizes a trend of number and total amount of M&A transactions carried out from 

2012 to 2017 in Emerging European countries. Despite the fact that it is relatively short period, 

it is possible to state, that the trend of number of carried out transactions during the analyzed 

period was considerably fluctuating (a year-to-year comparison of 2013 and 2014 shows 

decrease of 15 %, almost the same number of transactions in 2014 and 2015 (at the level of 

2,100) and decrease of 9% for 2015 and 2016 year-to-year comparison). Asimilar fluctuating 

development was also in total values of transactions, namely, a year-to-year decrease of 19% 

in 2012 and 2013, significant decrease of 45% for 2013 and 2014 year-to-year comparison, 

a year-to-year rise of 38 % in 2015 and 2016and decrease of 17 % in 2017 from 2016. The 

median size of deals, based on EMIS data on 1,308 transactions with disclosed or estimated 

values, has surprisingly remained unchanged at exactly EUR 11.2m. 
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Fig. 1:M&A deals by value and volume in Emerging Europe countries (2012–2017) 
Source: Own elaboration based on data CMS Legal Services EEIG, 2018. 

 

Real estate and construction topped the league table by number of deals in 2017 (Figure 

2), and accounting for four of the largest 20 deals across the region. The Czech Republic, 

Poland and Hungary have been hot spots as investors have turned to CEE for higher returns 

and the prospect of solid rental growth in an increasingly sophisticated market. 

Mining, including oil and gas, was the dominant sector by value in 2017, as it was in 

2016, though there were fewer megadeals and the total value was lower. The year was 

dominated by a clutch of large deals in Russia, including the purchase of a stake in Rosneft for 

EUR 7.5bn by China’s CEFC and the just over EUR 1.7bn purchase of a stake in the Yzhno-

Russkoye oil and gas field by Austria’s OMV group. 

Economic buoyancy across CEE has resulted in falling unemployment and rising wages, 

providing a boost for sectors reliant on consumer demand. Telecoms and IT overtook 

manufacturing in terms of numbers of transactions, followed by wholesale and retail and 

finance and insurance. Energy and utilities remain critically important and we see continued 

interest in energy infrastructure projects as well as energy-from-waste projects as countries 

seek to balance their fuel needs against environmental commitments. 

Wholesale and retail saw a 48% rise in deal values. The sector contributed to one of the 

year’s megadeals through the purchase of convenience store chain Zabka Polska in Poland by 

private equity heavyweight CVC for an estimated EUR 1bn. 

Across the region, state governments and local authorities remain keen to encourage 

greenfield investments to bring jobs and prosperity. Work progressed on the new EUR 1.4bn 

Jaguar Land Rover plant in Slovakia, which has also encouraged developments for related 

suppliers and logistics companies. As an attractive location for greenfield investors, the 

challenge still remains of finding suitable large sites earmarked as industrial zones, with good 

access to transport links and a ready supply of labour (CMS Legal Services EEIG, 2018). 
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Fig. 2. Value of M&A deals by sector (2017) 

Source: CMS Legal Services EEIG, 2018. 
 

Figure 3 and Figure 4 summarize most active countries by number of deals and value of 

deals in 2017. As usual, as the largest economy, Russia saw the most M&A activity in 2017. 

Deal volumes in Russia were steady compared with 2016, spread across a broad range of 

sectors as its economy enjoyed a recovery. Despite EU and US sanctions, growth was fuelled 

by domestic demand, growing international trade and a recovery in the the price of oil. There 

were fewer megadeals than in the previous year, and a 17% drop in overall deal value - 

although deal value remained well above 2014 and 2015 levels. 

In Ukraine, despite tensions in the east of the country continuing to drag on the economy, 

there were welcome signs of revival which were reflected in a 67% increase in M&A activity, 

though values were down against 2016. Of the top ten largest deals in Hungary in 2017, 

six were above EUR 200m which helped more than double the value of deals to over 

EUR 2.7bn compared to the previous year. 

Romania was also a star performer, both in terms of GDP growth and M&A, with 

a strong rise in deal numbers (up by 13 %) and values (up by an impressive 64 %), with major 

deals in energy and utilities, wholesale and retail, finance and manufacturing. 

Turkey has been through a traumatic period, including the failed coup of 2016, but its 

economy showed signs of a sharp bounce back towards the end of the year. M&A activity 

levels recovered to some extent, with an uptick of 12 % in deal volume and 46% in deal value, 

although there is still some way to go before Turkey returns to the levels of M&A activity we 

saw in 2012 and 2013. 
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Robust economic growth in Poland, driven by domestic demand and higher public 

spending, helped offset some of the nervousness of investors concerned about government 

policy and ensured an active transactions market. Poland enjoyed the highest number of 

transactions in the region after Russia, though values were down on 2016 when the top two 

deals alone were worth a combined EUR 2bn. 

The Czech Republic’s economy has continued to perform strongly, with unemployment 

among the lowest in Europe, but deal activity dropped back from the record levels of 2016. 

In Slovakia, the automotive sector continued to be the engine of economic growth. Overall deal 

numbers were down, but values were up by 6%.Hungary recorded the largest increase of value 

of deals (126 %) to over EUR 2.7bn in 2017 compared to 2016. 

It was a more muted year for Croatia after a record number of deals in 2016 and although 

the economy grew steadily, investor sentiment was impacted by the problems at food and retail 

group Agrokor, the biggest employer in the Balkans. Slovenia was one of the top performing 

economies in the Eurozone, but saw a drop in M&A deal numbers and values against 2016 

when a EUR 572m Japanese deal boosted the total. 

Serbia enjoyed a sharp rise in transaction numbers, though they tended to be smaller than 

in the previous year. Deal values in Bulgaria showed a healthy increase, despite subdued 

volumes, as its economy moved up a gear. Among the smaller countries, Montenegro was 

a bright spot with deal volumes up 50 % and values up 37 %, as was Bosnia and Herzegovina, 

but Albania reported only a handful of deals(CMS Legal Services EEIG, 2018). 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Most active countries by number of deals (2017) 
Source: CMS Legal Services EEIG, 2018Source: CMS Legal Services EEIG, 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4. Most active countries by value of deals (2017) 
Source: CMS Legal Services EEIG, 2018Source: CMS Legal Services EEIG, 2018 
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In what may be a sign of things to come, China became the largest foreign investor in the 

region, increasing the value of its investments by 78% to EUR 7.7bn, after a 96% rise in 2016 

(Figure 5). The figures were skewed by the CEFC China Energy-Rosneft deal, but there is no 

doubt that CEE is firmly on the radar of Chinese investors and will play an important role in its 

Belt and Road initiative to improve infrastructure within key trading partners. Elsewhere in 

Asia, investors from Japan, Singapore and India remained active. 

The US was the second-largest international investor by value, with a 95% rise to EUR 

2.95bn and it retained its long-standing position as the busiest by number of deals, with 92 

transactions. 

There were big increases in the value of investments from Austria, Switzerland, 

Netherlands and France, while investments from the UK dropped. Deal numbers were 

generally lower, but Switzerland and Sweden bucked the trend and were responsible for more 

transactions. The UK was the second largest by number of deals, down 11%, while UK deal 

values fell by 58% to EUR 2.19bn which may be a reflection of the weak pound and a sign that 

investors have become more cautious following the Brexit vote. 

It was recorded also a wave of investment by South African funds into real estate and other 

sectors, particularly in Romania, Croatia and Bulgaria, as well as interest in Hungary and Poland. 
 

 

 

 

Fig. 5. Most active foreign investors by value of deals (2017) 
Source: CMS Legal Services EEIG, 2018 

 

The importance of domestic buyers should not be overlooked (Figure 6); Russia was the 

largest player with EUR 22.5bn of deals and 603 transactions, broadly in line with 2016. 

Between them, Turkey, Poland and the Czech Republic were responsible for more than EUR 

10bn of deals, with Turkey and Poland increasing the overall value of their investment into the 

region by 15 % and 12 % respectively (CMS Legal Services EEIG, 2018). 
 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Most active investors from within the region by value of deals (2017) 
Source: CMS Legal Services EEIG, 2018, 
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Table 1 summarizes top ten deals in Emerging Europe countries from 2012 to 2017. 

It is obvious from the table that Russian M&A market dominates the ranking for given period. 

The largest deal in Emerging Europe in period of 2012–2017 was Rosneft’s acquisition of 

Anglo-Russian oil firm TNK-BP (2012), which it bought from BP and a consortium of Russian 

investors for around EUR 43 bn. 

Table 1. Top ten deals by deal value in Emerging Europe countries (2012-2017) 

Target 
Company 

Sector Deal Type 
Country 
of Target 

Country 
of Buyer 

Deal 
Value 
(EUR 

m) 

Year of 
transaction 

TNK - BP 
Mining 

(incl. oil & 
gas) 

Minority Stake 
Purchase 

(50%) 
Russia Russia 21,538 2012 

TNK - BP 
Mining 

(incl. oil & 
gas) 

Minority Stake 
Purchase 

(50%) 
Russia Russia 21,354 2012 

Rosneft 
Mining 

(incl. oil & 
gas) 

Privatisation 
(19.5%) 

Russia 
Switzerland, 

Qatar 
10,200 2016 

Rosneft 
Mining 

(incl. oil & 
gas) 

Minority Stake 
Purchase 
(14.2%) 

Russia China 7,520 2017 

Anheuser-Busch 
InBrev businesses 

in Central and 
Eastern Europe 

Food & 
Beverage 

Acquisition 
(100%) 

Czech 
republic, 
Hungary, 
Poland, 

Romania, 
Slovakia 

Japan 7,300 2016 

Bashneft 
Mining 

(incl. oil & 
gas) 

Privatisation 
(50.1%) 

Russia Russia 4,726 2016 

Rosneft 
Other 

Manufacturing 
Privatisation 

(5.7%) 
Russia 

United 
Kingdom 

3,721 2012 

Stroygazconsulting Construction 
Minority Stake 

Purchase 
(30%) 

Russia Russia 3,504 2013 

RN Holding 
Mining (incl. 

oil & gas) 

Minority Stake 
Purchase 
(15.1%) 

Russia Russia 3,174 2014 

Energeticky 
a Prumyslovy 
Holding a.s. 

Energy & 
Utilities 

Acquisition 
(62.8%) 

Czech 
Republic 

Czech 
Republic 

3,142 2016 

Source: CMS and Deal Watch, 2013; CMS Legal Services EEIG, 2014b, 2015, 2016, 2017, 2018. 

CONCLUSION 

Mergers and acquisitions have long received a lot of attention from the corporate world, the 

public as well as the academic world. All M&A are unique in their nature and the motives 

typical include various strategic rationals, synergies and managerial reasoning offering 

arelativelly complex pattern of the motives. Since the start of the global financial crisis in 2007 

M&A landscape has not only been transformed, it continues to evolve apace. Turmoil in 
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financial markets, recession and the more recent emergence of concern about sovereign 

indebtedness have caused a great deal of economic uncertainty, which has inevitably affected 

the M&A environment. 

The results confirm that Emerging Europe is stable region, with economic growth 

outpacing all major economies, a favourable environment for foreign investment and EU 

financing, CEE is an attractive market in its own right. Companies across a wide range of 

sectors, from consumer goods to financial services, see it as an appealing territory in which to 

do business. Attractive tax rates and improving infrastructure as well as an increasing appetite 

to embrace PPP projects appeal to investors for both M&A and greenfield projects. Another 

big attraction is the availability of a relatively low-cost, well-educated and skilled workforce, 

which has made parts of the region a magnet for industries including automotive 

manufacturing, software and technology. The proximity to Western Europe and its affluent 

markets is another advantage as far as investors across Europe, Asia and the US are concerned. 
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FUZJE I PRZEJĘCIA WE WSCHODZĄCEJ EUROPIE  
W OKRESIE OD 2012 DO 2017 

 
 

Streszczenie 
Fuzje, przejęcia, alianse biznesowe i restrukturyzacje przedsiębiorstw stają się coraz bardziej 
powszechne zarówno w krajach rozwiniętych, jak i wschodzących. Biorąc pod uwagę 
częstotliwość, z jaką taka działalność pojawia się, bardzo ważne jest, aby ludzie biznesu 
i urzędnicy wysokiego szczebla mieli podstawową wiedzę na temat tego, dlaczego i w jaki 
sposób takie działania powstają. Artykuł zawiera przegląd literatury właściwych teorii 
dotyczących fuzji i przejęć, jak również działalności związanej z fuzjami i przejęciami 
w krajach wschodzących Europy w latach 2012-2017. 
 Słowa kluczowe: fuzja, przejęcie, wschodząca Europa. 
 
 
 

MERGERS AND ACQUSITIONS IN EMERGING EUROPE  
FROM 2012 TO 2017 

 
 

Abstract 
Mergers, acquisitions, business aliances, and corporate restructuring activities are increasingly 
commonplace in both developed and emerging countries. Given the frequency with which such 
activities occur, it is critical for business people and officials at all levels of government to have 
abasic understanding of why and how such activities take place. The article provides literature 
review of relevant theories of mergers and acquisitions and highlights merger and acquisition 
activity in Emerging European countries from 2012 to 2017. 
 Keywords: merger, acquisition, emerging Europe. 
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JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  

SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W POLSCE 
 

 
 

WSTĘP 

Problem jakości kształcenia w szkołach wyższych stał się przedmiotem zainteresowania 

i zaangażowania wielu podmiotów i instytucji, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak 

i krajowym1. Tematyka jakości kształcenia jest istotna zwłaszcza w kontekście obecnie 

występujących zjawisk, takich jak globalizacja oraz niż demograficzny. Niż demograficzny 

przyczynia się do zmniejszania liczby kandydatów na studia, co bezsprzecznie jest dużym 

zagrożeniem dla szkół wyższych w Polsce, zwłaszcza niepublicznych. W tym kontekście mogą 

przetrwać jedynie te uczelnie, które zapewnią odpowiednią jakość. Jakość kształcenia 

zwłaszcza w niepublicznych szkołach wyższych ma szczególne znaczenie i wpływa na ich 

pozycję na wysoce konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozważań oraz uporządkowanie 

zagadnień dotyczących jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym ze szczególnym 

uwzględnieniem szkół niepublicznych.  

Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej z nich zostały zaprezentowane 

różne podejścia do jakości oraz jakości kształcenia w kontekście szkolnictwa wyższego. 

W części drugiej artykułu przedstawione zostały wybrane aspekty zapewniania jakości 

kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sektora szkół niepublicznych. Skupiono 

się także na prezentacji roli Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ostatnia część artykułu 

zawiera zbiór dobrych praktyk stosowanych w niepublicznych szkołach wyższych.  

                                                      
1  A. Rosół, Jak badać i kształtować jakość kształcenia w szkole wyższej?  http://dlibra.bg.ajd.czest.pl: 

8080/Content/4065/2.pdf 
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1. JAKOŚĆ A JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 

Jakość jest jednym z tych pojęć, które niełatwo poddają się próbom definiowania, ze względu 
na swą niejednoznaczność. Wielu autorów zajmujących się tematyką jakości uważa to pojęcie 
za trudno definiowalne. Niemniej jednak należy stwierdzić, że uznanie niemożliwości 
definicyjnego ujęcia jakości czyniłoby dyskusję na ten temat bezprzedmiotową2. 

Sięgając do literatury przedmiotu można znaleźć wiele prób zdefiniowania jakości 
w szkolnictwie wyższym. Na podstawie normy ISO 9000, jakość w szkolnictwie wyższym 
można określić jako stopień zgodności realizowanych usług z wymaganiami klientów. 
Jakość w szkolnictwie wyższym rozumiana jest także jako wielowymiarowe, wielopoziomowe 
i dynamiczne pojęcie, które odnosi się do misji i celów, jak również określonych standardów 
w ramach danego systemu, instytucji, programu czy dyscypliny naukowej3.  

Sprawne funkcjonowanie jednostek szkolnictwa wyższego uwarunkowane jest 
precyzyjnym i odpowiednio szerokim rozumieniem pojęcia jakość. Koncepcje zarządzania 
jakością, jak chociażby TQM (Total Quality Management), zwracają szczególną uwagę na to, 
że jakość dotyczy całej organizacji. Według British Quality Association TQM jest zespołową 
filozofią zarządzania przedsiębiorstwem, zgodnie z którą potrzeby klienta oraz cele 
przedsiębiorstwa są nierozłączne4. W związku z powyższym jakość w szkolnictwie wyższym 
nie powinna być ograniczana wyłącznie do jednego procesu – na przykład jakości kształcenia, 
a – jak twierdzi J. Brdulak – nakładana na całą organizację i kaskadowana na kolejne procesy5.  

Zważywszy jednak na szeroki zakres pojęcia jakość oraz ramy niniejszego artykułu, 
skupiono się na jednym aspekcie jakości – jakości kształcenia. A. Buchner-Jeziorska 
i A. Boczkowski definiują jakość kształcenia jako proces przekazywania/pozyskiwania wiedzy 
i kreowania/nabywania kompetencji. Jest ona zależna od „materiału”, na który składają się 
studenci, wykładowcy, autorytety naukowe oraz moralne6. 

Na pytanie, co należy rozumieć przez jakość kształcenia w szkole wyższej, nie wyłania 
się jednoznaczna odpowiedź. W opracowaniu autorstwa M. Jelonek oraz J. Skrzyńskiej 
znajdujemy wskazanie na kilka możliwych ujęć kategorii jakości. Ujęcia te odwołują się do 
doskonałości, niewystępowania usterek, przygotowania do osiągania celów instytucji, ciągłego 
rozwoju oraz spełniania oczekiwań i potrzeb klienta7. 

                                                      
2  P. Grudowski, K. Lewandowski, Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji 

w uczelniach wyższych, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_3_1_29.pdf. 
3  S. Wawak, Podręcznik wdrażania ISO 9000:2000, Gliwice 2007. 
4  R. Kraszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Toruń 2006, s. 134.  
5  J. Brdulak, Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach w Polsce – dobre praktyki,  

https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Brdulak/publication/294890904_Wyzwania_w_zarzadzaniu_ja
koscia_na_uczelniach_w_Polsce_-_dobre_praktyki_eng_Challenges_in_quality_manage-ment_in_higher-
_education_institutions_in_Poland_-_good_practices/links/56c5bdad08ae736e70491d18/Wyzwania-w-
zarzadzaniu-jakoscia-na-uczelniach-w-Polsce-dobre-praktyki-eng-Challenges-in-quality-management-in-
higher-education-institutions-in-Poland-good-practices.pdf. 

6  A. Rosół, Jak badać..., op. cit.  
7  M. Jelonek, J. Skrzyńska, Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym – uwagi wstępne, [w:] Ewaluacja 

jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, red. W. Przybylski, S. 
Rudnicki, A. Szwed, Kraków 2010, s. 19.  
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Jakość kształcenia należy rozumie  szeroko odnosz

i uwzględniając rozłożone w czasie konsekwencje kształcenia

kształcenia ma charakter relatywny i powinna

oczekiwań i potrzeb różnych interesariuszy, pocz wszy od

i pracowników danej uczelni, po wymagania stawiane

i podmioty reprezentujące wszystkie aspekty

wyższa i w której będą funkcjonowali absolwenci

T. Wawak twierdzi, iż jakość kształcenia w szkolnictwie wy szym zale y od zasobów 

materialnych instytucji oraz wiedzy organizacyjnej uczelni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Czynniki wpływające na jakość kształcenia 
Źródło: T. Wawak, S. Wawak, Polemiczny głos w sprawie jako ci kształcenia w Polsce na przykładzie 

nauk ekonomicznych, „Problemy Jako ci” 2001, nr 10, s. 28

Klasyfikuje on w czterech grupach czynniki wpływaj ce na jakość (rys. 1):
− wyposażenie, 
− pracownicy, 
− metody, 
− program. 
Należy podkreślić, iż nie ma jednego uniwersalnego rozumienia jako ci w szkolnictwie 

wyższym, co za tym idzie, nie ma jednoznacznej definicji jako ci kształcenia. 

Jakość w dużej mierze zależy od kontekstu, w jakim j  umieszczamy. 

 

 

 

                                                      
8  A. Rosół, Jak badać..., wyd. cyt.  
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Jakość kształcenia nale y rozumieć szeroko odnosząc ją do wielu podmiotów 

uwzgl dniaj c rozło one w czasie konsekwencje kształcenia w szkole wyższej. Jakość 

kształcenia ma charakter relatywny i powinna być analizowana w kontekście spełniania 

oczekiwa  i potrzeb ró nych interesariuszy, począwszy od potrzeb i oczekiwań studentów 

wymagania stawiane przez pracodawców na rynku pracy 

wszystkie aspekty życia zbiorowości, w której funkcjonuje szkoła 

funkcjonowali absolwenci8. 

ak twierdzi, i  jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym zależy od zasobów 

materialnych instytucji oraz wiedzy organizacyjnej uczelni.  

 

Rysunek 1. Czynniki wpływające na jakość kształcenia – Diagram Ishikawy 
czny głos w sprawie jakości kształcenia w Polsce na przykładzie  

„Problemy Jakości” 2001, nr 10, s. 28.  
 

Klasyfikuje on w czterech grupach czynniki wpływające na jakość (rys. 1): 

Nale y podkre li , i  nie ma jednego uniwersalnego rozumienia jakości w szkolnictwie 

wy szym, co za tym idzie, nie ma jednoznacznej definicji jakości kształcenia.  

du ej mierze zale y od kontekstu, w jakim ją umieszczamy.  
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Rysunek 2. Jakość w szkolnictwie wyższym w odniesieniu do ró nych interesariuszy
Źródło: M. Jelonek, J. Skrzyńska, Jakość kształcenia w szkolnictwie wy szym 

w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, red. W.

Jakość nie jest też czymś stałym, lecz tworzy si  w

różnymi uczestnikami systemu szkolnictwa wyższego. Podkre li  nale y, e poj cie jako ci 

ma różne znaczenie dla różnych grup interesariuszy (rys. 2). Dbaj c o

abstrahować od ich potrzeb i oczekiwań, stąd konieczne jest prowadzenie ci głego dialogu 

z reprezentantami społecznego otoczenia szkół wy szych i

punktów widzenia9. 

2. ZAPEWNIANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLN
WYŻSZYM Z UWZGLĘDNIENIEM SZKÓŁ NIEPUBLIC

W latach 60. XX wieku w wielu krajach Europy Zachodniej, w zwi zku z zachodz cymi 

zmianami społeczno-gospodarczymi, powstał sektor niepublicznego 

(w Polsce były to lata 90.). Wiele krajów zdecydowało si  na odst pienie od centralnego 

sterownia szkolnictwem wyższym na rzecz zwi kszania zakresu samodzielno ci oraz 

odpowiedzialności uczelni. Od tej pory pojęcia efektywno ci i oceny

się podstawowymi wyznacznikami kierunku polityki edukacyjnej wobec insty

wyższego10. Nadzór został zastąpiony oceną wyników kształcenia. W rezultacie tych procesów 

powstały ośrodki zajmujące się oceną jakości kszt

Problematyka jakości kształcenia w sektorze edukacji wy szej stanowi jeden z

zarówno w polityce europejskiej, jak i polskiej. W

europejskiego szkolnictwa wyższego w dużej mier

i współzależne procesy – realizację Strategii Lizbo skiej, maj cej zapewni  trwały 

                                                      
9  M. Jelonek, J. Skrzyńska, Jakość…, op. cit., s. 21. 
10  M. Wójcicka, Jakość kształcenia, a akredytacja. Mechanizmy i procedury oceny 

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/viewFile/4477/4579

Jakość w szkolnictwie wy szym w odniesieniu do różnych interesariuszy 
Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym – uwagi wstępne, [w:] Ewaluacja jakości dydaktyki  

red. W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed, Kraków 2010, s. 22. 

Jakość nie jest te  czym  stałym, lecz tworzy się w przebiegu interakcji pomiędzy 

uczestnikami systemu szkolnictwa wyższego. Podkreślić należy, że pojęcie jakości 

dla ró nych grup interesariuszy (rys. 2). Dbając o jakość, nie można 

oczekiwa , stąd konieczne jest prowadzenie ciągłego dialogu  

społecznego otoczenia szkół wyższych i uwzględnianie różnorodnych 

KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE 
NIEM SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 

W latach 60. XX wieku w wielu krajach Europy Zachodniej, w związku z zachodzącymi 

gospodarczymi, powstał sektor niepublicznego szkolnictwa wyższego 

Polsce były to lata 90.). Wiele krajów zdecydowało się na odstąpienie od centralnego 

sterownia szkolnictwem wy szym na rzecz zwiększania zakresu samodzielności oraz 

odpowiedzialno ci uczelni. Od tej pory pojęcia efektywności i oceny jakości kształcenia stały 

si  podstawowymi wyznacznikami kierunku polityki edukacyjnej wobec instytucji szkolnictwa 

. Nadzór został zast piony ocen  wyników kształcenia. W rezultacie tych procesów 

powstały o rodki zajmuj ce si  ocen  jako ci kształcenia w szkolnictwie wyższym.  

Problematyka jako ci kształcenia w sektorze edukacji wyższej stanowi jeden z priorytetów 

zarówno w polityce europejskiej, jak i polskiej. W ostatniej dekadzie kierunki rozwoju 

europejskiego szkolnictwa wy szego w dużej mierze wytyczane były przez dwa równoległe  

realizacj  Strategii Lizbońskiej, mającej zapewnić trwały 

Jakość kształcenia, a akredytacja. Mechanizmy i procedury oceny – przykład Polski, 
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/viewFile/4477/4579 
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i zrównoważony wzrost gospodarczy przez inwestycje w kapitał ludzki, a więc w wykształcenie, 

oraz Proces Boloński, którego celem jest stworzenie zintegrowanego i konkurencyjnego systemu 

szkolnictwa wyższego11. Jakość jest zatem nie tylko gwarantem podniesienia konkurencyjności 

jednostki akademickiej, ale ma również wpływ na całe społeczeństwo.  

Jednym z kluczowych wyzwań dla szkolnictwa wyższego w Polsce, zarówno 

publicznego jak i niepublicznego, jest właściwa odpowiedź na zachodzące procesy 

demograficzne. Roczniki wyżu demograficznego spowodowały masowy napływ kandydatów 

na studia w latach 90. XX wieku i umasowienie szkolnictwa wyższego. Wzrost liczby 

studentów był możliwy poprzez dynamiczny rozwój sektora szkół niepublicznych. Sam fakt 

powstania szkół niepublicznych należy ocenić pozytywnie, gdyż przyczynił się do zwiększenia 

konkurencyjności na polskim rynku usług edukacyjnych, niemniej jednak skala i sposób w jaki 

ten proces przebiegał nie mogą zostać ocenione w sposób jednoznaczny.  

W ciągu ostatnich 20 lat szkolnictwo wyższe w Polsce było jednym z najbardziej 

dynamicznie rozwijających się obszarów. Dynamika zmian miała jednak głównie charakter 

ilościowy, w mniejszym zaś zakresie jakościowy12. Przyczyniło się to do szeregu problemów 

podejmowanych w wielu opracowaniach, m.in.: 
− raporcie OECD13,  
− Diagnozie stanu szkolnictwa wyższego w Polsce14, 
− Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–202015, 
− analizie potencjału regionalnego szkół wyższych „Ocena wpływu projektów 

zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu 
województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu 
oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego w województwie”16. 

Na zestaw sygnalizowanych w publikacjach problemów składają się m.in.: małe 

zaangażowanie uczelni w usługi zewnętrzne, szkolenia, doradztwo lub kształcenie ustawiczne, 

słabe powiązanie dydaktyki z rynkiem pracy, wieloetatowość pracowników naukowych oraz 

brak planów strategicznych17. 

                                                      
11  M. Jelonek, J. Skrzyńska, Jakość…, op. cit., s. 14. 
12  M. Jelonek, J. Skrzyńska, Jakość…, op. cit., s. 13. 
13  O.Fulton, P. Santiago, Ch. Edquist, E. El-Khawas, E. Hackl, OECD Reviews of TertiaryEducation 

„Poland”, OECD 2007, http://www.oecd.org/document/1 3/0,3343,en_2649_39263238_3558-5357_1_1-
_1_1,00.html  

14  Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, Ernst&Young Business Advisory, Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową 2009 r., http://www.uczelnie2020.pl/zobacz/diagnoza -stanu-szkolnictwa-wyz-2. 

15  Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010–2020. Projekt środowiskowy KRASP, FRP, UW, Warszawa 
2009, http://www.frp.org.pl/?page=aktualnosci&id=83. 

16  J. Górniak, M. Jelonek, J. Kwinta-Odrzywołek, J. Skrzyńska, H. Uhl, Ocena wpływu projektów zrealizo-
wanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe zterenu województwa małopolskiego na 
wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego 
w województwie, Kraków 2009, http://www. politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/Fi-les.mvc/134-
/Raport-SZK_WYZ.pdf. 

17  M. Jelonek, J. Skrzyńska,. Jakość…, op. cit., s. 13. 
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Z jednej strony niepubliczne szkoły wyższe przyczyniły się do zwiększenia dostępności 

edukacji na poziomie wyższym wśród młodzieży z małych miast i wsi oraz uelastyczniły ofertę 

edukacyjną dzięki rynkowym mechanizmom działania sektora prywatnego18. Z drugiej strony 

zauważalne są również słabe strony systemu. W szczytowym momencie w Polsce 

funkcjonowało prawie 350 niepublicznych szkół wyższych, czyli ponad dwa razy więcej niż 

uczelni publicznych (dane za 2010 rok)19. Liczba ponad 450 podmiotów prowadzących 

edukację na poziomie wyższym wydaje się być zbyt duża i może prowadzić do nadmiernego 

rozproszenia zasobów, tj. infrastruktury, kadry akademickiej czy studentów. W konsekwencji 

pogorszyła się jakość kształcenia w wyniku gorszych warunków kształcenia, wieloetatowości 

i nietrzymania standardów przez część uczelni20.  

W kolejnych latach uczelnie zostały poddane odwrotnemu procesowi. W ciągu 10 lat (od 

roku 2015/2016), liczba studentów zmniejszyła się o 28,1% (rok 2005/06 był rekordowym pod 

względem ilości studentów) zaś w porównaniu z rokiem akademickim 2014/2015, spadek 

wyniósł 4,4%. Sytuacja może być konsekwencją m.in. malejącej liczby ludności w wieku  

19–24 lata (spadek o 27,8% w stosunku do 2005 roku)21. Obecna liczba studiujących zbliżona 

jest do obserwowanej w roku 1999/2000. Działania podejmowane na rzecz polskiej edukacji są 

zbieżne z europejską orientacją szkolnictwa wyższego. Zbieżność ta dotyczy kierunku zmian  

w polskich uregulowaniach prawnych oraz kierunku dostosowania się polskich mechanizmów  

w zakresie zapewnienia jakości kształcenia do standardów europejskich22. 

19 czerwca 1999 r. ministrowie edukacji 29 krajów europejskich podpisali Deklarację 

Bolońską. Jest to dokument zmierzający do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów 

europejskich. Podstawowym celem Deklaracji Bolońskiej było zbudowanie do 2010 roku 

Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Postępy w realizacji zaleceń Deklaracji 

Bolońskiej omawiane były na wielu konferencjach ministrów ds. szkolnictwa wyższego. 

Wynikiem obrad był za każdym razem komunikat podsumowujący osiągnięcia oraz 

wskazujący dalsze działania. 

Rezultatem jednej z konferencji, która miała miejsce w Berlinie w 2003 roku było 

utworzenie w każdym z krajów uczestniczących w procesie bolońskim systemu zapewniania 

jakości. System ten miał umożliwić23: 

                                                      
18  Instytut Sokratesa, Bezpłatne studia – fakty i mity, Raport nt. cen studiów w Polsce w latach 2009/2010, 

http://instytutsokratesa.pl/pliki/raport_bezplatne_studia_instytut_sokratesa.pdf. 
19  GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 roku, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/-

defaultaktualnosci/5488/2/13/1/szkoly_wyzsze_i_ich_finanse_w_2016_r..pdf. 
20  A. Rosół, Jak badać..., op. cit. 
21  GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 roku, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/default-

aktualnosci/5488/2/13/1/szkoly_wyzsze_i_ich_finanse_w_2016_r..pdf. 
22  M. Jabłońska, I. Wróbel, Elementy zarządzania jakością kształcenia w uczelni wyższej, http://www.humani-

tas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%201_2009%20podzielone
/jablonska%20wrobel.pdf. 

23  Ibidem.  
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• ocenę wewnętrzną i zewnętrzn  programów lub instytucji kształcenia przy 
udziale studentów oraz publikacj  tej oceny;

• akredytację lub certyfikację instytucji szkolnictwa wy szego. 

Rezultatem kolejnej konferencji, z 19

przyjęcie dwóch dokumentów stanowiących podstaw  do budowania krajowych systemów 

szkolnictwa wyższego.  

ENQA, czyli Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jako ci Kształcenia 

w Szkolnictwie Wyższym (European Association for Quality Assurance in Higher Education), 

w związku z prośbą ministrów edukacji, opracowała dokument 

dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy szego

(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) 

zawierający normy, procedury i wytyczne dotycz ce zapewnienia jako

W dokumencie zostały zaproponowane m.in
• wewnętrznego systemu zapewniania jako ci kształcenia,
• zewnętrznego systemu oceny jako ci kształcenia,
• agencji zapewniania jakości kształcenia. 

Z kolei drugim dokumentem przyj tym na konferencji była Ramowa struktura 

kwalifikacji i umiejętności absolwentów w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 

Wyższego (Qualification Framework for EHEA).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Elementy wewnętrznej i zewn trznej oceny jako ci 
Źródło: M. Tutko, Zarządzanie jakością kształcenia na studiach ekonomicznych, na podstawie A. I. Vroeijenstijn, Improvement a

Accountability: Navigating between Scylla and Charybdis, Guide for External Quality Assessment in Higher Education, 
Education Policy Series 30, Jessica Kingsley Publishers, London and Bristol, Pennsylvania, 1995, s. 49.

 

                                                      
24  ENQA, Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jako ci kształcenia w Europejskim Obszarze 

Szkolnictwa Wyższego, dostęp: http://www.bjk.uw.edu.pl/files/pdf/bergen.pdf
I. Wróbel, Elementy zarządzania jakością kształcenia w uczelni wy szej,
/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%201_2009%20podzielone/jablons
a%20wrobel.pdf. 
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ocen  wewn trzn  i zewnętrzną programów lub instytucji kształcenia przy 
publikację tej oceny; 

akredytacj  lub certyfikację instytucji szkolnictwa wyższego.  

Rezultatem kolejnej konferencji, z 19-20 maja 2005 r., która odbyła się w Bergen, było 

przyj cie dwóch dokumentów stanowiących podstawę do budowania krajowych systemów 

ENQA, czyli Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia 

Szkolnictwie Wy szym (European Association for Quality Assurance in Higher Education), 

w zwi zku z pro  ministrów edukacji, opracowała dokument „Standardy i wskazówki 

dotycz ce zapewnienia jako ci kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego” 

(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) 

zawieraj cy normy, procedury i wytyczne dotyczące zapewnienia jakości kształcenia. 

m.in. standardy i wytyczne dotyczące24: 
wewn trznego systemu zapewniania jakości kształcenia, 
zewn trznego systemu oceny jakości kształcenia, 
agencji zapewniania jako ci kształcenia.  

tem przyjętym na konferencji była Ramowa struktura 

kwalifikacji i umiej tno ci absolwentów w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 

Wy szego (Qualification Framework for EHEA). 

Rysunek 3. Elementy wewnętrznej i zewnętrznej oceny jakości kształcenia 
ródło: M. Tutko, Zarz dzanie jako ci  kształcenia na studiach ekonomicznych, na podstawie A. I. Vroeijenstijn, Improvement and 
Accountability: Navigating between Scylla and Charybdis, Guide for External Quality Assessment in Higher Education, Higher 

Education Policy Series 30, Jessica Kingsley Publishers, London and Bristol, Pennsylvania, 1995, s. 49. 

Standardy i wskazówki dotycz ce zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze 
http://www.bjk.uw.edu.pl/files/pdf/bergen.pdf; M. Jabłońska,  

Elementy zarz dzania jako cią kształcenia w uczelni wyższej, http://www.humanitas.edu.pl-
/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%201_2009%20podzielone/jablonsk
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Należy zaznaczyć, że sprawnie funkcjonujący system oceny jakości kształcenia 

uwzględnia zarówno ocenę zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Ocena nie powinna opierać się 

wyłącznie na jednym mechanizmie oceny (rys. 3). Zapewnienie jakości kształcenia na 

poziomie wyższym możliwe jest więc jedynie przy współistnieniu i współdziałaniu 

wewnętrznych oraz zewnętrznych mechanizmów procedur oceny jakości25.  

W szkołach wyższych funkcjonują różnorodne mechanizmy oceny i podnoszenia jakości 

kształcenia. Nie jest możliwe utworzenie jednolitego systemu wewnętrznej oceny jakości 

kształcenia, jednakowego dla wszystkich kierunków nauczania. Należy raczej upowszechniać 

dobre doświadczenia uczelni i pozostawiać im swobodę w poszukiwaniu własnych 

rozwiązań26.  

W polskim systemie oceny jakości kształcenia kluczową rolę pełni Państwowa Komisja 

Akredytacyjna (PKA).  Jest ona jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości 

kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy. PKA została utworzona 

1.01.2002 r. na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie Ustawy o szkolnictwie 

wyższym, Ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Obecnie podstawę prawną jej działania stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym. Podstawowym celem działalności PKA jest wspomaganie polskich 

uczelni publicznych i niepublicznych w tworzeniu standardów edukacyjnych. 

Państwowa Komisja Akredytacyjna, jako organ prowadzący nadzór nad jakością 

kształcenia szkół wyższych w Polsce, dostarcza Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

istotnych informacji o działaniu uczelni. W zależności od wyniku kontroli Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego decyduje, czy dana uczelnia ma prawo działać. Poddanie się kontroli 

PKA jest obligatoryjne dla wszystkich uczelni działających na podstawie Ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.  

Działania akredytacyjne,w większości przypadków, dla uczelni kojarzone są z kontrolą  

i spełnienianiem minimalnych wymagań. Uczelnia, przygotowując raport samooceny, musi 

odpowiedzieć na wiele pytań i uzupełnić wiele tabel, a także dokonać analizy SWOT (raport 

samooceny dostępny jest na stronie PKA27). Dodatkowo niezbędne jest dołączenie do raportu 

6 dokumentów oraz przygotowanie kolejnych 8 na czas wizytacji28. Jak widać, obciążenie 

uczelni w zakresie administracyjnym przy ocenie jakości jest bardzo duże. Rodzi się zatem 

pytanie, czy ten wysiłek uczelni sprzyja rzeczywistemu doskonaleniu jakości29. 

                                                      
25  A. Bauchner-Jeziorska, A. Boczkowski, Procedury i negocjacje – jakość kształcenia w szkole wyższej, 

Łódź 1996, s. 48.; D. Jołkiewicz, Ewaluacja szkolnictwa wyższego, a jakość kształcenia, „Nauka 
i szkolnictwo wyższe”, 2011, s. 103. 

26  Akademicka Komisja Akredytacyjna, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa, 1997, s. 14. 
27  Wzór raportu samooceny PKA: http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/ 
28  Stan na 1.06.2018 r.  
29  J. Brdulak, Ocena jakości kształcenia w Polsce – problemy i rekomendacje, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 

2016 r., s. 86.  
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3. DOBRE PRAKTYKI ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
    W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH W POLSCE 

Doskonalenie jakości kształcenia polega na ciągłym uczeniu się i wdrażaniu nowych 

rozwiązań organizacyjnych. Źródłem rozwoju systemu będzie zarówno refleksja nad 

wewnętrznymi sposobami zapewniania jakości kształcenia, jak i korzystanie z dobrych modeli, 

które powstają na innych uczelniach. W polskich szkołach wyższych wypracowano 

i wdrożono wiele interesujących metod doskonalenia jakości kształcenia, z których najlepsze 

zostały dostrzeżone przez PKA i opisane w dokumencie „Wybrane dobre praktyki zarządzania 

jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych”30.  

Przykładem dobrej praktyki opisanej przez S. Gudkovą oraz M. Tomaszewską we 

wspomnianym raporcie jest sposób weryfikacji realizacji efektów kształcenia na poziomie 

przedmiotu stosowany w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie31. 

Celem weryfikacji efektów kształcenia na poziomie przedmiotu jest weryfikacja 

zdefiniowanych efektów przedmiotowych, które przyczyniają się do realizacji efektów 

kształcenia określonych na poziomie programu. Ocena realizacji efektów kształcenia na 

poziomie przedmiotu jest częścią kompleksowego systemu weryfikacji efektów kształcenia 

wdrożonego w Akademii Leona Koźmińskiego. Został on zaprojektowany w sposób 

umożliwiający sprawdzenie osiąganych efektów na różnych poziomach oraz etapach 

kształcenia za pomocą wzajemnie uzupełniających się wskaźników32. 

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na dwóch głównych poziomach: przedmiotu 

oraz programu. Na poziomie przedmiotu analizie jest poddawany poziom realizacji 

przedmiotowych efektów kształcenia, natomiast na poziomie programu oceniane są efekty 

kształcenia zdefiniowane dla właściwego kierunku i poziomu kształcenia33. 

Wykładowca na podstawie specjalnie skonstruowanego arkusza oceny efektów 

kształcenia dokonuje oceny realizacji przedmiotowych efektów kształcenia w uczelnianym 

systemie informatycznym. Arkusz zawiera takie informacje jak: rozkład ocen wraz 

z komentarzem wykładowcy, opis zmian wprowadzonych w poprzednim okresie, określenie, 

czy cele przedmiotu zostały zrealizowane oraz wyjaśnienie przyczyn ewentualnego braku 

realizacji, proponowane działania korygujące w trzech głównych płaszczyznach – treści 

kształcenia, metody kształcenia oraz metody weryfikacji efektów kształcenia. Wykładowca 

dokonuje analizy rozkładu ocen oraz opisuje ewentualne działania korygujące lub doskonalące. 

                                                      
30  red. Ł. Sułkowski, Wybrane dobre praktyki zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych, 

Warszawa 2015, s. 7, http://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2015/08/pAKA_3.pdf 
31  Pełen opis dobrej praktyki znajduje się na stronie http://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/-

2015/08/pAKA_3.pdf na stronach 55-60. 
32  S. Gudkova, M. Tomaszewska, Weryfikacja realizacji efektów kształcenia na poziomie przedmiotu – 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, [w:] red. Ł. Sułkowski, Wybrane dobre praktyki zarządzania 
jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych, Warszawa 2015, s. 55-57. 

33  Ibidem.  
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Proponowane przez wykładowcę zmiany mogą dotyczyć również programu i polegać na 

przykład na zmianie kolejności poszczególnych przedmiotów czy ich wymiaru godzinowego. 

Po wypełnieniu formularza przez wykładowcę, arkusz oceny efektów kształcenia jest 

przekazywany do Biura ds. Jakości, gdzie są dokonywane analizy oraz tworzone zestawienia 

zbiorcze, które następnie są przekazywane kierownikom katedr i władzom Uczelni, a także 

komisjom programowym34. 

Wartym wspomnienia przykładem dobrej praktyki zapewniania jakości kształcenia jest 

również procedura monitoringu efektywności obowiązujących w Społecznej Akademii Nauk 

w Łodzi Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia oraz ich weryfikacji, modyfikacji 

i doskonalenia35. 

Celem opisywanej praktyki jest doskonalenie obowiązujących w Uczelni i na Wydziałach 

Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia, zwiększenie zaangażowania interesariuszy 

w działania realizowane w ramach Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia oraz 

zwiększenie efektywności tych systemów, a w dalszej perspektywie podnoszenie kultury 

jakości kształcenia w Uczelni36. 

W Społecznej Akademii Nauk, minimum raz na dwa lata, realizowane jest badanie 

efektywności obowiązujących w Uczelni Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia. 

Badanie realizowane jest wśród osób odpowiedzialnych za różne aspekty procesu kształcenia 

w Uczelni (władze Uczelni i Wydziałów, kadra akademicka, pracownicy administracyjni), 

przedstawicieli wszystkich grup studentów (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

wszystkich lat i kierunków studiów) oraz przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych, w tym 

pracodawców. Włączenie do badania tak wielu grup oraz wykorzystanie dla każdej z nich 

zindywidualizowanego kwestionariusza badań pozwala na zebranie informacji dotyczących 

różnych punktów widzenia, potrzeb i oczekiwań. W rezultacie umożliwia to spojrzenie na 

obowiązujące w Uczelni Systemy Zarządzania Jakością Kształcenia oraz ich skuteczność 

z różnych perspektyw37. 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia (lub wyznaczona przez niego osoba) 

przedstawia wyniki badań na spotkaniach Senatu, Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

Wydziałowych Komisji ds. Programowychi Jakości Kształcenia, Rad Wydziałów, na których 

to spotkaniach poddaje się te wyniki dyskusji i wypracowuje rekomendacje i propozycje 

działań usprawniających, korygujących i naprawczych. Etapem końcowym tej praktyki jest 

                                                      
34  Ibidem. 
35  Ł. Sułkowski, Procedura monitoringu efektywności Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia oraz ich 

weryfikacji, modyfikacji i doskonalenia – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zarządzania, [w:] 
red. Ł. Sułkowski, Wybrane dobre praktyki zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych, 
Warszawa 2015, s. 41–49. 

36  Pełen opis dobrej praktyki znajduje się na stronie http://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/-
2015/08/pAKA_3.pdf na stronach 41–49. 

37  Ibidem. 
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ponowne zaprezentowanie wyników badania na corocznej konferencji dydaktycznej. 

Na konferencji zapadają decyzje o wprowadzeniu określonych działań, mających na celu 

zwiększenie skuteczności Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK). 

Należy tutaj podkreślić, że w konferencji mają obowiązek uczestniczyć wszyscy pracownicy 

Uczelni i są na nią zapraszani absolwenci oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego 

i pracodawców38. 

W ramach procedury monitoringu efektywności obowiązujących w Uczelni Systemów 

Zarządzania Jakością Kształcenia oraz ich weryfikacji, modyfikacji i doskonalenia stosuje się 

także inne działania zmierzające do doskonalenia tych Systemów. Procedura przewiduje m.in. 

możliwość zgłaszania propozycji modyfikacji w Systemach Zarządzania Jakością Kształcenia 

przez wszystkich pracowników Uczelni, studentów oraz przez interesariuszy zewnętrznych 

współpracujących z Uczelnią. Propozycje te mogą być zgłaszane w toku całego roku 

akademickiego39.  

PODSUMOWANIE  

Ostatnie dwadzieścia lat funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce to okres 

dynamicznych przemian w zakresie kształcenia.W artykule wskazano, że jakość w uczelniach 

wyższych, zwłaszcza niepublicznych, jest niezwykle istotna oraz zwrócono uwagę na istotność 

szerokiego rozumienia pojęcia jakości. W dobie poważnych wyzwań, takich jak kryzys 

gospodarczy oraz niż demograficzny, szkoły wyższe muszą szukać nowych źródeł wartości dla 

otoczenia. Zapewnianie jakości kształcenia jest koniecznością i warunkiem sukcesu uczelni. 
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JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM  
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZKÓŁ 

NIEPUBLICZNYCH W POLSCE 
 
 

Streszczenie 
Problem jakości kształcenia w szkołach wyższych stał się przedmiotem zainteresowania 
i zaangażowania wielu podmiotów oraz instytucji, zarówno na poziomie międzynarodowym, 
jak i krajowym. Tematyka jakości kształcenia jest istotna zwłaszcza w kontekście obecnie 
występujących zjawisk, takich jak globalizacja oraz niż demograficzny, i stanowi jeden 
z priorytetów zarówno w polityce europejskiej, jak i polskiej.  
W ostatniej dekadzie kierunki rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego w dużej mierze 
wytyczane były przez dwa równoległe i współzależne procesy – realizację Strategii 
Lizbońskiej, mającej zapewnić trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy, oraz Proces 
Boloński, którego celem jest stworzenie zintegrowanego i konkurencyjnego systemu 
szkolnictwa wyższego. 
Doskonalenie jakości kształcenia polega na ciągłym uczeniu się i wdrażaniu nowych 
rozwiązań organizacyjnych. Źródłem rozwoju systemu jest zarówno refleksja nad 
wewnętrznymi sposobami zapewniania jakości kształcenia, jak i korzystanie z dobrych modeli, 
które powstają na innych uczelniach wyższych w Polsce. 
 
 

 
THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION WITH PARTICULAR 

REFERENCE TO NON-PUBLIC SCHOOLS IN POLAND 
 

Summary 
The problem of the quality of education in universities has become the subject of interest and 
involvement of many entities and institutions, both at the international and national level. The 
quality of education is important especially in the context of currently occurring phenomena 
such as globalization and demographic and is one of the priorities in both European and Polish 
policy. 
In the last decade, the directions for the development of European higher education were 
largely determined by two parallel and interdependent processes - the implementation of the 
Lisbon Strategy to ensure sustainable and balanced economic growth and the Bologna Process, 
which aims to create an integrated and competitive higher education system. 
Improving the quality of education is based on continuous learning and implementation of new 
organizational solutions. The source of the system development will be both reflection on the 
internal ways of ensuring the quality of education as well as the use of good models that are 
created at other universities in Poland. 
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ASSESSMENT OF BOSSING IN SECONDARY SCHOOL 
ENVIRONMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC IN CATEGORY 

"COMMUNICATION AREA" AND "AREA OF WORKING 
LIFE" DEPENDING ON THE LENGTH OF PRACTICE  

OF THE RESPONDENTS 

 
 

INTRODUCTION 

The quality of interpersonal relationships in the organization is an important part of the 

personnel management and significantly influences the work performance of employees. These 

relationships are mainly influenced by professional and psychosocial leadership, the quality of 

communication and the motivation system, the level of self-employment, the level of social 

care, adequate resolution of conflicts, problems and misunderstandings among employees 

(Frankovský et al., 2014). 

On the other hand, conflicts, problems, misunderstandings and tensions between 

employees are perceived as normal (essentially normal) phenomena that are present in almost 

every work group. These are negative and dangerous if the frequency of their occurrence is 

high, they have a long-term effect, they concern permanently the same employees, or the 

problems are not solved. From this point of view in personnel practice of organizations the 

terms like mobbing or its derivatives, e.g. bossing, staffing, bullying, harassment are more and 

more frequent. These dangerous phenomena ultimately have a negative impact on both the 

individual and the organization. The key role of personnel work in an organization is to assess 

the competences – the professional and psychosocial competencies of the employee to perform 

a particular job position (Fornés et al., 2011). The issue of mobbing (bossing) is of a specific 

importance for the pedagogical staff of secondary schools as they educate the younger 

generation. The generation that, among other things, is very sensitive and truthful to the 

atmosphere and relationships in the pedagogical organization. In this paper, the emphasis is 

placed on bossing. 
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1. LITERATURE REVIEW 

1.1. Mobbing 

The term "mobbing" is based on the English word "to mob" and its content is hostile, 

disgusting and unethical behaviour, carried out systematically and purposefully by one or more 

persons against another person or group of persons who, due to such behaviour get into 

a defensive position (Civilidag and Sargin, 2013). Psychological terror, therefore, represents 

inappropriate behaviour in the form of verbal or written taunts, meaning gestures and activities 

that disrupt the dignity and physical and psychological integrity of apeople. It endangers their 

work performance and significantly contributes to the deterioration of the overall workplace 

atmosphere (Erturk, 2013). This negative phenomenon has been registered in human behaviour 

since the 1960s of the 20th century. In the 1990s, the Swedish physician and psychologist 

H. Leymann started to deal with this phenomenon and he was the pioneer of its identification 

and description. Gradually, experts from other disciplines, for example, doctors, sociologists, 

psychologists and managers were paying attention to it as well, since the negative effects of 

mobbing interfere with the integrity of the whole person.  

The term "mobbing" has a lot of synonyms such as psychological terror, psychological 

abuse, psychological violence (Daňková et al., 2017). The authors compare mobbing to 

psychological murder, wild hyenas, modern cholera, and plague, and conclude that mental 

illness at the workplace is reaching epidemic proportions. Whatever the mobbing is, it is 

a discriminatory expression, undesirable aggression, and a pathological phenomenon (Özyer 

and Orhan, 2012).  

1.2. Bossing – a derivative of mobbing 

Bossing is a specific form of mobbing where the aggressor is the manager or executive. 

Attacks are targeted at his subordinates in the form of pressure to enforce their obedience, 

respect and adaptation, possibly enforcing the "voluntary" resignation of a subordinate from the 

workplace (Topa and Moriano, 2013). 

1.2.1. The formation of bossing 

Bossing arises under certain specific conditions (causes) that "create" executives due to 

mistakes they make in their work (they may be caused by their lack of professional competence 

or insufficient psychosocial competence) (Kavenská et al., 2011). The most common mistakes 

of executives in performing their work are: 
1. Unclear management policy and absence of management rules.  
2. Unclear competencies and chaotic decision-making.  
3. Determination of meaningless (unreal) tasks.  
4. Only some employees are always overtasked (usually those who are able and willing  
    to work...). 
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5. Forgetting (ignoring) the needs of employees.  
6. Constant issuing of new circulars, directives, and constant organizational changes.  
7. Subjective, non-transparent and inadequate assessment system.  
8. Lack of tolerance, empathy and abilities (unwillingness) to resolve conflicts.  
9. The destructive handling with of employees' mistakes and failures.  
10. Unfair measure of criticism (Madzík  and Chocholáková, 2016).  

 

The most common causes that condition bossing formation include:  
1. Insufficient qualification (unwillingness) of managers and executives for leadership 
    (authoritative style of leadership).  
2. Low ability of management to solve the conflict (little knowledge, concerns about  
     its solution ...).  
3. Permanent pressure to increase performance and reduce costs.  
4. Corporate culture with a low level of ethics.  
5. Shortcomings in internal company structures.  
6. Fear of loss of employment.  
7. Hatefulness among employees.  
8. Lack of mutual tolerance among employees.  
9. Destructive handling with employees' mistakes.  
10. Structure of the personality of both the boss and the bossy (Droppa, 2013). 

According to H. Leymann, a person is considered to be mobbed if at least once a week 

during 3-6 months one or more activities occur in one of the following five categories (LIPT 

Questionnaire – Leymann's inventory of psychological terror): "Communication area", "Social 

Relations area", "Area of Reputation, Respect and Seriousness", "Area of working Life" and  

"Health area" (Leymann, 1990). 

1.2.2. Typical characters of bossing 

According to professor Leymann the typical signs of bossing include:  
1. Aggressive manipulation, hostile and unethical communication.  
2. Long-term and continuous attacks targeting a particular individual.  
3. Regularity, repeatability, systematism of attacks and their targeting.  
4. Threats are indirect and hidden, so it's hard to recognize that something is happening.  
5. Refinement, enthusiasm, active and sustained pressure.  
6. Despair, indignity, inhumanity.  
7. There are persistent signs of hostility and aggression.  

A key role in eliminating bossing conditions is played by the personality of the executive. 

He should have the knowledge of psychological terror in the workplace and should have the 

ability and willingness to avoid the above mentioned mistakes in his work (Yapıcı-Akar et al., 

2006). 

 



Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

 

202 

1.2.3. Methods of bossing 

The most commonly used methods by the bossy people include:  
1) Method of absurdity: Victims are given difficult tasks that makes no sense.  
2) Method of small requirements: The assigned tasks do not correspond to the 

current qualifications and abilities of the victim.  
3) Method of excessive requirements: Victims are allocated jobs that they are unable 

to handle.  
4) Achilles heel method: the victim must principally preferentially handle the tasks 

that are the most unpleasant.  
5) Sustained control method: activities and presence are controlled beyond the 

normal business environment.  
6) Method of surprising decisions concerning the victim – they are being done so 

that the concerned people do not know about them.  
7) Competence clearing method: The current work area of the affected person is 

systematically more and more limited.  
8) Method of isolation: victims are not invited to attend the meetings, retention of 

important information, space isolation.  
9) Method of attack on health: victims are forced to do harmful work.  
10) Method of taunts concerning the mental condition: Victims are said to suffer from 

mental illnesses and psychiatric disorders (Hrnčiar and Madzík, 2015).  

Bossy people are usually people suffering from complexes, feelings of inferiority, fear of 

threat of their position, decision and recognition, they are mentally unstable, paranoid. Another 

cause can be social and corporate pressure on the employee, high demands and expectations of 

perfect performances. If an employee fails to meet society's expectations adequately, he may 

feel his own failure and incompetence that he compensates externally with offensive behaviour, 

giving him a false sense of strength and success (Čarnogurský et al., 2015).  

1.2.4. Consequences of bossing 

The consequences of bossing are always negative for both its victim and the organization. 

Consequences of bossing for the victim 

An employee who has become a victim of bossing is behaving similar to stress in several 

levels: performance level (decrease in working tempo, decreased performance, increased 

number of mistakes and accidents, absenteeism), psychic level (concentration disturbances, 

irritability, depression, inferiority, states of fear and anxiety, psychiatric symptoms, suicidal 

ideas) and psychosomatic level (heart and breathing disorders, headaches, stomach disorders, 

skin diseases, sleep disorders). The result is psychological and physical exhaustion of the 

employee, which affects negatively not only work but also personal life. Ignoring such cases 

can lead to extreme solutions – suicide (Leymann, 1990). Psychological terror at work often 

leads to complete mental and physical exhaustion. Victims of mobbing (bossing) are seriously 
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disturbed mentally and socially. In many cases, the victims see the only way out of taking their 

lives. According to Swedish research, psychological terror is the cause of 10-20% of all 

suicides (Leymann 1996). 

Consequences of bossing for the organization 

On the other hand, bossing has negative consequences for the organization on three 

levels: 
• the level of the victim - increasing sickness absence or incapacity for work, 

decreasing the quality and quantity of the employee's performance by 1/4 to 1/2 
of his previous performance, 

• the level of bosser – the attacker devotes about 5% of the total productive time to 
the bossing activities, 

• the working environment level – the deterioration of the atmosphere in the group 
weakens motivation and creativity, work becomes an obligation (Pomffyová et 
al., 2017).  

The negative impact is also reflected in the deterioration of cooperation and 

communication throughout the working group. The bad working atmosphere lowers motivation 

and often leads to "inner resignation". Work is an inevitable evil. The economic consequences 

of bossing can be expressed in the form of a lost workforce, lost working time, higher 

fluctuation and higher production costs.  

Protection against bossing 

The problem of bossing and its negative consequences must also be addressed at the level 

of the whole society. Bossing, in its substance and effect, negatively affects the inner psycho-

moral side of its victim (Celik and Peker, 2010). This personality component is the holder of 

significant social and legal characteristics, which the legal order recognizes and protects within 

the framework of the so-called personality law. Individual personal values can be divided into 

values of physical nature (life, health, physical integrity) and values of psycho-moral nature 

(freedom, honour, dignity, inner intimate sphere). Unauthorized interference with these 

personal values results in a violation of the basic personality right. According to the Labour 

Code, labour protection is an inseparable part of labour relations. It is the duty of the employer 

to ensure the safety and health of employees at work. Discrimination of employees is dealt with 

by Act no. 365/2004 of the Collection of Laws. It defines (among other things) direct and 

indirect discrimination, harassment, sexual harassment, and encouragement for discrimination. 

It also deals with ensuring equality, ways of legal protection, court enforcement, counting non-

cash damage. It claims that the employer and the trade union body that has concluded 

collective agreements are obliged to bring the provisions of the collective agreements into 

compliance with the Anti-Discrimination Act. This Act also takes over the legal acts of the 

European Communities and the European Union. An employee may, according to the 

Complaints Act 9/2010 of the Collection of Laws file a complaint requesting the protection of 
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their rights or legitimately protected interests if they have been broken. The Anti-

Discrimination Act provides the possibility to seek legal remedies if it considers that these 

rights have been violated and the organization has not acted to solve adequate, legal 

procedures. In the Slovak Republic since 2002, there is the "Public Defender of Rights" 

institute, where employees can also address the problem of bossing.  

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. Research goal 

The main objective of the presented research was to find the perception of the occurrence 

of bossing as an undesirable phenomenon in the secondary school environment in category 

"Communication area" and "Area of working Live" depending on the length of practice of 

the respondents.  

2.2. Research methodology  

For the purposes of the presented research, the original methodology aimed at evaluating 

of decision-making indicators was used. The questionnaire consisted of 12 items that allow you 

to judge the occurrence of bossing from different perspectives. The items were evaluated on a 

5-point Likert scale where:  

1. – I fully agree;  

2. – rather agree;  

3. – I do not agree or disagree;  

4. – rather disagree;  

5. – I totally disagree.  

Unambiguous absence of bossing corresponds to the value of "5" (in terms of the essence 

of each question). The average values and differences (deviation from value 5) are shown in 

Table 1 and were calculated according to (1) and (2). The representativeness of selection: 

According to the source http://www.cvtisr.sk1 was in the Slovak Republic September 2017 as 

a secondary school pedagogical a full-time employee of 20,232 registered teachers. According 

to this calculation, the recommended minimum sample size is 383 respondents with 5% margin 

of error and 95% confidence level and assuming uniform distribution of responses. The range 

of our sample of 393 persons with selective tolerance of 4.2% therefore we considered as 

adequate. These calculations were performed in the Own elaboration. These calculations were 

performed in the IBM SPSS STATISTICS statistical program. 

 

 

                                                      
1  http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-

publikacia.html?page_id=9580 
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Medium values: 

 
                                       ∅� = 

�

���
∑ x�
���
�	�   (1) 

where: 
∅� – average value of i-th question; 
xi – the value assigned to – by the respondent; 
i = 1,2,3 ... 393 (number of respondents). 
 

Differences: 

 
                      ∆i = 5 – ∅�; (2) 

i = 1,2, ... 30. 
where: 
∆i – the average value of the i-th deviation from the value "5"; 
i – question number; 
∅� – average value of i-th question. 
  

The averagedeviation value in category"Communication area "–∅∆
 (Graph 1, Table 2) 

andthe average deviation value in category"Area of working Live" –∅∆��(Graph 2, Table 3), 

for each category of respondents, were calculated according to (3) and (4).Total average 

deviation value overall average value by the order–∅o (Table 5) for each category of 

respondents was calculated by (5):  
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where: 
∆i – the average i-deviation value; 
i – question number. 

 
           ∅� =

�

�
�∅∆
 +	∅∆��� (5) 

where: 
∅� – the total average value of the deviation is in the category of respondents; 
∅∆
 – average deviation value in the "Communication area" category; 

∅∆�� – average deviation value in the "Area of working Live" category. 
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2.3. The research sample 

Number and gender: 393 respondents = 62 men (15,8%) and 331 women (84,2%).  

Practice (years): "up to 5" – 40 (10,2%); "6 to 10" – 108 (27,5%); "11 to 15" – 88 (22,4%);  

"16 to 20" – 52 (13,2%); "over 20" – 105 (26,7%). 

2.4. Research questions 

Respondents were acquainted with the attributes of bossing (frequency of attacks) and 

answered the following questions: 

"Communication area" (Questions 1 to 6) 
1. The superior does not allow me to comment on my criticism.  
2. The supervisor does not call me to attend the operative meetings.  
3. My supervisor does not assign a word to me even if I am interested in it.  
4. The supervisor does not allow me to access the necessary non-distorted information to 
fulfil my tasks.  
5. The superior stopped communicating with me, respectively he communicates with me 
minimally.  
6. Colleagues are forbidden to communicate with me. 

"Area of working Life" (Questions 19 to 24) 
19. The supervisor allocates me jobs that do not match my qualification.  
20. The supervisor, if necessary, takes away competencies from me.  
21. My supervisor checks my performance, presence at work more closely than of other 
colleagues.  
22. The supervisor does not allow to attend training courses.  
23. The superior has repeatedly reminded me of all my mistakes and exaggerates them 
excessively.  
24. Other discriminatory activities are being led by my supervisor. 

Note: Questions are not numbered in order. 

3. RESULTS 

Based on the methods used, the following results were obtained: 

3.1. Results of average values and differences 

Table 1. Average values and differences 

Question 
Q_ 
01 

Q_ 
02 

Q_ 
03 

Q_ 
04 

Q_ 
05 

Q_ 
06 

Q_ 
19 

Q_ 
20 

Q_ 
21 

Q_ 
22 

Q_ 
23 

Q_ 
24 

Average/  ∅i 3,96 3,99 4,15 3,94 4,25 4,41 4,24 4,41 4,49 4,51 4,45 4,68 

Difference/ ∆i 1,04 1,01 0,85 1,06 0,75 0,59 0,76 0,59 0,51 0,49 0,55 0,32 
(Source: own elaboration). 
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Graph 1. Values in the category "Communication area" 
 (Source: own elaboration) 

 

Table 2. Diferentiation of values in the category "Communication area" 

Practice 
(years) 

∆01 ∆02 ∆03 ∆04 ∆05 ∆06 ∅∆c 
Average 
values 

Rc 

"up to 5 "  1,025 0,775 0,650 1,200 0,400 0,650 0,783 4,217 1. 

"6 to 10" 1,093 1,083 0,898 1,157 0,889 0,769 0,982 4,018 5. 

"11to 15" 1,023 0,898 0,750 0,977 0,727 0,455 0,805 4,195 2. 

"16 to 20" 1,000 1,058 0,865 1,000 0,769 0,519 0,869 4,131 3. 

"over 20" 1,010 1,069 0,941 0,960 0,792 0,535 0,885 4,115 4. 
(Source: own elaboration) 

 

Comment: Rc – Ranking of respondents' categories according to their bossing assessment  

 
 

 

Graph 2. Values in the category "Area of working Life" 
 (Source: own elaboration) 
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Table 3. Differentiation of values in the category "Area of working Life" 

Practice 
(years) 

∆19 ∆20 ∆21 ∆22 ∆23 ∆24 
 

∅∆ wl 
 

Average 
values 

Rwl 

"up to 5" 1,125 0,450 0,375 0,550 0,325 0,200 0,504 4,496 2. 
"6 to 10" 1,028 0,759 0,546 0,528 0,667 0,417 0,658 4,342 5. 
"11 to 15" 0,671 0,523 0,409 0,352 0,409 0,207 0,429 4,571 1. 
"16 to 20" 0,731 0,596 0,423 0,404 0,615 0,404 0,529 4,471 4. 
"over 20" 0,446 0,535 0,634 0,584 0,624 0,327 0,525 4,475 3. 

 (Source: own elaboration) 
Comment: Rwl – Ranking of respondents' categories according to their bossing assessment.  

 

Table 4. The results of the correlation analysis after participation in the category "Commu-
nication area" and "Area of working Life" 

 
 

Table 5. Ranking of respondent categories according to their average values 

Practice 
(years) 

∅∆c 
 

∅ ∆wl 
 

∅o 
 

Average 
value 

R 

"up  to  5" 0,783 0,504 0,644 4,356 2. 
"6  to 10" 0,982 0,658 0,820 4,180 5. 
"11 to 15" 0,805 0,429 0,617 4,383 1. 
"16  to 20" 0,869 0,529 0,699 4,301 3. 
"over 20" 0,885 0,525 0,705 4,295 4. 

(Source: own elaboration) 

Comment: R – Ranking of respondents' categories based on their bossing ratings in 

bothcategories examined 

 ∅o – the total average value of the deviation is in the category of Respondents. 
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Graph 3.Average values awarded by respondents in the categories"Communication area"  
and "Area of working Life" 

 (Source: own elaboration) 

3.2. Analysis of results 

3.2.1 Analysisof average values and differences – Table 1, 2, 3; Graph 1, 2, 3 

The rating of "5" (unambiguous absence of bossing) was not attributed to any category of 

respondents in the surveyed "Communication area" and "Area of working Life" categories. 

Category"Communication area". In this category, the value of "5" was most closely 

attributed to the respondents category "up to 5"  years with a value of 4.217. Least closely to 

the value “5” was the "6 to 10" years category with a value of 4.018. The difference in the 

assigned values between these two categories of respondents is 0.199. 

Category "Area of working Life". In this category, the value of "5" was most closely 

attributed to the respondents category "11 to 15" years with a value of 4.571. Least closely to 

the value “5” was the "6 to 10" years category with a value of 4.342. The difference in the 

assigned values between these two categories of respondents is 0.229. 

3.2.2.Analysis of correlation analysis – Table 4 

Table 4 is symmetrical according to the main diagonal. Each value contained in the table 

represents the relationship of a pair of variables. Due to the positive values, the value of the 

second variable changes as well. In the case of one asterisk, the statistical significance is 95%, 

in the case of two ones, the statistical significance is 99%. The larger the Pearson coefficient, 

the more intense is the relationship between the two variables. For example, the relationship 

between Q_02 ("The supervisor does not call me to attend the operative meetings") and Q_21 

("My supervisor checks my performance, presence at work more closely than of other 

colleagues") has a value of 0,198 but the relationship between Q_05 ("The superior stopped 

communicating with me, respectively he communicates with me minimally") and Q_23 ("The 

superior has repeatedly reminded me of all my mistakes and exaggerates them excessively") 
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has a value of 0.446. Thus, the relationship between Q_05 and Q_23 is more intense than the 

relationship between Q_02 and Q_21. If the stars are not the result, the relationship is not 

significant. 

3.2.3. Ranking of respondent categories according to their average values – 

Table 5  

Table 5 (R) shows the order of the respondent categories for the both categories 

examined. The respondent category "11 to 15" years was most closely to the value "5", with 

a value of 4.383. Least closely to the value "5" was the "6 to 10" years category with a value of 

4.180. The difference in the assigned values between these categories of respondents is 0.203.  

4. DISCUSSION 

According to research, in the UK, up to 53% of employees have become victims of mobbing at 

work, and up to 78% have witnessed this. Workplace mobbing is becoming a problem in many 

countries (such as Australia, Austria, Denmark and Germany). In the Czech Republic, a civil 

association "Work and Relations" was established to help victims of mobbing and bossing. 

The authors believe that it is therefore time to monitor this pathological phenomenon 

continuously. The authors also consider the factor of a certain degree of repression as 

a significant factor, as the quality of interpersonal relationships at workplaces (not only) has 

fallen sharply in the last two decades. In many cases, people experience burnout syndrome, 

protectionism, family life, corruption, unfairness in evaluation, indifference, apathy, intrigue, 

defamation, envy, and – for these reasons – are subject to immoral practices.  

5. CONCLUSION 

In the future, despite the positive results that have been identified, the incidence of bossing has 

not been confirmed, it is necessary to put an emphasis on prevention. Education in this area 

should be key. 

Based on the results achieved (none of the respondents attributed the value of "5", which 

is a unambiguous absence of bossing), and on the basis that bossing tends to expand in Europe, 

it would be appropriate to put periodic training on it. A good system of education, prevention, 

identification of bossing attributes, transparent criteria, practices, and possibly repression could 

help to solve this – rather complicated – problem. 
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OCENA „SZEFOWANIA” W ŚRODOWISKU SZKÓŁ ŚREDNICH 
W REPUBLICE SŁOWACKIEJ W KATEGORII  

„OBSZAR KOMUNIKACYJNY” I „OBSZAR ŻYCIA ZAWODOWEGO” 
W ZALEŻNOŚCI OD OKRESU DOŚWIADCZENIA RESPONDENTÓW 

 
 

Streszczenie 
Cel: Pojęcie „szefowania” (bossingu), czyli psychologiczny terror w pracy, przeprowadzany 
przez przełożonego nad podwładnymi, jest zjawiskiem patologicznym, a jego istnienie 
negatywnie wpływa na różne czynniki w organizacji, takie jak wydajność pracy podwładnych, 
ich stan zdrowia, jakość atmosfery pracy, reputacja organizacji... Dlatego celem artykułu jest 
analiza występowania bossingu w środowisku szkoły średniej w Republice Słowackiej 
w kategoriach „Obszar komunikacji” i „Obszar życia zawodowego”. 
Propozycja (metodologia): Do analizy tego zjawiska wykorzystano trzy metody: empiryczne, 
analityczne i matematyczno-statystyczne. Dane uzyskane za pomocą techniki kwestionariuszo-
wej pozwoliły na ocenę problemów związanych z tworzeniem bossów. Ankieta została 
przeprowadzona w 2017 r. i obejmowała niezbędną liczbę 393 respondentów ze szkół średnich. 
Wyniki: Przeprowadzone badania potwierdziły, że w badanych kategoriach nie występuje 
bossowanie. Jednak wyniki, które mieszczą się w akceptowanej tolerancji, wskazują, że brak 
bossowania nie jest określony.  
Badania/praktyczne konsekwencje: Podjęte badania mają kilka implikacji. Po pierwsze, 
potwierdzono, że tworzenie bossów nie występuje w badanych kategoriach. Po drugie, 
zaobserwowane wartości wskazują, że zjawisko to musi być okresowo monitorowane 
w przyszłości, ponieważ ma tendencję do rozszerzania się w obszarze europejskim.  
Oryginalność/wartość: oryginalność artykułu jest wynikiem prezentacji badań jakościowych 
związanych ze znaczącym zjawiskiem patologicznym, które może pojawić się w organizacji 
w dowolnym momencie. 
 Słowa kluczowe: komunikacja, praca, mobbing, bossing, psyche. 
 Klasyfikacja JEL: D70, M19. 
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ASSESSMENT OF BOSSING IN SECONDARY SCHOOL 
ENVIRONMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC IN CATEGORY 
"COMMUNICATION AREA" AND "AREA OF WORKING LIFE" 

DEPENDING ON THE LENGTH OF PRACTICE OF THE RESPONDENTS 
 

Abstract 
Purpose: The concept of "bossing", a psychological terror at work, carried out by the superior 
over the subordinates, is a pathological phenomenon and by its existence negatively affects 
a variety of factors in the organization, such as the work performance of the subordinates, their 
health status, the quality of the working atmosphere, the reputation of the organization... That 
is why the aim of the paper to analyse the occurrence of bossing in the secondary school 
environment in the Slovak Republic in the categories "Communication area "and" Area of 
working Life".  
Proposal (methodology) approach: Three methods were used to analyse this phenomenon: 
empirical, analytical and mathematical-statistical methods. The data obtained by the 
questionnaire technique allowed to evaluate the problems associated with bossing. The survey 
was carried out during 2017 and included the necessary number of 393 respondents from 
secondary schools.  
Findings: Completed research has confirmed that bossing does not occur in the examined 
categories. However, the results, which are within accepted tolerance, indicate that the absence 
of bossing is not definite.  
Research/Practical Consequences: Completed research has several implications. First, it 
confirmed that bossing does not occur in the examined categories. Secondly, the observed 
values indicate that this phenomenon needs to be periodically monitored in the future as it tends 
to expand in the European area.  
Originality/value: The originality of the paper is the result of the presentation of a qualitative 
research related to the significant pathological phenomenon that may arise in the organization 
at any time. 
 Keywords: communication, work, mobbing, bossing, psyche.  
 Classification JEL: D70, M19. 
 
 
 
 


