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Wprowadzenie	

 

Koniunktura ma związek z permanentnymi wahaniami aktywności gospodarczej, wyrażającymi się 
w ekspansji lub kurczeniu się tej aktywności wokół określonej linii trendu. Wahania te mają 
charakter cykliczny, tzn. powtarzają się z pewną regularnością według podobnego schematu 
przebiegu. Waga i bogactwo problematyki analizy koniunktury gospodarczej powodują rozwój 
narzędzi badawczych, które umożliwiają pomiar i projekcję stanu gospodarki.  

W Polsce badania koniunktury mają głębokie korzenie, jednak na płaszczyźnie regionalnej wyraźnie 
widoczna jest luka informacyjna i brak usystematyzowanych narzędzi pozwalających w sposób 
syntetyczny prezentować kondycję gospodarki a jednocześnie umożliwiających wnioskowanie 
i wsparcie decyzji biznesowych podejmowanych przez podmioty gospodarcze.  

Celem niniejszej książki jest wielopłaszczyznowa analiza znaczenia badań koniunkturalnych na 
płaszczyźnie regionalnej. Praca składa się z dziewięciu rozdziałów, które prowadzą czytelnika przez 
tematykę cykli koniunkturalnych jako permanentnej cechy gospodarki rynkowej, badań 
koniunkturalnych i ich znaczenia dla gospodarki, a w kolejnych rozdziałach – prezentują wybrane 
refleksje na temat koniunktury w sektorze finansowym, w przemyśle, na rynku pracy, w handlu 
i turystyce, w sektorze TLS. Celem książki było zarówno przedstawienie metod i narzędzi badania 
koniunktury, jak i prezentacja opinii i refleksji nad kondycją gospodarki województwa 
zachodniopomorskiego. Opracowanie wieńczy Zachodniopomorski Zegar Koniunktury, 
nowatorskie narzędzie badawcze do praktycznego wykorzystania w biznesie. Zegar przewiduje 
z trzymiesięcznym wyprzedzeniem trendy gospodarcze w naszym regionie wskazując fazy cyklu 
koniunkturalnego. Lewa strona tarczy Zegara to fazy recesji (spowolnienie i kryzys), natomiast 
prawa to rozwój gospodarki (ożywienie i rozkwit). Proces zmian w koniunkturze przebiega 
odwrotnie do ruchu wskazówek tradycyjnego zegara, czyli „obraca się w lewo”. Określenie obszaru, 
w którym znajduje się wskaźnik, pozwala na odczytanie nastrojów panujących w regionalnej 
gospodarce. Wyszukiwarka zamieszczona obok Zegara pozwala na prostą selekcję interesujących nas 
kryteriów oraz na odczytanie informacji przedstawionych na tarczy Zachodniopomorskiego Zegara 
Koniunktury. 

Zachodniopomorski Zegar Koniunktury (ZZK) stanowi z jednej strony element portalu 
ZegarBiznesu.pl, z drugiej zaś samodzielne narządzie przewidujące z trzymiesięcznym 
wyprzedzeniem trendy gospodarcze w naszym regionie. Wraz z cyklicznymi komentarzami jego 
wskaźników, a także krótkimi felietonami ekspertów o bieżącym stanie najważniejszych sektorów 
gospodarki regionu, to niezwykle cenne źródło informacji, podanych w prosty i przystępny sposób 
analiz ekonomicznych. Narzędzie to może stanowić podstawę działalności operacyjnej dla wielu 
podmiotów i rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku.  

Zachodniopomorski Zegar Koniunktury jest pierwszym i póki co jedynym takim narzędziem 
służącym regionowi. Idea zegara koniunktury wyrosła z metodyki, na której bazuje Eurostat Business 
Cycle Clock, jednak zastosowanie go w skali regionu jest pionierskie zarówno w Polsce, jak 
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i w Europie. ZZK dokonuje pomiaru gospodarki za pomocą analizy głównych parametrów 
ekonomicznych. Ich składowymi są następujące kategorie: popyt na dobra i usługi, poziom 
zatrudnienia, poziom produkcji, poziom zysków, przeciętny poziom cen zbytu oraz poziom 
zamówień na dobra inwestycyjne. Informacje do tak skonstruowanego pomiaru pozyskiwane są co 
kwartał od kadry menedżerskiej ponad 400 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. 

Dodatkowe funkcje Zegara pozwalają na szerszą weryfikację i analizy porównawcze wyników. 
Rezultaty prezentowane przez Zachodniopomorski Zegar Koniunktury można zestawić 
z syntetycznymi wskaźnikami koniunktury w skali regionu, kraju, strefy euro i UE („Wskaźniki 
referencyjne”), z danymi dotyczącymi regionu publikowanymi przez GUS („Region w liczbach”), 
a także ze statystykami GUS ukazującymi kondycję gospodarczą regionu na tle całego kraju 
(„Archiwum porównań”).  

Zachodniopomorski Zegar Koniunktury oraz portal ZegarBiznesu.pl powstały w ramach projektu 
„Wzmocnienie systemu komunikowania się i wymiany informacji miedzy nauką a biznesem 
w województwie zachodniopomorskim do 2014.”, finansowanego przez Europejski Fundusz 
Społeczny (UDA-POKL.08.02.01—32-017/11-00).  

Rozwój sieciowej współpracy w regionie generuje jego ekonomiczny rozwój, zwiększa atrakcyjność 
i lokalny potencjał. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić firmom, jednostkom naukowym 
i instytucjom okołobiznesowym z województwa zachodniopomorskiego inspirację i praktyczne 
wsparcie dla realizacji partnerskiej kooperacji oraz wzajemnego transferu wiedzy i doświadczenia. 
Portal – ZegarBiznesu.pl – promujący i ułatwiający kooperację sektora nauki z regionalnym 
biznesem oraz rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego oraz.   

Portal ZegarBiznesu.pl posiada szerokie funkcjonalności, udostępnia praktyczną wiedzę, promuje 
idee współpracy i przedsiębiorczości, a także buduje wyjątkową bazę firm instytucji i ekspertów, 
odpowiadając na potrzeby informacyjne lokalnych instytucji, przedsiębiorców i jednostek 
naukowych. Dzięki niestandardowym informacjom, prezentującym specjalistyczne kompetencje 
firm, osiągnięcia czy realizację innowacyjnych projektów, powstająca baza stanowi wartościowy 
zbiór nastawionych na rozwój, lokalnych liderów; pokazuje otwartość firm i instytucji na zmiany, 
innowacje oraz transfer wiedzy.  

Współautorzy niniejszego opracowania uczestniczyli w projekcie i wspierali merytoryczne prace nad 
ZZK. Stanowią także trzon zespołu ekspertów i komentatorów koniunktury w województwie 
zachodniopomorskim. Książka ta miała się stać platformą prezentacji poglądów na koniunkturę 
w naszym regionie i pomysłów/koncepcji na wsparcie rozwoju województwa. Serdecznie dziękuję 
Autorom za zaangażowanie i ciekawe refleksje. To dzięki Waszej pasji do zgłębiania tajników 
wiedzy i otwartości w dyskusji powstała ta książka!  

Szczególne podziękowania pragnę skierować do Pani Profesor dr hab. Anety Zelek, Rektora 
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Pani Profesor jest „Matką” i „Dobrym duchem” 
tego opracowania. Ale przede wszystkim jest inicjatorką konstrukcji Zachodniopomorskiego Zegara 
Koniunktury. Dzięki Pani Profesor, uczestnictwo w tym przedsięwzięciu było dla nas 
nieprawdopodobną przygodą naukową! 

Zapraszamy do dyskusji na stronie www.ZegarBiznesu.pl  i będziemy wdzięczni za uwagi 
i komentarze. 

Aleksandra Grzesiuk 
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Aneta Zelek 

Rozdział	1.			
Cykl	 koniunkturalny	 –	 permanentna	 cecha	 gospodarki	
rynkowej	

1.1. Koniunktura	w	gospodarce	–	rys	historyczny	

We współczesnej ekonomii, w zasadzie do połowy pierwszej dekady XXI wieku, dominowało 
naiwne i szkodliwe przekonanie, że problematyka cykliczności rozwoju gospodarczego, a tym 
samym kryzysu czy recesji, przestała być istotnym i realnym zagrożeniem i jako taka była 
banalizowana. W literaturze przedmiotu, często cytowanej przez łatwo znaleźć poglądy 
współczesnych ekonomistów (m.in. B. Bernanke – szefa FED-u, czy R. Lucasa) ignorujących 
wszelkie zagrożenia dla koniunktury globalnej gospodarki XXI wieku.  

Z drugiej strony, już na początku pierwszego dziesięciolecia narastały niepokoje związane 
z objawami globalnego przeinwestowania. H. James z Uniwersytetu Princeton opublikował w 2001 r. 
książkę pt. The End of Globalization – Lessons from the Great Depression, gdzie w szczegółowej 
analizie ostatniej wielkiej depresji, ten wiodący ekspert historii finansów i historii gospodarki XIX 
i początku XX stulecia wyjaśnia, jak doszło do największej depresji i pokazuje zbieżność z sytuacją 
panującą po 2000r.1. Z kolei R. Shiller z Uniwersytetu Yale w 2002 r. opublikował analizę bani  
technologicznej, której dał tytuł Nieracjonalna odchyłka.  Do grona wieszczących wielki kryzys, 
dołączył w 2008 roku P.Krugman laureat Nagrody Nobla, który w swojej książce The Return of 
Depression Economics and the Crisis of 2008, obawiał się gospodarczej katastrofy i straszył 
powrotem recesji gospodarczej.  

W myśl licznych ostrzeżeń świata nauki i poglądów wielu ekspertów ekonomicznych, pod koniec 
pierwszej dekady XXI wieku ziściły się wszystkie czarne scenariusze. W 2007 r. kryzys finansowy 
w USA stał się faktem i wywołał najostrzejsze w nowożytnej historii skutki dla gospodarki 
światowej. Skala i natężenie dekoniunktury z tego okresu mogą być porównywane tylko do zdarzeń 
z czasów Wielkiego Kryzysu Gospodarczego. Załamanie trwało przynajmniej 3 lata, a notowane od 
początku 2011 r. wyraźne sygnały wyjścia z recesji zakłócane są przez kryzysy zadłużeniowe wielu 
państw. Kryzys ten - choć w swojej istocie, przebiegu i morfologii odróżnia się od wcześniejszych - 
sam w sobie wywołał renesans tradycyjnych teorii cyklu koniunkturalnego, bazujących na obserwacji 
koniunktury gospodarki światowej.  

Wydarzenia ostatnich kilku lat w gospodarce światowej zdają się potwierdzać tezę o cykliczności 
wzrostu gospodarczego. Dowody tego zjawiska w historii gospodarczej świata udokumentowane są 
opisem licznych kryzysów. Historię zaobserwowanych w praktyce wahań koniunkturalnych 
rozpoczęło pierwsze załamanie aktywności gospodarczej, zaobserwowane w Anglii w 1825 r. 
Oczywiście już wcześniej w wielu gospodarkach notowano poważne zakłócenia w działalności 
gospodarczej (np. w latach 1636, 1788, 1793, 1797, 1810, 1819), dotyczyły one jednak niektórych 
gałęzi przemysłu i ujawniały się w głównej mierze w spadku obrotów handlowych. Kryzys 1825 r. 
natomiast miał charakter powszechny, wywołując perturbacje zarówno w handlu, jak i w całej 

                                                      
1M. Otte, Kiedy nadchodzi kryzys, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 32 i dalsze. 
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gospodarce angielskiej.2 Źródła tego kryzysu tkwiły w dynamicznym rozwoju przemysłu 
fabrycznego i maszynowych technik wytwarzania w Anglii. Rozwój przemysłu masowego w innych 
krajach spowodował rozszerzanie się zasięgu terytorialnego kolejnych krachów. Kryzysy angielskie 
z lat 1837 i 1847 swoim zasięgiem objęły już Francję i USA. Kryzys z 1857 r. uznano z kolei za 
pierwszy kryzys o zasięgu światowym. Od tego czasu aż do II wojny światowej można mówić 
o wyraźnej zbieżności rozwoju cyklicznego gospodarek wszystkich krajów kapitalistycznych. 
Najpoważniejszy w skutkach był w tym okresie kryzys z lat 1873-1879, który wywołał spadek 
produkcji przemysłowej w świecie kapitalistycznym o blisko 3 proc., a w Anglii nawet o 10 proc. 
i został nazwany Wielkim Kryzysem XIX wieku.3 Kryzys ten stał się przełomowy dla ówczesnej 
gospodarki światowej, bowiem po nim punkt ciężkości rozwoju koniunkturalnego przeniósł się 
z Anglii do USA. Kolejne poważniejsze załamania wzrostu gospodarki światowej miały swoje 
korzenie w problemach gospodarki amerykańskiej i doprowadziły ekonomistów do stwierdzenia 
istnienia cyklu koniunkturalnego ze średnią długością trwania od 40 miesięcy do 10 lat (długość 
jednego cyklu szacowana była odstępem czasu między jednym a kolejnym kryzysem).   

Pojawianie się wahań aktywności gospodarczej w XIX wieku nie oznaczało bynajmniej kurczenia się 
światowej gospodarki. Dane historyczne z tego okresu pozwalają przypuszczać, że druga połowa 
XIX wieku i początek XX wieku to okres dynamicznego wzrostu gospodarczego, choć istotnie 
zróżnicowanego terytorialnie. Bazując na danych profesora A. Maddisona z Uniwersytetu 
w Groningen (wybitnego historyka gospodarczego) można stwierdzić, że PKB gospodarki 
amerykańskiej w okresie 1870-1915 wzrosło ponad pięciokrotnie(zob. Rys. 1.1).  

 

Rys. 1.1. Produkt krajowy brutto największych gospodarek w latach 1870-1915 (w cenach 
przeliczeniowych dla 1990 r. – tzw. dolary Geary-Khamis). 

Źródło: A. Maddison, Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD; http://www.ggdc.net/maddison/ 
Historical_Statistics/horizontal-file_02-2010.xls (15.07.2013).  

                                                      
2 Szerzej: Koniunktura gospodarcza, red. Z. Kowalczyk, PWE, Warszawa 1982, s. 22 i dalsze.  
3 Szerzej: J. Łukasiewicz, Krach na giełdzie. Zarys kryzysów ekonomicznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1967, s. 47.  
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Dla gospodarki światowej XX wieku najistotniejsze znaczenie miał największy w historii 
gospodarczej świata kryzys (Wielki Kryzys), datowany na lata 1929-1933. Podstawową cechą tego 
kryzysu było długotrwałe i głębokie bezwzględne obniżenie aktywności gospodarczej, wyrażające 
się spadkiem produkcji przemysłowej, dochodów i cen oraz dynamicznym wzrostem bezrobocia 
i liczby bankructw. Głębokość i natężenie tego kryzysu mierzone były spadkiem produkcji 
przemysłowej w krajach kapitalistycznych o 36 proc., w tym w USA o blisko 45 proc., a w Europie 
o ponad 33 proc. (zob. Rys. 1.2. i Tabela 1.3).  

 
Rys. 1.2. Spadek produkcji przemysłowej krajów kapitalistycznych podczas kryzysów w latach  
1873-1933.  
Źródło: Koniunktura gospodarcza… op.cit., s. 25. 

Wielki Kryzys, którego wygaszenie datuje się na 1933 r., pozostawił w gospodarce amerykańskiej 
liczne konsekwencje powodujące, że praktycznie w całej dekadzie lat 30. XX wieku, właśnie 
wskutek zjawisk cyklicznych załamań kryzysowych, nie nastąpił wzrost produkcji przemysłowej. 
Kryzys ten do dzisiaj uznaje się za najbardziej dramatyczny i traumatyczny nie tylko dla USA, ale 
dla całej światowej gospodarki. Warto jednak zwrócić uwagę na zróżnicowanie rozmiarów zjawisk 
kryzysowych w różnych krajach (zob. tab. 1.1.3). 

Tabela 1.3. Wielki Kryzys Gospodarczy – rozmiary i zasięg 

Kraj Udział w tworzeniu  
produkcji światowej 

( w %, 1931) 

Zmiany PKB 
(w %) 

Zmiany produkcji 
przemysłowej 

(w %) 

USA 42,4 -28 -44,7 

Wielka Brytania 13,1 - 5,8 -11,4 

Niemcy 9,5 -15,7 -40,8 

Francja 7,9 -11,0 -25,6 

Włochy 5,4 -6,1 -22,7 

Japonia 5,1 -14,9 -18,2 

Hiszpania 4,2 -8,0 -11,6 

Szwecja 1,6 -8,9 -11,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: IMF World Economic Outlook Reports oraz B. Snowdon, H. Vane, 
Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998, s. 16.  
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Rozmiary i następstwa Wielkiego Kryzysu doprowadziły do zasadniczej rewizji uznanych teorii 
ekonomicznych i założeń polityki gospodarczej. Odpowiedzią polityki ekonomicznej na krach z 1929 
r. był nurt zwany keynesizmem, bazujący na fundamentach poglądów J.M. Keynesa. Keynes 
stwierdził, że system rynkowy jest obarczony licznymi wadami, a występowanie kryzysów 
gospodarczych jest wpisane w logikę rynku. Według Keynesa remedium na owe niedoskonałości 
mechanizmu rynkowego miała być polityka gospodarcza obejmująca interwencjonistyczne działania 
państwa. Nie podejmując próby rozstrzygnięcia sporu ideologicznego między zwolennikami 
keynesizmu a liberałami, należy stwierdzić, że polityka Keynesa przyniosła wyniszczonej po 
Wielkim Kryzysie gospodarce pozytywne, naprawcze skutki. Jednak pół wieku później okazało się, 
że Keynes się mylił. Lata 70. XX wieku przyniosły stagflację - zjawisko, które w świecie opisanym 
przez Keynesa nie mogło zaistnieć. 

W efekcie wdrożenia ideologii keynesowskiej do praktyki gospodarczej kolejne lata, aż do połowy 
XX wieku, można uznać za okres względnej prosperity w gospodarce światowej. Również od II 
wojny światowej do początku lat 70. koniunktura gospodarcza wykazywała stosunkowo wysoki 
poziom aktywności gospodarczej, a ewentualne wahania miały bardzo łagodny przebieg. W zasadzie, 
poza gospodarką USA, powojenna gospodarka kapitalistyczna nie wykazywała ostrych załamań 
cyklicznych, a przeciętne tempo wzrostu PKB gospodarki światowej w latach 1950-1973 wynosiło 
blisko 5 proc. rocznie, podczas gdy przeciętna dla całego XX wieku stopa wzrostu nie przekraczała 
2 proc.4 Nie oznaczało to jednak, że rozwój gospodarczy miał w tym okresie charakter bezcykliczny. 
Falowanie gospodarki występowało nadal i przejawiało się jako następowanie po sobie okresów 
przyspieszonego i zwolnionego tempa wzrostu gospodarczego (zob. Rys. 1.3).  

Kolejną cezurą czasową w historii cyklicznego przebiegu wzrostu gospodarki światowej był 1973 r., 
kiedy to na skutek tzw. kryzysu energetycznego w większości krajów kapitalistycznych (wysoko 
rozwiniętych) zanotowano głęboki spadek PKB. Lawinowy wzrost ceny ropy naftowej, na skutek 
istotnych cięć w podaży tego surowca, wywołał w ciągu dwóch kolejnych lat ostry spadek produkcji 
przemysłowej w większości rozwiniętych gospodarek. Kryzys naftowy ujawnił również jakościowo 
nowe oblicze cyklu koniunkturalnego, mianowicie zjawisko synchronizacji koniunkturalnej, które 
polega na szybkim transmitowaniu kryzysu z gospodarki do gospodarki. Cecha ta nigdy wcześniej 
nie miała tak wielkiego znaczenia dla gospodarki światowej i po kryzysie lat 70. stała się 
permanentną cechą koniunktury w globalnej gospodarce. Konsekwencje kryzysu naftowego 
i gwałtownych ruchów cenowych surowców energetycznych zostały po 1976 r. wygaszone, głównie 
dzięki reaktywnym zmianom w technologiach wytwarzania, eksploatujących technologie 
energooszczędne.  

Druga połowa lat 70. upłynęła w gospodarce światowej względnie spokojnie, co potęgowało 
iluzoryczne poglądy na to, że wielkie kryzysy gospodarcze są już przeszłością. Nowym jakościowo 
problemem gospodarczym w tym okresie stała się jednak stagnacja gospodarcza, której towarzyszył 
gwałtowny wzrost cen. Pierwsza połowa lat 80. upłynęła więc pod znakiem zmiennego tempa 
wzrostu, któremu towarzyszyła stagflacja. Stagflacja została zdefiniowana jako zjawisko 
utrzymywania się wysokiej inflacji w warunkach stagnacji gospodarczej i wysokiego bezrobocia.  

Kolejnym szokiem dla gospodarki amerykańskiej, a w następstwie dla całej gospodarki światowej, 
był 1987 r., który zdemaskował nowe jakościowo źródła kryzysów gospodarczych. To właśnie 
w 1987 r. świat finansów przeżył pierwszy poważny krach, którego bezpośrednią przyczyną nie była 

                                                      
4 A. Maddison, Monitoring the World Economy 1820-1992, OECD Development Centre, Paris, 1995, s. 46 
i dalsze. 
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nadprodukcja (czy przeinwestowanie) – jako główny powód poprzednich kryzysów gospodarczych – 
lecz ruchy cenowe na giełdach światowych. Można uznać, że kryzys 1987 r. był pierwszym 
poważnym zakłóceniem koniunktury gospodarczej, który ujawnił swoje skutki głównie w sferze 
finansowej, a nie w sferze realnej gospodarki.  

Również kolejne załamania w gospodarce światowej wywoływane były, w większej lub mniejszej 
skali, przez kryzysy finansowe, głównie zadłużeniowe. W latach 90. XX wieku problemy 
zadłużeniowe dotykały różne gospodarki na różnych kontynentach. Najpoważniejsze problemy 
w tym czasie odnotowano w Meksyku (połowa lat 90.), w Rosji (1998), w Brazylii (1999) oraz 
w Turcji i Argentynie (2000-2001).  

Pod koniec poprzedniego wieku największe konsekwencje dla gospodarki światowej wywołał jednak 
tzw. kryzys azjatycki, który ujawnił się eksplozyjnie w 1997 r. Za zapalnik tego kryzysu uznaje się 
gwałtowną deprecjację bahta (waluty Tajlandii) w lipcu 1997 r. Prawie natychmiast po tym 
wydarzeniu nastąpiło załamanie walut Filipin i Malezji, a parę miesięcy później kryzys walutowy 
objął już niemal całą Azję Południowo-Wschodnią. Niewielkie konsekwencje zawirowań na rynku 
finansowym dotyczyły tylko tych krajów, w których utrzymano regulowane kursy walutowe (np. 
Chiny i Hongkong). Analizując możliwe źródła kryzysu azjatyckiego, stosunkowo łatwo można 
wskazać na problemy deficytu w rachunku obrotów bieżących oraz na niebezpieczną sytuację 
zadłużeniową. Jednym słowem kraje azjatyckie, korzystając z okresu wyraźnej prosperity lat 80. 
I 90., wpadły w pułapkę przeinwestowania i lewarowania. Ekspansja kredytowa (głównie pożyczki 
zagraniczne) była w tym czasie wzmacniana napływem kapitału zagranicznego zarówno 
inwestycyjnego, jak i spekulacyjnego. Warto zaznaczyć, że stopy zwrotu w krajach azjatyckich były 
w latach 90. znacznie wyższe od stóp w USA i Europie. Atrakcyjność inwestycyjna Azji w latach 90. 
paradoksalnie stała się główną przyczyną szybkiej eskalacji kryzysu, bo w pierwszym okresie 
kryzysu walutowego doszło do nagłej ucieczki kapitału zagranicznego z tych krajów. Gwałtowny 
odpływ kapitału doprowadził stosunkowo szybko do nacisku na dalszą deprecjację walut krajowych. 
W efekcie, tylko w ciągu 2 lat, główne waluty w Azji Płd.-Wsch. straciły na wartości średnio ponad 
30 proc. (waluta Indonezji nawet 75 proc.).5 

Kryzys azjatycki obnażył więc „potęgę gospodarczą” krajów zwanych tygrysami azjatyckimi 
i doprowadził do głębokiego kryzysu finansowego, wynikającego zasadniczo z konieczności pilnej 
spłaty zadłużenia państwowego w gospodarkach Azji. Konsekwencje tego kryzysu były odczuwalne 
na światowych rynkach finansowych niemal do końca wieku.  
 
Warto zauważyć, że rozmiary i zasięg opisywanych kryzysów lat 80. i 90. były niewielkie, a ich 
skutki wygaszone zostały względnie szybko. Dlatego w ocenach retrospektywnych uznaje się, że 
w latach 1975-2000 koniunktura gospodarki światowej nie wykazywała bardzo ostrych wahań. 
W zasadzie okres ten charakteryzował się dość łagodnym przebiegiem cyklu koniunkturalnego 
z wyraźnym trendem wzrostu gospodarczego. 

                                                      
5 Szerzej o kryzysie azjatyckim ‘1997 w: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim 
poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2009, s. 170- 174.  
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Rys. 1.3. W. Tempo i zakłócenia wzrostu gospodarczego na świecie w drugiej połowie XX wieku – 
dynamika światowego PKB w proc. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: IMF World Economic Outlook Reports oraz A. Maddison, 
Historical Statistics… op.cit. 

Wielu badaczy koniunktury zgodnie podkreśla, że ostatnie dwie dekady XX wieku to okres 
bezprecedensowego prosperity. Jednocześnie podkreślając, że długa faza dynamicznego wzrostu 
gospodarczego musi (sic!) skutkować poważnymi perturbacjami i wkrótce doprowadzi do fazy 
kryzysowej. Jak pisze M. Otte: 

 „(…)  Współczesny  boom  trwa  już  prawie  ćwierć  wieku.  Dwadzieścia  pięć  lat 

bardziej czy mniej stabilnego postępu, w miarę stabilnego pieniądza i obniżających 

się odsetek, doprowadziło do tego,  że większość  ludzi biorących obecnie aktywny 

udział  w życiu  gospodarczym  nie  ma  żadnych  wspomnień  dotyczących  innych 

czasów. Kryzysy jednakże rodzą się zawsze w epoce euforii i optymizmu. Gdy ludzie 

zaczynają wierzyć, że cykle koniunktury zostały ostatecznie pokonane (jak malaria 

czy czarna ospa), wcześniej lub później przekonają się, że jest inaczej.”6 

Zgodnie z zapowiedziami wiek XXI rozpoczął się kolejnym zaskakującym kryzysem. W roku 
milenijnym bowiem doszło do poważnego krachu giełdowego związanego z silnym 
przeinwestowaniem i przeszacowaniem wartości biznesów z branż ICT. Kryzys ten zyskał miano 
„bańki internetowej” i początkowo miał charakter kryzysu finansowego, a nie kryzysu gospodarki 
realnej. Indeks spółek technologicznych spadł po tym, jak pękła bańka przeszacowanych spółek 
internetowych, tzw. dot-comów. W latach 1995-2001 na fali euforii giełdowej inwestorzy 
wywindowali do bardzo wysokich poziomów kursy akcji spółek działających w internecie. W tzw. 
dot-comy inwestowały fundusze typu venture capital.  

Na początku 2000 r. część inwestorów straciła wiarę w internetowy biznes. Akcje niektórych spółek 
gwałtownie spadły. Zaczęła się paniczna wyprzedaż, która pogłębiła straty. W efekcie w ciągu 2 lat 
trwania tego kryzysu notowania spółek branży ICT spadły o blisko 82 proc.7 W 2000 r. na problemy 

                                                      
6M. Otte, Kiedy nadchodzi…op.cit. s. 32.  
7 http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/moze;byc;gorzej;10;najwiekszych;krachow(12.01.2011). 
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przeinwestowania w branżach zaawansowanych technologii nałożyły się także istotne zakłócenia 
związane z rosnącymi cenami surowców energetycznych, które w efekcie doprowadziły do dość 
głębokiej recesji, trwającej jeszcze przez przynajmniej 2 lata, kiedy światowy PKB obniżył tempo 
wzrostu z poziomu ok. 4 proc. rocznie (przed 2000 r.) do 2,2 proc. po kryzysie (zob. Rys. 1.4). 

Z kolei ożywienie gospodarcze, które nastąpiło po 2002 r., dało światu bezprecedensowe wyniki 
makroekonomiczne. Warto zaznaczyć, że przeciętne tempo wzrostu PKB w skali globalnej w latach 
2002-2007 wyniosło ponad 5 proc. Dopiero 2007 r. i głęboki kryzys finansowy trwający kolejne 3 
lata zweryfikował potencjał gospodarczy zbudowany w tym okresie. 

Dokonany w tym podrozdziale przegląd historyczny głównych cykli koniunktury w gospodarce 
światowej wskazuje na istotne zróżnicowanie źródeł, rozmiarów, zasięgu i konsekwencji wahań 
koniunkturalnych (zob. tab. 1.1. 4). Najistotniejszą cechą zmian przebiegu cyklu koniunkturalnego 
w długim okresie jest zmienność amplitudy wahań koniunkturalnych. 

 
Rys. 1.4. Tempo i zakłócenia wzrostu gospodarczego na świecie w pierwszej dekadzie XXI wieku – 
dynamika światowego PKB w proc. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: IMF World Economic Outlook Reports oraz Koniunktura 
gospodarcza świata i Polski w latach 2008-2011, Instytut Badań Rynku, Konsupmcji i Koniunktur, Warszawa 
2010.  
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Tabela 1.4. Historyczny przegląd najważniejszych kryzysów o skali ogólnoświatowej.  

Rok Wydarzenie Główne miary kryzysu 

1636-1637 Kryzys w Republice Holandii po spekulacji akcjami Holenderskiej 
Kompani Wschodnioindyjskiej, zwłaszcza: nieruchomościami  

i cebulkami rzadkich odmian tulipanów 

Holandia – ok. 20% produkcji 
przemysłowej 

1720 Spekulacje Johna Lawa we Francji i Anglii Francja, Anglia – ok. 7% produkcji 
przemysłowej 

1788 Technologiczny (nie spekulacyjny) kryzys przeinwestowania – 
nadmierny wzrost podaży po wygaśnięciu praw patentowych Richarda 

Arkwrighta do maszyny przędzalniczej, odkrytej w 1768 r. 

Bd. 

1825 Kryzys przemysłowy w Anglii; krach na giełdzie, spekulacje cenami 
bawełny w Stanach Zjednoczonych w 1825 i 1826 r. 

Anglia – ok. 10% produkcji 
przemysłowej; USA – spadek cen 

bawełny o  blisko 12% 
1857 Przeinwestowanie w kolej żelazną i wpływ tego zjawiska na 

pogorszenie kondycji banków 
Bd. 

1873 Wielka Depresja po spekulacjach, a także euforii wywołanej 
zjednoczeniem Niemiec; nadprodukcja w Anglii 

Anglia – ok. 10% produkcji 
przemysłowej, świat – ok. 3% 

1882 Spadek kursu akcji kolejowych w Stanach Zjednoczonych, który 
doprowadził do spadku kursów także i w Anglii 

Spadek kursu akcji o ok. 9% w ciągu 
kwartału 

1890 Tak zwany „kryzys firmy braci Baring” (przeinwestowanie  
w kolej w Argentynie) 

Bd. 

1900 Spadek kursów akcji w 1899 r. doprowadził do kryzysu w 1900 r. 
Rynki załamały się po zabójstwie prezydenta USA Williama Mc 
Kinleya we wrześniu 1901 r. Na złą sytuację gospodarczą wpływ 

miała również ciężka susza latem tego samego roku 

Spadek notowań giełdy 
amerykańskiej o blisko 45%. 

1907 Kolejny kryzys na rynku giełdowym spowodowany spekulacjami. 
Nerwowa reakcja była efektem zapowiedzi prezydenta Theodora 

Roosevelta, że rozprawi się on z monopolami, które opanowały różne 
sektory gospodarki, m.in. kolej 

Spadek notowań amerykańskiej 
giełdy o ok. 48% w ciągu dwóch lat. 

1913 Kryzys giełdowy wywołany przez rozpoczęcie działań zbrojnych na 
Bałkanach 

Spadek notowań (DJIA) o ok. 25% w 
ciągu jednego dnia 

1920 Kryzys spekulacyjny z 1919 r. i 1920 r. w Stanach Zjednoczonych.  
Amerykańska giełda bardzo nerwowo zareagowała na obawy,  
że nowo powstała branża motoryzacyjna jest przeszacowana, 

 a nasycenie rynku samochodami osiągnęło  
już maksymalny poziom 

Spadek notowań amerykańskiej 
giełdy o blisko 46% w ciągu dwóch 

lat. 

1929-1933 Wielki Kryzys po spekulacjach na giełdach, zakończonych 
spektakularnym spadkiem notowań na giełdzie na Wall Street  

w październiku 1929 r.  Kryzys rozpoczął się tzw. czarnym 
czwartkiem, 24 października 1929 r., który przyniósł paniczną 

wyprzedaż akcji na nowojorskiej giełdzie Wcześniej na giełdzie 
narastała bańka spekulacyjna. Wzrost cen akcji podniósł wartość 
aktywów wielu inwestorów. Banki udzieliły kredytów pod zastaw 
przeszacowanych akcji, a za środki z nowych pożyczek inwestorzy 
kupowali kolejne akcje. Wiele firm, których akcje notowały spore 

wzrosty, w rzeczywistości było wartych zdecydowanie mniej.  
W czarny czwartek rozpoczęła się wyprzedaż akcji i wkrótce przybrała 

ona paniczne rozmiary. Wartość większości udziałów spadła 
praktycznie do zera. Giełdowy krach pociągnął za sobą łańcuch 

bankructw i wzrost bezrobocia, które według szacunków sięgnęło w 
USA 1/3 siły roboczej. 

Spadek notowań giełdowych 
w październiku 1929 – DJIA z 380 
do 220 pkt.; w ciągu czterech lat 
kryzysu spadek notowań o 89%; 
Spadek produkcji przemysłowej 
w USA o blisko 45% (ok. 33% 

w Europie) 

1937-1938 Przyczyną spadków była recesja gospodarcza i obawy o to, czy 
zaproponowany przez prezydenta Franklina D. Rooosevelta tzw. New 

Deal czyli Nowy Ład Gospodarczy - pakiet reform społeczno-
ekonomicznych opartych w dużej mierze na wierze w interwencjonizm 

państwowy - przyczyni się do poprawienia koniunktury i 
zniwelowania skutków Wielkiego Kryzysu 

Spadek notowań giełdowych na Wall 
Street o 49%. 
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1973-1976 Kryzys energetyczno-naftowy wywołał głęboki spadek PKB 
gospodarki światowej, dotykając głównie kraje wysoko 
uprzemysłowione, silnie uzależnione od cen surowców 

energetycznych 

Spadek PKB w skali świata o blisko 
5,2%; notowania londyńskiej giełdy 

wykazały w ciągu 2 lat spadek o 76%

1987 Ogólnoświatowy krach na giełdzie (głównie w Stanach 
Zjednoczonych), który nie przerodził się w recesję dzięki szczególnie 

odpowiedzialnej polityce antykryzysowej Systemu Rezerwy 
Federalnej. 

Gwałtowny spadek DJIA o 22% 
(czarny poniedziałek); spadek innych 

indeksów giełdowych  na całym 
świecie: do końca października 

giełda w Hongkongu spadła o 45,8%, 
w Australii o 41,8%, w Hiszpanii 

o 31%, Wielkiej Brytanii o 26,4%, 
w USA o 22,7% i w Kanadzie 

22,5%. 
1990-1991 Krach giełdowy, który zapoczątkował dekadę słabego rozwoju 

gospodarczego w Japonii po spekulacji cenami akcji nieruchomości. 
Na giełdzie tokijskiej w drugiej połowie lat 80. japoński rynek 

giełdowy powoli, ale systematycznie tracił na wartości przez 13 lat. 
Doszło wtedy do pęknięcia bańki spekulacyjnej m.in. w sektorze 

nieruchomości i pojawienia się deflacji. 

Spadek tempa wzrostu PKB z 6% 
rocznie w latach 80. do 0%  

po 1990 r. 

1994-1995 Meksykański kryzys zadłużeniowy Spadek PKB Meksyku o 6% w ciągu 
jednego roku 

1997- 
1998 

Kryzys azjatycki - gwałtowny spadek kondycji finansowej krajów Azji 
Płd.-Wsch. oraz pogorszenie sytuacji na giełdach azjatyckich były 
efektem masowej ucieczki inwestorów z azjatyckich przegrzanych 

parkietów 

Spadek PKB krajów Azji Płd.-Wsch. 
o blisko 4,8% w ciągu jednego roku; 
spadek notowań giełdowych (np. na 

giełdzie w Hongkongu o 64% w 
ciągu dwóch lat kryzysu). 

1998 Rosyjski kryzys zadłużeniowy Spadek PKB Rosji o 6,5% w ciągu 
jednego roku 

1999 Brazylijski kryzys zadłużeniowy Spadek PKB Brazylii o 2% w ciągu 
jednego roku 

2000-2001 Kryzys finansowy w Argentynie i w Turcji  

2001-2002 Kolejna recesja na światowych rynkach po wzroście ceny ropy oraz 
zakończonym krachu giełdowym. Indeks spółek technologicznych 

spadł po tym, jak pękła bańka przeszacowanych spółek internetowych, 
tzw. dot-comów. W latach 1995-2001 na fali euforii giełdowej 

inwestorzy wywindowali do bardzo wysokich poziomów kursy akcji 
spółek działających w internecie. W tzw. dot-comy inwestowały 

fundusze typu venture capital.  
Na początku 2000 r. część inwestorów straciła wiarę w internetowy 

biznes. Akcje niektórych spółek gwałtownie spadły. Zaczęła się 
paniczna wyprzedaż, która pogłębiła straty 

W okresie 2000-2002 wartość US 
NASDAQ spadł o 82%; PKB 

2007-2010 Światowy kryzys finansowy, spowodowany spekulacjami na rynku 
nieruchomości oraz niewystarczającymi regulacjami związanymi z 
udzielaniem kredytu pod nieruchomości (tzw. subprime), a także 

nadmiernie poluzowaną polityką pieniężną w USA po poprzednim 
kryzysie (dot-comów). 

Spadek światowego PKB o 0,8%. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Piech, Pęknięcie „bańki internetowej” w 2000 r. oraz inne 
czynniki i ich wpływ na polską gospodarkę (w:) K. Piech, S. Pangsy-Kania (red.), Diagnozowanie koniunktury 
gospodarczej w Polsce, Elipsa, Warszawa 2003, s. 158-159; M. Otte, Kiedy nadchodzi kryzys, Wydawnictwo 
Studio Emka, Warszawa 2009, s. 30 i dalsze.  

W badaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dotyczących 16 rozwiniętych krajów, 
wykazano, że średni spadek PKB w fazach od szczytu do dna cyklu jest silnie zróżnicowany. I tak 
w latach 1881-1913 PKB analizowanych gospodarek spadł o 4,3 proc, a w pierwszej połowie XX 
wieku (uwzględniając efekt Wielkiego Kryzysu) aż o 8,1 proc. Po II wojnie światowej ekonomiści 
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zgodnie ogłosili deformację klasycznego cyklu koniunkturalnego, polegającą na spłaszczeniu 
amplitudy wahań koniunkturalnych. W istocie w badaniach MFW średni spadek PKB po 1950 r. (do 
końca wieku) oceniono na 2,3 proc.8  

Deformacja klasycznego cyklu koniunkturalnego po II wojnie światowej wynika również ze 
skrócenia faz degresywnych wzrostu gospodarczego. O ile w latach 1870-1940 fazy spadku 
koniunktury (recesji) obejmowały około 40 proc. tego okresu, o tyle w latach 1982-2010 fazy 
dekoniunktury obejmują tylko około 11 proc. okresu.9 Nie oznacza to bynajmniej, że gospodarka 
globalna jest współcześnie wolna od wpływu wahań koniunkturalnych. Wydarzenia z ostatnich lat, 
obejmujących okres globalnego kryzysu finansowego stanowią niekwestionowany dowód na to, że 
cykl koniunkturalny nadal działa.  

Ogólnoświatowy kryzys systemu finansowego i bankowego rozpoczął się w 2007 r. od zapaści rynku 
pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na trwający 
w tamtych latach boom na rynku nieruchomości, pożyczki te udzielane były przez banki osobom 
o ograniczonych zdolnościach kredytowych (tzw. NINJA – No Income, No Job, No Assets). Tak 
doszło do powstania rynku subprime loans10, będącego narzędziem wieloletniej polityki USA, 
mającym umożliwić zakup własnej nieruchomości uboższym obywatelom. Ekspansja nazbyt 
ryzykownej akcji kredytowej, sprzedaż na ogromną skalę złych kredytów na rynku wtórnym 
(sekurytyzacja), trudność wyceny mało przejrzystych pochodnych kredytowych, a także brak 
należytej staranności ze strony agencji ratingowych oraz wystarczającego nadzoru ze strony organów 
kontrolnych doprowadziły w konsekwencji do kryzysu o zasięgu światowym.11 

Za symboliczny moment rozpoczęcia światowego kryzysu uznaje się datę 15 września 2008 - upadek 
banku Lehman Brothers, jednego z największych i najbardziej renomowanych banków 
inwestycyjnych świata. Wydarzenie to uświadomiło uczestnikom rynku, iż straty instytucji 
finansowych związane z załamaniem się cen na rynkach nieruchomości idą w biliony dolarów, 
grożąc upadkiem wielu globalnych instytucji. Następstwem tego była utrata zaufania między 
uczestnikami rynku, prowadząca do niemal całkowitego paraliżu rynku międzybankowego.12  

Źródła kryzysu systemu finansowego z 2008 r. tkwią jednak w znacznie wcześniejszej polityce 
pieniężnej w USA.  Już w latach 90. prezydent USA Bill Clinton naciskał na możliwość rozszerzenia 
grupy kredytobiorców hipotecznych o osoby mniej zarabiające. Gwarantem tego rodzaju kredytów 
miały być dwie niebankowe instytucje typu GSE - Fannie Mae oraz Freddie Mac. Za czasów 
kolejnego prezydenta, Georga W. Busha, liberalizacji uległy przepisy dotyczące ochrony przed 
nadmiernym ryzykiem banków i towarzystw ubezpieczeniowych, co skutkować miało falą nowych 
kredytów prowadzących do ożywienia gospodarki. Za dalszy rozwój wypadków odpowiada FED 
kierowany przez Alana Greenspana. W 2001 r., po dramatycznym spadku cen akcji wywołanych 
pęknięciem tzw. internetowej bańki spekulacyjnej, instytucja ta podjęła decyzję o znacznym 
obniżeniu stóp procentowych. Spadek atrakcyjności lokat bankowych doprowadził do powszechnego 

                                                      
8 World Economic Outlook Reports, http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28 (22.04.2011). 
9 A. Maddison, Monitoring the World Economy …op.cit., s. 112 i dalsze.	
10Subprime Loans – kredyty i pożyczki (głównie hipoteczne), których oprocentowanie jest wyższe niż przy 
standardowym kredycie. Specyfika tych instrumentów polega na tym, że są one udzielane kredytobiorcom  
o niskiej wiarygodności kredytowej lub / i wykazującym złą "historię kredytową" (brak zdolności kredytowej, 
niespłacanie kredytów  w regulaminowym terminie). 
11 A. Sowiński, D. Pilich, Geneza kryzysu w pigułce, FMC Management, http://fmcm.blog.onet.pl/ 
(11.11.2013).    
12 J. Socha, W. Orłowski, Rok kryzysu. Co dalej?, PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.com/ 
(14.01.2014).   



17 
 

inwestowania w nieruchomości, a w konsekwencji wzrostu ich cen. Jednocześnie niskie stopy 
procentowe sprzyjały zaciąganiu kredytów hipotecznych. Popularne - także wśród osób 
o najniższych dochodach - stało się zarabianie na nieruchomościach za pomocą kredytu. Zwrot 
z nieruchomości wynosił od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Wobec symptomów przegrzania 
gospodarki, po dwóch latach luzowania polityki pieniężnej, FED zaczął podnosić stopy procentowe. 
Podniesienie stóp do poziomu 5 proc. spowodowało znaczne zwiększenie obciążeń odsetkowych, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu atrakcyjności lokowania kapitału w nieruchomości. W efekcie 
doszło do gwałtownego i niepohamowanego spadku cen na rynku nieruchomości, któremu 
towarzyszyło poważne pogorszenie sytuacji płatniczej inwestorów indywidualnych 
i instytucjonalnych.  

Zapaść w sferze gospodarki realnej po 2008 r. i obniżenie tempa wzrostu gospodarki światowej do 
poziomu -0,8 proc. w 2009 r. były tylko pochodną kryzysu sfery finansowej. Eksperci gospodarczy 
wskazują na kilka głównych kanałów wpływu kryzysu finansowego na światowy wzrost 
gospodarczy i sektor przedsiębiorstw. Spadki na giełdach i spadek cen nieruchomości gwałtownie 
zmniejszyły wycenę majątku posiadanego przez gospodarstwa domowe, zwłaszcza w krajach 
najwyżej rozwiniętych, co miało wpływ na poważne ograniczenie wydatków konsumenckich. Kryzys 
finansowy utrudnił dostęp do kredytu dla przedsiębiorstw (zarówno inwestycyjnego, jak 
i obrotowego) i podwyższył jego cenę, co w pierwszej kolejności wpłynęło negatywnie na duże 
firmy, korzystające z tego typu instrumentów. Spadek cen nieruchomości spowodował załamanie 
aktywności sektora budownictwa, tym silniejsze, im większy był wcześniej boom mieszkaniowy. 
Spadek zakupów konsumenckich i utrudniony dostęp do kredytu spowodował obniżenie wydatków 
inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wszystkie te zjawiska spowodowały z kolei wzrost bezrobocia, 
przyczyniając się do dalszego pogorszenia nastrojów konsumenckich i ograniczenia zakupów. Nic 
dziwnego, że reakcja amerykańskich giełd była wręcz histeryczna i spowodowała „przecenę” 
amerykańskich spółek. Indeks Dow Jones zanotował w I połowie 2009 r. rekordowy spadek – 
z poziomu ok. 13 600 pkt. we wrześniu 2007 r. do poziomu ok. 4200 pkt. 30 maja 2009 r. (zob. 
Rys. 1.5).13  

 
Rys. 1.5. Notowania Dow Jones Industrial Avarege - 2007-2010. 
Źródło: Index Performance, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/ (17.03.2011). 

                                                      
13 W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach 
kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 24.   
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Kryzys systemu finansowego USA szybko transmitował negatywne tendencje do krajów 
europejskich. Kraje takie jak Wielka Brytania, Irlandia i Hiszpania, podobnie jak Stany Zjednoczone, 
musiały się zmierzyć z problemem przeinwestowania w budownictwie, głównie mieszkaniowym. 
Recesja rozprzestrzeniła się także na rynki wschodzące. Spadające zakupy konsumentów w krajach 
najzamożniejszych oraz związane z tym zmniejszające się nakłady inwestycyjne firm zaowocowały 
znacznym spadkiem importu i inwestycji zagranicznych dokonywanych w krajach rozwijających się. 
Gwałtowny spadek zaufania na rynkach finansowych zaowocował ponadto odcięciem tych krajów od 
prywatnego kapitału. W efekcie całe kraje zostały zagrożone bankructwem, przed którym ratować 
musiały je awaryjnymi pożyczkami instytucje międzynarodowe. 

Kryzys 2007 r. po raz kolejny udowodnił istnienie zjawiska synchronizacji koniunktury 
w gospodarce światowej. Współcześnie fakt ten już nikogo nie dziwi, a nawet jest uznawany za 
pewnik. Jeden ze współczesnych ekspertów i badaczy koniunktury – M. Otte - już w 2001 r. 
spodziewał się poważnej katastrofy gospodarczej, która miała jego zdaniem objąć cały świat: 

 „(…)  Istnieje  duże  niebezpieczeństwo,  że  będzie  równie  źle,  jeśli  nie  gorzej  niż 

w 1929 r. Także tym razem światowy kryzys gospodarczy będzie miał początek w 

USA. Gdy gospodarka amerykańska poważnie cierpi, to Europa, Japonia  i Chiny w 

ich obecnej postaci nie mają niczego, co mogłyby temu przeciwstawić. Przeciwnie, 

zostaną one „zainfekowane” – tak jak w 1929”.14 

Zła koniunktura rynku amerykańskiego zainfekowała inne rynki, w tym głównie gospodarki 
europejskie. Prognozy Komisji Europejskiej na 2009 r. były pesymistyczne i zakładały skurczenie się 
gospodarki Unii Europejskiej o 1,8 proc., lawinowy wzrost zadłużenia krajów oraz likwidację 3,5 
mln miejsc pracy. Zdaniem Komisji, jedynym źródłem wzrostu w Europie miały być inwestycje 
rządowe, choć niewystarczające, by zniwelować spadek wydatków firm i gospodarstw domowych, 
którym coraz trudniej było o bankowe kredyty. Sfinansowanie wzrostu wydatków publicznych 
spowodować miało jednak znaczny wzrost długu, zwiększając tym samym odsetki płacone od 
emitowanych obligacji. Pakiety stymulacyjne przyjmowane przez poszczególne kraje liczone były 
w dziesiątkach miliardów euro, straty banków z tytułu zbyt ryzykownych inwestycji przekroczyły 
bilion dolarów, w niespotykanym tempie rosła też liczba bezrobotnych.  W 2010 r. kraje strefy euro 
musiały pożyczyć z rynków finansowych rekordową sumę 2,05 bln euro, by pokryć deficyt 
budżetowy i zrefinansować dotychczasowe zadłużenie. Według ekonomistów Agencji Ratingowej 
Fitch w 2010 r. w ośmiu krajach strefy euro wskaźnik potrzeb pożyczkowych brutto do PKB danego 
kraju był wyższy niż 20 proc. (przy jeszcze wyższych wskaźnikach dla USA i Japonii). Dwa kraje - 
Grecja oraz Irlandia - nie były w stanie same po rozsądnej cenie zrefinansować swojego zadłużenia i 
pokryć ogromnego deficytu budżetowego, dlatego też zmuszone zostały skorzystać z pomocy 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz innych krajów strefy euro. Do grupy najbardziej 
zagrożonych bankructwem krajów dołączyły Portugalia i Hiszpania, tworząc obszar strefy euro 
o krytycznie złej sytuacji płatniczej, zwany PIGS (Portugal, Ireland, Grece, Spain). Kraje te wpadły 
w poważną pułapkę zadłużenia – dług publiczny w gospodarkach PIGS kształtował się na poziomie 
ponad 100 proc. PKB. Sytuację zadłużeniową pogorszyły nowe akcje pożyczkowe i pomocowe. 
W 2010 r. kraje te korzystały nie tylko ze wsparcia MFW, ale również ze specjalnych programów 
finansowych Unii Europejskiej. Szacuje się, że w okresie 2008-2011 (I połowa) kraje PIGS zostały 
zasilone z zewnątrz (głównie MFW oraz KE) na łączną kwotę ponad 540 mld euro.  

                                                      
14M. Otte, Kiedy nadchodzi… op.cit, s. 38. 
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Efektem pogarszających się budżetów i bilansów płatniczych krajów strefy euro był ujawniony 
w 2009 r. krytyczny spadek produkcji sprzedanej oraz PKB. Przeciętny spadek PKB w 2009 r. 
w całej Unii Europejskiej wyniósł blisko 4,5 proc., podczas gdy w krajach PIGS średni ubytek PKB 
sięgnął nawet ponad 7 proc. (zob. Rys. 1.6).  

Po przełomowym 2009 r., w którym bezdyskusyjnie odnotowano rodzaj depresji gospodarczej, 
kolejny rok przyniósł nieznaczną poprawę głównych parametrów makroekonomicznych zarówno 
w gospodarce USA, jak i w Europie. W całym 2010 r. amerykańska gospodarka rozwijała się 
w tempie 2,9 proc., najszybciej od pięciu lat, po spadku PKB w 2009 r. o 2,6 proc. Zyski spółek 
wzrosły o 29 proc., najbardziej od 1948 r. Na początku 2011 r. indeks Dow Jones po raz pierwszy od 
wybuchu kryzysu finansowego przekroczył psychologiczny próg 12 000 pkt. Podtrzymanie 
koniunktury gospodarczej i doprowadzenie do zmniejszenia bezrobocia odbywa się jednak poprzez 
dodruk miliardów dolarów przez FED, co powoduje ogromną nadpłynność na światowych rynkach 
finansowych zarówno akcji, jak i surowców.15 

 
Rys. 1.6. Dynamika PKB w proc. w krajach UE, strefy euro i krajów grupy PIGS w okresie  
2007-2010. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

Od początku 2011r. do początku 2014 r. notuje się wyraźne sygnały wyjścia z recesji. Z oporami, ale 
wyraźnie wraca fala ożywienia gospodarczego, jednak wzrost gospodarczy rozkłada się bardzo 
nierównomiernie: USA i Niemcy rosną w tempie zbliżonym do ich potencjalnych dynamik PKB, 
Chiny i wybrane kraje z rynków wschodzących weszły już w fazę kontrolowanego chłodzenia 
koniunktury, a kraje peryferyjne Europy określane jako PIGS nadal znajdują się na skraju recesji 
i w głębokim kryzysie zadłużeniowym.  

                                                      
15T. Prusek, Dow Jones na rekord, Gazeta Wyborcza, 27.01.2011.   
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1.2. Cykl	koniunkturalny	w	teorii	ekonomii	

Pojęcie koniunktury gospodarczej jako wieloznaczne jest używane w literaturze ekonomicznej 
w różnych kontekstach. Nie wdając się w dyskusję teleologiczną, w niniejszym opracowaniu 
proponujemy rozumienie pojęcia „koniunktura” bazujące na następujących znaczeniach:16 

 Koniunktura jako synonim faktycznej sytuacji (kondycji) ekonomicznej danego kraju, regionu;  

 Koniunktura jako stan aktywności gospodarczej charakteryzowany poprzez całokształt 
zmieniających się w czasie wskaźników życia gospodarczego; 

 Koniunktura jako oznaczenie trendów podstawowych wielkości makroekonomicznych, takich 
jak: PKB, produkcja przemysłowa, zatrudnienie, ceny, bezrobocie, wskaźniki branżowe, 
wskaźniki giełdowe; 

 Koniunktura jako systemowa (bazująca na określonych miarach) ocena całokształtu zjawisk 
gospodarczych.  

Koniunktura gospodarcza nie jest stanem stabilnym czy stałym. Ex definitione koniunktura ma 
związek z permanentnymi wahaniami aktywności gospodarczej, wyrażającymi się w ekspansji lub 
kurczeniu się tej aktywności wokół określonej linii trendu. Wahania te mają charakter cykliczny, tzn. 
powtarzają się z pewną regularnością według podobnego schematu przebiegu. Nie są jednak 

identyczne  „wszystkie cykle pochodzą z tej samej rodziny, ale nie ma wśród nich bliźniąt” pisał 
w 1913 r. A.C. Pigou.17 

Współczesna definicja pojęcia „cykl koniunkturalny” pochodzi od dwóch amerykańskich badaczy 
A.F. Burns’a oraz W.C. Mitchella18. W ich koncepcji cykle koniunkturalne są rodzajem wahań 
występujących w agregatach przedstawiających działalność gospodarczą narodów, organizujących 
swą produkcję przeważnie w przedsiębiorstwach. Cykle te składają się z okresów ekspansji, 
występujących w tym samym czasie w wielu działaniach gospodarczych, następujących po nich 
kryzysach, zastojach lub ożywieniach, które łączy się z fazą ekspansji następnego cyklu. 

Początki analizy fluktuacji gospodarki datuje się na lata 18101820. Były to czasy panowania 
i rozkwitu zasad ekonomii klasycznej (liberalnej) opartej na założeniu, że mechanizm rynkowy ma 
w sobie zdolność do równoważenia gospodarki i jako taki zapewnia sprawność i stabilny rozwój 
gospodarczy. Poglądy te definitywnie przesądzały o zanegowaniu istnienia cykli koniunkturalnych 
jako powszechnego czy istotnego dla ekonomii zjawiska. Jeden z czołowych przedstawicieli 
klasycznej szkoły ekonomii J.B. Say dowodził, że ewentualna nadprodukcja jako taka nie mogła 
zaistnieć w gospodarce. W tej nadbudowie naukowej fluktuacje gospodarcze zostały jednoznacznie 
zakwalifikowane do zjawisk całkowicie przypadkowych. Tezy, którymi starano się lepiej wyjaśnić 
występujące jednak w rzeczywistości wahania aktywności gospodarczej, powstały nieco później.19 

Najstarsze opisy cykliczności wzrostu gospodarczego i zmienności koniunktury gospodarczej 
w czasie pochodzą z drugiej połowy XIX wieku. W historii myśli ekonomicznej za ojca nauki 
o koniunkturze gospodarczej uznaje się francuskiego ekonomistę C. Juglara, który w 1860 r. 

                                                      
16 Znaczenia pojęcia koniunktura na podstawie: K. Cowling, Prosperity, Depression and Modern Capitalism, 
Kyklos, Vol. 59, Aug.2006.; Koniunktura gospodarcza, …op.cit, s. 33;  D. Sokołow, Koniunktura 
gospodarcza, PWE, Warszawa 1970, s. 15 i dalsze.  
17 A.C.  Pigou, Industrial fluctuations, Cambridge Univeristy 1913.  
18 A. F. Burns, W. C. Mitchell, Measuring Business Cycles, Studies in Business Cycles NBER, New York 1946 
nr 2 s.5. 
19 Szerzej: K. Marczak, K. Piech,  Cykle koniunkturalne: ujęcie historyczne i przegląd głównych teorii, 
http://www.ue.katowice.pl/images/user/File/katedra_ekonomii/Piech.pdf (12.07.2011).  



21 
 

opublikował książkę Les crises commercial es et leur retor periodique en France, en Angleterre at 
aux Etats-Units (Kryzysy handlowe i ich nawrót periodyczny we Francji, Anglii i Stanach 
Zjednoczonych).20  Juglar jako pierwszy wskazał na periodyczny charakter kryzysów handlowych 
w obrotach między największymi w XIX wieku gospodarkami. Lata 1870-1930 były okresem 
prawdziwej prosperity dla rozwoju problematyki cykli koniunkturalnych. Powstało wtedy dużo 
badań empirycznych, na tle których Juglar bronił tezy, że egzogeniczne przyczyny fluktuacji 
gospodarki nie są jedynymi, a nawet nie są najważniejszymi z czynników kryzysogennych.21 Według 
Juglara cykliczność i zmienność aktywności gospodarczej to cechy endogeniczne i niemożliwe do 
wyregulowania. 

Koncepcja Juglara pojmowania wahań koniunkturalnych stała się podwaliną dla klasyfikacji cykli 
koniunkturalnych. Wahania koniunkturalne można próbować klasyfikować, przyjmując określone 
kryteria. Pierwsze kryterium, które wydaje się naturalne, to klasyfikacja cykli  uwzględniająca czas 
trwania cyklu i jego amplitudę wahań oraz zasięg ich oddziaływania. 

Przyjmując to kryterium, można wyróżnić następujące rodzaje wahań cyklicznych:22 

 cykle Juglera (cykle klasyczne, niekiedy określane w literaturze przedmiotu jako cykle 
większe), 

 cykle Kitchina (określane mianem mniejszych), 

 cykle Kondratiewa (cykle długie). 

Cykle koniunkturalne typu Juglera to cykle klasyczne (główne), występujące z dość dużą 
regularnością do  II wojny światowej. Morfologia cyklu klasycznego, obejmująca jego podstawowe 
charakterystyki, tj.: czas trwania, fazy, punkty zwrotne oraz amplitudę odstępstw od hipotetycznej 

linii trendu, wskazuje na to, że klasyczny cykl koniunkturalny to 610-letni przebieg aktywności 
gospodarczej (przeciętny okres trwania cyklu koniunkturalnego do połowy XX wieku wyniósł 8 lat), 
w którym daje się wyróżnić okres ekspansji i okres kryzysowy. Na okres ekspansji składają się dwie 
charakterystyczne fazy: faza ożywienia i faza rozkwitu, podczas gdy okres kryzysowy tworzą faza 
kryzysu i faza depresji (zob. rys. 1.7). 

 

 

 

 
  
 
 
 
Rys. 1.7. Schemat przebiegu klasycznego cyklu koniunkturalnego.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Koniunktura gospodarcza, red. Z. Kowalczyk, PWE, Warszawa 
1982, s. 53. 

W literaturze ekonomicznej istnieje wiele różnych charakterystyk i terminów opisujących istotę 
klasycznego cyklu koniunkturalnego. Zróżnicowanie nazw poszczególnych faz cyklu, jak również 

                                                      
20 Koniunktura gospodarcza, red. Z. Kowalczyk, PWE, Warszawa 1982, s. 34-35. 
21 K. Marczak, K. Piech,  Cykle koniunkturalne …op.cit., s. 3. 
22 Koniunktura gospodarcza, red. Z. Kowalczyk… op.cit., s. 46-52. 
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istotne trudności w ostrym podziale na fazy cyklu, nie odbierają temu podejściu znaczących walorów 
poznawczych. 

Zgodnie z teorią klasycznego cyklu koniunkturalnego, kryzys jest gwałtownym załamaniem 
gospodarczym, wynikającym z pojawienia się dysproporcji między globalną podażą a globalnym 
popytem. Fazą depresji w tym cyklu jest dno kryzysu, charakteryzujące się ograniczeniem podaży 
i towarzyszącym temu spadkiem cen. Etapem wyjścia z kryzysu jest faza ożywienia, w której 
ponownie następuje wzrost produkcji i odnowienie aparatu produkcyjnego poprzez wzrost 
inwestycji. Faza ożywienia przechodzi w fazę rozkwitu w efekcie dalszego dynamicznego wzrostu 
produkcji i zatrudnienia, co jest możliwe dzięki intensywnym inwestycjom z fazy ożywienia. W fazie 
rozkwitu rozmiary globalnej podaży osiągają rozmiary wyższe od podaży sprzed okresu 
kryzysowego. Istotną cechą morfologiczną klasycznego cyklu koniunkturalnego jest znaczna 
amplituda wahań głównych mierników ekonomicznych, takich jak: wartość produkcji przemysłowej, 
poziom cen (inflacja/deflacja), zatrudnienie, produkt krajowy brutto, inwestycje itp.  

Wielu słynnych ekonomistów i badaczy koniunktury gospodarki światowej (np. Cassel, Mitchell, 
Schumpeter, Hansen) potwierdziło występowanie typowego cyklu klasycznego (cyklu Juglera) 
w gospodarce światowej w latach 1815-1915, a polski ekonomista S. Borowicz dokonał analizy 
wyników wielu badań empirycznych koniunktury i wyróżnił w tym okresie 12 pełnych cykli 
Juglera.23 

W literaturze przedmiotu wielokrotnie analizowane były przesłanki występowania  klasycznych cykli 
koniunkturalnych typu Juglera. Badacze najczęściej wymieniają następujące przyczyny pojawiania 
się wahań koniunkturalnych w schemacie Juglera:24 

 Przyczyny rzeczowe rozumiane jako zmiana w obecnych warunkach gospodarowania 
(wykorzystanie nowych metod produkcji, zmiany w popycie na określone produkty); 

 Przyczyny psychologiczne, które powstają w wyniku zmian poglądów ludzi na obecne 
i przyszłe warunki gospodarcze; 

 Przyczyny pieniężne – wynikające ze zmian globalnej podaży pieniądza. Formą ich 
przejawiania są zmiany efektywnego popytu lub zmiany stóp procentowych; 

 Przyczyny związane ze zmianami w wydatkowaniu pieniędzy, a więc w oszczędzaniu oraz 
inwestowaniu – związane są z reinwestowaniem mnożnika inwestycyjnego. 

Alternatywną koncepcją teoretyczną, stanowiącą w pewnym kontekście antytezę modelu Juglera, jest 
podejście J. Kitchina, który wyróżnia tzw. cykle mniejsze. Zgodnie z tą teorią, cykle Kitchina to 
wahania aktywności gospodarczej o mniejszej sile i skali oddziaływania, ale charakteryzujące się 
większą częstotliwością występowania. Długość trwania tego cyklu wynosi około 40 miesięcy. Do 
takich wniosków doszedł w 1923 r. J. Kitchin po analizie wskaźników ekonomicznych gospodarki 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Doniesienia Kitchina potwierdził także A. H. Hansen, 
który stwierdził, że między dwoma głównymi kryzysami, zgodnymi z cyklem Juglera, występują 
znacznie słabsze i krótsze fale ekspansji i kontrakcji.25 Według tych autorów przyczynami 
występowania cyklów Kitchinga były zmiany zapasów i zmiany w kapitale obrotowym podmiotów 
gospodarczych. 

                                                      
23S. Borowicz, Wahania cykliczne w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.  
24 Por. Koniunktura gospodarcza, red. Z. Kowalczyk… op.cit., s. 46-52. 
25A. H. Hansen, Fiscal Policy and Business Cycles. Norton & Co. Inc, New York 1941 s. 17-18. 
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Nie lekceważąc walorów naukowych i poznawczych koncepcji Kitchinga, warto zwrócić uwagę na 
to, że w zasadzie nigdy nie udowodniono ostatecznie związku przyczynowo-skutkowego między 
cyklami Juglera i Kitchinga.  

Wielką popularnością w teorii ekonomii i historii myśli ekonomicznej cieszy się trzecia koncepcja 
klasyfikacji cykli koniunkturalnych, nosząca nazwę cykli Kondratiewa. N. Kondratiew opublikował 
w 1928 roku pracę pt. Wielkie cykle koniunktury gospodarczej, w której ogłosił wyniki swoich badań 
dotyczących przebiegu wzrostu gospodarek Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów 
Zjednoczonych i na ich tle stwierdził istnienie długich fal w ich rozwoju. Cykl Kondratiewa, zwany 
także cyklem długim, oznacza pewne długookresowe, bo 50-60-letnie tendencje pojawiające się 
periodycznie w gospodarce światowej. W strukturze wskaźnika, który pozwolił wyodrębnić wahania 
o bardzo długiej amplitudzie, wchodziły takie dane, jak: kształtowanie się cen, płac, konsumpcji, 
produkcji węgla i wyrobów hutniczych, zużycie paliw mineralnych na jednego mieszkańca i obrotów 
handlu zagranicznego. Kondratiew przeanalizował kształtowanie się 25 szeregów czasowych i na 
podstawie tej analizy wyodrębnił 3 cykle o czasie trwania 50-60 lat, z których każdy ma dwie fazy, 
mianowicie fazę wzrostową i fazę spadkową. Prace Kondratiewa, a także innych ekonomistów (np. 
Schumpetera), pozwoliły na dokonanie periodyzacji cykli Kondratiewa w historii gospodarczej 
świata, zaczynając od końca XVIII wieku (zob. tab. 1.5). W tym kontekście aktualnie gospodarka 
światowa znajduje się w końcówce IV fali spadkowej.  

Tabela 1.5. Periodyzacja cykli Kondratiewa. 

Cykl Faza wzrostowa 
 

Faza spadkowa 
 

Początek Koniec Początek Koniec 
I fala 1780-1790 1810-1817 1810-1817 1944-1851 
II fala 1844-1855 1870-1875 1870-1875 1890-1899 
III fala 1891-1986 1814-1920 1914-1920 1939-1948 
IV fala 1949-1952 1967-1973 1973-1982 …… 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Mandel, Long Waves of Capitalist Development. A Marxist 
Interpretations, Verso, London - New York 1995 s. 127. 

W analizach długich fal rozwojowych cyklu Kondratiewa zaobserwowano, że przebieg tych fal 
dotyczących różnych gałęzi gospodarki wykazuje tendencję do pokrywania się z sobą. Badania te 
pozwoliły na postawienie hipotezy, iż długie fale rozwojowe cyklów Kondratiewa generuje kilka 
podstawowych przyczyn, do których zaliczyć można (zob. Rys. 1.8 i 9):26 

 Wprowadzenie znaczących innowacji technicznych i technologicznych; 

 Występowanie wojen (przygotowania do wojny oraz skutki jej wystąpienia); 

 Długofalowe zmiany podaży złota i innych surowców; 

 Zmiany w efektywności gospodarki rolnej. 

Naśladowcy Kondratiewa podają zwykle jeden wyizolowany czynnik sprawczy długich fal: Akerman 
– wojny, Simiand, Cassel – zjawiska monetarne, Schumpeter – innowacje.27 Należy podkreślić, iż 
teoria długich fal rozwojowych (teoria cyklu Kondratiewa) budziła i nadal budzi liczne kontrowersje. 
Niemniej jednak koncepcja fal Kondratiewa ma nadal niekwestionowane znaczenie dla analizy 
koniunktury światowej i znajduje uznanie licznych badaczy.  

                                                      
26Koniunktura gospodarcza, red. Z. Kowalczyk… op.cit., s. 48. 
27Ibidem, s. 49.  
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Rys. 1.8. Długie fale Kondratiewa w ujęciu historycznym. 
Źródło: A. Frost, R. Prechter, Teoria Fal Elliotta, WIGPress, Warszawa 1995, s. 161.  

 
Rys. 1.9. Cykle Kondratiewa i główne czynniki sprawcze. 
Źródło: miropress.wordpress.com (18.01.2014) 

Warto zwrócić uwagę, że zaprezentowana klasyfikacja cykli koniunkturalnych pochodzi z początku 
XX wieku i choć nadal stanowi fundament naukowy rozpoznawania cykliczności zdarzeń 
w gospodarce, to jednak współcześnie typowy cykl koniunkturalny ma postać zdeformowaną 
w stosunku do cyklu Juglera. W istocie schemat klasycznego cyklu koniunkturalnego przez wiele lat 
dominował w naukach o koniunkturze, dopiero kolejny okres rozwoju badań nad koniunkturą, który 
rozpoczął się po Wielkim Kryzysie lat 1929-1933 wraz z publikacją fundamentalnego dzieła 
J.M. Keynesa pt. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, dość istotnie zrewidował poglądy 
na przebieg wahań koniunkturalnych.  

Co do zasady teorie samego Keynesa i jego następców kwalifikuje się do endogenicznych teorii 
cyklu koniunkturalnego. Keynesizm bowiem bazuje na poglądach o niedoskonałościach rynku i jego 
niesprawności jako regulatora zdarzeń gospodarczych. W tym sensie Keynes twierdził, że kryzysy 
jako cecha endogeniczna gospodarki opartej na liberalnych zasadach rynkowych są nie do uniknięcia 
dopóty, dopóki państwo nie podejmie funkcji interwencyjnych. Doktryna Keynesa tym samym 
odrzuciła "prawa rynków" Saya i przekonanie o niezawodności wolnego rynku.  
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Okazało się jednak, że dostrajanie gospodarki metodami zaproponowanymi przez Keynesa nie tylko 
nie zapobiegło występowaniu takich negatywnych zjawisk jak inflacja i cykl koniunkturalny, ale 
wręcz spowodowało ich nasilenie. Już w 1958 r. odnotowano zjawiska, które były oczywistym 
zaprzeczeniem teorii Keynesa. W samym środku fazy recesji rosły ceny detaliczne, których ponowny 
wzrost zanotowano w czasie załamania w 1966 r. Gwałtowny wzrost inflacji w latach 1969-1971 
wywołał zamieszanie w szeregach establishmentu ekonomicznego i sprawił, że nawet keynesiści 
zaczęli dostrzegać poważne wady logiczne w modelu interwencyjnym Keynesa. W końcu lata 1973-
1974 przyniosły zjawisko tzw. stagflacji, czyli jednoczesnego występowania wysokiej inflacji 
i głębokiej recesji. W Keynesowskim obrazie świata stagflacja nie powinna w ogóle zaistnieć.28 

Efektem zastosowania w praktyce rekomendacji Keynesa i rewizji zasad polityki gospodarczej była 
potwierdzona empirycznie deformacja klasycznego cyklu koniunkturalnego. Dzięki interwencjom 
państwowym udało się nieznacznie ustabilizować przebieg wahań koniunkturalnych. W istocie 
analiza fluktuacji wzrostu gospodarczego po II wojnie światowej, w zasadzie do końca wieku, 
wyraźnie wskazuje na łagodniejszy przebieg cyklu koniunkturalnego. Deformacja cyklu oznaczała 
istotne zmiany w jego morfologii: po pierwsze - spłycenie amplitudy wahań, po drugie - skrócenie 
faz kryzysowych i po trzecie - skrócenie czasu trwania całego cyklu (ok. 3-4 lata). Deformacji uległa 
również klasyfikacja poszczególnych faz; w tym podejściu wyróżnia się często tylko dwie fazy - 
ożywienie i recesja, dla których punktami zwrotnymi są tzw. szczyt i dno cyklu (zob. Rys. 1.10 i 
tab. 1.6). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1.10. Schemat przebiegu zdeformowanego - współczesnego cyklu koniunkturalnego.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Koniunktura gospodarcza, …op.cit., s. 53. 

W praktyce analizy koniunktury najpoważniejsze trudności dotyczą precyzyjnego określenia 
punktów zwrotnych w czasie. W zasadzie nie można mówić o bardzo ostrych zwrotach (szczyt 
i dno), wszak zmiany te są zwykle rozłożone w czasie. Dlatego w koncepcji zdeformowanego cyklu 
koniunkturalnego najistotniejszym wydaje się prawidłowe zdefiniowanie pojęcia „recesja”. 
W praktyce analizy i polityki makroekonomicznej przyjmuje się, że recesja to spadek produkcji 
w gospodarce, trwający nieprzerwanie 6 miesięcy lub dłużej. Według amerykańskiego The National 
Bureau of Economic Research (NBER) recesja to znaczący spadek aktywności gospodarczej w skali 

                                                      
28M.N. Rothbard i inni, Jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy. Fijorr Publishing Company, 
Warszawa 2004, s. 82 i dalsze. 
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całej gospodarki, trwający dłużej niż kilka miesięcy, widoczny w produkcji przemysłowej, 
zatrudnieniu, realnych dochodach i hurtowym/detalicznym handlu.29  

Tabela 1.6. Różnice pomiędzy cyklem klasycznym a współczesnym 

Morfologia cyklu Cykl klasyczny Cykl zdeformowany - współczesny 

Struktura cyklu 
Cykl czterofazowy: 

Kryzys – depresja – ożywienie -
rozkwit 

Cykl dwufazowy: 
Ożywienie - recesja 

Cechy wahań koniunkturalnych Gwałtowne, ostre 
Łagodne, 

trudne do uchwycenia w czasie 

Czas trwania cyklu 6-10 lat (średnio 8 lat) 3,55 lat (średnio 40 miesięcy) 

Amplituda wahań głównych miar 
koniunktury 

wysoka niska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Cyrson, E. Jantoń-Drozdowska, Kompedium wiedzy 
o gospodarce, PWN, Poznań 2000. 

W innych podejściach recesja pojmowana jest jako względny spadek aktywności gospodarczej, czyli 
znaczące zmniejszenie tempa wzrostu (ale ciągle powyżej 0 proc.) lub spowolnienie tempa wzrostu 
poniżej trendu. W tym kontekście pojęcie „recesja” jest utożsamiane z pojęciem „dekoniunktura” 
i jako takie oznacza trwałe i utrwalające się osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego wraz z jego 
konsekwencjami w postaci spadku cen, spadku inwestycji, wzrostu bezrobocia itp.  

Koncepcja zdeformowanego cyklu koniunktury nadal znajduje swoje zastosowanie w praktyce 
gospodarczej. Zmianie ulegają tylko poglądy dotyczące głównych źródeł pojawiania się wahań 
koniunkturalnych.  

Chronologicznie rzecz biorąc, najwcześniejszą fazą krytyki teorii keynesowskiej był przedstawiciel 
tzw. szkoły austriackiej w ekonomii Friedrich von Hayek. Spór został zapoczątkowany w 1931 r. 
ukazaniem się recenzji książki Keynesa Treatise on Money, napisanej przez Hayeka. Recenzja ta 
rozgniewała stronników Keynesa, którzy odnieśli wrażenie, że Hayek błędnie zrozumiał i błędnie 
zinterpretował teorię ich mistrza. Po wymianie komentarzy i polemik oraz krótkich listów między 
autorami spór ucichł, a austriacką teorię cyklu koniunkturalnego przez 40 lat podtrzymywali przy 
życiu tylko Mises i Hayek oraz wąska grupa ich uczniów. Większość ekonomicznego świata nie 
przejmowała się jej losem, nie miała dla niej szacunku ani miejsca w podręcznikach. Zapewne nie 
przypadkiem odrodzenie teorii austriackiej miało miejsce w latach 70., kiedy stagflacja zachwiała 
paradygmatem keynesowskim i zdemaskowała słabości całej polityki keynesowskiej. Pierwsza od 
wielu lat konferencja ekonomistów szkoły austriackiej odbyła się w Royalton College w Vermont 
w 1974 r. W tym samym roku, ku zdumieniu świata ekonomistów, Hayek otrzymał Nagrodę Nobla.30 

Podstawą austriackiej teorii cykli koniunkturalnych jest pieniądz, którego zakłócenia odbijają się na 
sferze realnej („nie neutralność pieniądza”). Model Misesa-Hayeka opiera się na dysproporcji między 
podażą dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych w stosunku do popytu na nie. Dokładniej mówiąc, 
pieniądz zmienia względne ceny i strukturę czasową produkcji, w której następuje przemieszczanie 
wydatków konsumpcyjnych na rzecz inwestycyjnych. Ponieważ preferencje konsumentów co do 

                                                      
29A. F. Burns, The Business Cycle in a Changing World, NBER Book Series Studies in Business Cycles, NBER 
1969. 
30M.N. Rothbard i inni, Jak zrujnować gospodarkę…op.cit., s. 83-84. 
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przyszłości nie ulegają zmianie, powstaje luka, która prowadzi do kryzysu gospodarczego, a później 
– ponownie do równowagi (zob. Rys. 1.11).31 

Zgodnie z austriacką teorią cyklu koniunkturalnego każde wywołanie sztucznego boomu (np. 
utrzymywanie stóp procentowych na niskim poziomie przez dłuższy okres - vide polityka pieniężna 
FED z lat 2001-2003 lub „wpompowanie” do gospodarki dużej wartości funduszy z lat 2008-2009) 
musi zakończyć się załamaniem. Według Hayeka wzrost akcji kredytowej powoduje spadek stopy 
procentowej poniżej poziomu naturalnego. W obliczu polityki taniego pieniądza podmioty 
gospodarcze transferują zasoby z konsumpcji do inwestycji. Konsumenci nie mogą sobie pozwolić 
na poprzedni poziom konsumpcji, co niejako wymusza na nich dokonywanie oszczędności. 
Producenci otrzymują nowe zastrzyki kapitału w postaci kredytu. Będzie się to powtarzało, aż 
rynkowa stopa procentowa nie wzrośnie. Wcześniejsze inwestycje przestaną być zyskowne, co 
bezpośrednio skutkuje pojawieniem się recesji gospodarczej.  

 

Rys. 1.11. Model Missesa-Hayeka – austriacka teoria cyklu koniunkturalnego.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, K. Piech,  Koniunktura 
gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 20.  

Koncepcja Hayeka zakłada również, że im dłuższy jest okres boomu, tym bardziej dotkliwe będzie 
załamanie koniunktury i trudniejsze wyjście z niego. To dlatego zwolennicy szkoły austriackiej 
przekonują, że politykę antykryzysową należy prowadzić profilaktycznie jeszcze w okresie 
prosperity przy założeniu, że polityka pieniężna powinna być neutralna, tak by minimalizować 
wpływ zakłóceń pieniężnych.  

Również zdaniem drugiego sztandarowego wyznawcy teorii austriackiej (Ludwiga von Misesa) 
przyczyną kryzysów gospodarczych jest nadmierna ekspansja kredytowa.  

„(…) Nic nie może być jednak bardziej przekonującym dowodem teorii tłumaczącej 

cykl gospodarczy jako wywodzący się z interwencji na rzecz „łatwych pieniędzy” niż 

uporczywa odmowa porzucenia ekspansji kredytowej”.32  

                                                      
31K. Marczak, K. Piech,  Cykle koniunkturalne… op.cit., s. 5. 
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W ten sposób Mises przekonywał, że inflacja, jako skutek ekspansji pieniężnej, powinna być 
bezwzględnie eliminowana nawet za cenę wysokiego (choć przejściowo) bezrobocia, a polityka 
pobudzania konsumpcji w kryzysie uznana za szkodliwą. Tezy te znajdują swoich zwolenników do 
dzisiaj. M. Otte, niemiecki badacz natury kryzysów, tak krytykuje amerykańską politykę „taniego 
pieniądza” z ostatnich kilkunastu lat: 

 „(…) W czasie osiemnastoletniej ery Alana Greenspana rozwinęła się prawie ślepa 

wiara w możliwości sterowania rozwojem gospodarczym przez banki emisyjne. Na 

okres  urzędowania  „mistrza”  przypadło  przynajmniej  10  kryzysów,  z których 

pozornie wszystkie zostały szybko pokonane. Zdawało się to potwierdzać tezę,  że 

dłuższe  i  głębsze  zakłócenia  gospodarki  należą  ostatecznie  do  przeszłości.  Kraje 

uprzemysłowione  sperfekcjonizowały  management  kryzysowy.  Amerykański 

Federal Reserve Systems pod przewodnictwem swojego prezesa Greenspana jakoś 

to załatwi!”.33 

W ostatnim dwudziestoleciu XX wieku popularność zyskały teorie cyklu koniunkturalnego bazujące 
na tezie o przyczynowości zjawiska przeinwestowania, czyli w istocie swojej zgodne z założeniami 
szkoły austriackiej. Zgodnie z tym podejściem przesadne inwestycje, często lewarowane, czyli 
finansowane z kredytów, prowadzą do załamania koniunktury gospodarczej. Zjawisko to pod koniec 
poprzedniego wieku było często obserwowane w różnych sektorach (np. krach na japońskiej giełdzie 
z początku lat 90. XX wieku czy tzw. kryzys dot-comów z 2000 r.). Bezpośrednim objawem wahania 
koniunktury w teorii przeinwestowania jest dekoniunktura rynków kapitałowych, często wywołująca 
stan krachu na giełdach papierów wartościowych. W tym kontekście istotne jest także wskazanie 
znaczenia teorii nierównowagi inwestycji i finansowej niestabilności autorstwa H.P. Minsky’ego 
z 1982 r. Nie jest to teoria przeinwestowania w pełnym tego słowa znaczeniu, choć zawiera pewne 
jej elementy. Za bazę dla teorii Minsky’ego służy model Keynesa. Zgodnie z nią cykl ma charakter 
endogeniczny, co pozwala na wyjaśnienie logiki wielu procesów, w tym kryzysu z 1973 r. oraz 
kryzys powstały w wyniku „bańki internetowej” z przełomu wieków.  

Teoria Minsky’ego objaśnia, dlaczego po okresie recesji firmy przyjmują strategie konserwatywne 
w stosunku do finansowania przedsięwzięć. Natomiast wraz z poprawą koniunktury oraz wraz ze 
wzrostem liczby udanych przedsięwzięć (spada relatywne ryzyko podejmowanych decyzji) osoby 
decyzyjne w danych podmiotach gospodarczych są skłonne podjąć coraz większe ryzyko w celu 
zapewnienia sobie większych potencjalnych zysków z inwestycji. Pojawia się przekonanie, a nawet 
żal, że wcześniej byli zbyt konserwatywni (zob. Rys. 1.12).34 

Trend ten w przypadku rynków bankowych powoduje ekspansję rynków kredytowych. Wraz 
z eskalacją trendu pojawia się większa liczba pozabankowych pośredników finansowych lub 
dochodzi do wzrostu podaży pieniądza (zależy to od konstrukcji uwarunkowań instytucjonalnych). 
Kreuje się twór określony przez Minsky’ego mianem „the euphoric economy”35. Twór ten opiera się 
na wierze zarówno kredytobiorców, jak i kredytodawców co do powodzenia przedsięwzięć. Wzrasta 
poziom zadłużenia banków, spada płynność przedsiębiorstw. Efektem wtórnym jest wzrost stopy 
procentowej wysokopłynnych instrumentów finansowych. Spada poziom płynności finansowej 

                                                                                                                                                                    
32Szerzej: L. von Mises, Interwencjonizm, Wyd. Arcana, Kraków 2000, s. 75-77. 
33M. Otte, Kiedy nadchodzi …op.cit, s. 141.  
34J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, K. Piech,  Koniunktura gospodarcza…op.cit, s. 21.  
35H. Minsky, Can ‘it’ happen again? Essays on instability and finance, M. E. Skarpe, New York 1982, cyt. za: 
K. Marczak, K. Piech,  Cykle koniunkturalne …op.cit., s. 7. 
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banków (w rozumieniu stosunku zadłużenia do majątku banku). Ostatecznie banki stają się bardzo 
podatne na wydarzenia zewnętrzne oraz stają się szczególnie podatne na wszelkiego typu zjawiska o 
charakterze losowym.36 

 

Rys. 1.12. Model Minsky’ego - teoria nierównowagi inwestycji i finansowej niestabilności. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, K. Piech,  Koniunktura 
gospodarcza… op.cit, s. 21.  

Teorie przeinwestowania znajdują współcześnie coraz więcej akceptacji i w zasadzie najczytelniej 
wyjaśniają naturę ostatnich kryzysów (z XXI wieku). Warto zwrócić uwagę, że zarówno kryzys dot-
comów z 2000 r., jak i kryzys systemu finansowego w USA w 2007 r. rozpoczął się od krachu na 
giełdach papierów wartościowych i eskalował na gospodarkę realną. M. Otte tak opisuje to zjawisko:  

„(…) Pod nazwą krach  rozumiem największą z możliwych katastrofę w gospodarce 

światowej,  a  nie  tylko  pełzającą  chorobę,  jak  na  przykład  inflacja,  niedobory 

surowcowe  i  niedostateczny wzrost  produkcji w  latach  siedemdziesiątych. Dopóki 

z poszczególnych  baniek  uchodzi  powietrze,  ale  gospodarka  światowa  jako  całość 

rozwija się nadal, nie można mówić poważnie o krachu. Podczas krachu pęka wiele 

baniek albo jedna bardzo duża. Niszczenie majątku, które po tym następuje – nawet 

jeśli  początkowo  tylko  na  papierze  –  jest  tak  potężne,  że  poszczególni  uczestnicy 

życia gospodarczego ograniczają swoje plany konsumpcji i inwestycji. Skutkiem tego 

cierpi popyt w gospodarce. W tym diabelskim kręgu gospodarka kurczy się, ale przy 

tym nie uzdrawia”.37 

Oprócz teorii przeinwestowania współcześnie najważniejszymi teoriami wyjaśniającymi zjawisko 
fluktuacji gospodarki są: teoria monetarystyczna oraz teoria realnego cyklu koniunkturalnego. Warto 
także wspomnieć o innym z nowszych poglądów – przedstawiciela szkoły chicagowskiej Gary’ego 
Beckera. Marginalizuje on znaczenie cyklu koniunkturalnego. Twierdzi, iż fluktuacje gospodarcze 
mają małe znaczenie dla kreowania bogactwa narodu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest bardzo 
                                                      
36Ibidem, s. 7-8. 
37M. Otte, Kiedy nadchodzi …op.cit., s. 31.  
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mała elastyczność kapitału intelektualnego względem fluktuacji gospodarczej, przy czym kapitał 
intelektualny jest taktowany jako bardzo znaczące dobro (co najmniej kilkukrotnie przewyższające 
wartość PKB kraju).38  

Głównymi nurtami współczesnych podejść do analizy cyklu koniunkturalnego są jednak teorie 
monetarystyczna i realnego cyklu, które nie traktują recesji gospodarczej jako stanu nienaturalnego 
dla gospodarki i tym samym nie przeceniają jej roli dla wzrostu gospodarczego. Zgodnie z ich 
założeniami zarówno recesja, jak i ożywienie gospodarcze to konsekwencje optymalnych wyborów 
z punktu widzenia podmiotów gospodarczych. Nasuwa się więc stwierdzenie, iż oba, biegunowo 
przeciwne stany koniunktury, są tak samo dobre, a każda próba zmiany w zmianach koniunktury 
powoduje straty społeczne.  

Twórcą monetarystycznego nurtu analizy koniunktury jest Milton Friedman, który uzasadniał, że 
cykl koniunkturalny jest efektem pewnego mechanizmu decyzyjnego. Zgodnie z tym podejściem 
początkowo producenci zauważają jedynie wzrost cen produktów przez nich sprzedawanych, a nie 
biorą pod uwagę wzrostu kosztów produkcji. W takiej sytuacji dochodzi do wzrostu produkcji, do 
czego z kolei potrzebny jest wzrost zatrudnienia, przez co rośnie nominalna wartość wynagrodzenia 
za pracę. Po okresie euforii związanej z powszechnym wzrostem zarobków dochodzi do 
powszechnego rozczarowania, poszczególne podmioty biorą poprawkę na to, ile rzeczywiście 
zarabiają (płaca realna). Zrewidowanie poglądów o ten czynnik powoduje spadek zainteresowania 
pracą oraz ograniczenie produkcji, czyli w efekcie recesję gospodarczą.39  

Tak jak Wielki Kryzys (1929-1933) przyczynił się do rozpowszechnienia rewolucji keynesowskiej 
w teorii ekonomii, tak „wielka inflacja” i stagflacja z lat 70. otworzyła umysły ekonomistów 
i polityków gospodarczych na kontrrewolucję monetarystyczną z Friedmanem na czele. Jego poglądy 
i publikacje poświęcone polityce monetarnej i fiskalnej oraz teorii monetarystycznej w ogromnej 
mierze przyczyniły się do utraty wiary w tezy o sprawności państwa jako aktywnego podmiotu 
zarządzającego popytem. Wydana przez Friedmana w 1962 r. książka pt. „Kapitalizm i wolność” 
stała się dla amerykańskich konserwatystów swoistym credo ideologicznym. To na podstawie tez 
zawartych w tym dziele Friedman żywo uczestniczył w kreowaniu polityki gospodarczej USA przez 
wiele lat. Pełnił wielokrotnie funkcje doradcy ekonomicznego – w 1964 r. został doradcą 
G. Goldwatera, kandydata na prezydenta, w 1971 r. doradzał prezydentowi Nixonowi w batalii 
o wygaszenie inflacji, aż w końcu po 1981 r. u boku prezydenta Regana budował podwaliny nowej 
polityki gospodarczej USA, zwanej reganomiką.40 

Teorie Friedmana wywarły więc ogromny wpływ na przebieg wydarzeń i kierunki polityki 
gospodarczej w latach 70. i 80. XX wieku. W 1976 r. Friedman został laureatem Nagrody Nobla 
w dziedzinie ekonomii za osiągnięcia w badaniach nad konsumpcją, historią i teorią pieniądza oraz 
polityką stabilizacyjną. W ten sposób Friedman stał się (oprócz Keynesa) niewątpliwie 
najsłynniejszym i najbardziej wpływowym ekonomistą minionego wieku.41 

Teoria realnego cyklu koniunkturalnego zakłada, iż wahania produkcji i zatrudnienia są wynikiem 
zmian realnych czynników w gospodarce przy rynkach dostosowujących się szybko i zawsze 
pozostających w stanie równowagi. Kluczowym czynnikiem powodującym zmiany w koniunkturze 
                                                      
38G.S. Becker, G. Nashat Becker, Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy 
realnego świata wpływają na nasze codzienne życie, One Press, Gliwice 2006, s. 12 i dalsze.  
39K. Marczak, K. Piech,  Cykle koniunkturalne …op.cit., s. 4-6. 
40P. Ptak, Ile państwa w gospodarce? Milton Firedman o ekonomicznej roli państwa, Wydawnictwo C.H.Beck, 
Warszawa 2008, s. 8, 125 i dalsze.  
41Szerzej o dorobku M. Friedmana: ibidem, s. 13 i dalsze.  
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są rozmaite wstrząsy podażowe, których następstwem są zmiany poziomu produkcji. Przykładem 
takich zjawisk są przede wszystkim zmiany klimatyczne, wojny i inne istotne czynniki historyczne 
i kulturowe. Teoria ta pomija czynniki monetarne, ale za to ściśle wiąże analizę mikroekonomiczną 
z makroekonomiczną. Jej twórcami są F.E. Kydland oraz E.C. Prescott. W 2004 r. autorzy teorii 
otrzymali Nagrodę Nobla z ekonomii za pracę wyjaśniającą, w jaki sposób na cykle koniunkturalne 
wpływają zmiany w polityce gospodarczej czy zmiany technologii. Teoria ta doczekała się bardzo 
ostrej krytyki, głównie ze względu na brak dowodów empirycznych.42 

Współczesna analiza cykli koniunkturalnych, odpowiadając na zapotrzebowanie wyjaśnienia źródeł 
i natury kryzysów ostatnich kilkudziesięciu lat, adaptuje kilka różnych definicji fluktuacji 
koniunkturalnych rzutujących na metodę ich wyodrębniania. W najnowszej literaturze przedmiotu 
najczęściej wyróżnia się:43 

 cykle wzrostu,  

 cykle odchyleń.  

Koncepcja cyklu wzrostu zaprezentowana została przez I. Mintz, która adaptowała klasyczną już 
definicję Burnsa i Mitchella do warunków współczesnych. Według niej cykle wzrostu to wahania 
w zagregowanych działaniach gospodarczych. Charakteryzują się one dynamiczną stopą wzrostu 
większości wskaźników makro- i mikroekonomicznych oraz z następującego po nim, równie 
generalnego, okresu relatywnie niskiej stopy wzrostu, prowadzącego do fazy wysokiej stopy wzrostu 
cyklu następnego.44 Tak więc, zdaniem Mintz, współczesny cykl koniunkturalny składa się jedynie 
z dwóch faz, w przypadku których kryterium wyodrębniania jest relacja danego tempa zmian 
w działalności gospodarczej do odpowiedniej bazy odniesienia – tempa normalnego. 

 

  

                                                      
42K. Marczak, K. Piech,  Cykle koniunkturalne… op.cit., s. 8. 
43R. Kasperowicz,  Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w 
Poznaniu, http://www.konferencja.edu.pl/Files/ConfXV/Reports/PDF/Kasperowicz....pdf (20.07.2013) 
44I. Mintz, Dating American Growth Cycles, w: The Business Cycle Today, red. V. Zarnowitz, NBER New 
York. 
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Aneta Zelek 

Rozdział	2.				
Badania	koniunkturalne	–	pomiar	i	projekcja	

2.1.	Tradycyjna	analiza	koniunktury	

Analizy i prognozy cyklu koniunkturalnego opierają się w praktyce na badaniu tempa wzrostu 
gospodarki bazujące na statystykach tempa PKB. Chodzi o pomiar dynamiki (w dłuższym okresie) 
podstawowych wielkości makroekonomicznych, decydujących o tempie wzrostu gospodarczego. Do 
głównych parametrów takiego pomiaru zalicza się: 

 stopę wzrostu PKB, 

 stopę wzrostu inwestycji, 

 stopę wzrostu konsumpcji, 

Produkt krajowy brutto (PKB) (ang. gross domestic product - GDP) to jedno z podstawowych 
narzędzi pomiaru dochodu narodowego w rachunkowości narodowej. PKB stanowi zagregowaną 
(zsumowaną) wartość dóbr i usług finalnych wyprodukowanych w określonym czasie (przeważnie 
w okresie rocznym) na danym terenie (najczęściej na obszarze określonego kraju lub regionu).  

Wartość wyprodukowanych dóbr i usług finalnych uzyskuje się poprzez odjęcie od wielkości 
produkcji całkowitej wartości dóbr i usług wykorzystanych w tej produkcji. Z punktu widzenia 
pojedynczego podmiotu gospodarującego różnica ta stanowi wartość dodaną produkcji tego 
podmiotu, a suma wartości dodanej wygenerowanej przez wszystkie podmioty gospodarujące na 
danym obszarze w określonym czasie tworzy wartość PKB: 

PKB	=	produkcja	globalna	kraju	‐	zużycie	pośrednie	
=	suma	wartości	dodanych	wszystkich	gałęzi	gospodarki	narodowej	

Metoda opierająca się na pomiarze wielkości produkcji polega na oszacowaniu wartości wszystkich 
wytworzonych w danym okresie dóbr i usług finalnych w gospodarce, czyli produktów nabywanych 
przez ostatecznych użytkowników. Przy wyliczaniu wielkości PKB za pomocą tej metody nie można 
wziąć pod uwagę wartości dóbr pośrednich, czyli dóbr częściowo wytworzonych, stanowiących 
w procesie produkcji nakład do stworzenia innych dóbr. Przez to unika się niebezpieczeństwa 
podwójnego ujmowania tych samych wielkości produkcji (raz jako dobro pośrednie, drugi raz jako 
element dobra finalnego). 

W praktyce wielkość PKB przy wykorzystaniu tej metody uzyskuje się poprzez obliczenie wartości 
dodanej produkcji w gospodarce. Wartość tą oblicza się poprzez odjęcie od wartości 
wyprodukowanych w danym przedsiębiorstwie dóbr finalnych sumy nakładów czynników 
wytwórczych, które zużyte zostały przy produkcji tych dóbr. Globalna wielkość wartości dodanej 
brutto w gospodarce w danym roku stanowi wielkość PKB. 

Obliczanie wartości PKB przy wykorzystaniu powyższej formuły jest w praktyce jednak bardzo 
utrudnione. Wynika to z faktu, iż statystyka państwowa nie ujmuje bezpośrednich wielkości 
produkcji globalnej ani wysokości zużycia pośredniego. 
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Z punktu widzenia metody pomiarownia wartości PKB w praktyce można wyodrębnić więc trzy 
metody kalkulacyjne: 

 pomiar wielkości produkcji, 

 pomiar wielkości dochodów, 

 pomiar wielkości wydatków. 

Najpopularniejsza z nich opiera się na założeniu, że PKB ze stosunkowo dobrym przybliżeniem 
stanowi sumę finalnych wydatków wszystkich nabywców wartości dodanej wyprodukowanej na 
terenie danego kraju: 

PKB	=	konsumpcja	+	inwestycje	+	wydatki	rządowe	+	eksport	
–	import	(+	zmiana	stanu	zapasów45)	

Kalkulacja wydatkowa pozwala na uwzględnienie w rachunku narodowym wszystkich kategorii 
wydatków, w tym:  

 wydatki gospodarstw domowych (na dobra bieżącej konsumpcji, na dobra trwałe, na usługi), 

 wydatki przedsiębiorstw (na inwestycje, na tworzenie majątku trwałego, zmiana poziomu 
zapasów w przedsiębiorstwie), 

 wydatki publiczne (zakupy rządu centralnego oraz władz lokalnych). 

Wartość PKB wyznaczyć można również od strony dochodowej, gdyż suma wydatków wszystkich 
nabywców wartości dodanej musi się równać sumie dochodów podmiotów, które sprzedają te 
dobra: 

PKB	=	dochody	z	pracy	+	dochody	z	kapitału	+	dochody	państwa	
+	amortyzacja	

Powyższe równanie pozwala dokonać podziału wartości dodanej pomiędzy: 

 wynagrodzenia za pracę (pracowników najemnych), 

 dochody właścicieli kapitału  i dochody z oprocentowania kapitału netto (inwestorów, 
właścicieli ziemi), 

 państwo, 

 odtworzenie zużytego majątku. 

W badaniach koniunkturalnych, w zasadzie niezależnie od przyjętej metodyki pomiaru PKB 
najistotniejszą zmienną decydującą o tempie wzrostu gospodarczego jest stopa wzrostu PKB. To na 
podstawie długo i średniookresowych trendów kształtowania się dynamiki PKB w czasie ocenia się 
poszczególne fazy cyklu koniunkturalnego. W gospodarce polskiej, stosunkowo młodej gospodarce 
rynkowej, po okresie intensywnego wzrostu PKB w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, 
zanotowano kilka wyraźnych cykli koniunktury (zob. rys. 2.1.). Pierwszy wyraźny symptom 
dekoniunktury odnotowano w I kwartale roku 2000, kiedy PKB w pomiarze kwartał do kwartału 
wzrósł zaledwie o 0,5 proc. Kolejnym bardzo poważnym wahnięciem koniunkturalnym był I kwartał 
2009, kiedy to ujawnił się efekt ogólnoświatowej recesji. Również rok 2013 wykazał bardzo wątłe 
tempo wzrostu PKB.  
                                                      
45 W praktyce gospodarczej rzadko się zdarza, aby podmioty działające na rynku w znaczny sposób 
zmieniałyby stan swoich zapasów (wielkość zmiana stanu zapasów jest najczęściej wartością stosunkowo 
niedużą), dlatego bardzo często ten aspekt pomijany jest w obliczeniach wysokości PKB. 
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Rys. 2.1. Tempo wzrostu PKB w Polsce jako ilustracja cykliczności koniunkturalnej.  
Źródło: Gazeta Wyborcza z 29.05.2013r;  
http://m.wyborcza.biz/Gieldy/1,120973,14002899,Lepsze_dane_o_PKB.html (18.01.2014). 

Produkt Narodowy Brutto (PNB) to wielkość całkowitych dochodów uzyskanych przez obywateli 
i podmioty z danego kraju przy wykorzystaniu należących do nich czynników produkcji, niezależnie 
od kraju, w którym te czynniki wykorzystano. Miernik PNB może być wykorzystywany do 
charakterystyki gospodarek otwartych, w których odnotowuje się zjawisko handlu zagranicznego. 

Wielkość PNB wyznacza się poprzez dodanie do PKB wartości dochodów netto z własności za 
granicą - Dn, (gdzie Dn stanowi różnicę pomiędzy dochodami z własności uzyskiwanymi za granicą 
a dochodami z własności zapłaconymi zagranicy). 

PNB	=	PKB	+	Dn	

Pomiar PKB (oraz PNB) może się odbywać przy użyciu dwóch rodzajów cen: 

 pomiar w cenach rynkowych , czyli cenach obowiązujących w danym okresie na rynku, 
zawierających podatki pośrednie, czyli podatki naliczane od zawieranych transakcji (np. podatek 
VAT, cło, akcyza), 

 pomiar w cenach czynników wytwórczych, czyli cenach rynkowych pomniejszonych 
o podatki pośrednie, czyli cenach otrzymywanych przez producentów po zapłaceniu przez nich 
podatków pośrednich. 

W efekcie, w zależności od typu cen stosowanych w kalkulacji, można ustalić następujące relacje: 

PKB	(lub	PNB)	w	cenach	czynników		produkcji	
=	PKB	(lub	PNB)	w	cenach	rynkowych	‐	podatki	pośrednie	

Systematyczna rejestracja zmian w poziomie PKB pozawala na obserwację faktycznych zmian 
koniunkturalnych. Najistotniejszym aspektem takiej obserwacji jest wychwytywanie punktów 
zwrotnych w koniunkturze, tj. momentów przejścia z fazy wzrostu do fazy spadku. Trzykrotnie 
powtarzające się po sobie odczyty spadku PKB w trzech kolejnych kwartałach przyjęło się 
interpretować jako symptom recesji w gospodarce. Z kolei wzrost wskaźnika PKB wiąże się 
najczęściej z poprawą stanu gospodarki, wzrostem produkcji przemysłowej, wzrostem eksportu oraz 
przypływem inwestycji zagranicznych. Konsekwencją wzrostu eksportu i przypływu inwestycji 
zagranicznych jest z kolei zwiększenie się popytu zgłaszanego przez podmioty zagraniczne na walutę 
narodową, co najczęściej prowadzi do wzrostu kursu waluty krajowej. 
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Utrzymujący się przez dłuższy okres trend wzrostu PKB może powodować zjawisko tzw. 
„przegrzania gospodarki”, które objawia się m.in. wzrostem tendencji inflacyjnych i oczekiwaniem 
inwestorów na podwyższenie stóp procentowych. Czynniki te mogą prowadzić do dalszego wzrostu 
wartości waluty krajowej. Zbyt wysoka aprecjacja (wzrost kursu waluty narodowej) może 
w konsekwencji spowodować podniesienie kosztów eksportu i spadek kosztów importu, co 
ostatecznie może wpłynąć na spadek PKB lub przynajmniej spowolnienie tempa wzrostu gospodarki. 

Dlatego, analitycy koniunktury oraz część ekonomistów uznają szybkie tempo wzrostu PKB za 
poważne zagrożenie dla koniunktury w przyszłości. Zupełnie nie bez przyczyny zmienny cykl 
wzrostu PKB porównywany jest do popularnej rozrywki lunaparku zwanej Rollercoaster – czym 
szybszy wzrost tym szybszy spadek (zjazd).  

 

Klasyczny (uporządkowany) cykl koniunkturalny jako rollercoaster 

 

Współczesny, turbulentny cykl koniunkturalny jako rollercoaster 

Rys. 2.2. Koniunktura jako rollercoaster.  
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem grafiki z portalu www.learnersdictionary.com 

To adekwatne porównanie pozwala również zauważyć, że współczesna koniunktura gospodarcza, jej 
morfologia i przebieg są bardzo skomplikowane, turbulentne i dzisiaj przypominają wyrafinowaną 
kolejkę górską, z wieloma zakrętami, pętlami i zaułkami  (zob. rys. 2.2.).  

Produkt krajowy brutto (PKB) jest wiarygodnym jednak nie pozbawionym wad systemem oceny 
rozwoju gospodarczego. Główną wadą pomiaru PKB w ocenie koniunktury jest jego stosunkowo 
niewielka zdolność antycypacyjna jako miary retrospektywnej. Wielkość PKB publikowana jest 

Wzrost PKB 
S

padek P
K

B
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najczęściej co kwartał, przy czym przedstawiana jest zazwyczaj z jedno- lub dwumiesięcznym 
opóźnieniem w stosunku do okresu, który charakteryzuje.  

Dodatkowo, PKB jako miara czysto ilościowa charakteryzuje tempo wzrostu gospodarczego, jednak 
nie jest idealnym narzędziem pomiarowania rozwoju społeczno – gospodarczego i dobrobytu 
społeczeństw. Najistotniejsze deficyty PKB jako miary dobrobytu to: 

 retrospektywny charakter pomiaru (dane opisujące faktyczną kondycję gospodarki 
z opóźnieniem), 

 pomiar w walutach krajowych, ignorowanie skutków różnic cen w poszczególnych krajach 
(problem dotyczy szczególnie porównań międzynarodowych), 

 nieuwzględnianie produkcji nierejestrowanej w gospodarce (tzw. „szarej strefy” oraz produkcji 
gospodarstw domowych na własne potrzeby - np. praca gospodyń domowych), 

 nierejestrowanie tzw. efektów zewnętrznych produkcji (np. skutki zanieczyszczenia 
środowiska), 

 nieujmowanie wartości czasu wolnego, 

 nieuwzględnianie zróżnicowania dochodów w społeczeństwie (możliwe duże dysproporcje 
w podziale dochodu narodowego), 

 nieuwzględnianie liczebności społeczeństwa (czynnik ten może być uwzględniony poprzez 
zastosowanie wskaźnika "PKB per capita", czyli wielkości PKB przypadającej na jedną osobę). 

2.2.	Taksonomiczne	wskaźniki	koniunktury	

Wadliwość oraz niska zdolność diagnostyczna i prognostyczna miar tradycyjnych, takich jak pomiar 
dynamiki PKB doprowadziły do rozwoju wielu modeli badania koniunktury gospodarczej. 
Współcześnie większość systemów badania zjawisk i czynników definiujących kondycję 
makroekonomiczną gospodarki bazuje na różnych wskaźnikach i indeksach taksonomicznych. 
Najpopularniejsze z nich to indeksy złożone z wielu stymulant i destymulant, pozwalające na opis 
i pomiar zjawisk ekonomicznych jako zjawisk złożonych i rozporoszonych. W praktyce analitycznej 
z zakresu badań koniunkturalnych najbardziej rozpowszechnione są:  

 Indeks PMI,  

 Indeks ISM,  

 Chicago PMI,  

 Indeksy nastrojów. 

PMI	–	logika,	konstrukcja		

PMI (Purchasing Managers Index) to wskaźnik makroekonomiczny obrazujący stan sektora 
produkcyjnego i usługowego w danej gospodarce. PMI również występuje w odmianie usługowej 
(PMI-Services) i produkcyjnej (PMI-Manufacturing).  Oba wskaźniki dla danego kraju  publikowane 
są w odstępach miesięcznych.   Przyjmują wartości od 0 do 100. Odczyt poniżej 50 oznacza 
kurczenie się sektora produkcyjnego / usługowego, powyżej 50 – rozwój. Równie krytycznym 
poziomem dla indeksu PMI jest 42. Wskaźnik PMI poniżej tej wartości interpretuje się jako oznakę 
pewnej recesji. 

Na indeks PMI składa się 5 subwskaźników, które są tworzone w oparciu o ankietę 400 menedżerów 
logistyki i zaopatrzenia z danego kraju. Menedżerowie odpowiadają na pytania dotyczące swojej 
branży, oceniając ją pod kątem nowych zamówień, poziomu produkcji, dostaw zapasów oraz 
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 poziomu zatrudnienia jako lepszą  gorszą bądź taką samą. Ankieta PMI jest zestandaryzowana 
i weryfikuje zwykle 5 zmiennych: nowe zamówienia, produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, 
cenę i portfel zamówień. Jednak  metodologia szacowania syntetycznego indeksu jest różna dla 
różnych krajów, tak aby najdokładniej oddawać lokalną sytuację gospodarczą.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Rys. 2.3. Interpretacja indeksu PMI.  
Źródło: Opracowanie własne 

Na wyrażaną w procentach  wartość indeksu PMI składa się suma procentowego udziału osób, które 
określiły sytuację w branży jako lepszą i połowy procentowego udziału osób, które stwierdziły, że 
sytuacja w branży się nie zmienia. Przykładowo wskaźnik PMI na poziomie 50 oznacza, że taka 
sama liczba respondentów wskazuje na poprawę, jak i pogorszenie sytuacji w branży.  
 
Indeks PMI uważany jest za najważniejszy i bardzo reaktywny wskaźnik koniunktury gospodarczej. 
Jeszcze bardziej istotną cechą pomiaru PMI w praktyce jest bardzo silna korelacja tego wskaźnika 
z odczytami dynamiki PKB. Podstawową zaletą metodyki PMI jest Także zdolność do antycypacji 
zmian w koniunkturze gospodarczej, tj. zdolność do zwiastowania kondycji makroekonomicznej 
z wyprzedzeniem w czasie. PMI bardzo dokładnie obrazuje zjawisko „falowania gospodarki” i jako 
taki jest solidną podstawą analizy przebiegu cykli koniunkturalnych. Długookresowe obserwacje 
korelacji statystycznej między wskazaniami PMI a faktyczną dynamiką PKB (zob. rys. 2.4.), 
pozwalają uznać go za bardzo użyteczny instrument pomiarowania i prognozowania koniunktury 
gospodarczej. 
 
Wskaźnik ten jest uważany, za wyprzedzający w stosunku do zmian w dynamice PKB. Dzieje się tak 
między innymi dlatego, że jest on publikowany częściej, co pozwala wcześniej przewidzieć i ocenić 
jakie tendencje panują w realnej gospodarce wyrażonej dynamiką PKB. Co do zasady jeśli PMI 
wykazuje tendencje rosnącą powinno to oznaczać przyspieszenie dynamiki PKB, jeśli malejącą – 
spadek dynamiki PKB (czasem nawet recesję). Precyzyjnie rzecz ujmując, indeks PMI wynoszący 50 
i więcej oznacza rozwój  sektora wytwórczego i analogicznie rozwój całej gospodarki. Podobnie jak 
w przypadku wielu innych wskaźników makroekonomicznych, najistotniejsza jest rejestracja zmian 
w dynamice PMI w stosunku do poprzednich publikacji. 

42 Wartości PMI poniżej 42 punktów  oznaczają 
głęboki regres gospodarczy  recesja 
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Rys. 2.4. Korelacja statystyczna między PMI a PKB dla strefy Euro.  
Źródło: Gazeta Wyborcza 22.02.2013;  
http://wyborcza.biz/Gieldy/1,122116,13440103,Indeks_PMI_spada__Kiedy_odzyje_europejska_gospodarka_.h
tml (20.06.2013). 

Pomiar koniunktury przy użyciu indeksu PMI, dzięki standaryzacji tej metody analitycznej pozwala 
na szerokie porównania międzynarodowe i monitorowanie ewentualnych dysproporcji rozwojowych 
w różnych regionach świata a nawet indywidualnych gospodarkach. Warto odnotować, że 
w ostatnich dekadach wskaźnik PMI wykazuje wyraźną współbieżność w skali globalnej (zob. 
rys. 2.5.).  

 

Rys. 2.5. Porównanie wskazań PMI (przemysł) dla różnych regionów świata w okresie kryzysu.  
Źródło: Markit.com Financial Information Services.  

PMI	dla	Polski		

Polski wskaźnik PMI jest szacowany przez Markit, który sporządza indeks wraz z bankiem HSBC – 
stąd nazwa indeksu  HSBC PMI® Polskiego Sektora Przemysłowego  
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Raport HSBC Polski Sektor Przemysłowy jest oparty na danych opracowanych na podstawie 
miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 200 firmach 
produkcyjnych. Grupa respondentów ustalana jest według położenia geograficznego i według 
międzynarodowej standardowej klasyfikacji branżowej – w oparciu o udział branży w PKB. 
Odpowiedzi uzyskane podczas badania odzwierciedlają ewentualne zmiany w bieżącym miesiącu 
w porównaniu z miesiącem poprzednim, opierając się na danych zebranych w połowie miesiąca. Dla 
każdego wskaźnika raport podaje procent respondentów udzielających każdą odpowiedź, różnicę 
netto pomiędzy ilością odpowiedzi wyższy/lepszy, a odpowiedzi niższy/gorszy oraz wskaźnik 
dyfuzji. Wskaźnik jest sumą pozytywnych odpowiedzi plus połową odpowiedzi, które są ‘takie 
same’.  
 
Wskaźnik Managerów Logistyki (PMI®) jest wskaźnikiem złożonym opierającym się na pięciu 
pojedynczych wskaźnikach posiadających następujące wagi: nowe zamówienia – 0.3, produkcja – 
0.25, zatrudnienie – 0.2, prędkość dostaw – 0.15, zapasy pozycji zakupionych – 0.1. Wskaźnik 
prędkości dostaw wyprowadzony jest tak, iż porusza się w porównywalnym kierunku.  
 
Indeks PMI dla polskiego przemysłu jest odnotowywany od stosunkowo krótkiego czasu, a jednak 
już w krótkim okresie wykazuje silną korelację z  trendami w produkcji  przemysłowej (zob. rys. 
2.6.). Oznacza to wysoką sprawność diagnostyczną i prognostyczną tego pomiaru.  

 

Rys. 2.6. Porównanie wskazań PMI (przemysł) z dynamiką produkcji sprzedanej dla Polski.  
Źródło: Gazeta Wyborcza 01.03.2012; 
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11263250,HSBC__Koniec_miniboomu_w_polskim_przemysle__Indeks.ht
ml (19.12.2012).  

PMI	w	USA	‐	ISM	Index		

W USA odpowiednikiem indeksu PMI, jest indeks ISM (wskaźnik publikowany przez Instytut 
Zarządzania Podażą  - Institute for Supply Management).  Wartością szczególnie istotną dla ISM, 
podobnie jak w przypadku PMI jest liczba 50. Jeżeli ISM jest wyższy od 50 oznacza to rozwój 
gospodarczy, a poniżej tej granicy kurczenie się gospodarki. 
 
Na ISM składa się 9 czynników z czego część opisuje sferę usług i tworzy indeks ISM Services 
Non-Manufacturing, a część sferę produkcji, co generuje indeks ISM Manufacturing. Te właśnie 
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dwie dane są przewidywane i oczekiwane przez rynek. Informacja o usługach jest znacznie 
istotniejsza z uwagi na fakt, że PKB w USA w ponad 85% tworzone jest z wykonywanych usług.  
 
Oba wskaźniki ISM opisują łącznie ponad 95% gospodarki amerykańskiej i prezentują jej stan 
niemal na bieżąco, bo publikowane są już na początku miesiąca za miesiąc poprzedni. Kierunki 
zmian wskazań ISM (wzrosty/spadki) ściśle pokrywają się z późniejszymi odczytami PKB, więc ich 
informacje z nich płynące są skutecznym narzędziem do wyboru rynków z optymistycznymi 
perspektywami i unikania tych które wchodzą w fazę spowolnienia gospodarczego. Obserwując ten 
wskaźnik trzeba pamiętać o krytycznej wartości 50 pkt., poniżej której utrzymujący się indeks 
zapowiada poważną recesję i solidne giełdowe spadki. Indeks ISM dla przemysłu (USA) wyraźnie 
wskazuje na jego wysokie walory prognostyczne – przebieg indeksu PMI wyraźnie znajduje 
potwierdzenie w dynamice PKB (zob. rys. 2.7.).  

 
Rys. 2.7. Porównanie wskazań ISM (przemysł i usługi) do dynamiki PKB w USA w długim okresie.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.investio.pl (3.01.2013) 

Indeks	Chicago	PMI		

Indeks Chicago PMI (Chicago Purchasing Managers Index) przygotowywany jest przez 
Kingsbury International i Institute for Supply Management - Chicago. Obrazuje on zmiany 
aktywności gospodarczej sektora wytwórczego w rejonie Chicago, będącym jednym z największych 
okręgów przemysłowych na świecie. 

 
Indeks ten powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród menadżerów logistyki 
przedsiębiorstw ze środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych. Oceniają oni jak w ostatnim 
miesiącu kształtowała się produkcja, nowe zamówienia, niezrealizowane zamówienia, zatrudnienie, 
czas dostaw, zapasy i płacone ceny. Indeks Chicago PMI jest średnią ważoną ocen pierwszych pięciu 
czynników. Jego wartość jest korygowana o czynniki sezonowe. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. 
oznacza wzrost aktywności w stosunku do miesiąca poprzedniego, natomiast odczyt poniżej tej 
wartości pogorszenie sytuacji. W styczniu przeprowadzana jest sezonowa korekta wartości tego 
wskaźnika. 

Duże rynkowe znaczenie indeksu PMI dla regionu Chicago wynika z jego silnej korelacji, bo 
sięgającej 90 proc., z opracowywanym przez Institute for Supply Management indeksem ISM dla 
amerykańskiego sektora produkcyjnego (zob. rys. 2.8). 
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Rys. 2.8. Porównanie wskazań ISM (przemysł) i Chicago PMI dla gospodarki USA.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg. 

Indeksy	nastrojów		

Popularną metodą diagnozowania i prognozowania koniunktury gospodarczej są też badania 
nastrojów i oczekiwań różnych grup podmiotów gospodarczych. Badania te bazują zasadniczo na 
rejestracji zmian klimatu koniunktury poprzez jakościowe oceny i opinie grup badanych. W różnych 
krajach stosuje się różną (choć co do zasady analogiczną) metodykę monitorowania zmian 
w nastrojach podmiotów gospodarczych. Efektem takiego monitoringu są syntetyczne wskaźniki, 
nazywane zwykle indeksami nastrojów lub zaufania lub klimatu gospodarczego, itp. Cechą 
charakterystyczną indeksów nastrojów jest ich rejestracja dla różnych grup jednostek, np. indeksy 
konsumenckie, indeksy producenckie, indeksy instytucji finansowych, itp. 

Metodologię opartą na logice nadań nastrojów stosuje od wielu lat Komisja Europejska (European 
Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs), publikując zestaw 
wskaźników opartych na badaniach ankietowych mających na celu prognozowanie kierunku rozwoju 
gospodarczego Strefy Euro. Poziom poszczególnych wskaźników określony jest przez różnicę 
odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Odczyt powyżej zera wskazuje na przewagę pozytywnych 
nastrojów, podczas gdy liczba ujemna wskazuje na więcej negatywnych odpowiedzi.  

Serwis macroNEXT publikuje następujące wskaźniki z powyższej grupy46: 

 Indeks nastrojów w usługach - miernik koniunktury w sektorze usług. Dane pochodzą z ankiet 
przeprowadzanych wśród usługodawców, którzy odpowiadają na pytania dotyczące ich bieżącej 
sytuacji i przewidywań odnośnie przyszłości. Ponieważ sektor usług stanowi ok. dwie trzecie 
całkowitego PKB Strefy Euro wysoki odczyt wskaźnika nastrojów w usługach może sugerować 
pozytywne tendencje także w zakresie produkcji i zatrudnienia, 

 Indeks nastrojów biznesu - miernik koniunktury w biznesie. Dane pochodzą z ankiet 
przeprowadzanych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego. Pytania ankietowe dotyczą 
pięciu obszarów: produkcji w ostatnich miesiącach, zamówień, zamówień eksportowych, 
zapasów i oczekiwań dotyczących produkcji. Różni się od indeksu nastrojów producentów 
metodą liczenia oraz ilością obszarów, których dotyczą pytania, 

                                                      
46 http://www.macronext.pl/pl/raport/90 (22.12.2013) 

Chicago PMI 

ISM Manufacturing 
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 Indeks nastrojów konsumentów - - miernik nastrojów wśród konsumentów Strefy Euro. Dane 
pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli gospodarstw domowych. Pytania 
ankietowe dotyczą sytuacji finansowej, ogólnej sytuacji gospodarczej, oczekiwań wobec rynku 
pracy i oszczędności na najbliższe 12 miesięcy, 

 Indeks nastrojów producentów – - miernik nastrojów w przemyśle Strefy Euro. Dane 
pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród kadr kierowniczej sektora produkcyjnego. Pytania 
ankietowe dotyczą oczekiwań dotyczących produkcji, w szczególności ostatnich zleceń 
i nagromadzonych zapasów, 

 Indeks nastrojów w gospodarce - złożony miernik nastrojów w całej gospodarce Strefy Euro. 
Składa się z 5 wskaźników zaufania, którym przypisane są konkretne wagi: przemysł 
40%,usługi 30%,konsumenci 20%,sektor budowlany 5%,sprzedaż detaliczna 5%. Wysoki 
poziomu indeksu nastrojów w gospodarce wskazuje na zadawalający poziom zakupów, 
wydatków przedsiębiorstw oraz inwestycji. Prognozuje pozytywne perspektywy dla gospodarki. 

 European Economic Sentiment Indicator47 - jest to indeks nastrojów w gospodarce całej Unii 
Europejskiej oraz Strefy Euro; publikowany jest raz na miesiąc przez Komisję Europejską. 
Z uwagi na swój konsumencki charakter indeks ten traktowany jest jako wskaźnik 
wyprzedzający koniunktury Unii Europejskiej; budowany jest na bazie 15 pytań skierowanych 
do przedstawicieli przemysłu wytwórczego, usług, handlu detalicznego, sektora budowlanego 
i konsumentów ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pytania dotyczą 
bieżącej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej w przedsiębiorstwach w trzymiesięcznym 
horyzoncie czasowym. Przedstawiciele biznesu pytani są o sprzedaż i jej ceny, popyt, 
zamówienia, zapasy, zatrudnienie. Konsumenci określają swoją sytuację ekonomiczną oraz 
poziom bezrobocia na przestrzenie najbliższego roku. Na podstawie odpowiedzi i po 
uwzględnieniu czynników sezonowych, oblicza się 15 subindeksów, które są składowymi 
indeksu nastrojów gospodarczych European Economic Sentiment Indicator.  

 Indeksy Sentix  - to grupa wskaźników obrazujących oczekiwania inwestorów finansowych, 
publikowanych przez grupę badawczą Sentix. Badania prowadzone są raz na tydzień wśród 
inwestorów dwunastu różnych rynków (niemiecki rynek akcji, niemiecki rynek akcji firm 
technologicznych, rynek akcji Strefy Euro, rynek akcji USA, rynek akcji firm technologicznych 
USA, japoński rynek akcji, rynek obligacji długoterminowych Strefy Euro, rynek obligacji 
długoterminowych USA, EUR/USD, USD/YEN, rynek złota, rynek ropy naftowej). Dane 
zbierane są oddzielnie dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Sentix konstruuje 
liczne subindeksy i indeksy. 

  

                                                      
47 http://finansopedia.forsal.pl/wiki/European_Economic_Sentiment_Indicator (22.12.2013) 
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Jak wynika z analizy danych ww wskaźników w strefie Euro na tle analizy dynamiki PKB dla tego 
obszaru gospodarczego, badanie to wykazuje zmienną i niedostateczną korelację, w związku z czym 
uznaje się, że indeksy nastrojów mają ograniczoną zdolność diagnostyczną i prognostyczną. Dlatego 
też indeksy opierające się na sondażu oczekiwań, są rzadziej stosowane w formalnych analizach 
koniunkturalnych.  

Inne	indeksy	w	badaniach	koniunkturalnych	w	Polsce	

W polskich badaniach koniunkturalnych stosunkowo popularną techniką jest odczyt wskaźników 
WRK i WWK, opracowywanych przez BIEC (Buereau for Investments and Economic Cycles)48.  

Wskaźnik Równoległy Koniunktury (WRK) jest miarą aktualnego poziomu aktywności 
gospodarczej. Wykazuje dużą siłę związku z PKB. Dane o wielkości PKB podawane są kwartalnie 
i z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Wskaźnik Równoległy (WRK) dostępny jest każdego miesiąca 
i zawiera najbardziej aktualne dane statystyczne. Dzięki temu może on być wykorzystany do bieżącej 
oceny tempa rozwoju gospodarki oraz do szacowania PKB na bieżąco. Dostępny jest około 25 dnia 
każdego miesiąca. 

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) jest miarą przyszłej aktywności gospodarki. 
Pokazuje wzrosty i spadki aktywności gospodarczej z wyprzedzeniem w stosunku do PKB oraz 
danych na temat produkcji, sprzedaży detalicznej, płac czy dochodów ludności. Średni okres 
wyprzedzenia wskaźnika WWK w stosunku do rzeczywistych stanów gospodarki wynosi od 3 do 12 
miesięcy, w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego. Wskaźnik Wyprzedzający jest prognozą. 
Monitoring koniunktury w systemie WWK opiera się na badaniach wtórnych i pierwotnych 
(ankietowaniu kadr kierowniczych przedsiębiorstw), a jego typowe komponenty to:	

 średnia tygodniowa liczba godzin przepracowanych w przemyśle, 

 nowe zgłoszenia po zasiłki dla bezrobotnych, 

 nowe zamówienia w przemyśle, 

 ilość nowopowstałych przedsiębiorstw, 

 zezwolenia na nowe budowle, 

 zmiany w zapasach towarów i materiałów, 

 zyski, 

 stosunek cen do kosztów pracy, 

 zmiany w zadłużeniu z tytułu kredytów konsumenckich, 

 indeksy giełdowe, 

 długość realizacji dostaw, 

 wydajność pracy, 

 podaż pieniądza, 

 ceny niektórych, wybranych surowców, 

 ceny w sektorze usług, 

 nastroje konsumentów i biznesmenów. 

Wskaźniki WRK i WWK wykazują dość duży potencjał diagnostyczny. Ich przebieg w okresie 
potransformacyjnym, tj. w latach 1990-2013 stosunkowo dobrze i sprawnie rejestrował faktyczne 
zmiany koniunktury w polskiej gospodarce49.  

                                                      
48 http://www.biec.org/ (12.01.2014) 
49 Szerzej na ten temat: M. Drozdowicz-Bieć,  Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa 2012.  
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Rys. 2.9. Wskazania WWK dla gospodarki polskiej w dekadzie 1994-2013.  
Źródło: www.biec.org (22.01.2014) 

 

Rys. 2.10. Porównanie wskazań WWK do dynamiki PKB w Polsce.  
Źródło: http://wiadomosci.stockwatch.pl/eksperci-maja-optymistyczne-prognozy-dla-polski-na-ii-polowe-
roku,gospodarka,71738 (12.12.2013). 
 

Warto zwrócić uwagę, że oba indeksy wykazują silny trend wzrostowy co idealnie charakteryzuje 
dynamikę wzrostu polskiej gospodarki w ostatnich latach. Wiarygodność pomiaru WWK udowadnia 
również porównanie wskazań tych indeksów z faktyczną dynamiką PKB w Polsce (zob. rys. 2.9. 
i 2.10.).  
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2.3.		Zegary	koniunktury	gospodarczej	

Logika	pomiaru	zegarowego	

Dotychczas przedstawione metody pomiaru koniunktury maja charakter sprawozdawczy i w pewnym 
sensie statyczny. Ich konstrukcja i kalkulacja pozwalają na raportowanie zmian sytuacji gospodarczej 
na obrazie statycznym w trybie ex post. Wadę tą w pewnym stopniu eliminuje metodyka monitoringu 
zmian koniunkturalnych bazująca na logice zegara, w którym ruch odbywa się niezgodnie z ruch 
wskazówek klasycznego zegara. W koncepcji tej, cztery typowe fazy cyklu koniunkturalnego 
umieszczone są w czterech kwadrach zegara (zob. rys. 2.11.).  

 

Rys. 2.11. Logika konstrukcji zegara koniunktury.  
Źródło: Opracowanie własne.  

Zaczynając hipotetyczny przebieg sytuacji od prawej górnej ćwiartki (tj. faza wzrostu 
gospodarczego), pojawienie się symptomów pogarszania koniunktury zostanie zarejestrowane 
przemieszczeniem się do lewej górnej ćwiartki, oznaczającej zjawiska recesyjne. Dalej pozycja 
w lewej dolnej ćwiartce oznacza kryzys gospodarczy i jeśli tradycyjny cykl koniunktury zadziała, po 
pewnym czasie nastąpi przesunięcie do prawej dolnej ćwiartki, zwiastując ożywienie gospodarcze.  

Opisywanym zmianom koniunktury towarzyszą zwykle pewne typowe objawy. I tak (zob. 
rys. 2.12.): 

 Lewa, górna ćwiartka - faza recesji – spowolnienia, początku kryzysu, gdzie główne 
objawy makroekonomiczne to: rosnące bezrobocie, malejące: produkcja, zatrudnienie, 
inwestycje, popyt, ceny; 

 Lewa, dolna ćwiartka - faza depresji – kryzysu właściwego, charakteryzująca się 
rekordowo niskimi poziomami produkcji, zatrudnienia, inwestycji, popytu, cen, itp;  

 Prawa, dolna ćwiartka - faza ożywienia gospodarczego podczas której rosną: produkcja, 
zatrudnienie, inwestycje, popyt, ceny i maleje bezrobocie; 

 Prawa, górna ćwiartka - faza rozkwitu oznaczająca pierwsze symptomy wyhamowania 
tempa wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, popytu, cen (ww. wielkości utrzymują się 
na wysokim poziomie).  

 

•ożywienie•recesja/kryzys

•rozkwit•spowolnienie

Spadek Wzrost 

Wzrost spadek
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W cyklu współczesnym wyróżnia się dwie fazy: ożywienie (ang. Expansion) i recesję (Contraction) 
– w tym kontekście lewa strona zegara oznacza fazy recesyjne, a prawa fazy ożywienia 
gospodarczego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2.11. Objawy zmian gospodarczych w logice zegara koniunktury.  
Źródło: Opracowanie własne.  
 

Do prezentacji przebiegu róznych wskaźników ekonomicznych na zegarze koniunktury stosuje się 
koncepcję Business Cycle Tracer (Ruth, Schouten, Wekker, 2006)50. W przeciwieństwie do 
większości narzędzi, które są wykorzystywane do pomiaru i prezentacji cykli ekonomicznych,  
metoda ta pozwala na dość oryginalny sposób prezentowania ruchu szeregów czasowych oraz jest 
pomocna w wyznaczeniu punktów zwrotnych cyklu. Jej największą  zaletą jest porównywanie ruchu 
wielu szeregów czasowych jednocześnie. U źródła  koncepcji leży podział cyklu koniunkturalnego 
na cztery fazy – analizowany szereg  czasowy może znajdować się albo powyżej trendu, albo poniżej 
trendu i w każdym  z tych stanów może być albo rosnący, albo malejący.   

Zegary	koniunktury	w	praktyce	statystyk	międzynarodowych	

Logika pozycjonowania wskaźników koniunkturalnych na czteroelementowej macierzy, 
skonstruowanej na bazie logiki zegara, stosowana jest powszechnie w modelach monitoringu 
koniunkturalnego Eurostatu i OECD.  
 
Zegar koniunktury Eurostatu nazywany BUSINESS CYCLE CLOCK jest dynamicznym narzędziem, 
które pozwala rejestrować zmiany głównych wskaźników makroekonomicznych w czasie (w cyklu 
jednomiesięcznym). Pomiar obejmuje szerokie spektrum wskaźników ekonomicznych, takich jak: 
PKB, konsumpcja, inwestycje, eksport i import, zatrudnienie,  indeks Economic Sentiment, rozmiary 
                                                      
50 Ruth F, Schouten B., Wekker R., The Statistics Netherlands Business Cycle Tracer – Methodological 
Aspects, Concept, Cycle Computation and Indicator Selection, discussion Paper, Statistics Netherlands, 
Voorburg/Heerlen, 2006.  

SPOWOLNIENIE ‐ RECESJA 
• spadek popytu 
• spadek produkcji i sprzedaży 
• spadek zatrudnienia, rosnące bezrobocie 
• zahamowanie inwestycji 
• zjawiska deflacyjne – zahamowanie wzrostu cen 
• spadek kursów akcji 
• spadki cen na giełdach (głównie surowce) 
• spadki cen nieruchomości 

RECESJA ‐ KRYZYS 
• dalszy spadek popytu 
• dalszy, dynamiczny spadek produkcji i sprzedaży 
• spadek zatrudnienia, ekstremalne rozmiary bezrobocia 
• spadek nakładów inwestycyjnych 
• zjawiska deflacyjne – spadki cen 
• dynamiczny spadek kursów akcji 
• turbulentne zmiany cen na giełdach (głównie surowce) 
• spadki cen nieruchomości  
• trudności w dostępie do finansowania zewnętrznego 
• presja na spadek stóp procentowych 

ROZKWIT 
• wzrost popytu 
• trwałe i dynamiczne wzrosty produkcji i sprzedaży 
• wzrost zatrudnienia, istotna redukcja stopy 

bezrobocia  
• wzrost nakładów inwestycyjnych 
• zjawiska inflacyjne – wzrosty cen 
• wzrosty kursów akcji 
• wzrosty cen na giełdach (głównie surowce) 
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• presja na wzrost stóp procentowych 

OŻYWIENIE 
• wzrost popytu 
• ożywienie produkcji i sprzedaży 
• aktywizacja zatrudnienia, spadek stopy bezrobocia  
• wzrost nakładów inwestycyjnych 
• zjawiska inflacyjne – wzrosty cen 
• wzrosty kursów akcji 
• wzrosty cen na giełdach (głównie surowce) 
• wzrosty cen nieruchomości 



48 
 

i dynamika produkcji przemysłowej i nowych zamówień w przemyśle, inflacja, koszty pracy, ceny, 
produkcja w budownictwie, sprzedaż detaliczna. Każdy z tych wskaźników jest systematycznie 
odnotowywany i po eliminacji wpływów sezonowych i zakłóceń statystycznych pozycjonowany na 
zegarze BCC.51 

 

Rys. 2.12. Logika konstrukcji Business Cycle Clock Eurostatu.  
Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/BCC2/group1/explanation_en.html (20.07.2012) 

Cykliczne zachowania poszczególnych wskaźników wyświetlane są na tarczy zegara (zob. 
rys. 2.12.), który wyróżnia cztery scenariusze:  

 (1) wskaźnik jest powyżej jej długoterminowego trendu i rośnie,  

 (2) jest nadal powyżej długoterminowego trendu, ale po osiągnięciu szczytowych rozmiarów 
zaczyna spadać,  

 (3) po kolejnych spadkach, miernik osiąga poziom poniżej długoterminowego trendu i zmierza 
do dna,   

 (4) wskaźnik stopniowo podnosi się, jednak nadal pozostaje poniżej długoterminowego trendu.  
Zegar Eurostatu pozwala na bardzo liczne obserwacje trendów koniunkturalnych dla wybranych 
obszarów geograficznych i wybranych wskaźników.  BCC posługuje się rozbudowaną bazą danych 
statystycznych i profesjonalnym interfejsem, pozwalającym na analizy w wielu przekrojach 
geograficznych, czasowych i rzeczowych (zob. rys. 2.13.).  
 

                                                      
51 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/BCC2/group1/explanation_en.html (20.07.2012) 
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Rys. 2.13. Printscreen ze strony BCC Eurostat.  
Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (20.07.2012) 

 
Analogiczne rozwiązania metodyczne towarzyszą systemowi monitorowania koniunktury 
gospodarczej OECD. OECD Clock Cycle został zaprojektowany do lepszej wizualizacji cykli 
koniunkturalnych - wahania aktywności gospodarczej wokół jej długoterminowych trendów 
Dodatkowo zegar OECD pozwala na analizę interakcji kilku kluczowych wskaźników 
ekonomicznych z cyklem koniunkturalnym. W tym sensie, szczegółowa metodologia pomiaru 
wskaźników i ich pozycjonowania na zegarze OECD różni się nieznacznie od rozwiązania BCC 
Eurostatu. W zegarze OECD pozycjonowane są 4 syntetyczne miary (zob. rys. 2.14.):  

 GDP (dynamika PKB), 

 CLI Composite Leading Indicators (złożony wskaźnik wyprzedzający, zagregowany z serii 
przefiltrowanych wskaźników ekonomicznych, takich jak: rozmiary produkcji, ceny, 
zatrudnienie, itp…), 

 BCI Business Confidence Indicator – wskaźnik zaufania w gospodarce  szacowany na podstawie 
zharmonizowanych wskaźników zaufania przemysłowych z różnych krajów (na podstawie 
wspólnej metodologii), 

 CCI Consumer Confidence Indicator - wskaźnik ufności (optymizmu) konsumenckiej 
szacowany na podstawie zharmonizowanych wskaźników zaufania konsumenckiego z różnych 
krajów (na podstawie wspólnej metodologii).  

 
Zgodnie z założeniami metodycznymi pomiaru zegarowego, poszczególne kwadraty zegara 
reprezentują cztery różne fazy cyklu gospodarczego: 

 Ekspansja - seria rośnie i powyżej 100; 

 Spowolnienie - seria maleje, ale powyżej 100; 

 Recesja - seria maleje i poniżej 100; 

 Ożywienie - seria wzrasta, ale poniżej 100. 
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Rys. 2.14. Printscreen ze strony OECD BCC.  
Źródło: http://stats.oecd.org/mei/bcc/default.html (6.11.2012) 

Zegary	koniunktury	w	polskich	badaniach	

Metodyka demonstrowania zmian koniunkturalnych w ujęciu dynamicznym na zegarze stosowana 
jest również w polskich badaniach i analizach profesjonalnych. Dobrymi przykładami zastosowania 
pomiaru zegarowego są cykliczne badania Makroskopu BZWBK (zob. rys. 2.15)  oraz metoda 
prezentacji zintegrowanych pomiarów GUS-owskich, Instytutu Rozwoju Gospodarki SGH, indeksu 
PMI i wskaźnika WWK stosowana przez NBP (zob. rys. 2.16). 

 

Rys. 2.15. Obraz zmian koniunkturalnych w Polsce wg zegara koniunktury Makroskopu BZWBK.  
Źródło:  http://skarb.bzwbk.pl/_items/skarb.bzwbk.pl/makroskop/m_pl_2011_12.pdf (20.07.2012) 
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Rys. 2.16. Poziom i kierunki zmian wskaźników aktywności gospodarczej w Polsce w okresie kryzysu.  
Źródło: Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, grudzień 2009 r., s. 20. 

 
W modelach tych, niezależnie od kategorii ekonomicznej ilustrowanej na obrazie zegara stosowana 
jest opisana wcześniej logika Business Cycle Tracer. Oznacza to, że analizowany wskaźnik (indeks, 
czy wielkość ekonomiczna) może znajdować się albo powyżej trendu, albo poniżej trendu 
i w każdym z tych stanów może być albo rosnący, albo malejący.   

Zachodniopomorski	Zegar	Koniunktury	

Model monitoringu koniunktury bazujący na zegarze koniunktury został zastosowany też 
w unikatowym rozwiązaniu, polegającym na badaniu zmian w kondycji makroekonomicznej 
gospodarki regionu (w odróżnieniu od prezentowanych wcześniej zegarów, które funkcjonują jako 
pomiary agregatowe dla gospodarek krajowych lub grup gospodarek, np. strefa Euro, kraje OECD). 
Rozwiązanie to zastosowano do pomiarowania koniunktury w województwie zachodniopomorskim 
pod nazwą własną Zachodniopomorski Zegar Koniunktury (ZZK) i jako takie stanowi ono 
prekursorską w Polsce próbę zastosowania zagra koniunktury w skali regionalnej. 
 
W koncepcji ZZK pozycjonowanie w jednej z czterech ćwiartek odbywa się na podstawie szacunku 
dwóch indeksów (określających punkty współrzędnych). W tym modelu, skale na osiach zegara 
pomiarowane są od 0 do 100, co pozwala na wyznaczenie środka modelu w punkcie (50;50). Taki 
zabieg zastosowano  dla celów komparacji uzyskanych indeksów ustala się skalę podobną do 
stosowanej w pomiarze PMI, gdzie próg 50 punktów uznawany jest za wyjściowy. Odczyty powyżej 
50 punktów oznaczają poprawę koniunktury, spadki poziomu poniżej 50 informują o zjawiskach 
recesyjnych.  
Indeks ZZK szacowany jest w skali kwartalnej i obejmuje dwa wymiary:  
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 AKTUALNY ZZK – aZZK (indeks ważony z oceny kondycji w ostatnim kwartale); 

 OCZEKIWANY ZZK - oZZK (indeks ważony z oceny oczekiwań w następnym kwartale). 

Aktualny ZZK decyduje o położeniu punktu koniunktury w danym kwartale względem osi poziomej, 
podczas gdy oczekiwany ZZK przemieszcza punkt odpowiednio względem osi pionowej. Taka 
konstrukcja pozwala na wychwycenie nastrojów przedsiębiorców i wskazuje realne uplasowanie 
w konkretnej ćwiartce zegara.  

Wskaźniki aZZK i oZZK mają charakter zmiennych taksonomicznych i zostały zaprojektowane 
w efekcie przeglądu różnych indeksów koniunkturalnych. W modelu ZZK za zasadne uznano 
zastosowanie w pomiarze koniunktury regionalnej wskaźników typowych dla PMI, wzbogaconych 
o wybrane wskaźniki z WWK (Wyprzedzającego Wskaźnika Koniunktury). Takie podejście pozwala 
na stosowanie porównań między poziomem indeksu ZZK dla danego okresu z miarami 
referencyjnymi, tj. PMI i WWK.  

W efekcie dane wejściowe w koncepcji ZZK obejmą 6 obszarów: 

 Badanie trendów w popycie na produkty i usługi, 

 Badanie zmian w poziomach produkcji, 

 Badanie zmian w poziomie zatrudnienia,  

 Badanie zmian w poziomie zysków,  

 Badanie zmian w poziomie cen,  

 Badanie trendów w zakresie zamówień firm na dobra inwestycyjne.  

Zmienne te są podstawą konstrukcji kwestionariusza badawczego w badaniach pierwotnych, 
polegających na cyklicznym, cokwartalnym respondowaniu kadr menedżerskich przedsiębiorstw 
woj. zachodniopomorskiego. W cokwartalnych badaniach nastrojów bierze udział 400 
przedsiębiorstw wyłonionych do obserwacji na podstawie doboru zgodnego z zasadami 
reprezentatywności statystycznej, w trzech kategoriach: sekcje PKD, podregiony, rozmiary (wielkość 
zatrudnienia). 

W efekcie wypowiedzi respondowanych kadr kierowniczych, przy użyciu specjalnego algorytmu 
ocen ważonych  szacowane są dwa syntetyczne indeksy: AKTUALNY ZZK oraz OCZEKIWANY 
ZZK, które stają się podstawą pozycjonowania w określonej ćwiartce zegara. Generowany w ramach 
cokwartalnych badań pierwotnych materiał analityczny pozwala na wieloprzekrojowe analizowanie 
koniunktury i tworzenie szczegółowych indeksów branżowych i strefowych (zob. rys. 2.17.) :  

 Indeks ZZK branżowy kalkulowany jest jako średnia arytmetyczna analizowanych firm 
w danej branży; 

 Indeks ZZK strefowy: przemysł i usługi kalkulowany jest jako średnia ważona z indeksów 
branżowych (wagi zostaną ustalone przez ekspertów); 

 Indeks ZZK syntetyczny kalkulowany jest jako średnia ważona indeksów strefowych, gdzie: 
ZZK przemysł – 35%; ZZK usługi – 65%; 

Dodatkowo model ZZK pozwala na rejestrację zmian koniunkturalnych w skali podregionów (NTS 
3) oraz według kategorii firm z punktu widzenia rozmiarów zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa, 
małe firmy, średnie firmy i duże firmy).  
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Rys. 2.17. Printscreen ze strony ZegarBiznesu.pl.  
Źródło: http://zsir.zpsb.szczecin.pl/zegar/ (06.01.2014) 

 
System pomiaru koniunktury ZZK pozwala również na cykliczne analizy porównujące poziom 
indeksu ZZK wobec innych wskaźników koniunkturalnych w skali regionu, kraju, strefy Euro i UE. 
Porównania (analizy referencyjne) odbywają się w tradycyjnym układzie (zob. rys. 2.18.) i mają na 
celu monitorowanie odstępstw (dywergencji) w trendach koniunktury w regionie, wobec innych 
obszarów (województwo, Polska, Strefa Euro, UE). Analizy referencyjne możliwe są 
w następujących przekrojach 
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 W skali mega: (1) PMI industry strefy Euro, (2) PMI services strefy Euro, (3) PKB strefy Euro, 
(4) PKB krajów UE. 

 W skali makro: (5) PMI dla Polski, (6) WWK, (7) PKB Polski, (8) dynamika produkcji 
sprzedanej w Polsce m/m 

 W skali mezo: (9) produkcja sprzedana w województwie (NTS 2) kw/kw 
 

 
Rys. 2. 18. Pomiary referencyjne w systemie ZZK.  
Źródło: http://zsir.zpsb.szczecin.pl/zegar/ 

 
Tak skonstruowany model pomiaru koniunktury w regionie cechuje się wieloma zaletami 
metodycznymi, m. in.: 

 Indeksy ZZK są oparte na faktach, nie opiniach czy pomiarach zaufania.  

 Dane są produkowane zdecydowanie szybciej niż porównywalne oficjalne statystyki.  

 Indeksy ZZK są publikowane co kwartał. 

 Dane dotyczą aktywności gospodarczej sektorów przemysłowego i usługowego na podstawie 
doboru reprezentatywnej struktury grupy badanych 

 Po publikacji indeksów ZZK, dane nie są rewidowane.  

 Obrazowanie indeksów ZZK na zegarze pozwala na diagnozowanie w optyce przebiegu cyklu 
koniunkturalnego.  

 Pomiar w skali 0-100 pozwala na komparację z miarami typu PMI. 
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Rys. 2.19. Realne odczyty na ZZK w okresie I kw. 2012 III kw. 2013.  

Źródło: http://zsir.zpsb.szczecin.pl/zegar/ (22.12.2013) 
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Stanisław Flejterski 

Rozdział	3.	
Koniunktura	w	sektorze	bankowo‐finansowym	

Wprowadzenie	

Związek przyczynowo-skutkowy między sektorem finansowym a realną sferą gospodarki należy do 
tych ogólnych ustaleń, które nie budzą wątpliwości wśród ekonomistów. W praktyce jednak problem 
jest bardziej złożony, chodzi bowiem o tzw. sprzężenie zwrotne (rys.1). Sfera realna gospodarki 

oddziałuje na system finansowy, a system finansowy ma wpływ na gospodarkę52, System finansowy 
(przemysł finansowy, sektor finansowy, czy też –nieprzypadkowo zastosowany w tych rozważaniach 
termin- system bankowo-finansowy) zależny jest od stanu gospodarki, z drugiej strony jest jedną 
z głównych determinant jej rozwoju, zarówno w perspektywie krótko-, średnio -, jak 
i długookresowej, w wymiarze globalnym, krajowym i regionalnym. Jedną kwestią jest ustalenie 
istnienia samej zależności, inną określenie jej kierunku, jeszcze inną pomiar siły wpływu. Jedno 
z przykładowych pytań można sformułować następująco: czy w każdym przypadku sektor bankowo-
finansowy oddziałuje pozytywnie na gospodarkę? Podłożem dla takiej wątpliwości jest fenomen 

znany pod nazwą finasjalizacja (finansyzacja, przefinansowanie)53. 

Nie ulega wątpliwości, że rola instytucji składających się na sektor bankowo-finansowy jest wręcz 
fundamentalna. O instytucjach finansowych (bankach, parabankach, „niebankach”) mawia się, że są 
lustrem, barometrem gospodarki. Bankom nieprzypadkowo przypisuje się rolę krwioobiegu, nerwu, 
serca, a nawet mózgu współczesnej gospodarki. Zapewne jest w tym trochę przesady, ale w praktyce 
nie sposób przecenić roli banków i pozostałych instytucji finansowych dla gospodarstw domowych, 
przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych. Banki i inne 
instytucje finansowe mają poważny, a niekiedy wręcz decydujący wpływ na koniunkturę w sferze 
realnej. Dobrze funkcjonujący system finansowy oddziałuje na stopę oszczędności, decyzje 
inwestycyjne, innowacje techniczno-technologiczne, a więc w istocie na wzrost społeczno-
gospodarczy. Lista oczekiwań wobec instytucji finansowych jest ogromna: bezpieczeństwo („pewne 
jak w szwajcarskim banku”), stabilność, wiarygodność, profesjonalizm, bogata oferta, elastyczność, 
dostępność, konkurencyjność cenowa.  

Głównym celem tych rozważań - na miarę ich ograniczonych ram- jest próba analizy i oceny 
koniunktury w sektorze bankowo-finansowym w Polsce, głównie w latach 2012-2013. Pełna analiza 
stosownie do standardów przyjmowanych na ogół w naukach ekonomicznych (ekonomii, finansach, 
zarządzaniu), powinna składać się z pięciu elementów: 
(a) opis stanu - jak jest? wraz z opisem tendencji w innych krajach; 

(b) objaśnienie przyczyn - dlaczego jest, tak jak jest?; 

                                                      
52 Zob. m.in. O. Kowalewski, System finansowy  a realna sfera gospodarki, w : „Master of Business  
Administration”, 2010 ,nr 2, s. 36 i dalsze; Banki w społecznej gospodarce  rynkowej w  świetle doświadczeń 
z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, red. S. Flejterski, A. Gospodarowicz, ZBP -ZAPOL, Warszawa 
2014. 
53 M. Ratajczak, Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista”, 2012, nr 3. Finansyzacja w wąskim znaczeniu 
utożsamiana jest z rosnącą rolą działalności finansowej w aktywności podmiotów  niefinansowych, natomiast 
w szerokim znaczeniu rozumiana jest jako proces autonomizacji,  a nawet uzyskiwania nadrzędności sfery 
finansowej w relacji do sfery realnej. 
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(c) formułowanie wzorców i stanów pożądanych-jak być powinno?; 

(d) formułowanie prognoz-jak prawdopodobnie będzie w dającej się przewidzieć perspektywie?;  

(e) formułowanie recept, co czynić, aby było tak, jak być powinno?  

W interesującym nas przypadku sformułowanie całościowej rzetelnej analizy i oceny jest kwestią 
szczególnie trudną, jeśli w ogóle możliwą. 

POŚREDNICY FINANSOWI 
 DYNAMIKA I STRUKTURA 

WZROSTU I ROZWOJU 
GOSPODARKI NARODOWEJ 

 
System bankowy 

Bank Centralny 
 
Banki komercyjne, uniwersalne i 
specjalistyczne 
 
Banki spółdzielcze 
 
Banki inwestycyjne 

  
Regiony, subregiony, miasta , gminy 
 
Sektory, gałęzie, branże 
 
Korporacje oraz sektor MSP 
(producenci, eksporterzy, importerzy) 
 
Gospodarstwa domowe (pracobiorcy, 
konsumenci, lokatodawcy, inwestorzy, 
kredytobiorcy, etc.) 

 
Instytucje parabankowe 
 

  

 
Instytucje pozabankowe 
 (towarzystwa ubezpieczeniowe, GPW, 
NewConnect, Catalyst) 

  

Rys. 3.1. Relacje między krajowym sektorem finansowym a wzrostem i rozwojem gospodarki narodowej 

Źródło:opracowanie własne. 

Powodem nie jest niedostateczny zasób informacji, lecz głównie problemy natury metodologicznej 
i metodycznej. Kwestia pierwsza odnosi się do zakresu informacji, które należałoby wziąć pod 
uwagę w procesie diagnozowania stanu rzeczy, druga dotyczy metody pomiaru oraz mierników. Nie 
od dziś wiadomo, że porównywanie jest i rzemiosłem i sztuką. 

W sprawie roli pomiaru w nauce istnieją co najmniej dwa stanowiska. Jedni twierdzą, że „nauka jest 
pomiarem” (science is measurement) oraz że tyle jest nauki w danym przedmiocie, ile jest w nim 
matematyki, nieprzypadkowo nazywanej „królową nauk”. Inni przypominają znaną maksymę 
A. Einsteina „nie wszystko co się liczy, jest policzalne i nie wszystko co jest policzalne, się liczy”, 
jeszcze inni dodają –„świat jest jeden, ale patrzymy nań przez różne okna”. To ostatnie dotyczy 
również koniunktury w sektorze bankowo-finansowym w Polsce, z jego strukturą zdominowaną 
przez zagranicznych właścicieli. 

System bankowo-finansowy umożliwia współtworzenie siły nabywczej oraz świadczenie usług 
pozwalających na jej krążenie w gospodarce. W jego skład wchodzą: rynkowy system finansowy, 
w którym usługi te są świadczone za pośrednictwem mechanizmów rynkowych, oraz publiczny 
(fiskalny) system finansowy. Przedmiotem rozważań jest rynkowy system (sektor) finansowy, wobec 
którego używana będzie w dalszym ciągu ogólna nazwa system bankowo - finansowy. System ten 
tworzą: instytucje finansowe, rynki finansowe, na których dokonuje się transakcji instrumentami 
finansowymi, infrastruktura oraz regulacje i zasady określające sposób ich funkcjonowania.  

W latach 2012 -2013 w polskiej gospodarce odczuwalne były skutki światowego spowolnienia 
gospodarczego. W rezultacie pogorszyła się kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw oraz spadły ich 
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nakłady na inwestycje w ujęciu realnym. Częściowo były one finansowane ze źródeł zewnętrznych, 
nie sprzyjało temu jednak zaostrzanie polityki kredytowej przez banki oraz spadkowa tendencja cen 
akcji na GPW. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych także pogorszyła się (nastąpił 
umiarkowany spadek dochodów do dyspozycji, utrzymywanie się relatywnie wysokiej stopy 

bezrobocia54). Było to jednym z czynników wpływających na spadek dynamiki wzrostu zadłużenia 
z tytułu kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie odnotowano wzrost aktywów finansowych 
gospodarstw domowych.  

Pomimo słabych perspektyw globalnego rozwoju gospodarczego wówczas miał miejsce spadek 
awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych związany z łagodzeniem polityki pieniężnej 
przez najważniejsze banki centralne oraz poprawą kondycji sektora bankowego w strefie euro. 
Wspomniane działania przyczyniły się do istotnego spadku marży na ryzyko kredytowe na rynku 
pieniężnym strefy euro. Sprzyjało to stabilności krajowego rynku pieniężnego. Ponadto uczestnicy 
rynków finansowych, podejmując decyzje inwestycyjne, w dużym stopniu kierowali się czynnikami 
o charakterze lokalnym. W takiej sytuacji atrakcyjna stopa zwrotu z inwestycji w obligacje skarbowe 
w relacji do ryzyka inwestycyjnego, pozytywna ocena polskiej gospodarki oraz relatywnie stabilna 
sytuacja finansów publicznych sprzyjały dalszemu napływowi inwestorów zagranicznych na krajowy 
rynek kapitałowy. W 2012 r. zwiększyła się kapitalizacja rynków akcji Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie oraz wielkość krajowego rynku obligacji skarbowych, na którym 
wzrosło zaangażowanie nierezydentów. Podobne tendencje – wzrost kapitalizacji giełd i zadłużenia 
z tytułu papierów dłużnych sektora publicznego – obserwowano w światowym systemie 
finansowym.  

W 2012 r. nadal rosło znaczenie systemu finansowego w polskiej gospodarce. Relacja aktywów 
krajowego systemu finansowego do PKB zwiększyła się w porównaniu z 2011 r. o 4,7 pkt proc. 
i wyniosła 123,0%. W porównaniu ze średnią wartością tego wskaźnika dla krajów strefy euro polska 
gospodarka, podobnie jak gospodarki innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wciąż 
charakteryzowała się względnie niskim poziomem pośrednictwa finansowego. Na koniec 
analizowanego okresu aktywa instytucji tworzących polski sektor finansowy wyniosły 1961,9 mld zł 
(o 8,5% więcej niż na koniec 2011 r.). Przyrost aktywów sektora finansowego w analizowanym 
okresie był spowodowany przede wszystkim wzrostem wartości aktywów sektora bankowego oraz 
otwartych funduszy emerytalnych. 

Analiza instytucji i rynków finansowych różnych krajów na tle ich stopnia rozwoju gospodarczego 
sugeruje, że niektóre segmenty systemu finansowego w Polsce, w tym sektor bankowy, są relatywnie 
słabo rozwinięte. Jednocześnie doświadczenia globalnego kryzysu finansowego wskazują, że 
rozmiary sektorów bankowych w niektórych krajach były zbyt duże i nieadekwatne do potrzeb sfery 
realnej gospodarki, oraz że nie istnieje optymalna struktura systemu finansowego zapewniająca, że 
będzie on efektywnie sprawować swoje funkcje w każdych warunkach ekonomicznych. Dla 
polskiego systemu finansowego charakterystyczna jest również relatywnie niska kapitalizacja rynku 
akcji i mała wartość zadłużenia z tytułu emisji papierów dłużnych sektora prywatnego, w tym 
obligacji przedsiębiorstw i banków. 

Nie ulega wątpliwości, że koniunktura w sektorze bankowo-finansowym (głównie w bankowości, 
w ubezpieczeniach gospodarczych, na giełdzie papierów wartościowych) jest wypadkową wielu, 
stale zmieniających się, czynników: ekonomicznych i pozaekonomicznych, obiektywnych 
i subiektywnych, egzo- i endogenicznych, „twardych” i „miękkich”.  

                                                      
54 Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, red. S. Flejterski, 
ZAPOL, Szczecin 2013. 
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3.1.	Koniunktura		bankowa	

Badania koniunktury w placówkach bankowych są przeprowadzane przez TNS Polska (firma 
powstała w wyniku połączenia TNS OBOP i TNS Pentor) we współpracy i na zlecenie Związku 
Banków Polskich, począwszy od lutego 1993 roku. W comiesięcznych sondażach, realizowanych 
metodą panelu i techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo, uczestniczy celowo 
dobrana grupa 200 placówek, zlokalizowanych na terenie całego kraju, głównie jednak w miastach 
wojewódzkich (byłych i obecnych) z wyjątkiem kohorty banków spółdzielczych. Dyrektorzy 
i kierownicy placówek, bądź upoważnieni przez nich pracownicy, przedstawiają oceny i prognozy 
dotyczące:  

 zmian stanów depozytów ogółem i w podziale na gospodarstwa domowe oraz podmioty 
gospodarcze z wyodrębnieniem depozytów złotowych i walutowych i uwzględnieniem 
rachunków bieżących i terminowych,  

 zmian stanów kredytów złotowych i w podziale na osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze 
oraz ogólnie kredytów walutowych,  

 oprocentowania kredytów,  

 relacji depozytów walutowych do złotowych oraz kredytów dewizowych do złotowych,  

 popytu na akcje i obligacje,  

 ogólnej sytuacji ekonomicznej placówek.  

Respondenci formułują swe oceny (porównując zakończony miesiąc do poprzedniego) i prognozy 
(przewidując rozwój sytuacji w ciągu najbliższych trzech miesięcy) poprzez stwierdzenie, że 
wystąpił (wystąpi) wzrost (poprawa) lub spadek (pogorszenie, albo brak zmiany). Różnice między 
odsetkiem odpowiedzi pozytywnych (wzrost, poprawa) i odsetkiem odpowiedzi negatywnych 
(spadek, pogorszenie) stanowią cząstkowe wskaźniki ocen i prognoz, które służą do prezentacji 
tendencji oraz obliczania wskaźnika koniunktury w placówkach bankowych PENGAB.  

Ponadto uczestnicy sondażu wypowiadają się na temat:  

 przewidywanego na koniec roku oprocentowania kredytu lombardowego, lokaty  
3-miesięcznej i kredytu na cele gospodarcze,  

 oczekiwanej stopy inflacji (XII/XII), ceny dolara i euro w końcu roku,  

 bieżących wydarzeń i spraw istotnych z punku widzenia funkcjonowania banków. 

Wyniki comiesięcznych pomiarów są przedstawiane Związkowi Banków Polskich, placówkom 
uczestniczącym w badaniach oraz prezentowane na konferencjach prasowych zapewniających 
publiczną prezentację sytuacji w placówkach i innych problemów bankowości.  

Zasadniczym celem jest zbadanie związku między wskaźnikami uzyskiwanymi z pomiarów 
koniunktury w placówkach bankowych a rzeczywistymi wynikami sektora bankowego. Chodzi 
więc o sprawdzenie mocy predykcyjnej wskaźników pozyskiwanych metodą jakościową, 
bowiem wskaźniki koniunktury oparte są na opiniach, subiektywnych ocenach 

i przewidywaniach, formułowanych przez zarządzających placówkami bankowymi  oddziałami 
banków, będącymi reprezentantami sektora średniego szczebla, a nie central banków. 
Prawdopodobieństwo ich trafnego przewidywania wydaje się być ograniczone. Również 
wielkość i dobór próby może zniekształcać rzeczywisty obraz sytuacji sektora bankowego. 
W badaniach uczestniczą wyłącznie placówki banków krajowych, nie uczestniczą natomiast 
reprezentanci banków zagranicznych, samochodowych i internetowych. Nadreprezentowane są 
banki spółdzielcze, niedoreprezentowane placówki banków z przewagą kapitału zagranicznego. 
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Ważenie wyników według udziału poszczególnych typów banków w sumie bilansowej sektora 
tylko nieznacznie modyfikuje wyniki pomiarów. Pomimo wszystkich zastrzeżeń placówki 
bankowe relacjonując swoje odczucia, wynikające z bezpośrednich kontaktów z finalnymi 
klientami banków oraz formułując na ich podstawie oczekiwania, dostarczają niezwykle 
istotnych danych dotyczących klimatu gospodarczego, czyli tego jak - według nich - jest obecnie 
w odniesieniu do niedalekiej przeszłości i jak będzie w przyszłości, też niezbyt odległej. 
W długim szeregu czasowym zmiany wskaźników powinny zatem obrazować zachodzące 
tendencje, a ich krótkookresowe kierunki zmian odzwierciedlać kierunki zmian rejestrowane 
przez statystykę ilościową.  

Indeks Pengab jest najważniejszym wskaźnikiem badań koniunktury w placówkach bankowych. 
Przeprowadzona analiza porównawcza średniorocznych indeksów Pengab i wybranych parametrów 
gospodarczych wykazuje, że Pengab jest wiarygodnym wskaźnikiem określającym trendy 
w gospodarce i sektorze bankowym, chociaż jego wartość predykcyjna dla wyników finansowych 
sektora bankowego bywa problematyczna. Przeprowadzona analiza ex post badania koniunktury 
w sektorze usług bankowych dostarcza, mimo wielu zastrzeżeń, cennych informacji.  

Jednym z głównych celów badania jest wskazanie kierunków zmian w zakresie podstawowych 
rynków usług bankowych w najbliższej przyszłości. Nie chodzi więc o odpowiedz na pytanie, o ile 
procent spadnie lub wzrośnie dynamika w różnych zakresach działalności bankowej. Jednak 
charakter prowadzonego badania pozwala w większości analizowanych przypadków udzielić 
bardziej wartościowych odpowiedzi, na pytania dotyczące zmian kierunków dotychczasowych 
i przyszłych, krótkookresowych trendów. Przyjęta głębokość retrospekcji oraz charakter przebiegu 
analizowanych szeregów czasowych (zmiany kierunków trendów oraz występowanie punktów 
zwrotnych) upoważnia do wskazania na szczególną funkcję ostrzegawczą otrzymywanych prognoz 
dla danych w przekrojach kwartalnych. Szeregi zmian wskaźników obrazują zachodzące tendencje 
oraz ich krótkookresowe kierunki zmian zgodnie z oszacowaniami statystyki ilościowej. Na uwagę 
zasługuje wysoka zgodność występowania punktów zwrotnych krótkookresowych trendów, 
szczególnie w przypadku depozytów walutowych terminowych oraz na żądanie, dla których 
odnotowano (100%) zgodności występowania punktów zwrotnych oraz dynamiki prognoz i ich 
realizacji. O spełnionej funkcji ostrzegawczej mówimy również w przypadku dynamiki kredytów 
złotowych i średniorocznego wskaźnika koniunktury, dla których odnotowano 100% zgodność 
punktów zwrotnych.  

 

Rys. 3.2. Indeks PENGAB w latach 2009-2014 
Źródło: http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/macro/profil.html?id=80 
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Zestawienie średniorocznego wskaźnika koniunktury bankowej Pengab z rentownością sektora 
bankowego brutto (w przypadku posiadania głębszego okresu retrospekcji) mogłoby wskazać na 
funkcję trendu prekursywnego wskaźnika Pengab w stosunku do szeregu czasowego rentowności 
sektora bankowego brutto.  

Przyjęty do analizy okres pozwala na identyfikację określonych prawidłowości w przebiegu prognoz 
i ich realizacji. Upoważnia również do wzrostu zaufania w stosunku do prowadzonych badań 
koniunktury bankowej i wykorzystania w procesie decyzyjnym przynajmniej tych prognoz, 
w stosunku do których otrzymano całkowitą zgodność kierunków trendów i punktów zwrotnych przy 
analizie ex post. 

Wyniki sondażu na temat koniunktury w sektorze bankowym w lutym 2014 roku podtrzymują 
obserwowane od  kilku pomiarów optymistyczne prognozy wśród ankietowanych bankowców. 
Wskazania te są wyrazem oczekiwania dalszej poprawy sytuacji zarówno w kluczowych segmentach 
bankowości, jak i w gospodarce, gdzie podobnie jak w poprzednim pomiarze obserwujemy bardzo 
wysokie wskaźniki sald prognozy sześciomiesięcznej, szczególnie kontrastujące z prognozami 
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niewielka poprawa w zakresie dynamiki wzrostu ocen 
w segmencie klientów indywidualnych może natomiast wskazywać na faktyczne ożywienie rynku 
i wzrost aktywności klientów. Co istotne, zarówno wśród klientów indywidualnych, jak 

i przedsiębiorców mamy do czynienia z realną poprawą jakości portfela kredytowego.55  

W środowisku bankowym umacnia się przekonanie o wyraźnym wzroście aktywności klientów 
banków na rynku finansowym. W lutym 2014 indeks Pengab osiągnął, podobną jak przed miesiącem, 
wartość 27,6 pkt. Wskaźnik wyprzedzający wzrósł jednak o 5,9 do 37,6 pkt. Z zachowaniem 
dotychczasowej dynamiki umacnia się wzrostowy trend na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz 
mieszkaniowych. Za sprawą przyrostu depozytów terminowych poprawiła się struktura depozytów. 
83 proc. placówek przewiduje wzrost popytu na kredyty złotowe – to najwyższy wynik od trzech lat. 
W półrocznym horyzoncie przewiduje się dalszą poprawę sytuacji na wszystkich monitorowanych 
rynkach. Malaje problem kredytów zagrożonych. Przewiduje się także dalszą poprawę przyszłej 

sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.56  

3.2.	Koniunktura	w	ubezpieczeniach	gospodarczych	

Na koniec trzeciego kwartału 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 
w Polsce posiadało 60 krajowych zakładów ubezpieczeń – 29 zakładów ubezpieczeń działu 
I (ubezpieczenia na życie) i 30 zakładów ubezpieczeń działu II (pozostałe ubezpieczenia 
osobowe i ubezpieczenia majątkowe) – oraz 1 zakład reasekuracji (PTR S.A.). Wśród krajowych 
zakładów ubezpieczeń działalność ubezpieczeniową prowadziło 28 zakładów ubezpieczeń na 
życie, 30 zakładów ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz 1 zakład reasekuracji. 

Zakłady ubezpieczeń uzyskały w okresie trzech kwartałów 2013 r. przychody w wysokości 
49,89 mld zł. W strukturze przychodów zakładów ubezpieczeń dominowała składka przypisana 
brutto (74,62% przychodów ogółem), przychody z lokat (15,98%) oraz niezrealizowane zyski 
z lokat (3,65%). W okresie trzech kwartałów 2013 r. składka przypisana brutto zakładów 
ubezpieczeń wyniosła 43,32 mld zł i była o 7,73% (3,63 mld zł) niższa, niż w analogicznym 
okresie poprzedniego roku. Po trzech kwartałach 2013 r. składka przypisana brutto zakładów 

                                                      
55 Wypowiedź Prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza, Związek Banków Polskich, http://zbp.pl/raporty/pengab) 
56 dr Marcin Idzik, TNS Polska, http://zbp.pl/raporty/pengab 
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ubezpieczeń na życie wyniosła 23,23 mld zł i była niższa o 14,54% (3,95 mld zł) w porównaniu 
z analogicznym okresem 2012 r. W okresie trzeciego kwartału 2013 r. składka przypisana brutto 
zakładów ubezpieczeń osobowych i majątkowych wyniosła 20,08 mld zł, co stanowiło wzrost 
o 1,65% (o 325,47 mln zł) w porównaniu z trzecim kwartałem 2012 r. 

W grudniu 2013 r. klimat koniunktury w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja 
K PKD 2007) pozostawał korzystny – WOKK wyniósł 24,6 pkt. [był o 4,2 p.p. wyższy niż 
w listopadzie (20,4)]. Więcej firm odnotowało wzrost niż spadek sprzedaży usług (wskaźnik 
netto 9,9; miesiąc wcześniej 20,1). Sytuacja finansowa badanych firm częściej poprawiała się niż 
pogarszała (13,0, wobec 12,6 w listopadzie). 

Więcej firm zajmujących się działalnością finansową i ubezpieczeniową sygnalizowało 
zmniejszenie, a nie zwiększenie opóźnień płatności za wykonane usługi (wskaźnik 6,8; miesiąc 
wcześniej 4,7). Dyrektorzy badanych firm częściej przewidywali spadek niż wzrost zatrudnienia 
(saldo odp. -10,2; w listopadzie -6,1). Więcej firm notowało wzrost, a nie spadek popytu na 
usługi finansowe i ubezpieczeniowe (8,9; miesiąc wcześniej 12,2). Częściej spodziewano się 
wzrostu, a nie spadku popytu na świadczone usługi (30,8; w listopadzie 31,9). W większej 
liczbie firm z sekcji K raczej obniżano niż podwyższano ceny usług (-2,8; miesiąc wcześniej -
11,7). 

Tabela 3.1. Wskaźniki koniunktury w działalności finansowej i ubezpieczeniowej* - grudzień 2013 

Wskaźniki Okres* Poziom 
wskaźnika 

Poprzedni 
okres 

Analogiczny okres 
ubiegłego roku 

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKK): 
działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

gru-13 24,6 20,4 22,1 

Sprzedaż usług gru-13 9,9 20,1 15,5 
Sytuacja finansowa gru-13 13,0 12,6 20,3 
Opóźnienia płatności gru-13 6,8 4,7 -0,9 
Przewidywane zatrudnienie gru-13 -10,2 -6,1 -4,6 
Popyt na usługi gru-13 8,9 12,2 9,9 
Przewidywany popyt na usługi gru-13 30,8 31,9 12,8 
Ceny usług gru-13 -2,8 -11,7 -2,2 

*Badanie koniunktury w usługach metodą testu koniunktury prowadzone jest przez GUS od 2003 r. Próba obejmuje 5008 
przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową należących do sekcji PKD (2007) od H do S. Wskaźniki koniunktury 
obliczane są jako salda (różnice) między procentem przedsiębiorstw wybierających wariant pierwszy odpowiedzi 
(korzystny z punktu widzenia przedsiębiorstwa) i wariant trzeci (niekorzystny). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 
gospodarczej przedsiębiorstw jest wskaźnikiem złożonym, liczonym jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania 
dotyczące bieżącej i przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. „Dobry” klimat koniunktury 
odnotowywany jest, gdy powyższy wskaźnik jest większy od zera. W przeciwnym wypadku klimat jest oceniany jako 
„zły”. 

3.3.	Koniunktura	giełdowa	

Indeks giełdowy jest miarą statystyczną, pokazującą w jaki sposób zmieniają się ceny grupy 
wyselekcjonowanych spółek w określonym czasie oraz w istotny sposób wpływającą na zachowanie 
się inwestorów giełdowych. Obserwując zmiany wartości indeksu można bez analizowania cen akcji 
poszczególnych spółek ocenić poziom zwrotu na rynku oraz określić kierunek ruchu cen. Pierwotnie 
indeksy były konstruowane w celu ukazania zmian cen akcji spółek notowanych na giełdzie, które 
następowały w krótkim okresie, a intencją powstania nie było używanie ich w długich przedziałach 
czasowych. 

W czasie, gdy ceny były liczone i podawane bez użycia komputerów liczba spółek tworzących 
indeks była celowo zawężona i składała się z największych firm na rynku. Z biegiem czasu 
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inwestorzy zaczęli potrzebować jasnego punktu odniesienia do zmierzenia i porównania 
długookresowych stóp zwrotu z ich portfeli, a także klasyfikacji sektorowej określonych grup spółek. 
Początek ery komputerów oraz rozwój giełd i ich znaczenia na świecie doprowadziły w latach 
sześćdziesiątych do pojawienia się dziesiątków nowych indeksów opisujących dokładnie zachowanie 
określonych rynków lub sektorów. Zazwyczaj indeksy te nie pokrywały jednak całego rynku, który 
miały reprezentować. Wzrastające zainteresowanie małymi firmami i ich odmienność w zachowaniu 
się na giełdzie doprowadziły w latach siedemdziesiątych do wprowadzenia indeksów opartych 
wyłącznie na małych spółkach. Lata osiemdziesiąte, z kolei, przyniosły rozwój kontraktów 
terminowych i opcji opartych na indeksach giełdowych, które okazały się szczególnie korzystne, jako 
punkt odniesienia i sposób rozliczania derywatów na rynku terminowym. Ostatnie lata to czas 
pojawiania się indeksów międzynarodowych, w skład których wchodzą spółki z głównych giełd 
europejskich, azjatyckich i amerykańskich. Indeksy reprezentujące około 70% kapitalizacji giełd na 
całej kuli ziemskiej, szczególnie przydatne są dużym korporacjom, instytucjom finansowym 
i bankom do śledzenia i przewidywania trendów  

Indeks giełdowy spełnia kilka głównych funkcji. Najważniejsze z nich to: 

 syntetyczna informacja o sytuacji na rynku lub wybranych jego segmentach; 

 instrument bazowy dla instrumentów pochodnych (opcji, kontraktów futures, kontraktów 
forward); 

 punkt odniesienia dla oceny efektywności inwestowania; 

 specjalistyczne narzędzie służące inwestorom do budowy własnych wskaźników giełdowych; 

 substytut portfela rynkowego, co ma znaczenie w teorii portfelowej i modelach rynku 
kapitałowego. 

W 2012 roku indeks WIG20 zyskał 21% a indeks WIG 26%. Na tym tle zmiany najważniejszych 
indeksów w 2013 roku rozczarowały – indeks WIG20 spadł o 8,6%, a indeks szerokiego rynku WIG 
zyskał tylko 6,6%. W tym czasie niemiecki DAX zyskał prawie 23% a amerykański S&P500 ponad 
29%.  

 

Rysunek 3.3. Kształtowanie się wybranych indeksów giełdowych w roku 2013 

Źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/GPW-2013-rok-w-liczbach-3026614.html 

Budująca była postawa mniejszych spółek. Indeksy mWIG40 i sWIG80 zyskały odpowiednio 30,2% 
oraz 36,1%. W 2013 roku na GPW zanotowano wyższe obroty. W ciągu dwunastu miesięcy 
właściciela zmieniły akcje o wartości ponad 220 mld złotych. To więcej o 8% w stosunku do 2012 
roku, lecz jednocześnie mniej niż obroty w 2011 roku, kiedy ich wartość wyniosła 268 mld zł.  
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Tabela 3.2. Zestawienie indeksów GPW w Warszawie  

Nazwa (skrót)  Długa nazwa 

WIG20 (WIG20) Warszawski Indeks Giełdowy 20 największych i najpłynniejszych spółek giełdowych 

WIG30 (WIG30) Warszawski Indeks Giełdowy 30 największych i najpłynniejszych spółek giełdowych 

WIG (WIG) Warszawski Indeks Giełdowy spółek giełdowych 

sWIG80 (sWIG80) Warszawski Indeks Giełdowy 80 małych spółek giełdowych 

mWIG40 (mWIG40) Warszawski Indeks Giełdowy 40 średnich spółek giełdowych 

WIG-Plus (WIG-Plus) Warszawski Indeks Giełdowy WIG-PLUS 

WIG20short (WIG20short) Warszawski Indeks Giełdowy - indeks pochodny typu short 

WIG30short (WIG30short) WIG30short 

WIG20lev (WIG20lev) Warszawski Indeks Giełdowy - indeks pochodny typu levarage 

WIG30lev (WIG30lev) WIG30lev 

WIG-SUROWC (WIG-SUROWC) Warszawski Indeks Giełdowy spółek surowcowych 

WIG-BANKI (WIG-BANKI) Warszawski Indeks Giełdowy spółek z sektora banki 

WIG-BUDOW (WIG-BUDOW) Warszawski Indeks Giełdowy spółek z sektora budownictwo 

WIG-CHEMIA (WIG-CHEMIA) Warszawski Indeks Giełdowy spółek z sektora chemia 

WIG-DEWEL (WIG-DEWEL) Warszawski Indeks Giełdowy spółek z sektora deweloperzy 

WIG-INFO (WIG-INFO) Warszawski Indeks Giełdowy spółek z sektora informatyka 

WIG-MEDIA (WIG-MEDIA) Warszawski Indeks Giełdowy spółek z sektora media 

WIG-PALIWA (WIG-PALIWA) Warszawski Indeks Giełdowy spółek z sektora paliwa 

WIG-Poland (WIG-Poland) Warszawski Indeks Giełdowy krajowych spółek giełdowych 

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) Warszawski Indeks Giełdowy spółek z sektora spożywczy 

WIG-TELKOM (WIG-TELKOM) Warszawski Indeks Giełdowy spółek z sektora telekomunikacja 

InvestorMS (InvestorMS) Indeks wyników inwestycyjnych (tzw. benchmark) funduszu DWS Polska FIO TOP25 
Małych Spółek 

RESPECT (RESPECT) Giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie 

WIG-ENERG (WIG-ENERG) Warszawski Indeks Giełdowy spółek z sektora energetyka 

WIGdiv (WIGdiv) Warszawski Indeks Giełdowy spółek dywidendowych 

NCIndex (NCIndex) NewConnect Index - indeks rynku NewConnect 

NCIndex30 (NCIndex30) NCIndex30 

NCXLifeSci (NCXLifeSci) NCX Life Science 

WIG-Ukrain (WIG-Ukrain) Warszawski Indeks Giełdowy spółek ukraińskich 

TBSP.Index (TBSP.Index) Indeks Treasury BondSpot Poland 

WIG-CEE (WIG-CEE) WIG-CEE 

WIG20TR (WIG20TR) WIG20TR 

WIG30TR (WIG30TR) WIG30TR 

Żródło: na podstawie www.gpw.pl 
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Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza 
wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na 
Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG 
obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora 
giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny 
zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. 

Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 
największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Pierwsza wartość indeksu 
wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze 
się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu 
dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora 
giełdowego. Indeks WIG20 jest indeksem bazowym dla indeksów WIG20short i WIG20lev. 

Indeks WIG30 jest publikowany od 23 września 2013 roku, na podstawie wartości portfela akcji 30 
największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazowa indeksu 
ustalona została na dzień 28 grudnia 2012 r. i wynosiła 2582,98 pkt. WIG30 jest indeksem typu 
cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim 
transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG30 nie może 
uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest 
ograniczany do 10% w indeksie. 

Indeks mWIG40 jest kontynuacją indeksu MIDWIG i jest obliczany od 31 grudnia 1997 roku 
i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość początkowa indeksu 
wynosiła 1000 pkt. mWIG40 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu 
bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów 
z tytułu dywidend. W indeksie mWIG40 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz 
spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu 
rankingu powyżej 1 mld euro. 

Indeks sWIG80 jest kontynuacją indeksu WIRR obliczanego od 31 grudnia 1994 roku i w obecnej 
chwili obejmuje 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość początkowa 
indeksu wynosiła 1000 pkt. sWIG80 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego 
obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się 
dochodów z tytułu dywidend. W indeksie sWIG80 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 
i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości 
rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro. 

Indeks RESPECT giełda oblicza od 19 listopada 2009 r. Indeks obejmuje firmy odpowiedzialne 
społecznie notowane na Głównym Rynku GPW. Odpowiedzialność społeczna rozumiana jest jako 
strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia biznesu, zakładająca budowanie dobrych 
i trwałych relacji, opartych o wzajemne zrozumienie oczekiwań i szacunek z szeroko rozumianym 
otoczeniem biznesowym (tj. ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: pracownikami, dostawcami, 
klientami, społecznością lokalną, akcjonariuszami oraz zakładająca dbałość o środowisk naturalne). 
Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2009 roku. Pierwsza wartość indeksu RESPECT wynosiła 1000 
pkt. RESPECT jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny 
zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. 

Indeks WIG-Banki jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące 
w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „banki”. W portfelu subindeksu znajdują 
się takie same pakiety jak w portfelu indeksu WIG. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 1998 r., 
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a wartość indeksu w tym dniu wynosiła 1279,56 pkt. Metodologia subindeksu jest tożsama 
z indeksem WIG, tzn. że jest on indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się 
zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru (kształtowanie się 
indeksu WIG Banki na tle zmian PKB ukazane jest na rys. 3).  

NewConnect jest zorganizowanym rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 
prowadzonym poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Pod koniec 
sierpnia 2012 roku na rynku NewConnect notowanych było ponad 400 spółek o łącznej kapitalizacji 
blisko 9 mld zł[ 

Rynek przeznaczony jest dla powstających bądź młodych firm o stosunkowo niewielkiej 
przewidywanej kapitalizacji działających przede wszystkim w sektorach tzw. nowych technologii: 
IT, media elektroniczne, biotechnologia, energia alternatywna itp., opartych głównie na aktywach 
niematerialnych. Formalności i koszty debiutu na NewConnect są niższe w porównaniu 
z regulowanym rynkiem GPW. Mniejsze są także obowiązki informacyjne ciążące na emitentach. 

 

Rysunek 3.4. Indeks WIG Banki na tle zmian PKB 

Źródło: http://www.skarbiec.biz/gospodarka/26_04_13_.htm 

Specyfika rynku powoduje, że inwestycje w papiery wartościowe notowanych tam spółek są 
obciążone większym ryzykiem, ale jednocześnie pozwalają liczyć na większe stopy zwrotu. 

Pierwsze oferty: spółki Mera Schody i Wrocławski Dom Maklerski, przeprowadzone w trybie 
private placement, cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów: popyt znacząco przewyższył 
podaż. Inauguracyjna sesja giełdowa odbyła się 30 sierpnia 2007, notowanych było 5 spółek: Virtual 
Vision (producent filmów i gier komputerowych), ViaGuara z branży monopolowej, Wrocławski 
Dom Maklerski, spółka informatyczna S4E oraz Digital Avenue. 

Obecnie na rynku NewConnect liczone są dwa indeksy o nazwie NCIndex i NC Life Science. NC 
Index należy do klasy indeksów dochodowych, zatem przy wyznaczaniu jego wartości uwzględnia 
się nie tylko ceny wchodzących w jego skład akcji, ale też dywidendy i prawa poboru. Datą bazową 
indeksu jest 30 sierpnia 2007, a pierwszą wartością – 100 punktów. NCIndex obejmuje te spółki, 
które nie są zakwalifikowane do segmentu NC HLR oraz NC SHLR. NC LIfe Science jest 
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dedykowany spółkom z sektora medycyny i biotechnologii, których działalność i rozwój odbywa się 
przy wysokim udziale kapitału intelektualnego i nowoczesnych technologii. Utworzenie indeksu 
wyróżniającego spółki, które odnoszą sukcesy komercjalizując technologie z dziedziny life science, 
było naturalnym etapem rozwoju rynku. NC Life Science jest indeksem dochodowym, 
uwzględniającym zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. 

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na 
platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot. Catalyst 
tworzą cztery platformy obrotu. Dwie platformy prowadzone przez GPW – w formule rynku 
regulowanego i ASO. Jednostką transakcyjną jest jedna obligacja. Analogiczne dwa rynki są 
prowadzone przez BondSpot gdzie jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł. 
Wszystkie przeznaczone są dla skarbowych i nieskarbowych instrumentów dłużnych - obligacji 
komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych. Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on 
dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych 
inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych. 

Zasady notowań sesyjnych na rynkach regulowanych i alternatywnych są identyczne. Jedyne różnice 
dotyczą sposobu zawierania transakcji pakietowych. Na wszystkich rynkach tworzących Catalyst 
realizacja transakcji gwarantowana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a na 
emitentach spoczywają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych. 

Autoryzacja Catalyst daje możliwość zaistnienia na rynku publicznym także tym emitentom, których 
obligacje zostały już wyemitowane, są w całości lub części w posiadaniu nabywców. Uzyskanie 
autoryzacji Catalyst to sygnał zarówno dla inwestorów, jak i kontrahentów jednostki samorządu 
terytorialnego lub spółki emitującej obligacje, że emitent jest podmiotem publicznym, a więc 
transparentnym i odpowiedzialnym wobec otoczenia rynkowego i biznesowego, czego wyrazem są 
przestrzegane obowiązki informacyjne – na Catalyst takie same jak dla emitentów instrumentów 
wprowadzonych do notowań. 

Stworzenie rynku publicznego dla obligacji komunalnych i korporacyjnych pod marką Giełdy 
Papierów Wartościowych to dla jednostek samorządu terytorialnego oraz firm dodatkowa możliwość 
pozyskania tańszego pieniądza na realizację niezbędnych inwestycji. Jest dla tych podmiotów 
czynnikiem zwiększającym ich wiarygodność wobec inwestorów i kontrahentów oraz doskonałym 
narzędziem marketingowym wykorzystywanym do promocji nie tylko konkretnej emisji, lecz 
emitenta - gminy, powiatu lub przedsiębiorstwa. Przestrzeganie obowiązków informacyjnych i stała 
wycena rynkowa wyemitowanych papierów wartościowych może procentować łatwiejszym 
pozyskaniem kapitału w przyszłości i lepszą wyceną kolejnych emisji obligacji. 

Podsumowanie	

Wartościową, pośrednią inspirację do rozważań nad sposobem mierzenia koniunktury w sektorze 
bankowo-finansowym stanowić może Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej 

i Postępu Społecznego z 2010 roku.57  Profesorowie J. E. Stiglitz, A. Sen i J.-P. Fitoussi poddali 
krytycznej ocenie adekwatność aktualnych miar wydajności gospodarczej, w szczególności tych 
opartych na PKB, a także zakwestionowali słuszność stosowania tych wielkości, jako miar 
społecznego dobrobytu czy też gospodarczej, społecznej i ekologicznej równowagi. System 
statystyczny i księgowy w istotnym stopniu tworzy perspektywę, przez którą postrzegamy 
i analizujemy świat. Metryki, które są oderwane od doświadczeń jednostek, zazwyczaj stwarzają 
                                                      
57 Zob. J.E. Stiglitz i inni, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa 2013. 
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problemy: jeśli PKB rośnie, a większość ludzi odczuwa pogorszenie jakości życia, to społeczeństwo 
może uznać, że rząd manipuluje statystykami. Nie istnieje jeden miernik, który może oddać coś tak 
złożonego, jak współczesne społeczeństwo. Próba uchwycenia stanu gospodarki i zmian koniunktury 
przez zbyt mały zbiór liczb może skutkować błędnymi wnioskami.  

W praktyce chodzi o ulepszenie przecenianego, czy nawet fetyszyzowanego miernika PKB, 
używanego jako miara aktywności i efektywności rynkowej, z jednoczesnym uzupełnieniem go 
o wskaźniki, które szerzej ujmują to, co dzieje się z większością obywateli (mierniki mediany 
dochodu), co dzieje się z najuboższymi (mierniki ubóstwa), co dzieje się ze środowiskiem (miernik 
wyczerpywania się zasobów i degradacji środowiska) i co się dzieje z równowagą ekonomiczną 
(mierniki zadłużenia). Ludzki dobrobyt-obiektywny i subiektywny- jest kategorią wielowymiarową-
poza materialnym poziomem życia (dochód, konsumpcja, majątek) powinien uwzględniać m.in. 
zdrowie, wykształcenie, zajęcia jednostki, w tym pracę, głos polityczny i wpływ na decyzje 
polityczne, powiązania i kontakty społeczne, środowisko naturalne (warunki obecne i przyszłe), 
niepewność natury ekonomicznej i materialnej (poziom bezpieczeństwa osobistego 
i ekonomicznego).  

Pierwszym krokiem w stronę złagodzenia krytyki PKB, jako miary poziomu życia i stanu 
koniunktury byłoby zwrócenie uwagi na inne agregatowe mierniki dochodu narodowego niż PKB, 
np. uwzględnienie inflacji i rozpatrywanie miar aktywności gospodarczej w wymiarze netto, zamiast 
brutto. Dla krajów biedniejszych stwierdzenie, że ich PKB wzrósł może mieć niewielkie znaczenie- 
ważne jest, czy ich obywatelom powodzi się lepiej. Porównanie poziomu dochodu powinno 
dokonywać się w kategoriach realnych, dlatego tworzy się tzw. parytety siły nabywczej (Purchasing 
Power Parity, PPP), które pozwalają na porównanie „pełnego” dochodu (łącznie z pracą w domu 
i czasem wolnym) między krajami. 

We wspomnianym Raporcie znalazło się dwanaście zaleceń, m.in.: przy ocenie dobrobytu 
materialnego trzeba zwracać uwagę raczej na dochód i konsumpcję, a nie na produkcję; zmiany 
w materialnym poziomie życia obywateli lepiej odzwierciedlają mierniki oparte na realnych 
dochodach gospodarstw domowych oraz konsumpcji; przy ocenie poziomu życia należy brać pod 
uwagę nie tylko dochód i konsumpcję, ale i majątek; ważne są nie tylko wielkości średnie, ale 
rozkład dochodu, konsumpcji i majątku; mierniki dochodu trzeba poszerzyć o działalność 
pozarynkową. 

Jedną z najbardziej znanych alternatywnych miar jest wskaźnik rozwoju społecznego (Human 
Development Index, HDI), będący najprostszą reprezentacją informacji związanych z dobrobytem 
i wolnością ludzi. Indeks ten pokazuje, że ranking krajów dokonany według bardziej 
wszechstronnych wskaźników, uwzględniających zdrowie i edukację, może się istotnie różnić od 
tego, który stworzymy kierując się wyłącznie produkcją. Wśród tzw. wskaźników złożonych warto 
wymienić również: indeks dobrobytu gospodarczego Osberga i Sharpe’a, obejmujący obecny 
dobrobyt (mierzony poziomem konsumpcji), zrównoważoną akumulację bogactwa oraz kwestie 
społeczne (niwelowanie nierówności i ochronę przed „ryzykiem społecznym”). Na wymiarze 
ekologicznym koncentrują się indeks rozwoju zrównoważonego dla środowiska (ESI-Environmental 
Sustainability Index) oraz indeks wyników w zakresie ochrony środowiska (EPI-Environmental 
Performance Index). Propozycją pomiaru trwałości rozwoju jest miara zrównoważonego dobrobytu 
gospodarczego (SMEW-Sustainable Measure of Economic Welfare), opracowana przez Nordhausa 
i Tobina. W tym nurcie mieszczą się również: indeks zrównoważonego dobrobytu gospodarczego 
(ISEW-Index of Sustainable Economic Welfare) oraz wskaźnik prawdziwego postępu (GPI-Genuine 
Progress Indicator). Warto też wspomnieć o tzw.” zielonym” i „skorygowanym środowiskowo” 
PKB, a także o wskaźnikach koncentrujących się na nadmiernej konsumpcji lub niedoinwestowaniu 
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(skorygowane oszczędności netto (ANS-Adjusted Net Savings). Ogólnie rzecz biorąc, propozycji 
metod pomiaru jest wiele, prowadzą one do różnych konkluzji.  

W tym kontekście warto zauważyć, że kryzys lat 2007/2008 i następnych znacznie podważył 
zaufanie do sektora bankowo-finansowego, do banków, do bankierów (nazywanych czasem 
banksterami), do bankowców, do maklerów (vide m.in. Gordon Gekko z „Wall Street” i z „Wall 
Street.Money Never  Sleeps” oraz  Jordan Belfort czyli „Wilk z Wall Street”). Bank to instytucja 
zaufania publicznego  -to podręcznikowe sformułowanie nabrało -na jakiś czas? na zawsze? - 
wymiaru ironicznego. Trzeba odnotować, że w Polsce na szczęście nie doszło do takich perturbacji 
i patologii, jak w USA czy w Europie Zachodniej. choć i u nas są zorganizowane gremia 
poszkodowanych przez banki, działał też osławiony tzw. parabank - Amber Gold. 

 

*     *     * 

Co wynika z powyższych rozważań dla Pomorza Zachodniego, dla Szczecina, Koszalina oraz 
pozostałych miast i gmin, dla przedsiębiorstw, dla gospodarstw domowych? Mamy, poza oddziałem 
okręgowym NBP, liczne placówki banków komercyjnych i spółdzielczych oraz SKOK-i. Mamy 
centralę Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z jej bogatą aktywnością w Polsce Północno-
Zachodniej, Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego, kilka silnych funduszy 
poręczeniowych, kilka funduszy pożyczkowych, mamy też Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Osobne, ważne miejsce zajmują towarzystwa ubezpieczeniowe- 
majątkowe i na życie. Na regionalną architekturę finansową, z punktu widzenia liczby oraz dostępu 
do instytucji finansowych, nie sposób więc narzekać. To ważne, ale równie ważne są realne korzyści 
dla coraz lepiej wyedukowanych beneficjentów, zainteresowanych pozyskiwaniem i pomnażaniem 
środków finansowych. 

Pomorze Zachodnie, jako region (miasta, gminy, przedsiębiorstwa, instytucje) jest relatywnie 
niewielką częścią wielkiej całości.  Sporo zależy od społeczności regionu, wiele od zmian 
koniunktury w otoczeniu międzynarodowym (z Niemcami na czele) oraz krajowym. Na stan 
koniunktury na Pomorzu Zachodnim oddziałują z różną siłą liczne czynniki różnej natury: 
ekonomiczne i pozaekonomiczne, obiektywne i subiektywne, wewnętrzne i zewnętrzne. Niektóre 
z czynników są przewidywalne, przynajmniej w krótkiej perspektywie, inne - mało przewidywalne, 
jeszcze inne praktycznie nieprzewidywalne. Przedsiębiorstwa próbując radzić sobie 
w nieprzewidywalnych czasach narażone są na cztery główne zagrożenia: niepełna realizacja zadań, 
kryzys zaufania, dekoncentracja, wszechogarniający strach.  Niezbędne jest więc bezbłędne 
realizowanie priorytetów, poruszanie się z szybkością zaufania (niski poziom zaufania spowalnia 
wszystko i podnosi koszty), osiąganie więcej niższym nakładem środków, zmniejszanie poziomu 

strachu i poczucia beznadziejności58. 

 W World Happiness Report 2013 Polska została sklasyfikowana na 51 miejscu (na 156 
krajów).Czołówka „szczęśliwych” to tradycyjnie: Dania, Norwegia, Szwajcaria, Holandia, Szwecja, 
Kanada, Finlandia… Długa droga przed nami… 

The best way to solve any problem is to remove its cause (najlepszą drogą do zlikwidowania 
jakiegokolwiek problemu jest usunięcie jego przyczyny ) - to złota myśl dr M. L. Kinga. Nawet 
finansiści czasem o tym zapominają.  

                                                      
58 S.R. Covey i inni, Przewidywalne  rezultaty w nieprzewidywalnych czasach. Jak zwyciężać w każdych 
warunkach, Studio EMKA, Warszawa  2013, s. 10 i dalsze. 
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Leonard Rozenberg 

Rozdział	4.	
Kondycja	firm	–	bankructwa/restrukturyzacja	

O pozycji gospodarczej Szczecina i regionu decydowały w przeszłości głównie przemysły: 
elektromaszynowy (w głównej mierze stoczniowy i samochodowy), spożywczy, chemiczny, drzewny 
oraz paliwowo-energetyczny. O kontynuacji można mówić jedynie w przypadku przemysłu 
chemicznego i drzewnego. Nowością, wynikającą z położenia regionu jest rozwój branży logistyki 
i transportu. Wyraźnie korzystny jest także obraz rolnictwa, ale już nie do końca tak samo dobry jest 
obraz przemysłu spożywczego. 

Restrukturyzacja firm zachodniopomorskich odbywała się przez wiele lat w różnych warunkach, od 
sukcesów Stoczni Szczecińskiej, która jako firma prywatna zaliczana była do czołówki firm 
europejskich, ale która na skutek zbiegu wielu czynników upadła i nie widać już szans na jej 
restaurację, po wyjątkowo dramatyczny los Fabryki Mechanizmów Samochodowych POLMO, czy 
zupełnie niezrozumiałą ruinę przedsiębiorstwa Meratronik. Warto pamiętać, że właściwie tylko 
Meratronik byłby dzisiaj nazywany firmą innowacyjną, gdyż była to wiodąca przed laty w kraju 
firma produkcyjna elektroniki i pomiarów. W rozdziale tym postaramy się wskazać najważniejsze 
fakty, które przyczyniły się do dzisiejszej sytuacji gospodarczej regionu zachodniopomorskiego oraz 
kierunki zmian restrukturyzacyjnych, które powinny zostać podjęte, aby odbudować zniszczoną 
tkankę przemysłową regionu. Nie jest to zadanie łatwe ani proste, ale niezbędne, gdyż region 
zachodniopomorski od wielu lat plasuje się w pierwszej trójce regionów o najwyższym bezrobociu. 

4.1.	Pojęcia	podstawowe	

Restrukturyzacja oznacza zwykle przebudowę systemową lub strukturalną, czyli – krótko mówiąc – 
proces zasadniczych i gruntownych zmian, wywołanych najczęściej czynnikami zewnętrznymi, 
zwykle krytycznymi sytuacjami w rozwoju struktur gospodarczych, których dotyczy. Wyróżnić 
należy tu: 

1) Makro-restrukturyzację, czyli restrukturyzację w szerszym znaczeniu, w skali gospodarki 
narodowej, której zadaniem jest osiąganie długofalowych celów gospodarczych m.in. 
poprzez aktywną działalność państwa, za pomocą różnych środków, ukierunkowanych na 
przyspieszenie rozwoju niektórych grup wyrobów czy gałęzi gospodarki kosztem innych, 
zmierzającą do poprawy wyników ekonomicznych i konkurencyjności gospodarki krajowej 
na rynkach światowych. 

2) Mikro-restrukturyzację, czyli restrukturyzację w skali pojedynczego 
przedsiębiorstwa, która jest reakcją na zmiany zachodzące w jego otoczeniu i może 
dotyczyć struktury majątkowej, czyli struktury własności, organizacyjnej, 
zatrudnienia, struktury produkcyjno-asortymentowej, techniczno-technologicznej, 
rynków zaopatrzenia i zbytu i wielu innych. 

Pojęcie restrukturyzacji jest czasem przeciwstawiane pojęciu rekonwersji, która oznacza 
inny proces, proces polegający na przestawianiu gospodarki po przejściu jakiegoś kataklizmu (np. 
wojny, zmiany ustroju etc.) na drogę naturalnego gospodarowania. Rekonwersja jest procesem 
niezwykle trudnym i skomplikowanym, a istotą jej jest rzadziej szybka, ale zawsze głęboka 
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restrukturyzacja gospodarki, podporządkowanej potrzebom wyjątkowym, po to, aby stała się 
gospodarką nakierowaną na zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb społecznych. Należy 
wyraźnie podkreślić, że to, co działo się i dzieje z gospodarką w Polsce po roku 1989 zbliżone jest 
raczej do rekonwersji niż do restrukturyzacji. 

Jeśli dowolną strukturę gospodarczą (a więc także przedsiębiorstwo, sektor gospodarki itp.) 
potraktować jako system dynamiczny, to można posłużyć się do opisu tego systemu podejściem 
znanym z teorii systemów, a proces zarządzania utożsamiany wtedy będzie z typowym procesem 
kierowania, czyli przeprowadzeniem systemu dynamicznego, jakim jest przedsiębiorstwo 
z określonego w przestrzeni wielowymiarowej stanu początkowego X(0) do stanu pożądanego, 
opisywanego jako X(T), gdzie T oznacza czas osiągnięcia pożądanego przez zarządzaną (sterowaną) 
strukturę stanu. 

Jeśli przyjmiemy, że dowolną strukturę gospodarczą traktujemy jako system dynamiczny, to okaże 
się, że dowolną strukturę gospodarczą przedstawić można tak, jak na rysunku 1. 

Zwróćmy uwagę na fakt, że struktury gospodarcze poddawane są licznym oddziaływaniom, czyli 
zakłóceniom, przez które rozumieć należy wszelkie wpływy, poza decyzjami dotyczącymi 
zarządzania. Na rysunku 4.1 wpływy te reprezentuje wektor Z, oznaczający zakłócenia. Zakłócenia 
te, jeśli idzie o postać, są typowymi oddziaływaniami niestacjonarnymi, czyli takimi, których nie da 
się do końca przewidzieć. Niestacjonarność wynika z mnogości podmiotów kształtujących 
rzeczywistość gospodarczą, a także z faktu, że rozwój struktur gospodarczych planują ludzie (kadra 
menedżerska), czyli, że poszczególne decyzje można przedstawiać, jako szum informacyjny, bowiem 
wynikają one głównie z przekonań, a nie z numerycznej analizy. 

Przy przyjęciu takiego założenia zadanie restrukturyzacji można jako zadanie dopasowania struktur 
gospodarczych w taki sposób, aby były one racjonalnie (żeby nie mówić optymalnie) dostosowane 
do bieżącego stanu oddziaływującego na te struktury otoczenia. Problem staje się jednak 
w horyzoncie średnio- i długoterminowym niemożliwy do rozwiązania, właśnie ze względu na 
niestacjonarność wymuszeń, a co za tym idzie, ze względu na niemożliwość skutecznego 
przewidywania przyszłości. 

 
Rysunek. 4.1. Istota i sens dynamicznego procesu (systemu) zarządzania 

Źródło: Opracowanie własne 
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Dlaczego i kiedy restrukturyzować? Z pewnością wtedy, gdy struktura gospodarcza w istniejącym 
stanie jest niewydolna, albo inni robią to, co my lepiej lub efektywniej. 

Główną przyczyną podejmowanych działań restrukturyzacyjnych jest więc zaistniała lub 
przewidywana zapaść ekonomiczna przedsiębiorstwa. Powinno być jednak tak, że działania 
restrukturyzacyjne, rozumiane jako dostosowawcze powinny stać się stałym elementem zarządzania. 
Stan obecny, czyli unikanie ciągłego dostosowywania się przedsiębiorstw, wynika z faktu, że 
argumentem za restrukturyzacją są przeważnie negatywne skutki działania czynników zewnętrznych 
– szczególnie rynku oraz szeroko rozumianych czynników wewnętrznych. Proces restrukturyzacji ma 
swoje praprzyczyny w różnych płaszczyznach prowadzonej działalności. W warunkach Polski, kraju, 
wreszcie regionu, w którym jednym z głównych czynników decyzyjnych, szczególnie w dużych 
podmiotach gospodarczych, są związki zawodowe i ich reakcje na postępujące zmiany59; ich siła 
często negatywnie reagująca na konieczność procesów oszczędnościowych i przebudowy struktur 
jest praktycznie równorzędna do niszczącej siły postępu technicznego. 

4.2.	Instrumentarium	podstawowych	procesów	restrukturyzacji	

Obserwacja praktyki gospodarczej wskazuje, że wprowadzanie w przedsiębiorstwie zmian 
o charakterze restrukturyzacji w dużej mierze polega na identyfikowaniu i powodowaniu rozwoju 
czynników wyróżniających jego unikalną misję i umiejętności, co prowadzi do utrzymania bądź 
poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i – poprzez zwiększenie efektywności 
gospodarowania – do wzrostu jego wartości rynkowej. Celem każdego przedsiębiorstwa powinno 
być dokonywanie takich zmian, aby wartość produktywności uległa zwiększeniu. 

Praktyka dowodzi, że przyczyny restrukturyzacji tkwią we współwystępowaniu napięć i słabości 
w systemie zarządzania i kontroli przedsiębiorstw oraz dynamicznych zmianach w ich otoczeniu. 

W tym kontekście wśród wewnętrznych czynników wywołujących potrzebę restrukturyzacji 
wymienić trzeba: 

 pozbawienie właścicieli bezpośredniej kontroli nad działalnością przedsiębiorstwa lub 
zaniechanie działań kontrolnych na własne życzenie, co często obserwujemy w przypadku 
przedsiębiorstw z przewagą udziału skarbu państwa, 

 nadmierną dywersyfikację działalności i problemy w organizowaniu poszczególnych jednostek 
biznesu, 

 wady systemu planowania i kontroli, który nie skłania do poszukiwania najlepszych rozwiązań 
(zadania planowane są ostrożnie i kierowane na łatwe, krótkookresowe cele60);  

                                                      
59 Stwierdzenie to jest prawdziwe zarówno do podmiotów państwowych, jak też spółek prawa handlowego, 
w ramach których funkcjonują związki zawodowe, a przykładem jest choćby fala żądań górników, którzy 
w momencie polepszenia wyników kopalń na skutek wzrostu koniunktury światowej na węgiel, domagają się 
dodatkowych premii i podwyżek płac, negując przy tym konieczność wprowadzania zmian i przebudowy 
strukturalnej. 
60 Jedną z hipotez dotyczących zasad gospodarowania, a zdefiniowanych w latach siedemdziesiątych zeszłego 
stulecia przez H.I. Ansoff’a (w: Zarządzanie Strategiczne; PWE; Warszawa 1988 r.), jest hipoteza dążenia 
struktury gospodarczej do przetrwania, która mówi, że „...jeżeli jakakolwiek organizacja staje wobec 
perspektywy likwidacji, to koncentruje całą swoją energię na poszukiwaniu drogi przetrwania…”. Potrzeba 
zapewnienia sobie zdolności przetrwania ma źródło w ciągłym i naturalnym dążeniu jednostek, jak i całych 
grup społecznych, do osiągania bezpieczeństwa, w szerokim rozumieniu tego słowa (w tym przede wszystkim 
bezpieczeństwa socjalnego). To w pewnym sensie filozoficzne uzasadnienie potrzeby ciągłej restrukturyzacji. 
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 niespójne wewnętrzne systemy generowania i wydatkowania gotówki i nie w pełni 
podporządkowane wymogom dyscypliny rynku (subsydiowanie słabszych części 
przedsiębiorstwa). 

W otoczeniu przedsiębiorstwa pojawiają się zwykle następujące czynniki, wyzwalające konieczność 
restrukturyzacji: 

 rosnąca konkurencja krajowa i międzynarodowa, jak też zmiany na światowych rynkach 
spowodowane różnymi zjawiskami, jak np. kryzysy, wojny, trzęsienia ziemi itp.;  

 radykalne zmiany w technologiach i nasilenie konkurencji między gałęziami przemysłu;  

 zmiany metod wytwarzania, polegające m.in. na zastępowaniu preferowanej dotąd ekonomii 
skali ekonomią zakresu działania;  

 zmiana filozofii zarządzania zasobami ludzkimi, z kierowniczej na uczestniczącą;  

 zmiany kursów walut i zmieniające się ceny zakupu dóbr a nawet całych firm;  

 przyspieszenie niekorzystnych zmian w podstawowych gałęziach przemysłu, w bankach 
i innych instytucjach finansowych;  

 nadmierny deficyt budżetowy wywołujący niepewność i obawę przed wzrostem inflacji 
i wysoką stopą procentową. 

Przedsiębiorstwa początków XXI wieku wkroczyły w nową jakość warunków funkcjonowania 
i rozwoju – w erę tzw. „nowej ekonomii”. Jej charakterystyczną cechą jest dominacja informacji, 
kapitału ludzkiego i kreatywności, a nie środków materialnych, jako najważniejszych zasobów, 
umożliwiających przedsiębiorstwu osiąganie sukcesów i rozwój. 

Tabela 4.1. Charakterystyka podstawowych narzędzi restrukturyzacji przedsiębiorstw 

Restrukturyzacja naprawcza 
Restrukturyzacja rozwojowa w ramach aktualnego 

potencjału przedsiębiorstwa 
poprzez odchudzenie 

przedsiębiorstwa 

 usprawnienie procesu 
zarządzania, 

 doskonalenie organizacji 
pracy i produkcji, 

 wzrost jakości wyrobów, 
 doskonalenie kadr, 
 doskonalenie systemu 

motywacyjnego. 

 likwidacja ogniw 
nieefektywnych, 

 wyłączenie obiektów  
z produkcji, 

 sprzedaż 
niewykorzystywanego 
majątku, 

 zagospodarowanie majątku 
z udziałem osób trzecich, 

 ograniczenie asortymentu, 
 redukcja zatrudnienia. 

 podejmowanie nowych sfer 
działania, 

 odnowa asortymentu produkcji, 
 nawiązanie kontaktów nowymi 

dostawcami, 
 zdobycie nowych rynków zbytu, 
 postęp techniczny  

i technologiczny, 
 doskonalenie struktury 

organizacyjnej i procesu 
zarządzania. 

Źródło: J. Pasieczny, Restrukturyzacja – wczoraj, dziś, jutro, Przegląd Organizacji, 1997, nr 9, s. 6. 

Owa „nowa ekonomia” powoduje zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania 
i zarządzania przedsiębiorstw. Mobilizują się one na nabywaniu nowych atrybutów – niezbędnych do 
zachowania ekspansywności i zdolności przetrwania. Można do nich zaliczyć przede wszystkim: 

 elastyczność majątkową i kosztową oraz „szczupłość” przedsiębiorstw, co czyni je zdolnymi 
do szybkiej reakcji na potwierdzone lub przewidywane zmiany w otoczeniu; typowym 
przykładem są elastyczne systemy produkcyjne, które mogą dość szybko reagować na 
zmienność popytu na rynku; 

 dominację poszukiwań na rzecz współdziałania zamiast konkurowania; stąd ostatnio wiele 
fuzji, przejęć czy połączeń; w naszym przypadku warto zaznaczyć, że szansą dla regionu jest 
realizacja tego atrybutu nowoczesnej gospodarki poprzez tworzenie klastrów; 
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 inteligencję, oznaczającą szerokie wykorzystywanie rozbudowanych zasobów 
intelektualnych, inwestowanie w pracowników oraz badania i rozwój, a także tworzenie 
i powszechne wykorzystywanie wywiadu gospodarczego. 

Taki sposób funkcjonowania przedsiębiorstw wymusza tworzenie podstaw informacyjnych 
podejmowania priorytetowych decyzji restrukturyzacyjnych, czyli stosowania w praktyce narzędzi 
wywiadu gospodarczego i prowadzania koniecznych przemian w organizacji przedsiębiorstwa, które 
– jak to już wcześniej wykazano – powinny mieć charakter ciągły. Wynikają one z kształtowania się 
nowatorskiej kultury organizacyjnej, w tym szczególnie kultury informacji, która powinna służyć 
realizacji postulatu sprawnego obiegu i wymiany informacji nie tylko wewnątrz samego 
przedsiębiorstwa, ale także w jego otoczeniu. 

Można stwierdzić, że stosunkowo najbardziej elastyczną i pojemną definicją i celem restrukturyzacji 
jest likwidacja przejściowej przewagi, jaką osiągnęła konkurencja na poszczególnych polach 
funkcjonowania w stosunku do restrukturyzowanej firmy. Jest to zgodne z twierdzeniem 
Clausewitza, że „innowator tylko przejściowo osiąga sukces wynikający z nowości, jaką wprowadził, 
trwa to tylko tak długo, aż konkurencja i otoczenie tego nie dostrzeże i zastosuje”61, dlatego 
niezbędnym jest ciągłe prowadzenie prac doskonalących dotychczasowy sposób działania, czyli 
ciągłe prowadzenie restrukturyzacji! 

Wiemy więc już, że restrukturyzacja poszczególnych gałęzi gospodarki czy przedsiębiorstwa 
obejmuje kompleks działań prowadzących do ratowania, utrzymania i ulepszenia działalności. 
Zjawisko to ma więc charakter obiektywny i nie jest czasowo związane np. z procesem przebudowy 
gospodarki, choć jego przyczyną może być tak załamanie koniunktury gospodarczej, jak i błędy 
w zarządzaniu. Analizując procesy restrukturyzacyjne na świecie można stwierdzić, że czas, jaki 
pozostaje na przeprowadzenie procesu restrukturyzacyjnego (naprawczego) jest zależny od stopnia 
rozwoju gospodarki oraz występowania prawnych i organizacyjnych ograniczeń dotyczących 
ingerencji państwa, a także stopnia włączenia kraju (regionu) w społeczny, światowy podział pracy. 

Obecnie, że względu na postępujący kryzys, w sposób znaczący musi zmienić się rola państwa we 
wpływaniu bezpośrednim na procesy restrukturyzacyjne i naprawcze. Szczególnie w Stanach 
Zjednoczonych i Niemczech widoczne jest zwiększanie roli bezpośredniego oddziaływania państwa 
na procesy restrukturyzacyjne i naprawcze poszczególnych gałęzi gospodarki, a nawet pojedynczych 
podmiotów gospodarczych. W krajach tych jednoznacznie uznano, że rynek nie jest i nie może być 
samoistnym regulatorem przebiegu procesów gospodarczych. 

Samo postrzeganie restrukturyzacji musi być różne w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, skali 
problemu oraz celu, jakiemu ma ona służyć. Plan działań restrukturyzacyjnych zależny musi być od 
celu, jaki postawiono przed restrukturyzacją. Należy precyzyjnie rozstrzygnąć czy mają to być 
działania typu rozwojowego czy też zachowawczo – naprawczego. Jeżeli uznaje się, że działania 
mają mieć charakter rozwojowy, wówczas należy skoncentrować się na analizie bliższego i dalszego 
otoczenia. Analiza taka wykaże przede wszystkim miejsce, w którym znajduje się dany region oraz 
pozwoli na poszukiwanie możliwych nisz dla dalszych działań w skali mikro i mezzo, a tym samym 
na wypracowanie scenariuszy odniesienia sukcesu. To nic innego, jak wielokryterialna analiza, która 
stwarza możliwości wyboru poprawnego wariantu do realizacji.  

Koncentracja na restrukturyzacji zachowawczo – naprawczej jest dokonywana z punktu widzenia 
doraźnego. Sprowadza się do określenia sposobu przetrwania w najbliższym horyzoncie czasowym. 
Jej zakres i sposób prowadzenia zależny jest w dużym stopniu od koniunktury gospodarczej. Podczas 
                                                      
61 Tiha von Ghyczy, Bolko von Oetinger, Christopher Bassford: Clausewitz o strategii. PWE Warszawa 2002 
s.94. 
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wzrostu gospodarczego minimalizowany jest zakres działań o charakterze drastycznym, bowiem 
zarządzający zwykle uważają, że wzrost gospodarczy stworzy dodatkowe szanse funkcjonowania 
nieco tylko poprawionych struktur gospodarczych. 

W czasie recesji czy kryzysu, a więc w sytuacji zbliżonej do dzisiejszej, sposób prowadzenia 
restrukturyzacji doraźnej powinien przebiegać inaczej. W fazie dekoniunktury ważnym jest, aby 
restrukturyzacja była prowadzona na wszystkich płaszczyznach, tj. technicznej, kadrowej, 
organizacyjnej, ekonomicznej, jak też przygotowane było kilka scenariuszy uzależnionych od 
wielkości zapaści ekonomicznej. Proces naprawy należy rozpocząć od analizy marketingowej oraz 
przeprowadzenia weryfikującego rachunku ekonomicznego, który winien odpowiedzieć na pytanie 
o możliwość dalszego trwania danego sektora gospodarki, czy też pojedynczego podmiotu. 
W prowadzonym rachunku, w rozpatrywanych wariantach i opracowywanych scenariuszach należy 
uwzględnić także społeczne i ekonomiczne skutki bankructwa. 

Typowe analizy efektywnościowe nie muszą się sprawdzać w takich przypadkach, tak, jak nie 
sprawdzają się analizy sektora budowlanego, jeśli nie weźmie się pod uwagę wielu powiązań, 
wynikających z konieczności wyposażenia mieszkań, czy budowli technicznych, co z samym 
procesem budowania nie ma wiele wspólnego. 

Powoduje to, że konieczna staje się zwykle stymulacja odpowiednio prowadzoną grą podatkową ze 
strony budżetu państwa, czy budżetów lokalnych. Co ważne, budżety z reguły nie tracą, a wręcz 
zyskują na takim postępowaniu. Stoi to jednak w sprzeczności z unijnymi procedurami pomocy 
publicznej i jest tępione, podczas, gdy – zwłaszcza w czasach dekoniunktury – jest to narzędzie 
wyjątkowo przydatne i użyteczne! 

4.3.	Restrukturyzować	czy	likwidować	–	stan	bieżący	

Obecnie w Szczecinie działają tylko dwa przedsiębiorstwa o własności państwowej: dobrze radząca 
sobie na rynku międzynarodowym Polska Żegluga Morska i PPU Port Rybacki Gryf. Szczecin 
charakteryzuje wysoki poziom liczby przedsiębiorstw w odniesieniu do stanu ludności Miasta, 
bowiem pod względem liczby podmiotów na 10.000 mieszkańców Szczecin ustępuje jedynie 
Poznaniowi, zdecydowanie przewyższając średnią dla ośmiu wielkich miast. Wraz ze wzrostem 
średniej wielkości podmiotu gospodarczego (liczonej poziomem zatrudnienia) Szczecin traci jednak 
swoją pozycję i w obszarze podmiotów zatrudniających od 49 do 249 plasuje się w środku dużych 
miast, zaś w przedziale od 250 do 999 pracowników, czyli w obszarze większych przedsiębiorstw 
plasuje się najniżej w kraju. 

Brak większych przedsiębiorstw jest rozpoznawalnym negatywem gospodarki Szczecina i regionu, 
jako całości. Jest to niezwykle ważna determinanta, gdyż tylko duże podmioty generują odpowiednio 
duży popyt na usługi około biznesowe, będąc także centrami innowacyjności i dostarczycielami 
inwestycji w mieście. 

Obecnie w Szczecinie nie ma ani jednej, nawet regionalnej, centrali instytucji finansowej 
o odpowiednich dla potrzeb regionu rozmiarach finansowych62. Energetyka Szczecińska SA, która 
była przed laty jednym z najlepszych i największych podatników w Szczecinie została włączona do 
poznańskiej grupy dystrybucyjnej Enea SA i sprowadzona do roli regionalnego sub-operatora. To 

                                                      
62 Jedyną tego typu instytucją jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości, która nie może być jednak partnerem 
dużych przedsięwzięć, gdyż nie ma odpowiednich kapitałów własnych. 
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samo spotkało szczecińską spółkę gazowniczą, która została jednym z regionalnych elementów 
Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej, a następnie weszła w skład PGNiG SA. 

To dobrze, że powstają w kraju duże i stabilne podmioty gospodarcze, ale niedobrze, że region 
zachodniopomorski, na skutek wyłącznie politycznych decyzji pozbawiony został wszystkich 
większych firm. W wyniku takiej sytuacji mamy dzisiaj do czynienia raczej z koniecznością 
odbudowy (od „zera”) tkanki przemysłowej, niż jej restrukturyzacji. 

Na zakończenie tego fragmentu rysunku 4.2 przedstawiono natężenie procesów upadłościowych 
spółek prawa handlowego w podziale na województwa. 

 
 
 

 

Rysunek. 4.2. Natężenie upadłości spółek prawa handlowego w poszczególnych województwach 

Źródło: Informacja KUKE z dnia 07.II.2014 roku 

W styczniu 2014 r. (najnowsze dostępne dane) najwyższy stosunek upadłości przedsiębiorstw 
w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm w danym województwie nastąpił w województwie 
dolnośląskim i wynosił 2,19%. Następne w kolejności województwa charakteryzujące się wysokim 
natężeniem upadłości to: województwo zachodniopomorskie (1,76%), województwo małopolskie 
(1,49%) i województwo mazowieckie (1,55%). Najmniejsze natężenia upadłości odnotowano 
w województwach podlaskim (0,99%), wielkopolskim (0,92%), pomorskim (0,70%) i lubelskim 
(0,62%). Pogorszenie sytuacji w ciągu miesiąca zanotowano w trzech województwach. Największy 

 w okresie II.2013 do I.2014 

 w okresie II.2012 do I.2013 
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wzrost natężenia zanotowano w województwie świętokrzyskim (z 1,15% na 1,23%) i śląskim 
(z 1,23% na 1,30%). Sytuacja poprawiła się w dziewięciu województwach, z czego najbardziej 
w województwie kujawsko-pomorskim (z 1,55% na 1,33%), lubelskim (z 0,83% na 0,62%) 
i zachodniopomorskim (z 2,00% na 1,76%).  

Jak już wcześniej zauważono region zachodniopomorski jest regionem wielu małych firm. Pod 
uwagę wzięto spółki prawa handlowego, gdyż z założenia powinny one reprezentować podmioty 
większe, o większym znaczeniu dla gospodarki. Z analizy rysunku 4.2 wynika jednak, że także w tej 
grupie przedsiębiorstw region zachodniopomorski znajduje się w krajowej czołówce intensywności 
procesów upadłościowych, co również nie stanowi pozytywnego sygnału na przyszłość. 

4.4.		Elementy	restrukturyzacji	gospodarki	regionu	–	możliwe	scenariusze	
zmian	

Szczecin jest miastem przygranicznym, położonym korzystnie po obu stronach żeglownej Odry, 
kilkadziesiąt kilometrów od ujścia tej rzeki do morza, a przy tym miastem w miarę nowoczesnym. 
Przy rozbudowie Szczecina wzorowano się na projekcie J. Hobrechta, pochodzącym z 1864 roku. To 
wtedy powstał obecny wizerunek Szczecina, jako miasta obfitującego w ronda, z monumentalnymi 
Wałami Chrobrego (dawniej Hakena). Miasta pięknego, korzystnie położonego, posiadającego dużo 
zieleni i wody, mającego wiele atrakcyjnych obiektów urbanistycznych i przemysłowych, mogących 
stanowić atrakcje turystyczne, ale znajdującego się od wielu lat w stagnacji i powszechnie panującej 
bierności. 

Aby prawidłowo określić kierunki przyszłej restrukturyzacji regionu, zacznijmy od prezentacji 
determinant współczesnego otoczenia gospodarczego poprzez analizę trwałych tendencji światowej 
gospodarki i obszarów niepewności. Przegląd ten ma ukazać najważniejsze szanse i ograniczenia 
restrukturyzacji naszego regionu oraz przyszłe kierunki zmian: 

 globalizacja, a także wzrost znaczenia Azji i krajów BRICS, a co za tym idzie migracja 

przemysłu do nowych centrów produkcyjnych położonych w głównie w Azji; 

 ogromna nadwyżka rąk do pracy w Europie, którą powiększa dodatkowo wzrost znaczenia 

innowacyjności i informatyki, przyczyniający się do automatyzowania większości prostych prac 

i zwiększania produktywności; 

 peryferyzacja Europy, jako efekt bolesnego zderzenia cywilizacji europejskiej i azjatyckiej; 

 de-industrializacja wysoko rozwiniętych krajów Europy oraz próba rozwoju poprzez wzrost 

znaczenia usług i dóbr niematerialnych; rewolucja technologiczna, gospodarka oparta na wiedzy 

i towarzysząca jej „wojna” o talenty, w której prowadzą USA; 

 pogłębianie się polaryzacji rozwoju Europy, dominacja wielkich firm i regionów, a przede 

wszystkim rozwój wielkich aglomeracji, wzrost dobrobytu, ale też gwałtowny wzrost 

nierówności społecznych, ryzyko „wielu światów” i wybuchu niepokojów społecznych 

i konfliktów; 

 kryzys i globalna nierównowaga finansowo-ekonomiczna wywołana sztucznym kursem juana, 

franka szwajcarskiego, zadłużeniem USA i niektórych krajów UE tzw. PIGS, ale przede 

wszystkim wywołana przez zawieszenie w USA ustawy Glassa-Steagalla (Glass-Steagall Act), 

wprowadzonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1933 roku, której głównym 
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postanowieniem był zakaz łączenia działalności komercyjnej banków z bankowością 

inwestycyjną; 

 negatywne zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństw, wydłużenie życia, zmiana roli 

kobiet, spadek przyrostu naturalnego, zwiększona presja na systemy emerytalne, 

 wyczerpywanie się zasobów naturalnych, problemy klimatyczne i skutki unijnych oraz 

krajowych regulacji. 

Z powyższego (niepełnego przecież) przeglądu problemów otoczenia wynika, że restrukturyzacja 
regionu odbywać będzie w skrajnie niekorzystnych warunkach, ale bez rozpoczęcia tych działań 
region czeka jedynie dalsza zapaść w statystykach, wyludnianie i brak możliwości przyciągania ludzi 
i kapitału. 

Widać to również w ostatnich latach w postępowaniu instytucji europejskich, o czym poniżej. 

Strategia Lizbońska stanowiła plan działań przyjęty przez przywódców krajów Unii 

Europejskiej  podczas  szczytu  Rady  Europejskiej  w  Lizbonie  w  marcu  2000r.  Jej 

celem  było  zdynamizowanie  rozwoju  gospodarczego  w  Unii  Europejskiej, 

stworzenie  gospodarki  opartej  na  wiedzy,  zagwarantowanie  wzrostu 

konkurencyjności  oraz  poziomu  zatrudnienia  w  UE,  zapewnienie  spójności 

społecznej  oraz  dbałość  o  zrównoważony  rozwój  i  ekologię.  Przyczyną 

opracowania założeń strategii była pogłębiająca się różnica rozwojowa pomiędzy 

Stanami  Zjednoczonymi  oraz  Japonią,  a  krajami  członkowskimi  oraz  sprostanie 

wyzwaniom stojącym przed Unią związanym z rosnącą konkurencją innych krajów, 

m.in. Chin oraz Indii. 

Po  kilku  latach  funkcjonowania  Strategii  Lizbońskiej  dostrzeżono  marne  efekty 

wdrażania  jej  celów  i  odnowiono  jej  postanowienia.  Zgodnie  z  obowiązującymi 

zapisami,  państwa  UE  zostały  zobligowane  do  przygotowania  Krajowych 

Programów  Reform  (KPR),  tj.  programów  realizacji  celów  Strategii  na  poziomie 

narodowym.  Zawężono  również  listę  celów  Strategii  do  dwóch  głównych: 

osiągnięcia  zrównoważonego  wzrostu  gospodarczego  oraz  trwałego  wzrostu 

zatrudnienia. Aby  je  osiągnąć  każde  z  państw  członkowskich  przygotowało  KPR, 

którego  celem  jest  stworzenie  odpowiednich  warunków  umożliwiających 

efektywną  realizację  założeń Strategii Lizbońskiej poprzez wprowadzenie  szeregu 

instrumentów  legislacyjno‐instytucjonalnych.  Ponadto  „materialne” 

urzeczywistnienie  strategii  powinno  się  dokonać  poprzez  realizację  działań 

zawartych  w programach  operacyjnych  (wdrażanie  funduszy  europejskich), 

zapisanych w Narodowej  Strategii  Spójności  (NSS).  Programy  operacyjne  z  kolei 

zawierają  działania  pro‐lizbońskie  spójne  z  rekomendacjami  zawartymi 

w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty. 

Kryzys  zniweczył  wyniki  wielu  lat  postępu  gospodarczego  i  społecznego  oraz 

odsłonił strukturalne słabości europejskiej gospodarki. W związku z koniecznością 

wprowadzenia  zmian, w  czerwcu 2010 Rada Europejska przyjęła nową  strategię 

na  rzecz  inteligentnego  i zrównoważonego  rozwoju  sprzyjającemu  włączeniu 

społecznemu – Europa 2020. Zastąpi ona Strategię Lizbońską. Strategia ta ma na 

celu  przyspieszenie wyjścia  z  kryzysu  gospodarczego  i  zapobieżenie  podobnemu 
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kryzysowi w  przyszłości,  a  także  stworzenie  podstaw  zrównoważonego  rozwoju, 

który  sprzyja  gospodarce  opartej  na  wiedzy  i  innowacji,  bardziej  przyjaznej 

środowisku  i  bardziej  konkurencyjnej.  Jednym  z  fundamentów  tej  Strategii  jest 

ulepszenie  istniejącego  w  Europie modelu  socjalnego,  szczególnie  zapobieganie 

wyłączeniu  społecznemu  poprzez  zwiększenie  zatrudnienia  i  ostrą  walkę 

z ubóstwem. 

Jak z tego wynika, Regionalny Program Operacyjny (RPO) na lata 2014-2020 będzie z konieczności 
podstawowym instrumentem realizacji wyzwań, jakie przed naszym regionem stawia rzeczywistość. 
Podstawowym problemem, który należy również przedyskutować, jest pytanie o potrzebę istnienia 
regionalnych liderów przemysłu o zdecydowanie ponadregionalnej skali działalności 
i towarzyszącemu im w regionie wspomagania. 

Aby odpowiedzieć na to pytanie spróbujmy podzielić firmy działające na pewnym określonym 
obszarze63 na 3 grupy (rys. 4.3).  

 

Rysunek. 4.3. Proponowany podział firm na grupy 

Źródło: Informacja KUKE z dnia 07.II.2014 roku 

Konkluzją z tych rozmyślań jest ten oto prosty fakt, że należy wspierać i rozwijać firmy z grupy I, 
czyli z wierzchołka piramidy, gdyż ich rozwój niesie za sobą rozwój innych firm. Dochodzimy do 
wniosku, który dość zasadniczo rozmija się z wieloma tezami o konieczności rozwoju sektora MŚP. 
Oto chyba dość jasne staje się, że firmy małe i średnie działają na obrzeżu liderów lub też stanowią 
zaplecze dla pracowników tychże liderów. Pozostaje jeszcze dowieść, że pomoc kierowana do firm 
I grupy jest w istocie mniejsza niż pomoc kierowana do firm sektora MŚP, ale temat dla osobnych 
analiz. 

Oznacza to więc, że sprawnie funkcjonujące firmy z II i III grupy mogą co prawda poprawić wyniki 
firm z I grupy, bowiem cena energii, jakość usług pomocniczych etc., decydują o konkurencyjności 
firm z I grupy, jednak ze strategicznego i długofalowego punktu widzenia interesów regionu, firmy 
z zaplecza (czyli II i III grupa) będą sobie dobrze radziły tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwa z grupy 

                                                      
63 Obszarem tym może być w zasadzie dowolny obszar spójny walutowo i podatkowo, czyli np. województwo, 
region, kraj etc. 
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I będą konkurencyjne na rynkach zewnętrznych. Zaplecze nie poradzi sobie w dłuższym okresie, jeśli 
konkurencyjność firm z I-go obszaru będzie spadać i nie będą się one rozwijać. 

Problem alternatywy gospodarczej dla posiadania w regionie silnych liderów gospodarczych to 
problem wskazania możliwości wykreowania podobnego np. do stoczni pracodawcy, który zapewni 
dobrze płatną i stabilną pracę rzeszom pracowników najemnych. 

Szerzej chodzi o konieczność znalezienia dla Polski miejsca w światowym podziale pracy, udziale 
w światowym obrocie towarowym, czy też z innej strony zdolnością państwa do spłaty swoich 
zobowiązań w walutach obcych. Dalsze dowodzenie tej prostej przecież tezy jest chyba niecelowe. 

Oto, jeśli zastanowić się czy i jakie tego typu firmy (szerzej sektory gospodarki) kraj nasz posiada, to 
na myśl przychodzą jedynie sektory: miedziowy (w zasadzie tylko KGHM SA), górniczy (obecny 
wzrost cen nośników energii wiąże się z poprawą sytuacji tej branży), rolnictwo i przemysł rolno-
spożywczy, turystyka oraz towarzyszący przemysł kooperujący. To właśnie te sektory przynoszą 
naszemu krajowi najważniejsze wpływy eksportowe. 

Paradoksalnie więc sytuacja obecna jest sprzyjająca dla odbudowy gospodarki regionu, bowiem 
odbudowa gospodarki dotyczy przeważającej części naszego kraju, a dobrze i właściwie 
zaprezentowane projekty mogą (choć nie muszą) polepszyć naszą sytuację. 

Gdzie więc szukać szans na restrukturyzację i odbudowę naszego regionu? Oto lista potencjalnych 
szans: 

 Rozwój połączeń transportowych i przyciąganie inwestycji azjatyckich. 

 Szybki rozwój, ale większa polaryzacja w ramach regionu. 

 Centra projektowania i prototypowania. 

 Bałtyk rozlewiskiem technologii. 

 Nisze technologiczne. 

 Koncentracja dostępnych środków na rozwoju niewielkiej liczby specjalizacji 

technologicznych (muszą zostać wybrane, jako nieliczne specjalizacje regionu). 

 Rozwój Szczecina, jako ośrodka edukacji i wiedzy; kreacja i skarbnica umiejętności. 

 Apartament Pomorze Zachodnie; atuty Pomorza Zachodniego to czyste i naturalne 

środowisko, w miarę dobra infrastruktura kultury, turystyki i sportu, dlatego propozycja 

rozwoju Pomorza Zachodniego, jako atrakcyjnego miejsca do życia i spędzania wolnego 

czasu. 

 Rozwój usług (zaawansowana medycyna, opieka nad ludźmi starszymi, rekreacja, kultura itp.). 

 Tworzenie inicjatyw klastrowych – tj. partnerstwa między różnymi podmiotami klastra 

(firmami, jednostkami edukacyjnymi, instytucjami otoczenia biznesu, lokalną administracją) 

w celu zdefiniowania potrzeb i kierunków rozwoju klastra oraz lepszego ukierunkowania 

działań poszczególnych podmiotów; celem polityki klastrowej powinno być wzmocnienie 

potencjału konkurencyjnego i przekształcenie bezpostaciowego skupiska firm w dynamiczny 

klaster z wysokim poziomem konkurencji i współpracy (coopetition), interakcji i efektów 

zewnętrznych. 

 

Literatura wskazana do dalszego studiowania problematyki zasygnalizowanej w rozdziale: 
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Karpiński A., Paradysz ST., Soroka P., Żółtkowski W.: Jak powstawały i jak upadały zakłady 
przemysłowe w Polsce; Losy po 1989 roku zakładów zbudowanych w PRL-u; MUZA SA, 
Warszawa, 2013 

Mbewe R.: Wydajność kontra bezrobocie; Warszawska Grupa Inwestycyjna (www.nbppotal.pl) 
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Leonard  Rozenberg 

Rozdział	5.	
Koniunktura	w	przemyśle	

Od wielu lat w programach i strategiach dotyczących rozwoju Pomorza Zachodniego przewija się 
motyw wykorzystania dogodnego położenia regionu, mającego zainteresować zagranicznych 
inwestorów, głównie z Niemiec i Skandynawii. Od dawna mówi się też, że w regionie możliwa jest 
eksplozja przedsiębiorczości z uwagi na położenie, względnie dobrą infrastrukturę transportową, 
atrakcyjność turystyczną i chłonny rynek. 

W rozdziale tym zajmujemy się próbą pokazania, jaka jest koniunktura gospodarcza w regionie na tle 
kraju? W jaki sposób państwo, jeśli powinno, może wpływać na koniunkturę gospodarczą? Czy 
wreszcie obecny czas, ostatnia pełna finansowego wsparcia perspektywa finansowa Unii 
Europejskiej może być szansą na przyspieszenie aktywności gospodarczej poprzez wprowadzanie 
innowacji technologicznych, produktowych czy procesowych? 

W drugiej części rozdziału postaramy się wskazać, co zrobić, aby koniunktura w naszym regionie 
odnotowała wyraźną poprawę. 

5.1.	Elementy	diagnozy	–	pojęcia	podstawowe	

Rozważania na temat koniunktury gospodarczej są jednym z podstawowych obszarów spekulacji, 
oceniających i prognozujących sytuację gospodarczą, których historia jest długa, choć skuteczność 
zadawalająca przede wszystkim w obszarze oceniającym poziom koniunktury, znacznie gorsza zaś 
w obszarze przewidywań. Koniunkturę analizuje się bądź jako wartość statyczną, co odnosi się do 
bieżącego stanu zjawisk i procesów gospodarczych, bądź jako wartość dynamiczną, kiedy 
przedmiotem badań są analizy zmienności koniunktury (najważniejsze z nich to badanie cyklów 
koniunkturalnych) oraz próby prognozowania poziomu koniunktury gospodarczej. To oczywiście 
analizy „wysokiego poziomu”, które w sposób zagregowany opisują stan i przyszłość gospodarki. 
Mają one jednak wpływ na rozwój gospodarki na poziomie mikro, bowiem są z zainteresowaniem 
śledzone i analizowane w mediach oraz w gremiach zarządzających gospodarką. 

Należy podkreślić, że badania te dostarczają informacji o kierunkach zmian w gospodarce, 
a nie o poziomie kształtowania się danego czynnika w określonym momencie, służą wobec 
tego do analiz trendów rozwoju gospodarczego. Stąd warunkiem podstawowym, jaki musi 
być spełniony zanim wyniki badań koniunktury zaczną być wykorzystywane w analizach 
bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej, jest dysponowanie odpowiednio długimi 
szeregami czasowymi danych wynikowych. 

Jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej badania koniunktury gospodarczej objęto 
harmonizacją na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 listopada 1961 roku. Pierwsze 
ujednolicone wskaźniki dla krajów członkowskich zaczęto publikować dla przemysłu w 1962 roku, 
a już w 1966 r. wdrożono zharmonizowane badanie koniunktury w budownictwie i inwestycji 
w przemyśle, a w 1984 r. – koniunktury w handlu. Ze względu na zwiększającą się w gospodarce 
rolę pozostałych usług, w 1996 r. badaniami europejskimi objęto także jednostki tego sektora. 
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Dokonujący się w owym czasie w tej części Europy proces transformacji gospodarczej spowodował, 
że w pierwszym etapie wdrażania badań koniunktury stworzono specjalne ankiety koniunktury 
przemysłu, budownictwa i handlu, gdzie obok pytań zadawanych respondentom zawierały one 
dodatkowe pytania, pozwalające lepiej analizować sytuację tych gospodarek. W następnych latach, 
w miarę rosnącej stabilizacji gospodarki krajów wschodnio-europejskich, stopniowo odstępowano od 
specyficznych pytań i w chwili obecnej wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzą 
badania według jednolitego zakresu tematycznego. 

Narzędzia wspomagające możliwości przewidywania przez przedsiębiorców przyszłości mają 
szczególne znaczenie nie tylko dla analiz sytuacji gospodarczej (gromadzone w badaniach 
koniunktury opinie mogą być źródłem pierwszych, nadchodzących z rynku sygnałów o ożywieniu 
lub załamywaniu się gospodarki), ale także typowym narzędziem wspomagania decyzji zarządczych 
w praktyce działań operacyjnych poszczególnych przedsiębiorstw. Zakres bieżących prac dotyczy 
wiarygodności poprawnego przewidywania przyszłej sytuacji. W tym zakresie prowadzone są dwa 
typy analiz: 

 analizy porównawcze (najlepiej korelacyjne) w ramach badań koniunktury ocen 
prognostycznych z ocenami diagnostycznymi, formułowanymi przez przedsiębiorstwa 
w poprzednich badaniach,  

 porównanie ocen prognostycznych z odpowiednimi wskaźnikami ilościowymi. 

5.2.	Koniunktura	gospodarcza	na	Pomorzu	Zachodnim	w	II	dekadzie		
XXI	wieku	

Historia gospodarki (a dokładniej mówiąc – historia nowoczesnej myśli ekonomicznej) nie zna 
państwa, regionu, czy innej dużej struktury gospodarczej, która osiągnęłaby trwały rozwój społeczny, 
bezpieczeństwo socjalne oraz dobrą pozycję w międzynarodowym podziale pracy nie posiadając 
własnych produktów i usług światowych64. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy państwo posiada 
unikalne lub wyjątkowo duże zasoby surowców naturalnych, co ma miejsce np. w Rosji, która 
właśnie dzięki temu bogactwo osiągnęła w 2013 roku szósty pod względem liczbowym poziom PKB 
na świecie. Polska, a przede wszystkim region zachodniopomorski nie są pod tym względem 
szczególnie dobrze wyposażone przez naturę, więc trzeba szukać innych metod polepszenia poziomu 
intensywności procesów gospodarczych, zwłaszcza, że region zachodniopomorski w pierwszej 
dekadzie XXI wieku był najwolniej rozwijającym się regionem Polski. 

5.3.1.	Potencjał	rozwojowy	Pomorza	Zachodniego	

Problem określenia potencjału rozwojowego regionu zachodniopomorskiego wykracza poza obszar 
niniejszej publikacji, ale ze względu na ważność tego czynnika i jego wartość poznawczą, poniżej 
krótko omówiony zostanie ten problem, wykorzystując bieżące dane statystyczne i pokazując region 
zachodniopomorski na tle innych regionów kraju. Nieosiągalnym benchmarkiem jest region 
warszawski, który ze względu na logikę zarządzania naszym krajem jest regionem strukturalnie 
najbogatszym. 

Jednym z podstawowych problemów i dylematów współczesnej gospodarki jest generowanie 
procesów rozwojowych, w dobie, w której głównymi nośnikami rozwoju są trudno mierzalne 
czynniki, takie jak informacja, wiedza, innowacja czy kapitał społeczny. Podstawowy i powszechnie 

                                                      
64 Pojęcie „usługi światowej” zostanie rozszerzone w dalszej części rozdziału. 
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wykorzystywany wskaźnik rozwoju, jakim jest produkt krajowy brutto (PKB) bywa niewystarczającą 
miarą dzisiejszych procesów rozwoju gospodarczego. 

Nie ulega wątpliwości, że składowymi potencjału rozwojowego regionu są potencjał gospodarczy, 
potencjał demograficzny oraz potencjał naukowy i innowacyjny. Wielowymiarowość i złożoność 
zjawiska, jakim jest potencjał rozwojowy powoduje, że analiza z użyciem jednowymiarowych 
zależności nie daje podstaw do oceny potencjału rozwojowego regionu i jego pozycji na tle innych. 

Potencjał gospodarczy to jeden z najważniejszych stymulantów rozwoju każdej jednostki 
terytorialnej. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego stwarza warunki umożliwiające zapewnienie 
wyższego poziomu życia mieszkańców, rozumianego jako stopień zaspokojenia potrzeb różnego 
rodzaju dobrami, w tym o charakterze materialnym, kulturowym, edukacyjnym, a także związanymi 
z ochroną zdrowia i szeroko pojętym bezpieczeństwem. Analizując poziom potencjału 
gospodarczego bierze się zwykle pod uwagę takie wskaźniki, jak liczbę podmiotów gospodarki 
narodowej w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, liczbę bezrobotnych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców i inne. 

Znaczący wpływ na potencjał gospodarczy regionów mają duże miasta, bowiem stanowią centra 
kapitału ludzkiego, ekonomicznego, technologicznego i kulturowego. Są specyficzną formą 
zorganizowanej przestrzeni, którą cechuje duże skondensowanie zabudowy oraz duże zagęszczenie 
ludności. Mając na uwadze fakt, że jednym z wyznaczników poziomu rozwoju miast jest liczba 
i różnorodność pełnionych przez nie funkcji, największą rolę w rozwoju regionu odgrywają 
oczywiście miasta wojewódzkie. Miasta te charakteryzują się wysokim poziomem potencjału 
demograficznego i gospodarczego, przez co wpływać powinny pozytywnie na kondycję regionów. 

Co do potencjału demograficznego województwa zachodniopomorskiego, to według opracowania 
Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych (na bazie danych z roku 2012) region nasz wraz ze 
stolicą województwa w rankingu potencjału demograficznego zajął pozycję 7 (na 16 województw). 
Przy braku uwzględnienia Szczecina, region znajduje się na miejscu 4, czyli na znacznie wyższym 
poziomie, co oznacza, że stolica województwa nie może poszczycić się dobrymi wskaźnikami 
demograficznymi. 

Ta uwaga znajduje potwierdzenie także przy analizie poziomu migracji netto liczonego na 1.000 
mieszkańców, gdzie zachodniopomorskie zajmuje w kraju pozycję 6-tą, jako pierwszy region 
z migracją ujemną na poziomie -0,6 osoby/1.000 mieszkańców (czyli z odpływem ludności netto). 
Nie jest to pozycja zła, bowiem poza województwami Mazowieckim, Małopolskim, Pomorskim, 
Wielkopolskim i Dolnośląskim wszystkie pozostałe województwa charakteryzuje ujemny wskaźnik 
migracji ludności. Wymienionych tu 5 województw przyciągających nowych mieszkańców stanowi 
polską czołówkę we wszystkich rankingach są po prostu miejscami sukcesu. 

Na wzrost koniunktury gospodarczej i rozwój społeczno-gospodarczy mają wpływ zasoby materialne 
i niematerialne, inicjujące takie zmiany w danym regionie, w efekcie których następuje 
przyspieszone zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz powiększanie ich dobrobytu. Potencjał 
rozwojowy każdego obserwowanego obszaru jest wypadkową bardzo wielu czynników, a wśród nich 
twardych, takich, jak stopień rozbudowy infrastruktury czy miękkich, jak wiedza, umiejętności 
społeczności lokalnej czy jej struktura wiekowa. 

Zasoby te zyskują na znaczeniu szczególnie w okresach spowolnienia gospodarczego, ograniczeń 
środków finansowych oraz rosnących kosztów zarządzania. Realizacja planów rozwojowych zależy 
przede wszystkim od zasobności budżetów i lokalnego przemysłu, a to oczywiście zależy od 
kondycji finansowej lokalnej społeczności i lokalnych firm. Każda podejmowana decyzja, 
niezależnie od tego czy dotyczy spraw bieżącego funkcjonowania, czy rozwoju ma swój wymiar 
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finansowy. Możliwości finansowe regionu w ścisłym powiązaniu z jakością zarządzania stanowią 
podstawę do wyznaczania strategicznych celów jej funkcjonowania i rozwoju65. 

W okresie post-transformacyjnym z elementami kryzysu właśnie współczesnym finansom 
publicznym należy przypisać istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb wspólnot lokalnych i regionalnych, 
a największe znaczenie powinna tu mieć minimalizacja marnotrawstwa publicznych środków 
finansowych przeznaczonych na wykonywanie zadań rozwojowych oraz umiejętności tworzenia 
korzystnego otoczenia dla rozwoju procesów gospodarczych. 

W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy, przy globalizacji gospodarki zyskują na znaczeniu 
wszelkie narzędzia, dzięki którym możliwe staje się precyzyjne określenie scenariuszy rozwojowych 
w danym obszarze społeczno-gospodarczym. Bez względu na jakość zasobów takich jak 
wykształcenie, aspiracje społeczne, czy lokalne uwarunkowania mikroekonomiczne, z punktu 
widzenia lokalnych społeczności niezmiernie ważne wydają się być wskaźniki dotyczące osób 
w wieku produkcyjnym (źródło dochodu) oraz w wieku przed- (wydatki) i poprodukcyjnym (dochód 
oraz wydatki). 

Ośrodki decyzyjne, wyposażone w tego typu dane i wskaźniki uzyskują możliwość uelastyczniania 
planów oraz strategii rozwojowych, uwzględniających potrzeby poszczególnych grup społecznych. 

Jak wynika z powyższego o możliwościach rozwojowych określonego obszaru gospodarczego 
decyduje w pierwszym rzędzie posiadany potencjał rozwojowy, czyli zestaw posiadanych aktywów, 
w drugiej zaś kolejności wartość tych aktywów, które mogą czynnie uczestniczyć w procesie zmian 
rozwojowych. 

Analizując dalej problematykę potencjału rozwojowego przejdźmy do możliwości współkreowania 
polityki gospodarczej przez samorządy, których potencjał jest oczywiście prosto skorelowany z ich 
dochodami. Jednym z głównych źródeł dochodów polskich samorządów jest ich udział w podziale 
wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Dla miast i powiatów (a więc bez 
uwzględnienia samorządów wojewódzkich) ma on dużo większe znaczenie niż udział w podziale 
pieniędzy z podatku od osób prawnych (CIT). W 2012 r. udział w PIT stanowił 15% dochodów 
wszystkich gmin 13% – w przypadku powiatów ziemskich i aż 23% wpływów budżetowych 66 
największych polskich ośrodków miejskich, czyli tzw. miast na prawach powiatu. W przypadku CIT 
jego udział w dochodach samorządów, nie licząc województw, wynosił jedynie 1-3%, a podatku od 
nieruchomości, pobieranym przez wszystkie gminy poniżej 15%. 

Udziałowi w podatku PIT samorządy dużych miast, w których mieszka sporo dobrze zarabiających 
ludzi zawdzięczają w dużym stopniu swą zamożność. Z oczywistych powodów Warszawa ma 
najwyższy (bezwzględnie licząc) udział w podatkach od swoich mieszkańców. Budżet Warszawy na 
2013 rok wyniósł aż 13 mld zł, z czego 3,8 mld zł to dochody z udziału w podatku PIT. Udział 
w CIT to tylko 670 mln zł, 1 mld zł to wpływy z podatku od nieruchomości, przy śladowych 28 
milionach z podatku od środków transportowych (ciężarówek, autobusów i innych pojazdów 
o wadze powyżej 3,5 tony). 

Za komunikatywne, przy tym bardzo transparentne wskaźniki potencjału rozwojowego przyjęto 
w niniejszym tekście kilka podstawowych danych podatkowych i rozliczeniowych Poniżej, na 
rysunku 5.1 pokazane zostały dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca niektórych miast 
w Polsce w 2013 roku. 

                                                      
65 Więcej można znaleźć w: Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J. Zarządzanie finansami w gminach [w:] Zarządzanie 
gospodarką i finansami gminy, red. H Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2006 
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Rys. 5.1. Dochody podatkowe na 1 mieszkańca niektórych miast w Polsce w 2013 roku 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane www.stat.gov.pl 

Widać, że miasta, które powinny stanowić dla stolicy naszego regionu odniesienie posiadają znacznie 
wyższe przychody podatkowe per capita niż stolica naszego regionu. Słabe podstawy rozwoju 
Szczecina potwierdza także wskaźnik G, pokazany na rysunku 5.2. Wskaźnik ten określony jest 
ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) i stanowi podstawę subwencjonowania gmin o niskich 
dochodach. 

Nakłady inwestycyjne firm w przeliczeniu na jednego mieszkańca to w województwie 
zachodniopomorskim w roku 2013 wyniosły 2.063 zł. Mniej było w regionie lubelskim, bo tylko 
1.959 zł. Dla przykładu w Małopolsce to 2.830 zł, w województwie pomorskim 2.730 zł, 
a w łódzkim 2.673 zł. Zachodniopomorskie firmy cechuje też bardzo niska stopa zwrotu z kapitału, 
która wynosiła u nas 8%, podczas gdy w większości województw stopa ta kształtuje się na poziomie 
11%. Taką niską rentowność mają jeszcze firmy w województwie lubuskim, zaś firmy na 
Podkarpaciu charakteryzuje 9% rentowność. W Wielkopolsce wynosi ona 12%, a na Dolnym Śląsku 
aż 13%. 

 

Rys. 5.2. Podstawowe dochody podatkowe na 1 mieszkańca gminy przyjęte do obliczania subwencji 
wyrównawczej na 2013 rok – wskaźnik G 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane www.stat.gov.pl 
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Dlaczego w regionie zachodniopomorskim jest to tylko 8%? Wydaje się, że stosunkowo łatwo 
odpowiedzieć na to pytanie. Zachodniopomorskie zostało pominięte przy przydziale specjalnych 
stref ekonomicznych w latach 90-tych XX wieku. Nie powstała tu żadna samodzielna SSE, a dopiero 
po wielu latach, kiedy ustanowione SSE były już w rozkwicie, zaczęły pojawiać się 
w Zachodniopomorskiem podstrefy SSE, ale w tym czasie nie było już najlepszych inwestorów, 
którzy zainwestowali wcześniej. Ogromne problemy ma także zachodniopomorskie z infrastrukturą 
transportową. 

Ponieważ nie ma u nas wielkich firm-liderów, firmy są w większości małe, a upadek największych 
firm regionu albo przeniesienie ich gremiów decyzyjnych poza region spowodowały dodatkowy 
marazm i zniechęcenie. Małe firmy mało inwestują, czasem także źle wybierają projekty 
inwestycyjne. Zachodniopomorskie charakteryzuje się niskim zwrotem z kapitału także dlatego, że 
posiada tylko dwie firmy notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie (nie licząc 
kilku małych, notowanych na New Connect). 

Mieszkańców regionu zachodniopomorskiego cechuje jednak duża skłonność do przedsiębiorczości, 
a w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców w naszym regionie rejestrowanych jest najwięcej firm. 
Zachodniopomorskie znajduje się także w czołówce, jeżeli chodzi o udział eksportu w przychodach 
firm, bowiem udział ten wynosi prawie 26% i jest to spuścizna po stoczni. Zachodniopomorskie 
wyprzedzają jedynie województwa śląskie (27%), dolnośląskie (36%) i lubuskie (37%). 

5.3.2.	Potencjał	innowacyjny	Pomorza	Zachodniego	

Regionalna polityka innowacyjna jest w Polsce stosunkowo nowym obszarem aktywności władz 
regionalnych, a budowanie zdolności innowacyjnych gospodarki regionalnej często postrzegane było 
w ostatnich latach, jako problem drugorzędny i raczej obszar interwencji niż świadomej polityki. 

Z drugiej strony polityka innowacyjna staje się przedmiotem szczególnej uwagi, głównie z powodu 
reorientacji polityki Unii Europejskiej w kierunku zwiększania konkurencyjności i innowacyjności 
europejskiej gospodarki. Regionalna innowacyjność to podstawowy obszar zainteresowań 
i koncentracji unijnych środków finansowych w perspektywie 2007–2013, tak na poziomie 
krajowym, jak i regionalnym. Innowacyjność będzie finansowana w nowej pespektywie unijnej 
jeszcze intensywniej, więc problem ten z pewnością będzie przez najbliższe lata niezwykle ważny. 

Analizując profil społeczno-gospodarczy naszego regionu, do najważniejszych mocnych stron 

wypada zaliczyć: położenie w pobliżu Berlina oraz dostęp do dróg wodnych, stwarzający szansę na 

rozwój sektora usług transportowo-logistycznych, poprawiający się stale poziom wykształcenia 

ludności oraz niewątpliwie potencjał przyrodniczy i krajobrazowy. 

Wśród najistotniejszych słabości regionu należy wskazać w pierwszej kolejności brak dużych 

przedsiębiorstw przemysłowych, a pozostały przemysł wydaje się być mało konkurencyjny 

i narażony na zmienną koniunkturę światową. Ponadto, w dokumentach strategicznych 

poświęconych potencjałowi zachodniopomorskiego, akcentuje się nierównomierne rozmieszczenie 

zasobów gospodarczych. W strukturze osadniczej i gospodarczej dominują Szczecin i Koszalin, przy 

jednocześnie znacznie niższym poziomie rozwoju pozostałych obszarów. 

Pod względem poziomu innowacyjności gospodarki województwo zachodnio-pomorskie zajmuje 

w kraju pozycję znacznie poniżej przeciętnej. Wskazać można na niski poziom inwestycji, bardzo 

niski poziom nakładów B+R, niską liczbę zgłaszanych patentów oraz relatywnie małą liczbę 

podmiotów z nowoczesnych branż gospodarki. Wśród tych ostatnich najlepiej funkcjonuje sektor IT 
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w Szczecinie, jednakże nie wyróżnia się on na tle innych dużych miast kraju. Funkcjonujące 

w regionie przedsiębiorstwa (w tym podmioty z udziałem kapitału zagranicznego), w dość wąskim 

zakresie przyczyniają się do wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu i nie są one w żadnym 

razie źródłem transferu nowych technologii. 

W kontekście powyższej charakterystyki systemu innowacji w regionie zachodniopomorskim, można 

podjąć próbę wskazania rekomendacji dla polityki innowacyjnej w przyszłości. Wśród głównych 

kroków, jakie należałoby podjąć na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego regionu oraz 

sprawniejszej organizacji wewnętrznej regionalnego systemu innowacji, wskazać można przede 

wszystkim na następujące aspekty: 

 przeniesienie punktu ciężkości z polityki innowacyjnej realizowanej przez przedsięwzięcia 

„miękkie” na tzw. inwestycje „twarde”, bezpośrednio zorientowane na poprawę potencjału 

technologicznego i innowacyjnego regionu, w tym zwiększenie udziału stricte innowacyjnych 

źródeł, 

 konieczność podjęcia prac nad zbudowaniem kompleksowej, opartej na niezawodnych 

systemach informatycznych i dostępnej dla jak najszerszego kręgu użytkowników, platformy 

transferu technologii, 

 urzędy publiczne, które ostatnio aktywnie angażują się w politykę innowacyjną, powinny 

przyjąć rolę liderów, a nie tylko koordynatorów poszczególnych przedsięwzięć, 

 dla zwiększenia potencjału innowacyjnego zachodniopomorskiego niezbędny jest rozwój 

potencjału wyższych uczelni w regionie; drogą do realizacji tego celu, obok inwestycji w ich 

zaplecze naukowo-badawcze, powinno być także dążenie do umiędzynarodowienia badań 

naukowych oraz otwieranie przedstawicielstw tych uczelni poza Szczecinem i Koszalinem, 

 w kolejnych latach władze regionu powinny dążyć do zapewnienia stabilności struktury 

wdrażania zachodniopomorskiej strategii innowacyjności, uzależniając jej ewentualne zmiany 

nie od kolejnych okresów programowania UE, lecz od efektywności funkcjonowania 

poszczególnych instytucji. 

Z uwagi na specyfikę naszego regionu, wynikającą przede wszystkim z jego położenia 
geograficznego, należy pamiętać o możliwościach umiędzynarodowienia uczelni, co może 
gwarantować nie tylko rozwój współpracy badawczej z innymi ośrodkami naukowymi, lecz także 
stworzenie konkurencyjnej oferty dydaktycznej, np. z uwagi na bliskie położenie geograficzne, dla 
studentów z Niemiec. 

Znakomitym  przykładem  tego,  jak  należy  pobudzać  innowacje w  regionach  jest 

Instytut  IHP  we  Frankfurcie  nad  Odrą.  IHP  to  skrót  od  Innovations  for  High 

Performance  Microelectronics  –  Leibniz‐Institut  für  Innovative  Mikroelektronik, 

Frankfurt am Oder. IHP to duży instytut naukowo‐badawczy stworzony na zasadzie 

Greenfield  investment  z pieniędzy publicznych,  którego misją  jest działanie,  jako 

europejskie  centrum  badań  i  innowacji  w obszarze  technologii  komunikacji 

bezprzewodowej.  Elementem  misji  Instytutu  jest  także  wzmocnienie  pozycji 

konkurencyjnej badań w zakresie mikroelektroniki w niemieckiej oraz europejskiej 

komunikacji. W celu  zwiększenia atrakcyjności  regionu,  jako miejsca dla  rozwoju 

zaawansowanych technologii elektronicznych  i  informatycznych  IHP skupia się na 

rozwiązaniach  dla  szerokopasmowej  łączności  bezprzewodowej,  na  rozwoju 
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perspektywicznych  technologii  elektronicznych  i  informatycznych,  układów 

i systemów do fazy prototypów włącznie. IHP w zakresie swoich działań ma także 

tworzenie wartości poprzez innowacje. 

Pomimo  krótkiego  okresu  działania  IHP  osiągnął  już  pozycję  lidera  technologii 

w rejonie  znacznie  szerszym  niż  tylko  przygraniczny  rejon  wschodnich  Niemiec, 

bowiem stał  się np. pożądanym miejscem praktyk wielu studentów  i naukowców 

z uczelni  technicznych  Berlina  czy  Szczecina.  Jest  już  uznanym  ośrodkiem 

interesujących  badań  nad  technologią  komputerową,  posiadającym  m.in. 

możliwość produkcji krótkich serii prototypowych układów elektronicznych, nawet 

w skali VLSI. 

5.4.	 Perspektywy	 polepszenia	 koniunktury	 w	 przemyśle	 na	 Pomorzu	
Zachodnim	–	możliwe	scenariusze	zmian	

Każde państwo, region, miasto czy region powinny posiadać „spersonalizowaną” koncepcję 

kierunków rozwoju, strategię i priorytety dochodzenia do wybranych celów. W przypadku regionu 

Szczecina, po upadku przeważającej większości zakładów przemysłowych, a tym samym całej 

przemysłowej potęgi Miasta, trzeba zastanowić się i postanowić, co dalej? Chodzi o odpowiedź na 

pytanie: w czym i gdzie szukać szans rozwoju Szczecina, jak zapewnić wpływy do budżetów 

lokalnych? 

Stosunkowo łatwo zaplanować długoletnią przyszłość, bo jest ona na tyle odległa, że przez to 

niejednoznaczna. Znacznie trudniej określić, jakie są atuty tu i teraz, czyli w naszym przypadku, co 

należy przedsięwziąć dla regionu Szczecina, jakie obrać kierunki i gałęzie rozwoju? Trzeba tu wziąć 

pod uwagę wiele parametrów, jak: położenie Miasta, jego walory urbanistyczne i komunikacyjne, 

jego atmosferę i ewentualną atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Poniżej sygnalizujemy 

problemy i możliwości działań, które należy szybko poddać szczegółowym badaniom i studiom, aby 

wybrać najlepszą ścieżkę realizacji, która uwzględni także możliwości finansowania. 

O pozycji gospodarczej Szczecina i regionu szczecińskiego decydował w przeszłości głównie 

przemysł. W okresie transformacji, czyli od roku 1989 do chwili obecnej, na skutek zmian 

zaistniałych w polskiej rzeczywistości ciągłej zmianie podlega struktura gospodarki. Charakter 

i specjalizacja gospodarki zmienia się z rolniczo-przemysłowej w stronę usług i produkcji wysoce 

specjalistycznych. Zmianom ulega również struktura podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą – od znacznej przewagi dużych zakładów produkcyjnych do wzrostu znaczenia małych 

i średnich przedsiębiorstw. W samym Szczecinie i jego bliskim otoczeniu nieliczne były duże 

zakłady państwowe, które mogły w procesie transformacji własnościowej stać się liderami. 

Większość istniejących dużych podmiotów pracodawców państwowych nie przetrwała działania na 

wolnym rynku. 

Różne środowiska opiniotwórcze mają odmienne pomysły na rozwój gospodarczy regionu, w tym 

szczególnie na zagospodarowanie terenów po szczecińskiej stoczni. Przypomina się, że w Szczecinie 

około 80% terenów przemysłowych ma ośrodki decyzyjne w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach 
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itd. To dodatkowe utrudnienie, bowiem gremia zarządzające odległe od terenu, którym zarządzają 

mają tendencje do spowalniania procesów zmian, a czasem nawet ich utrudniania. 

Poniżej rozszerzymy nieco zasygnalizowane jedynie w poprzednim rozdziale możliwości rozwoju 

sytuacji w regionie. Zacznijmy od scenariuszy pozytywnych: 

 Szczecin staje się ponadregionalnym centrum usług; wymienić tu trzeba przede wszystkim 
centra projektowania i prototypowania konstrukcji morskich i oceanotechnicznych (np. typu off-
shore), co powinno zaowocować stosunkowo dobrze płatnymi i kreatywnymi miejscami pracy. 
Zahamowałoby to przynajmniej częściowo ryzyko odpływu najbardziej dynamicznych 
i kreatywnych jednostek, a także dalszej negatywnej dla regionu realokacji pracowników. 
Szczecin jest dobrym miejscem dla współpracy na linii biznes-biznes B2B, czy biznes-nauka 
B2S. Pewnym elementem pozytywnym może tu być inwestycja spółki BSO na wyspie Gryfia, 
która idzie w tym właśnie kierunku, 

 Bałtyk staje się rozlewiskiem technologii w ramach samowystarczalnego i ukierunkowanego na 
wewnętrzną współpracę Regionu Morza Bałtyckiego. Tworzona jest łańcuchowa kooperacja 
z przedsiębiorstwami z krajów skandynawskich dzięki autostradom morskim. Można wskazać tu 
na możliwość rozwoju specjalizacji technologicznych w regionie, takich, jak biotechnologie, 
technologie informacyjnych i telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim energetyka i eko-
energetyka, specjalistyczne spawalnictwo ogromnych konstrukcji spławianych drogą wodną, 

 Nisze technologiczne wskazane w poprzednim punkcie powinny zostać objęte strategią 
koncentracji dostępnych środków na rozwoju tych właśnie specjalizacji technologicznych. Jeśli 
operacja ta powiodłaby się, to można prognozować dynamiczny rozwój wybranej dziedziny 
gospodarki na bazie tych technologii i napływ inwestycji, przyczyniając się równolegle do 
rozwoju Szczecina, jako ośrodka edukacji i wiedzy, 

 Pomorze Zachodnie znanym i pożądanym apartamentem, czyli rozwój Pomorza Zachodniego, 
jako atrakcyjnego miejsca do życia i spędzania wolnego czasu; to intencja na trudne czasy. 
Z praktyki widać, że rozwój gospodarczy i inwestycje zagraniczne koncentrują się głównie 
w Polsce centralnej i południowo-zachodniej (lepsza infrastruktura, uczelnie itp.). Ten zamysł 
mógłby pozwolić właściwie wykorzystać i rozwinąć znane atuty Pomorza Zachodniego, czyli 
czyste i naturalne środowisko, dobra infrastruktura kultury, turystyki i sportu; dałoby to także 
możliwości rozwoju usług takich, jak rekreacja, kultura itp., w tym zaawansowanych usług 
medycznych także dla obcokrajowców. 

Może jednak nie spełnić się pozytywny scenariusz rozwoju, a wtedy pozostają elementy 
względnej stagnacji i powolnego rozwoju, które scharakteryzować można następująco: 

1. W efekcie złego zarządzania i kryzysu, odpływu i likwidacji dużych firm zahamowany 
zostaje napływ inwestycji i funduszy strukturalnych. Rozwój – stosunkowo powolny – opiera 
się na rodzimej przedsiębiorczości, która zaczyna także wykorzystywać regionalny potencjał 
naukowy (uczelnie). Rodzime przedsiębiorstwa nie są w stanie udźwignąć rozwoju, także 
z uwagi na słabość uczelni i jednostek naukowych, które podupadają. W efekcie mamy wysokie 
bezrobocie, spadek realnych wynagrodzeń, wzrost nierówności społecznych, odpływ najbardziej 
wartościowych zasobów, degradację populacji aglomeracji, 

2. Wystąpienie dużego ryzyka scenariusza „brudnych inwestycji”; inwestycje te, oparte na 
brudnych technologiach generują wysokie koszty zewnętrzne. W wyniku wzrostu emisji 
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zanieczyszczeń i odpadów degeneruje się środowisko naturalne i w konsekwencji następuje 
obniżenie jakości życia w regionie. 

Jeśli przewidywać możliwości przeciwdziałania negatywnym scenariuszom rozwoju z jednoczesnym 
zapewnieniem sobie pewnych szans rozwojowych, to wydaje się, że jedną z niewielu możliwości jest 
realizacja polityka rozwoju opartej o klastry. Tworzenie inicjatyw klastrowych, czyli partnerstwa 
między różnymi podmiotami klastra (firmami, jednostkami edukacyjnymi, instytucjami otoczenia 
biznesu, lokalną administracją) w celu wyznaczenia potrzeb i kierunków rozwoju klastra oraz 
lepszego ukierunkowania działań poszczególnych podmiotów. 

W regionie zachodniopomorskim najbardziej naturalnymi inicjatywami klastrowymi powinny być 
inicjatywy klastra morskiego (z przewagą przemysłów stoczniowych), klaster chemiczny oraz klaster 
informacyjny. 

Rozwój klastra to działania i projekty w różnych obszarach (np. infrastruktury, B+R, edukacji, 
kapitału ludzkiego, promocji) realizowane przez różne podmioty, w którym istnieje konieczność 
uzgodnienia i koordynacji działań. Celem polityki klastrowej powinno być wzmocnienie potencjału 
konkurencyjnego i przekształcenie bezpostaciowego skupiska firm w dynamiczny organizm 
z wysokim poziomem konkurencji i współpracy (coo petition), interakcji i efektów zewnętrznych. 

Skuteczna polityka klastrowa powinna mobilizować szeroką koalicję partnerów integrując 
i zachęcając do podejmowania działań odpowiadających na potrzeby danego klastra. 

Co do klastra morskiego, warto zauważyć, że współczesna europejska stocznia produkcyjna jest 
montownią specjalistycznych jednostek pływających (statków) i producentem wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych. 

W perspektywie paru lat, przy sprzyjających warunkach na światowym rynku shippingowym, realne 
jest rozumowanie o utworzeniu w Szczecinie montowni statków czy też stoczni budującej 
specjalistyczne jednostki pływające „pod klucz” na bazie umocnionych firm z branży stoczniowej, 
skupionych w klastrze morskim. Pamiętać także należy, że właściwie stworzony klaster morski 
zapewni to, co w dzisiejszym przemyśle jest szczególnie ważne, czyli produkcję elastyczną. 

Poniżej na rysunku 5.3 pokazano swoistą mapę możliwych scenariuszy rozwoju regionu 
zachodniopomorskiego.  

 
Rys. 5.3. Podstawowe scenariusze możliwego rozwoju regionu zachodniopomorskiego 
Źródło: Opracowanie własne. Inspiracja: Szultka S. (red), Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju 
Pomorza, IBnGR, Gdańsk 2010 
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Dalej zaprezentowane zostanie nieco inne podejście, a mianowicie omówimy po kolei najważniejsze 
obszary prorozwojowe dla przemysłu Pomorza Zachodniego. 

5.4.1.	Konieczne	scenariusze	zmian	w	obszarze	transportu	i	logistyki	

Szczecin powinien stanowić ważny międzynarodowy węzeł transportowy na trasie 
Transeuropejskiego Korytarza Transportowego północ-południe od południowej Skandynawii przez 
szlak odrzański, Czechy, Austrię do portów Morza Śródziemnego. Miasto leży na trasie łączącej 
Rosję i Finlandię poprzez Bałtyk z Europą Zachodnią. Jednak podstawowym problemem, który 
determinuje możliwość wykorzystania położenia Szczecina w rozwijaniu funkcji logistycznych, jak 
i lokowania tu nowoczesnych inwestycji, jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta 
dotyczących zarówno skomunikowania zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Miasto Szczecin 
corocznie przeznacza ogromne środki na inwestycje drogowe (w roku 2009 – 153 mln zł, 2010 – 121 
mln zł, a w latach 2011 – 2015 przewiduje się wydatkować łącznie kwotę ok. 1 mld zł), jednak 
potrzeby dostosowania układu komunikacyjnego do nowej sytuacji gospodarczej dramatycznie 
przewyższają możliwości Miasta i Regionu. 

Obecnie tworzony jest docelowy system transportowy Regionu Morza Bałtyckiego, ale region 
Zachodniopomorski, poprzez swoje władze dopiero ostatnio zaczął starania o współuczestnictwo 
w tym systemie. Nasza pozycja negocjacyjna jest już bardzo słaba. W tworzonych koncepcjach 
i przygotowywanych dla Unii Europejskiej rekomendacjach nie przewiduje się poważniejszego 
(regionu zupełnie wyłączyć się nie da) udziału Zachodniopomorskiego w przyszłej strukturze 
europejskich sieci transportowych, a szczególnie w głównych korytarzach transportowych. 

Obecnie powstaje kilka koncepcji tzw. „Zielonych Korytarzy Transportowych”, ale żaden z nich nie 
przebiega przez nasz region. Dotyczy to zarówno przewozów lądowych, jak i morskich (9 korytarzy). 
Należy zdecydowanie poszukiwać możliwości przemodelowania połączenia regionu z tworzoną (bez 
naszego udziału) koncepcją systemu transportowego Regionu Morza Bałtyckiego. Bez wątpienia 
szybko powstanie Metropolitalny Korytarz Transportowy z Oslo i Sztokholmu poprzez Malmö, 
Kopenhagę, Hamburg i Rostock do Berlina, Drezna i Lipska, Pragi, Wiednia, Bratysławy i Lubliany 
do Wenecji oraz druga odnoga przez Erfurt, München, Zurich, Milan, Rzym do Palermo na Sycylii. 
Koncepcja tego korytarza (TEN-T) realizowana jest w ramach znanego projektu „Scandria”. 
Niezwykle ważnym przedsięwzięciem inwestycyjnym jest przy tym budowa tunelu (początkowo 
mostu) w zatoce Fehmarn (Fehmarnbelt) pomiędzy Danią i Niemcami, całkowicie finansowanego 
przez rząd duński. Realizuje to w pełni lądowe połączenie między Skandynawią i Europą 
kontynentalną przez Niemcy. 

Inicjatywa ta może znacznie ograniczyć rolę portów zachodniopomorskich, pozostawiając im jedynie 
lokalne znaczenie (szczególnie dotyczy to połączenia promowego między Świnoujściem i Ystad). 
Istotny staje się więc problem, w jaki sposób włączyć się do rozstrzygniętego już Korytarza 
Metropolitalnego? 

Drugi istotny dla naszego regionu korytarz transportowy to EWTC-II, który powstaje na osi wschód-
zachód, łącząc kraje azjatyckie (centra produkcji), a przede wszystkim Chiny przez Rosję, Białoruś, 
Litwę, Północne Niemcy, Danię i Południową Szwecję z rynkami zbytu Centralnej i Północnej 
Europy (strona domowa Projektu http://www.ewtc2.eu). Żaden port zachodniopomorski nie jest 
włączony do tego korytarza. 

W projekcie EWTC jest zaangażowanych około 70 partnerów z różnych regionów, w tym polskich, 
z wyjątkiem regionu zachodniopomorskiego. Pomijając znaczące elementy przyszłego systemu 
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transportowego, takie, jak węzły transportowe, suche porty, nowe technologie, nowe normy 
ekologiczne w transporcie, składane kontenery, przewóz kontenerów piętrowych (dwie nałożone na 
siebie warstwy), nowe technologie za- i wyładunku kontenerów w intermodalnym systemie 
transportowym, zupełnie nowe pojazdy drogowe, zatrudnienie, wydaje się, że opóźnienie regionu jest 
zbyt duże i zbyt bolesne, aby można było dzisiaj zmienić już powstałe byty i rozwiązania. Okres 
2008-2010 został nieodwracalnie utracony.  

Wydaje się, że należy przede wszystkim dokonać koncentracji ograniczonych zasobów i środków 
finansowych na wybranych, najbardziej efektywnych przedsięwzięciach, takich, jak budowa 
szybkiego połączenia (w standardzie 25kV-162/3 Hz) Berlin Ostbahnhof lub Berlin Lichtenberg - 
Dworzec Główny PKP i dalej do portu w Szczecinie. Budowa co najmniej jednego suchego portu na 
terenie naszego regionu, dokończenie budowy dogodnego połączenia drogowego z portu i terminala 
promowego w Świnoujściu z zapleczem i modernizacja nadmorskiej magistrali kolejowej. 
Najważniejszym dla nas jest jednak realizacja dobrego połączenia z Berlinem w jak najkrótszym 
czasie. Dla Niemiec inwestycja ta nie jest tak istotna. 

Region powinien jak najszybciej zaangażować władze centralne do rozwiązania tego problemu ze 
stroną niemiecką, bowiem wyłącznie przez Berlin możemy przyłączyć się do transferu strumieni 
towarowych i próbować zaistnieć w europejskim podziale pracy w sektorze transportu. 

Poprawa dostępności zewnętrznej subregionu szczecińskiego powinna być realizowana poprzez 
wymienione powyżej działania, ale także poprzez: 

 modernizację linii kolejowej CE-59, 

 budowę dalszych odcinków drogi ekspresowej S3, 

 modernizację Odry Środkowej (do osiągnięcia klasy III) od stopnia wodnego w Brzegu Dolnym 
do ujścia rzeki Warty. 

5.4.2.	 Konieczne	 scenariusze	 zmian	 w	 obszarze	 innowacyjno‐wdrożeniowym;	 park	
technologiczny	

Gospodarka morska uważana jest ciągle za jeden z podstawowych biegunów wzrostu województwa 
zachodniopomorskiego. Udział regionu w gospodarce morskiej kraju jest ciągle znaczący66, choć 
istotnie maleje na rzecz województwa pomorskiego. Liczbę podmiotów „morskich” w województwie 
zachodniopomorskim szacuje się obecnie na około 350 przedsiębiorstw (wg danych z WUS), z czego 
większość skupiona jest w okolicach Szczecina, Polic i Świnoujścia. 

Mimo, że branża morska w województwie zachodniopomorskim jest wskazywana przez władze 
samorządowe, jako jedna z najbardziej perspektywicznych oraz rozwojowych67, nie ma na razie 
żadnej spójnej i długofalowej polityki wsparcia pozytywnych tendencji w tym kierunku. Ewentualne 
samoistne sukcesy mogłyby być jedynie zasługą potentata w branży, którego niestety nie mamy 
w regionie68. 

W województwie zachodniopomorskim istnieje odpowiednio liczna baza firm sektora gospodarki 
morskiej, która wypracowuje znaczący udział w produkcji (eksporcie) województwa. Sprzedaż tych 
firm odbywa się nie tylko na terenie regionu, ale przede wszystkim za granicą. To podstawowy 

                                                      
66 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, projekt z dnia 21.06.06 
67 Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, Szczecin 2005 
68 Szultka S., Koszarek M. Piwowarczyk D., Wstępna analiza trzech potencjalnych klastrów w województwie 
zachodniopomorskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005 
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argument w kampanii o pieniądze, bo kraj nasz nie ma zbyt dużego własnego potencjału 
eksportowego, a kryzys uczy, że bycie „montownią” nie jest rozwiązaniem bezpiecznym. 

Najważniejszymi czynnikami decydującymi o powstaniu i rozwoju konkurencyjnego ośrodka 
innowacji i wdrożeń w regionie Szczecina (np. w postaci klastra i/lub parku technologicznego) są: 
istotna koncentracja branży na danym terenie, współpraca między podmiotami należącymi do klastra 
oraz międzynarodowa konkurencyjność tych przedsiębiorstw, a to zapewnić mogą potencjały: 
naukowy oraz produkcyjny. 

W regionie zachodniopomorskim istnieją bardzo dobre (często najlepsze w kraju) możliwości 
wsparcia naukowego i innowacyjnego, które wynikają z następujących faktów: 

 znaczący dorobek Inter Ocean Metalu, w tym przede wszystkim posiadanie koncesji (od 2020) 
na eksploatację konkrecji z pola na Clarion Clipperton; do tego celu należy już dzisiaj 
prowadzić intensywne badania naukowo-rozwojowe oraz tworzyć bazę do produkcji 
specjalistycznej floty eksploatującej te zasoby. Wydaje się, że region nasz jest najlepszym do 
tego celu w kraju, 

 ogromny dorobek i aktywność Akademii Morskiej w Szczecinie w zakresie zarządzania 
i ekonomiki, ale też eksploatacji floty specjalistycznej (w tym rybackiej) i w edukacji kadr; 
wydział nawigacyjny i ekonomiczny tej uczelni mają ogromny dorobek naukowy w tych 
dziedzinach; Górnictwo Morskie to nowy kierunek, który uruchomiono wspólnie z Akademią 

Górniczo Hutniczą (AGH) w Krakowie. Takiego kierunku nie ma na żadnej uczelni na 
świecie! 

 imponujący dorobek Wydziału Techniki Morskiej ZUT oraz części kadry dzisiejszego 
Wydziału Informatyki ZUT (liczne prace doktorskie i kilka habilitacyjnych z zakresu 
oceanotechniki i sterowania ruchem jednostek pływających); był to przed laty jeden 
z wiodących ośrodków naukowych tej dyscypliny nauki na świecie!, 

 fakt, że 70% powierzchni ziemi stanowią morza i oceany, gdzie zasoby naturalne znajdujące się 
pod dnem morskim są rozpoznane i eksploatowane w niewielkim zakresie, w przeciwieństwie 
do zasobów lądowych. Jest to więc przyszłość!? 

 w tle musimy widzieć także polskie szanse i potrzeby (oraz zobowiązania!) wynikające z umów 

międzynarodowych, ewentualne złomowanie statków, itd. 

Co do wątku produkcyjnego – mamy także poważną bazę aktywów: 

 imponujący dorobek kilku stoczni szczecińskich; pamiętajmy o tym, że Stocznia Szczecińska 
była najbardziej zaawansowaną technologicznie stocznią w okresie PRL; później przekształcono 
ją w prostą montownię kontenerowców, co uznać należy za ogromny błąd, ale przecież błąd 
wymuszony brakiem działań państwa w sferze wzmacniania przemysłu strategicznego; próba 
powrotu do zaawansowanych technologii zakończyła się niedobrze, ale doświadczenie kadr jest 
bardzo duże, 

 posiadanie gigantycznych (w sensie wartościowym) aktywów nadających się jedynie do 
produkcji „morskiej”, na które nikt (podobno nawet na świecie) nie ma żadnego pomysłu, a my 
mamy, 

 znakomite doświadczenie w produkcji jachtów i wyposażenia dla nich; region nasz jest 
największym w Polsce eksporterem tych jednostek w kraju, 

 kontynuacja w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia obecnego zaangażowania kilku firm 
produkcyjno-remontowych; bez tej stoczni w regionie z pewnością upadnie sporo firm około-
stoczniowych, 

 konieczna budowa holowniko-strażaków dla terminalu LNG w Świnoujściu, 
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 nieodległa budowa lodołamaczy dla Urzędu Morskiego oraz (rzecznych) dla RZGW (za 
pieniądze NFOŚ i GW) i wiele innych wyzwań. 

Dla rozwoju konkurencyjnych klasterów: jachtowego i oceanotechniki w regionie 
zachodniopomorskim konieczne jest stymulowanie współpracy pomiędzy różnymi partnerami 
przedsiębiorstwami, jednostkami B+R, samorządem i innymi instytucjami otoczenia biznesu mającą 
na celu poprawę innowacyjności produktów sektora. Konieczne jest również zwiększenie nakładów 
na marketing i poprawę wizerunku, co umożliwi m.in. wzrost sprzedaży na rynki zagraniczne, 
aktywne kształtowanie bazy zasobów ludzkich oraz przemieszczanie się oferty firm w kierunku 
produktów o wyższej wartości dodanej. To daje szansę na początkowy konsensus – tyleż polityczny, 
co i merytoryczny 

Na tle innych branż w województwie sektor gospodarki morskiej nie wyróżnia się intensywną 
współpracą z jednostkami badawczo-rozwojowymi, ani korzystnym zakresem korzystania 
z wyników prac badawczych dla zwiększenia konkurencyjności firmy. Zdecydowanie słabsze relacje 
wiążą badane przedsiębiorstwa z instytucjami otoczenia biznesu, które są bardzo ważne szczególnie 
w sytuacji, gdy w działalności sektora coraz większego znaczenia nabierają relacje z odbiorcą.  

5.4.3.	Konieczne	scenariusze	zmian	w	obszarze	otoczenia	biznesu	

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na branżę morską jest postępująca globalizacja 
firm i rynków. Odległości przestają mieć kluczowe znaczenie, najważniejsze staje się dostarczenie 
klientowi produktu o określonej jakości po umiarkowanej cenie w akceptowalnym czasie. Wpływ na 
cenę produktów ma koncentracja zdolności produkcyjnych oraz duży wolumen produkcji, które to 
czynniki mają decydujący wpływ na wysoką pozycję graczy rynkowych. 

Amerykanie wprowadzili do teorii i praktyki zarządzania pojęcie wartości do osiągnięcia VaR (ang. 
Value to Reach). Chodzi o to, że, aby uzyskać przewagę konkurencyjną nie trzeba wcale dysponować 
optymalnym rozwiązaniem, ale wystarczy posiadać rozwiązanie lepsze od rozwiązań konkurencji. 
W sytuacji nasilającej się globalizacji podstawą sukcesu firm staje się ich innowacyjność. Niski 
udział wydatków na prace badawczo-rozwojowe, a co za tym idzie niska liczba wdrożeń nowych 
technologii powoduje, że polskim firmom coraz trudniej konkurować z producentami z krajów Azji, 
Europy Zachodniej czy USA pod względem innowacyjności produktów. Wysokie koszty 
opracowania i wdrożenia innowacji oraz niewystarczająca organizacja transferu technologii są 
szczególnie dużymi barierami rozwoju dla przedsiębiorstw małych i średnich. Klasycznym tego 
przykładem była prawie całkowita klęska programu offsetowego związanego z zakupem myśliwców 
F-16. 

Przełamanie barier i zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw jest szczególnie istotne 
dla przedsiębiorstw branży morskiej z województwa zachodniopomorskiego, które koncentrują się na 
produkcji i eksporcie nisko przetworzonych towarów i usług. Produkty wysoko przetworzone są 
w dużej mierze importowane. Odróżnia to zdecydowanie Polskę, w tym w szczególności region 
zachodniopomorski od krajów wysokorozwiniętych, w których znacznie większy udział 
w przychodach posiadają przemysły innowacyjne. 

Przedsiębiorstwa morskie regionu, jeśli chcą przeżyć, muszą dostosować się do światowych trendów, 
które zakładają m.in. dynamiczny rozwój branż o wielostopniowych etapach przetwarzania 
wyspecjalizowanych produktów o dużej wartości dodanej. Rynki produktów niżej przetworzonych są 
już w tej chwili w wysokim stopniu nasycone. 

 



99 
 

 

Rys. 5.4. Przykładowy schemat powiązań branży morskiej w woj. zachodniopomorskim w strukturze parku przemysłowego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie metodyki IBnGR 
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Ze względu na bardzo wysokie koszty produkcji w Europie, związane z kosztami pracy, energii 
a także kosztami dostosowywania się do wymagających regulacji środowiskowych UE a także 
rejestracji nowych produktów, coraz większym problemem dla europejskich, w tym też polskich, 
producentów staje się wzrastający import produktów z Azji, który powoduje presję na zmniejszanie 
cen oraz marży zysku 

Dodatkowo polskie firmy borykają się z koniecznością odbudowy i restrukturyzacji branż i rynków 
w okresie dekoniunktury. Wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami finansowymi oraz 
trudnościami w dostępie do kapitału inwestycyjnego. Wysokie koszty transportu związane 
z zatłoczoną infrastrukturą drogową w całej Europie, w jeszcze większym stopniu dotykają Polski. 
Prognozowany 50% wzrost przewozów w ciągu następnych 10 lat jeszcze bardziej pogłębi aktualne 
problemy logistyczne. Ocena ta ma dodatkowo wpływ na zmniejszenie zainteresowania młodych ludzi 
pracą w przemyśle na korzyść innych branż, co staje się coraz większym problemem. 

Podsumowując, można stwierdzić, iż najważniejszymi czynnikami rozwoju przemysłu w regionie 
zachodniopomorskim są: innowacyjność, ekologia oraz zasoby ludzkie i finansowe. Współpraca 
partnerów w tych obszarach w ramach inicjatywy Parku, inicjatywy klastrowej, czy też inicjatywy 
specjalnych stref gospodarowania może znacznie zwiększyć efektywność prowadzonych działań. 

Region powinien jak najszybciej zaangażować się w budowę podstaw rozwoju, bazując na branżach 
energetycznej, gazowniczej (spółka tutejsza – gazoport), obróbce odpadów i gospodarce ekologicznej 
(spółka śmieciowa) oraz ZWiK i instytucji finansowej typu Regionalnego Funduszu 
Restrukturyzacyjnego (współpraca z BGK SA) z zamiarem przekształcenia go później w samodzielny 
ExIm Bank). 

Przykładowa (bardzo rozbudowana) docelowa struktura możliwego do realizacji w Szczecinie na 
terenach postoczniowych parku przemysłowego przedstawiono na rysunku 5.4. 

5.5.	Wnioski	i	rekomendacje	

W rozdziale tym pokazano kilka scenariuszy zmian zmierzających w kierunku rozwoju koniunktury 
przemysłowej w regionie zachodniopomorskim. Jest to zadanie trudne i musi być rozłożone na wiele 
lat, bo znacznie trudniej budować niż likwidować. Na koniec wskażmy jeszcze kilka ważnych 
wniosków i rekomendacji na przyszłość: 

1) Kapitał zagraniczny powinien wywierać poważny wpływ na restrukturyzację gospodarki regionu, 
podnosząc poziom jej innowacyjności oraz dynamizując procesu zmian. Dotychczasowa filozofia 
jego postrzegania, polegająca na nastawieniu „im więcej, tym lepiej”, nie pozwala na właściwe 
zróżnicowania jego jakości. Kapitał zagraniczny w regionie nie pomaga tworzyć nowych miejsc 
pracy i nie przyczynia się do rewitalizacji obszarów zapóźnionych. Jego znaczenie w napływie 
nowoczesnych technologii, stymulowaniu innowacyjności gospodarki oraz eksportu mogłoby być 
znacznie większe, ale pod warunkiem znaczniejszego zaangażowania organów centralnych 
w rozwój regionu. Kapitał zagraniczny nie może i nie powinien być jedynym źródłem rozwoju. 
Ze względu na ogromne zapóźnienie przemysłowe regionu konieczny jest napływ kapitałów 
krajowych, zupełnie (poza gazo-portem) nie obserwowany. 

2) Partycypacja firm w sektorze wysokich technologii z udziałem kapitału zagranicznego w całej 
Polsce wynosi jedynie 4,2%. Są to udziały w liczbie firm, które nie odzwierciedlają wielkości 
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udziałów zainwestowanego kapitału, które są jeszcze gorsze. W naszym regionie takich firm 
prawie nie ma. 

3) Ustawodawstwo oraz programy wsparcia kapitału zagranicznego z obszaru zaawansowanych 
technologii musi ulec ewolucji w kierunku wprowadzenia szczególnych preferencji dla tego 
rodzaju kapitału. 

4) Działalność badawczo-rozwojowa jest działalnością najmniej podatną na przenoszenie spośród 
usług nieprodukcyjnych. Region nasz jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji dla usług off-shore, 
to trudno znaleźć potwierdzenie jego wysokiej atrakcyjności dla lokalizacji działalności 
badawczo-rozwojowej. W regionie istnieją jednak przesłanki dla stworzenia zaplecza badawczo-
rozwojowego dla międzynarodowych korporacji, co zostało szczegółowo omówione powyżej. 

5) Czynnikiem strategicznym dla działalności badawczo-rozwojowej jest liczba, struktura, jakość 
i rozmieszczenie absolwentów kierunków technicznych. Region posiada w tym zakresie spory 
potencjał, ale nadal zbyt słaba jest podaż odpowiednich absolwentów, która nie jest 
przystosowana do potrzeb rynku. Standardy jakości kształcenia są ciągle niewystarczające. 
Następuje równocześnie wzrost płac inżynierów i wysoko wykwalifikowanych robotników za 
granicą i ich systematyczny odpływ, co zmniejsza konkurencyjność regionu w tym zakresie.  

6) Dla rozwoju innowacyjnych, wysoko-technologicznych przedsiębiorstw niezbędne jest wsparcie 
finansowe, logistyczne i naukowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który cechuje się 
niezbyt dużym potencjałem rozwojowym i którego wpływ na całą gospodarkę regionu nie jest 
znaczny. Szczególnie istotne jest umożliwienie łatwego pozyskiwania finansowania na rozwój 
działalności w zakresie wdrażania innowacji. Największą rolę mają tu do spełnienia instytucje 
samorządowe wszystkich szczebli. 

7) W regionie głównym źródłem kapitału są banki z zagranicznym kapitałem, ale finansowanie 
działalności młodych przedsiębiorstw za pomocą kredytu jest niemożliwe lub zbyt drogie. Środki 
własne stanowią główne źródło finansowania przedsiębiorstw, na drugim miejscu są kredyty 
bankowe, a na trzecim miejscu pomoc publiczna, w tym głównie finansowanie za pomocą 
funduszy unijnych. Brakuje funduszy typu venture capital, ubezpieczeń emisji akcji, obligacji, 
pozyskania inwestora strategicznego, czy też innych formy finansowania. 

8) Region nasz posiada przewagę lokalizacyjną dla inwestycji zagranicznych nad innymi regionami, 
której jednak nie może wykorzystać. Lepsza infrastruktura, lepsze kontakty z otoczeniem biznesu 
i władzami lokalnymi powinny tu wiele pomóc. Dzięki tym czynnikom firmy rozpoczęłyby 
rozwój działalności badawczo-rozwojowej.  

9) Specjalne strefy ekonomiczne same w sobie nie są bodźcem przyciągającym inwestorów 
wysokich technologii. Warto regionie wydzielić w ramach podstref pewne obszary przeznaczone 
wyłącznie dla inwestorów wysokich technologii. 

Niezależnie od nastawienia do powyższego podsumowania Maleszy w regionie znacznie większą, niż 
dotychczas uwagę poświęcić stworzeniu podstaw do organizacji dużego lidera przemysłowego 
posiadającego właściwą efektywność produkcji. Region potrzebuje co najmniej jednej firmy, którą 
można by nazwać firmą klasy światowej. 

T. Lamb z Uniwersytetu Michigan (Instytut Badań nad Transportem) w swych badaniach nad 
efektywnością wprowadza pojęcie „Klasa światowa”. Przyjęta definicja „Klasy światowej” mówi, że 
jest to zdolność do konkurowania z najlepszymi na świecie w swojej dziedzinie. Wynik finansowy nie 
jest przy tym jedynym wyznacznikiem spełnienia kryterium przedsiębiorstwa światowej klasy. Tym, 
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kto ostatecznie decyduje o wypełnieniu, bądź nie tego kryterium jest klient. Taki przedsiębiorstwem 
była w okresie prosperity Stocznia Szczecińska. Pośród atrybutów „światowej klasy” Lamb wyróżnia: 

 najwyższą wartość, 

 najwyższą jakość, 

 doskonałą obsługę, 

 wysoką wiarygodność, 

 ciągła naukę i rozwój 

 oraz 

 innowacyjność rozwiązań. 

Warunkiem skutecznej rywalizacji na światowym rynku jest osiągnięcie wysokiej produktywności 
i/lub zdobycie wyjątkowej specjalizacji produktowej charakteryzującej się wysoką wartością dodaną. 
Najważniejszą konkluzją z tych rozważań jest jednak taka, że jeśli nie będziemy w stanie wykreować 
firmy o „Klasie światowej”, to szanse na innowacyjność własną gospodarki są minimalne. 

Regionowi zachodniopomorskiemu przede wszystkim tego trzeba. 
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_gospodarce_Zachodniopomorskiego.html#ixzz2tF9fZb4l; dostęp: 21.02.2014 

4. Wpływ potencjału demograficznego i gospodarczego miast wojewódzkich na kondycję 

województw, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Warszawa 2013 
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Grażyna Maniak 

Rozdział	6.	
Rynek	pracy	w	województwie	zachodniopomorskim	
w	warunkach	zmian	koniunkturalnych	2007–2012	

Wprowadzenie	

Cykliczne fluktuacje zjawisk ekonomicznych to naturalny sposób funkcjonowania systemu 
wolnorynkowego. Okresy zwiększonej i zmniejszonej aktywności ekonomicznej społeczeństwa 
przeplatają się ze sobą. Teoria ekonomii i obserwacje empiryczne pozwalają na określenie ogólnej 
zależności między stanem koniunktury makroekonomicznej a sytuacją na rynku pracy (ocenianą 
przede wszystkim przez pryzmat zatrudnienia i bezrobocia). Cyklicznie zmieniające się natężenie 
aktywności ekonomicznej (wahania wartości wytwarzanej produkcji) prowadzi bowiem do fluktuacji 
wielkości popytu na pracę i jej podaży. Historycznie amplituda wahań (produkcji, zatrudnienia, 
bezrobocia i innych agregatów) była bardzo duża, w relacji do średniej długookresowej wartości 
fluktuujących zmiennych. Obecnie, skala fluktuacji zmniejszyła się. Najogólniej oznacza to, że 
współcześnie recesja gospodarcza lub ożywienie mają dla kształtowania sytuacji na rynku pracy 
mniejsze znaczenie, niż inne czynniki determinujące zmiany w strukturze popytu na pracę i podaży 
pracy.69 

Reakcje rynku pracy na zmiany we wzroście gospodarczym odbywają się z różną siłą, w różnych 
okresach i w różnych regionach. Należy zauważyć, iż w odniesieniu do regionalnego rynku pracy, 
poziom głównych parametrów kształtowany jest przez wzajemne oddziaływanie wielu czynników, 
o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym wobec regionu. Do ważniejszych czynników 
zewnętrznych należą polityka gospodarcza kraju i system regulacyjny; do czynników wewnętrznych: 
sytuacja demograficzna i szeroko rozumiane warunki lokalne. W przypadku wpływu ogólnokrajowej 
koniunktury makroekonomicznej na regionalne rynki pracy mechanizm przenoszenia impulsów jest 
dość oczywisty: zwykle zmiana na rynku pracy pojawia się z opóźnieniem wobec zmiany 
koniunktury, a okres opóźnienia bywa różny w zależności od innych okoliczności gospodarczych.  

Mimo iż zależność kształtowania się sytuacji na rynku pracy od fluktuacji tempa wzrostu 
gospodarczego schodzi współcześnie na dalszy plan w porównaniu z komponentem strukturalnym, 
przebieg cyklu koniunkturalnego może pomóc w rozwiązywaniu problemów rynku pracy – gdy mamy 
do czynienia z ożywieniem, lub może je pogłębić – gdy następuje recesja. Celem opracowania jest 
zbadanie stanu rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w kontekście zmian koniunktury 
zachodzących w latach 2007-2012. W analizach empirycznych wykorzystano dane z Banku Danych 
Lokalnych, dostępne na stronie internetowej GUS. 

                                                      
69 M.Góra, U.Sztanderska, Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, MPiPS, Warszawa, 
2006, s. 19. 
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6.1.	Zmiany	koniunktury	a	rynek	pracy	–	podstawy	teoretyczne	

Rynek pracy obejmuje relacje zachodzące pomiędzy pracownikami oferującymi świadczenie swojej 
pracy (podażowa strona rynku) a przedsiębiorstwami, które poszukują pracowników, aby wytwarzać 
dobra i usługi (popytowa strona rynku pracy). Rynek pracy cechują duże przepływy osób pomiędzy 
bezrobociem, zatrudnieniem i biernością zawodową; jego istotą jest alokacja zasobów pracy. 
Z ekonomicznego punktu widzenia, mechanizm rynku pracy musi sprostać kilku wymaganiom:  

 zapewnić przedsiębiorstwom odpowiednią podaż zasobów siły roboczej, 

 tworzyć zdolność dostosowywania rozmiarów zatrudnienia do wymogów związanych ze 
zmieniającymi się uwarunkowaniami wynikającymi z realizacji funkcji kapitału, 

 zapewnić pracodawcom możliwość podejmowania swobodnych decyzji. 

Spełnienie tych wymogów stwarza warunki do stabilizacji monetarnej kraju, do sprawnej realokacji 
siły roboczej i przeobrażeń strukturalnych gospodarki, a przede wszystkim do długookresowego 
wzrostu gospodarczego. Tym samym, sprawnie działający mechanizm rynku pracy jest ważnym 
czynnikiem rozwoju i konkurencyjności gospodarki. 

Podstawowymi kategoriami rynku pracy są podaż pracy i popyt na pracę. Wzajemne zależności 
występujące między nimi prowadzą - na drodze negocjacji - do ustalenia warunków pracy i płac. 
Podaż pracy (określaną również jako zasoby pracy) tworzą osoby zdolne do pracy i wyrażające chęć 
jej podjęcia, które zamieszkują obszar rynku pracy. Popyt na pracę, identyfikowany 
z zapotrzebowaniem na pracę zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, przejawia się 
w określonej ilości i strukturze oferowanych przez przedsiębiorstwa miejsc pracy. Popyt na pracę jest 
wrażliwy na zmiany koniunktury; wynika to z jego pochodnego charakteru wobec popytu na dobra 
i usługi.  

W postępowaniu zmierzającym do wyjaśniania procesów zachodzących na rynku pracy wyróżnia się 
dwa podejścia: 

 Makroekonomiczne – w tym ujęciu, procesy rynku pracy rozpatruje się w powiązaniu 
z procesami zachodzącymi na innych rynkach funkcjonujących w gospodarce. Tworzone na tym 
gruncie teorie określić można mianem teorii zatrudnienia. W teoriach tych szczególną uwagę 
zwraca się na kształtowanie się równowagi na rynku pracy oraz kształtowanie równowagi ogólnej 
w gospodarce.  

 Mikroekonomiczne – podstawą wyjaśniania prawidłowości procesów zachodzących w rynku 
pracy są w tym wypadku analizy zachowań indywidualnych podmiotów rynkowych. Teorie 
tworzone w oparciu o podejście mikroekonomiczne określą się mianem teorii rynku pracy. 
Przedmiotem ich zainteresowania jest przede wszystkim mechanizm rynku pracy, mniejszym 
stopniu – związek rynku pracy z innymi rynkami w systemie gospodarczym. 

Kwestia wpływu koniunktury na kształtowanie się zatrudnienia i bezrobocia stała się przedmiotem 
rozważań głównie na gruncie podejścia makroekonomicznego, mieszczącego się w tradycyjnym 
nurcie ekonomii, w jego dwóch głównych kierunkach: kierunku neoklasycznym i współczesnym 
keynesizmie.   

Neoklasyczne teorie zatrudnienia opierają się na sformułowanym przez A.Pigou modelu doskonałej 
konkurencji na rynku pracy. W modelu tym przyjmuje się, że: 1/ pracodawcy i pracobiorcy mają 
prawie pełną informację o płacach i możliwościach zatrudnienia występujących na rynku, 2/ 
indywidualne podmioty działają zgodnie z zasadą racjonalności, dążąc do maksymalizacji swych 
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celów działania, 3/ każdy pracodawca i pracobiorca reprezentuje tak małą część ogólnej podaży 
i ogólnego popytu na pracę, że ich indywidualne decyzje nie mają wpływu na płace, 4/ nie występują 
bariery utrudniające mobilność pracy, 5/ praca na poszczególnych rynkach jest jednorodna i zamienna 
(w sensie ekonomicznym).  

W ujęciu ekonomii (neo)klasycznej, wszelkie zakłócenia stanu względnej równowagi mają charakter 
przejściowy, ponieważ są dosyć szybko likwidowane poprzez dostosowywanie się względnych cen. 
W odniesieniu do rynku pracy gwarancją zapewniającą kształtowanie się równowagi pomiędzy podażą 
a popytem na pracę jest istnienie giętkości płac. Przekonanie o skuteczności działania samoczynnych 
mechanizmów rynkowych implikuje konieczność wysuwania w ramach nurtu ekonomii neoklasycznej 
haseł "państwa minimalnego", które w procesach gospodarczych odgrywa bierną rolę i powinno tylko 
tworzyć i umacniać warunki działania gospodarki wolnorynkowej. Uzależniając popyt na pracę 
i podaż pracy od płac realnych, ekonomia klasyczna tworzy model, w którym wielkości te muszą się 
przeciąć w celu osiągnięcia równowagi. Mechanizm równoważenia popytu i podaży stanowi płaca 
będąca ceną pracy. Sposób funkcjonowania tego mechanizmu można przedstawić w uproszczeniu 
w następujący sposób. W sytuacji pojawienia się nierównowagi na konkurencyjnym rynku pracy, 
elastyczne płace będą dążyć w kierunku stawek równowagi, co spowoduje m.in. modyfikacje decyzji 
podejmowanych przez przedsiębiorców i pracowników. W dłuższym okresie doprowadzi to 
zrównoważenia rynku pracy przy zrównaniu popytu i podaży na rynku pracy, tzn. osiągnięcia stanu 
pełnego zatrudnienia. Oznacza to, iż każdy poszukujący pracy może ją znaleźć, pod warunkiem 
akceptacji płacowej stawki równowagi; z drugiej zaś strony każdy przedsiębiorca akceptujący tę 
stawkę płac znajdzie potrzebnych mu pracowników. 

W modelu neoklasycznym, globalne zatrudnienie w gospodarce (globalny popyt na pracę) jest rosnącą 
funkcją krańcowego produktu pracy oraz malejącą funkcją stawek płac realnych70. Warunkiem ciągłej 
równowagi w gospodarce, lub szybkiego jej przywracania jest pełna elastyczność cen i płac. W takich 
warunkach nie występuje bezrobocie przymusowe, można najwyżej mówić o bezrobociu 
dobrowolnym. Kryzysy są albo niemożliwe, albo wyjątkowo krótkotrwałe, i jeśli dochodzi w ogóle do 
tych wahań, to dzieje się tak nie za sprawą sektora publicznego, lecz państwa nieumiejętnie 
prowadzącego politykę monetarną71. Obserwowane w praktyce bezrobocie (głównie strukturalne) 
zwolennicy neoklasycznych teorii zatrudnienia wiążą z niedostateczną mobilnością zasobów pracy. 
Według nich, jeżeli na rynku pracy pojawia się bezrobocie, to dlatego że w praktyce nie istnieje 
swobodny przepływ zasobów pracy pomiędzy zawodami, obszarami geograficznymi i działami 
gospodarki.72  

Wizja (neoklasycznego) mechanizmu rynkowego została podważona przez J.M.Keynesa, 
dowodzącego, że siła robocza jest wysoce nieelastyczna, płace charakteryzują się sztywnością 
(zwłaszcza przy ich ruchu w dół), a w gospodarce może pojawić się równowaga przy niepełnym 
zatrudnieniu. Zdaniem Keynesa, przyczyną takiej sytuacji nie są jednak tylko zakłócenia 
w dostosowywaniu się płac, ale przede wszystkim brak dostatecznego popytu globalnego. 
Wg Keynesa bowiem, wielkość produktu krajowego i rozmiary niezbędnego zatrudnienia określa 

                                                      
70 E. Kwiatkowski, P. Włodarczyk, Determinanty zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 
2005-2010, Acta Universita Lodziensis, Folia Oeconomica 268, 2012, s. 150. 
71 L. Próchnicki, Nowa szkoła keynesowska – teoretyczne i polityczne implikacje, [w:] Problemy teorii i polityki 
makroekonomicznej, Studia i prace WNEiZ US nr 19, 2011, s. 68. 
72 M. Knapińska, Przepływy pracowników w świetle makro- i mikroekonomicznych teorii rynku pracy, [w:] 
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, red. T. Bernat, Wyd. Kat. Mikroekonomii US, 
Szczecin, 2009, s. 189. 
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suma wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych (tzw. popyt efektywny). Tym samym, warunkiem 
pozostawania układu gospodarczego, w tym rynku pracy, w stanie równowagi jest utrzymywanie 
odpowiedniego poziomu popytu efektywnego. Gdy jego wielkość rośnie, to następuje – zgodnie 
z przekonaniem Keynesa – wzrost rozmiarów produkcji, który pociąga za sobą wzrost rozmiarów 
zatrudnienia. Jednocześnie Keynes podkreśla brak samoczynnego mechanizmu doprowadzania układu 
gospodarczego do stanu równowagi73. Jego zdaniem, w warunkach swobodnego działania 
mechanizmu rynkowego występuje tendencja do ustalania się nadwyżki na rynku pracy oznaczającej 
bezrobocie; jest ona konsekwencją niewystarczającego popytu na towary i usługi. 

Założenie o sztywności płac podtrzymali także przedstawiciele neokeynesizmu, tacy jak: S. Fischer, 
E.S. Phelps i J.B. Taylor. Udowadniali oni, że w warunkach długotrwałych kontraktów płacowych, 
generujących ową sztywność płac, polityka monetarna ma przejściową możliwość oddziaływania na 
produkcję i zatrudnienie74. 

Z powyższych rozważań wynika, że w tradycyjnych teoriach ekonomicznych podkreśla się dwa 
główne czynniki determinujące rozmiary zatrudnienia w gospodarce, a mianowicie produkcję i płace 
realne. Stan koniunktury gospodarczej, intensywność wzrostu gospodarczego, jako czynnik 
determinujący liczbę pracujących cechuje to, że jego oddziaływanie ma powszechny charakter, a skala 
efektów jest znaczna. Ponadto powstałe miejsca pracy są racjonalne z ekonomicznego punktu 
widzenia. W konsekwencji, są one stabilne, a przyrost miejsc pracy nie obciąża finansów publicznych, 
ponieważ finansowany jest w zdecydowanej mierze przez kapitał komercyjny. Drugim zespołem 
czynników, wpływających na wielkość i strukturę popytu na pracę jest poziom płac wraz 
z pozapłacowymi kosztami zatrudnienia i utrzymania pracownika. Poziom płac wpływając na 
wielkość i strukturę zatrudnienia, oddziałuje jednocześnie na rozmiary i strukturę bezrobocia. 
Kształtowanie wymienionych zasobów zależy również od czynników o charakterze 
mikroekonomicznym takich jak: relacja płacy przeciętnej do minimalnej, rozpiętość płac, powiązania 
płacy z produktywnością, wewnętrzna struktura płac. 

We współczesnej literaturze ekonomicznej zwraca się ponadto uwagę na dodatkowe determinanty 
zatrudnienia, a mianowicie: stopień otwartości gospodarki, czas pracy, wydajność pracy oraz czynniki 
instytucjonalne. Czynnik otwartości gospodarki eksponowany jest ze względu na jego rolę 
w przenoszeniu impulsów koniunkturalnych między gospodarkami w globalnym świecie. Z kolei 
zmiany czasu pracy oraz zmiany wydajności pracy uznawane są obecnie za ważne elementy 
przystosowań rynku pracy do wahań koniunkturalnych. Okazuje się, że szoki popytowe bądź 
podażowe prowadzące do zmian produkcji nie muszą prowadzić do automatycznej redukcji 
zatrudnienia. Jeśli bowiem koszty rotacji pracowników ponoszone przez pracodawców (koszty 
rekrutacji, szkoleń i zwolnień z pracy) są wysokie, wykazują oni skłonność do „przechowania” 
zasobów pracy, wykorzystując mechanizm redukcji czasu pracy i wydajności pracy.75 Na gruncie 
ekonomii instytucjonalnej wskazuje się, że w średniej i długiej perspektywie dynamika liczby 
pracujących i wysokość wskaźnika zatrudnienia uwarunkowane są głównie przez czynniki 
instytucjonalne. Są to regulacje prawne, które określają motywację przedsiębiorstw do tworzenia 
nowych miejsc pracy oraz bodźce pracowników do podejmowania zatrudnienia. Do najważniejszych 
z nich należą m.in.: wysokość pozapłacowych kosztów pracy, wysokość zasiłków dla osób 
niepracujących czy siła negocjacyjna związków zawodowych. Czynniki o charakterze 

                                                      
73 T. Kuszewski, Rynek pracy w wybranych modelach rynków sprzężonych, Monografie i opracowania SGH 
nr 516, Warszawa 2002, s.2627. 
74 M. Knapińska, Przepływy pracowników…, jw., s. 190. 
75 E. Kwiatkowski, P. Włodarczyk, Determinanty zmian zatrudnienia…, jw., s. 151. 
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instytucjonalnym określają zdolność adaptacyjną gospodarek do pojawiających się wstrząsów, które 
znacząco oddziałują na parametry rynku pracy w krótkim okresie76.  

Z powyższych analiz teoretycznych wynika, iż rynek pracy – nawet w wymiarze lokalnym – jest 
systemem złożonym. Rynek pracy nie jest tworem statycznym, lecz podlega ciągłym zmianom 
i przekształceniom. W rozważaniach na temat wpływu zmian trendu koniunkturalnego na rynek pracy 
najwięcej uwagi poświęca się sytuacji załamania koniunktury, która następuje zwykle najpierw na 
rynku finansowym. W warunkach kryzysu gospodarczego pojawia się rynek pracodawcy; nadwyżka 
podaży pracy nad popytem na pracę pogłębia przewagę negocjacyjną pracodawców, co oznacza, że 
poziom zatrudnienia determinują decyzje pracodawców i ich zdolności adaptacyjne wobec 
zmieniającego się otoczenia gospodarczego77.  Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego prowadzi 
do spadku popytu na pracę, lecz jego skala zależy nie tylko od głębokości spowolnienia, ale i od 
takich czynników, jak: dostosowanie czasu pracy, wydajność pracy, płace nominalne i realne oraz 
rozwiązania instytucjonalne78.  

Z powyższego wynika, że wyjaśnienie procesów zachodzących na rynku pracy wymaga zbadania 
dwóch podstawowych jego podsystemów: podsystemu popytu na pracę i podsystemu podaży pracy, 
które wzajemnie się warunkują79.  

6.2.	Wybrane	charakterystyki	popytu	na	pracę	w	województwie	
zachodniopomorskim	w	latach	2007‐2012	

Ocena poziomu i struktury popytu na pracę należy do najważniejszych obszarów analiz 
ekonomicznych używanych do rozpoznawania kondycji i osiągnięć w rozwoju regionu. Wynika to 
z faktu, iż popyt na pracę – kreowany przez liczbę wszystkich miejsc pracy stawianych pracobiorcom 
do dyspozycji przez pracodawców – współdecyduje o liczbie osób pracujących i liczbie osób 
bezskutecznie poszukujących zatrudnienia, a tym samym o ich dochodach; w konsekwencji przesądza 
o poziomie życia ludności. Z uwagi na pochodny charakter popytu na pracę, jego analiza najpełniej 
ukazuje (krótkookresowe) oddziaływanie zmian w poziomie aktywności gospodarczej na rynek pracy.  

Popyt na pracę w ujęciu regionalnym stanowi łączne zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane 
przez wszystkie podmioty gospodarcze działające na danym terenie. Składają się nań już objęte oraz 
wolne miejsca pracy. Oznacza to, że popyt na pracę powinien być opisany przez cechy 
zapotrzebowania pracodawców na pracowników, co jest pochodną liczby i charakterystyki miejsc 
pracy utworzonych przez formy i instytucje, a także gospodarstwa domowe.80 W praktyce najczęściej 

                                                      
76 P.Ciżkowicz, A.Rzońca, W.Wojciechowski, Determinanty regionalnych różnic w dynamice liczby 
pracujących w Polsce w latach 1999-2008, „Gospodarka Narodowa” nr 11-12, 2012, s. 61. 
77 M.Zieliński, Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa, 2012, s. 24-25. 
78 K. Bartosik, Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego, Studia Ekonomiczne nr 3, 
201, s. 232. 
79 Należy równocześnie podkreślić, że stan i cechy całego systemu, jakim jest rynek pracy, nie są prostą sumą 
właściwości podsystemów popytu i podaży pracy. Rynek pracy jest bowiem systemem otwartym, wchodzącym 
w interakcje z otoczeniem.  
80 M.Góra, U.Sztanderska, Wprowadzenie do analizy lokalnego…, jw., s. 33. 
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popyt na pracę analizuje się wykorzystując liczbę i strukturę pracujących (lub zatrudnionych81). 
Relatywnie rzadziej sięga się po liczbę wolnych miejsc pracy albo całkowity czas pracy.  

Tabela 6.1. Wielkość,  struktura sektorowa i dynamika popytu na pracę w województwie 
zachodniopomorskim na tle zmian PKB 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
liczba pracujących (tys. osób) 

Pracujący  ogółem,  
w tym: 

542 566 598 564 546 562 

w sektorze I (rolnictwo) 38 35 40 45 42 46 
w sektorze II (przemysł) 158 177 189 172 168 169 
w sektorze III (usługi) 346 353 369 347 337 346 

sektorowa struktura pracujących (%, pracujący ogółem = 100) 
sektor I (rolnictwo) 7,0 6,3 6,7 8,0 7,7 8,2 
sektor II (przemysł) 29,2 31,3 31,6 30,5 30,7 30,2 
w sektor III (usługi) 63,8 62,4 61,7 61,5 61,6 61,6 

zmiany w liczbie pracujących (%, rok poprzedni = 100) 
Pracujący  ogółem,  
w tym: 

0,1 4,4 5,7 -5,7 -3,2 2,9 

w sektorze I (rolnictwo) -19,2 -7,9 14,3 12,5 -6,7 9,5 
w sektorze II (przemysł) 2,6 12,0 6,8 -9,0 -2,3 0,6 
w sektorze III (usługi) 1,5 2,2 4,5 -6,0 -2,9 2,7 

dynamika PKB (ceny stałe, rok poprzedni = 100) 
Zachodniopomorskie 2,9 2,8 2,2 3,3 2,6 bd 
Polska 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 1,9 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.p 
l/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, [14.02.2014r.] 

Jak wynika z danych zawartych w tab.1, wskaźnik zmian PKB w regionie zachodniopomorskim nie 
wskazuje na jego dużą podatność na zmiany koniunktury w Polsce lub na świecie. W całym badanym 
okresie tempo wzrostu PKB w Zachodniopomorskim było dość stabilne, i kształtowało się na 
poziomie średnio 2-3%, a więc wyższym niż rozwijała się w tym okresie cała Unia Europejskim. 
Powodem takiego stanu rzeczy jest dezagregacja struktury gospodarczej regionu (małe firmy 
wykazujące się adaptacyjnością do zmian w otoczeniu), stopniowo odbudowujące się – po upadku 
przemysłu okrętowego – uprzemysłowienie regionu, oraz jego relatywnie mała otwartość na rynki 
zagraniczne (region w większym stopniu „eksportuje” zasoby pracy, aniżeli dobra czy usługi). 

Popyt na pracę zgłaszany w latach 2007-2012 przez podmioty działające na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego ulegał silnym wahaniom. Dynamiczny wzrost liczby pracujących miał miejsce 
w latach 2008 i 2009, czyli w okresie ujawnienia się i nasilania symptomów kryzysu finansowego na 
świecie. Kolejne dwa lata to silne odwrócenie się trendu, charakteryzujące się znacznym spadkiem 
liczby pracujących; dopiero w 2012 r. nastąpił nieznaczny wzrost zatrudnienia (o prawie 3%). 

Zrealizowany popyt na pracę można wyrazić również liczbą pracujących w podziale na różne sektory 
gospodarki, celem identyfikacji sektorów rosnących, a zarazem wykazujących określoną chłonność na 
zatrudnienie. W tym celu analitycy zazwyczaj odwołują się do trójsektorowego modelu gospodarki. 

                                                      
81 Według definicji GUS, zatrudnieni to mający umowy o pracę, natomiast pracujący to wszystkie osoby 
świadczące pracę niezależnie od formy kontraktu i czasu pracy. W niniejszym opracowaniu dane empiryczne 
dotyczą ogółu pracujących, natomiast w opisie pojęcia pracujący i zatrudnieni stosowane są zamiennie. 
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Zgodnie z teorią trzech sektorów, w długim okresie można dostrzec pewne prawidłowości. I tak, wraz 
z rozwojem gospodarczym, mierzonym przykładowo tempem wzrostu PKB (ogółem, lub 
przypadającym na jednego mieszkańca): 

 zmniejsza się znaczenie sektora I (rolnictwo), co wyraża się w jego zmniejszającym się udziale 
w zatrudnieniu, 

 na określonym etapie rozwoju znaczenia nabiera sektor przemysłowy, o czym świadczy wzrost 
jego udziału w zatrudnieniu, 

 sektor usług wykazuje stałą tendencję wzrostową, przy czym początkowo wzrost ten odbywa się 
kosztem sektora rolniczego, a następnie również kosztem udziału sektora przemysłowego82. 

Jednakże krótkookresowa analiza danych przedstawionych w tab. 1 nie potwierdza występowania 
powyższych prawidłowości. W odniesieniu do sektora I, w badanym okresie następowała bardzo duża 
fluktuacja zatrudnienia: po dużych spadkach liczby pracujących w rolnictwie w latach 2007 i 2008, 
w kolejnych latach miał miejsce znaczący wzrost zatrudnienia, z wyjątkiem roku 2011. Duża 
dynamika zmian charakteryzowała także sektor przemysłu; stabilizując ostatecznie udział tego sektora 
w zatrudnieniu ogółem w roku 2012 na poziomie nieco wyższym aniżeli w 2007 r. Z kolei w sektorze 

III nastąpiła stagnacja popytu na pracę. Mimo pewnej tendencji wzrostowej w latach 20072009, 
liczba pracujących w usługach w 2012 r. była na poziomie z 2007 r. Generalnie, struktura zatrudnienia 
w regionie zachodniopomorskim jest zbliżona do wzorca gospodarek wysokorozwiniętych. 

Bardziej dogłębna analiza populacji pracujących wymaga rozkładu struktury zatrudnionych według 
sekcji gospodarki. Zmiany w strukturze zatrudnienia na takim poziomie dezagregacji pozwalają na 
ocenę tendencji zachodzących na rynku pracy, co jest ważną informacją, w tym z perspektywy 
kształtowania systemu edukacji i kwalifikacji zasobów pracy. Strukturę i dynamikę zatrudnienia 
w województwie zachodniopomorskim, z uwzględnieniem podziału na poszczególne sekcje PKD, 
przedstawiono w tab. 2.   

Zmiany w strukturze popytu na pracę, jakie dokonały się w latach 20072012, ukazują znaczenie 
niektórych sekcji gospodarki regionu z punktu widzenia kreowania miejsc pracy. W roku 2007, 
ważnymi dla zatrudnienia sekcjami gospodarki, których udział w ogólnej liczbie pracujących wynosił 
co najmniej 5%, były (zob. tab.2): 

 przemysł (28,2%), 

 handel i naprawy (13,9%), 

 edukacja (12,1%), 

 administracja publiczna i obrona narodowa (8,1), 

 ochrona zdrowia i pomoc społeczna (7,3%), 

 transport i łączność (6,7%), 

 oraz budownictwo (6,3%). 

W 2012 r. wymienione sekcje utrzymały swoje pozycje w strukturze popytu na pracę, przy czym 
przemysł, handel i naprawy oraz transport z udziałem niższym niż w roku 2007, a budownictwo, 
administracja publiczna, edukacja i ochrona zdrowia – z udziałem wyższym. Należy zauważyć, iż 
sekcje wymienione w grupie drugiej miały stabilizujący wpływ na popyt na pracę w województwie 
zachodniopomorskim w okresie dekoniunktury. 

                                                      
82 Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, red. R.Horodeński, C.Sadowska-Snarska, IPiSS 
w Warszawie, WSE w Białymstoku, Warszawa-Białystok, 2010, s.43-44. 
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Tabela 6.2. Przeciętne zatrudnienie w województwie zachodniopomorskim według sekcji gospodarki 
w latach 2007-2012 – struktura i dynamika (%) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
struktura zatrudnienia (zatrudnienie ogółem =100) 

Przeciętne zatrudnienie ogółem  100 100 100 100 100 100 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 3,2 2,8 3,0 2,9 3,1 3,1 
Przemysł 28,2 27,5 26,2 25,5 26,3 26,5 
Budownictwo 6,3 6,9 7,6 7,3 7,3 6,8 
Handel i naprawy 13,9 14,5 14,7 14,4 14,0 13,6 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 6,7 7,5 5,6 6,1 6,3 6,5 
Hotele i gastronomia 3,0 3,3 3,2 3,2 3,0 3,0 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2,3 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 
Obsługa nieruchomości i firm 4,5 4,4 4,6 4,7 4,5 4,2 
Działalność profesjonalna, naukowa, techniczna 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 
Administracja publiczna i obrona narodowa 8,1 7,7 8,6 8,9 8,7 8,9 
Edukacja 12,1 11,7 12,2 12,5 12,4 12,8 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 7,3 7,0 7,4 7,6 7,5 7,5 
Działalność komunalna, społeczna, 
indywidualna, pozostałe 

2,3 2,3 2,5 2,5 2,6 2,5 

dynamika zatrudnienia (rok poprzedni=100) 
Przeciętne zatrudnienie ogółem  3,4 5,2 -4,4 -2,8 -0,1 -1,4 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 6,1 -7,7 3,6 -7,1 5,9 1,8 
Przemysł 4,6 2,5 -8,9 -6,0 3,6 -0,5 
Budownictwo 10,7 15,6 2,6 -7,5 0,4 -7,5 
Handel i naprawy 1,5 10,4 -3,3 -4,7 -2,9 -3,9 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 3,2 17,4 -28,9 5,5 4,4 0,9 
Hotele i gastronomia 6,2 13,6 -7,9 -0,2 -8,6 -0,8 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa -0,5 -6,5 -11,2 -2,6 -3,4 -1,7 
Obsługa nieruchomości i firm 4,7 4,4 -1,6 0 -4,5 -6,8 
Działalność profesjonalna, naukowa, techniczna 5,3 10,0 4,3 1,1 4,3 -2,4 
Administracja publiczna i obrona narodowa 2,6 -0,5 6,8 2,9 -3,9 0,1 
Edukacja -0,1 1,6 -0,7 0 -0,9 1,8 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 1,5 0,9 0,6 0,5 -1,5 -1,2 
Działalność komunalna, społeczna, 
indywidualna, pozostałe 

0,2 7,6 2,5 -2,4 1,7 -3,4 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl 

/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, [16.02.2014 r.] 

Z danych przedstawionych w tab. 2 wynika, że na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego 
skutki dekoniunktury objawiły się z opóźnieniem co najmniej dwuletnim w stosunku do początku 
światowego kryzysu finansowego. Spadek zatrudnienia ogółem w województwie (o 4,4% w stosunku 
do roku poprzedniego) nastąpił w 2009 r.; w kolejnych latach przeciętne zatrudnienie nadal malało, 
choć już w mniejszym tempie. Sekcją, w jakiej można zaobserwować największy spadek zatrudnienia 
w 2009 r. (aż o prawie 30%) jest transport, gospodarka magazynowa i łączność; w kolejnych latach 
liczba zatrudnionych stopniowo rosła. Dość duży spadek popytu na pracę odnotowano również 
w przemyśle (prawie 9% w 2009 r., 6% w kolejnym roku).  Tylko w rolnictwie i w działalności 
finansowej spadki zatrudnienia wystąpiły już w 2008r., przy czym w tym ostatnim sektorze 
zatrudnienie kurczyło się w całym badanym okresie. Z kolei w budownictwie dość wysoki spadek 
popytu na pracę nastąpił z pewnym opóźnieniem, bo dopiero w 2010r., i utrzymywał się przez 
następne dwa lata.  
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Do sekcji gospodarki najmniej podatnych na kryzys w badanym okresie należały sekcje: 

 rolnictwo (charakterystyczne dla niego były spore wahania w popycie na pracę – relatywnie 
dużym spadkom w latach 2008 i 2010 towarzyszyły wzrosty zatrudnienia w innych latach 
badanego okresu), 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 

 administracja publiczna, 

 edukacja i ochrona zdrowia. 

Tym samym, zmiany w strukturze popytu na pracę, jakie dokonały się w okresie 2007-2012 nie 
wpłynęły na zmianę rangi podstawowych sekcji gospodarki regionu, z punktu widzenia 
zagospodarowania zasobów pracy. Należy stwierdzić, iż w analizowanym okresie sektor usługowy 
wykazywał największą chłonność na zasoby pracy, a zarazem okazał się najmniej wrażliwy na 
pogorszenie koniunktury, wobec pozostałych sektorów. Dość duży udział usług publicznych 
w strukturze gospodarki oznacza, iż istotny wpływ na zmiany w tym zakresie mogą mieć 
uregulowania prawne, zarówno na poziomie kraju czy UE, jak i na poziomie regionalnym (samorządy 
wojewódzkie mają pewien wpływ na ich funkcjonowanie). Niezależnie od tego, ważną rolę 
w kształtowaniu struktury gospodarki (w tym rynku pracy) odgrywają niektóre usługi rynkowe, przede 
wszystkim transport i specjalistyczne doradztwo. 

Szacuje się, że na wzrost popytu na pracę, czyli sytuację, w której pracodawcy chcą zatrudniać 
nowych pracowników, można liczyć dopiero przy wzroście PKB przekraczającym 5% rocznie. 
Spowolnienie lub spadek tempa wzrostu gospodarczego jest dotkliwe z tytułu niskiej wartości tzw. 
współczynnika absorpcji zatrudnienia, który obrazuje zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym 
a zatrudnieniem. Współczynnik informuje, o ile procent zmieni się zatrudnienie, jeśli nastąpi wzrost 
gospodarczy o jeden procent83. Sytuacja, w której PKB rośnie, a nie generuje to nowych miejsc pracy 
oznacza, że firmy potrafią produkować więcej dóbr i usług bez konieczności zatrudnienia nowych 
pracowników. Takie zjawisko określane jest mianem bezzatrudnieniowego wzrostu. 
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Rysunek 6.1. Wskaźnik absorpcji zatrudnienia 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, 
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [14.02.2014r.] 

                                                      
83 K. Bartosik, Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego, Studia Ekonomiczne nr 3, 
2011, s. 31. 
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Rysunek 1 prezentuje reakcję zatrudnienia na zmiany dynamiki PKB, w postaci współczynnika 
absorpcji zasobów pracy regionu zachodniopomorskiego przez wzrost gospodarczy. Do roku 2009 
każdy procent wzrostu gospodarczego przekładał się w dodatnią i rosnącą wartość współczynnika 
absorpcji. Po 2008, wzrostowi gospodarczemu o jeden punkt procentowy towarzyszy spadek 
wykorzystania zasobów pracy (prawie -7% w 2010 r.). 

6.3.	Podaż	pracy	i	bezrobocie	

Podaż pracy w ujęciu makro- lub mezoekonomucznym to ludność aktywna zawodowa, na którą 
składają się osoby pracujące oraz bezrobotne. Podaż pracy kształtuje układ czynników 
ekonomicznych, instytucjonalnych, demograficznych i społecznych, takich jak: płace realne, 
aktywność państwa na rynku pracy, migracje, struktura społeczna, czy jakość kapitału ludzkiego. O ile 
czynniki kształtujące popyt na pracę mają charakter obiektywny, ekonomiczny, to czynniki 
determinujące podaż pracy są znacznie częściej subiektywne, o charakterze pozaekonomicznym (np. 
preferencje osób dotyczące pracy i czasu wolnego, automotywacja do rozwoju osobistego 
i zawodowego). 

Tabela 6.3. Ludność województwa zachodniopomorskiego według grup ekonomicznych w latach  
2007-2012 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ludność ogółem (w tys. osób) 1692,3 1692, 9 1693,2 1723,7 1722,7 1721,4 
Ludność w wieku przedprodukcyjnym  
(%, ludność ogółem=100) 

19,5 19,1 18,8 18,5 18,2 17,5 

Ludność w wieku produkcyjnym  
(%, ludność ogółem=100) 

65,9 65,9 65,8 65,8 65,4 65,0 

Ludność w wieku poprodukcyjnym  
(%, ludność ogółem=100) 

14,6 15,0 15,4 15,7 16,4 17,1 

Ludność w wieku produkcyjnym 
mobilnym 18-44 lata (%, ludność  
w wieku produkcyjnym=100) 

- - 60,5 60,4 60,7 61,2 

Ludność w wieku produkcyjnym 
niemobilnym  45 – 64 lata 
(%, ludność w wieku 
produkcyjnym=100) 

- - 39,5 39,6 39,3 38,8 

Współczynnik obciążenia 
demograficznego (ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób  
w wieku produkcyjnym) 

51,7 51,7 51,9 51,9 52,8 53,9 

Źródło: obliczenia własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/ 
strona.html?p_name=indeks [14.02.2014r.] 

Minimalny zestaw danych, konieczny dla powstania analizy rynku pracy obejmuje informacje 
o ludności w wieku produkcyjnym i liczebności roczników poprzedzających i wychodzących poza ten 
rynek. Analiza struktury ludności według grup ekonomicznych wskazuje na zachodzące zmiany w tym 
zakresie, które w badanym województwie są typowe do zmian w podaży pracy w rozwiniętych 
regionach i krajach (zob. tab. 3.). W badanym okresie miał miejsce spadek udziału ludności w wieku 
produkcyjnym (nieznaczny, o niecały 1 pp.), a także spadek udziału ludności w wieku 
przedprodukcyjnym (nieco większy, o 2 pp.). Wzrósł natomiast udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym, powodując w konsekwencji wzrost wartości wskaźnika obciążenia demograficznego 
o 2,2 pp. Pozytywnie na tym tle wypada dość stabilny udział ludności w wieku mobilnym (18-44 lata) 



113 

w grupie ludności w wieku produkcyjnym. Dane prezentowane w tab. 3 wskazują na problem 
starzenia się społeczeństw; potwierdzają to także prognozy ludności opracowane przez GUS. GUS 
szacuje, że do 2035r. liczba ludności zmniejszy się w porównaniu do 2007 r. o 5,6%, a 90% spadku 
przypadnie na treny miejskie; prognozowany spadek ludności ogółem w województwie 
zachodniopomorskim będzie większy niż średnio w Polsce o ponad 2 pp. 

bezrobotni

podaż pracy

ludność w wieku produkcyjnym
ludność ogółem

0
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2007
2008

2009
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2011
2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012
bezrobotni 70 59 69 79 73 68

podaż pracy 612 625 667 644 620 630

ludność w wieku produkcyjnym 1 115 1 116 1 115 1 134 1 127 1 118

ludność ogółem 1 692 1 693 1 693 1 724 1 723 1 721 

Rysunek 6.2. Podaż pracy w województwie zachodniopomorskim na tle innych grup ekonomicznych 
w latach 2007-2012 (tys. osób) 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks  
 [14.02.2014 r.] 

Struktura demograficzna opisywanego województwa ma cechy struktury regresywnej (malejąca 
liczebność młodszych roczników, przewaga osób ze starszych kategorii wiekowych). Ponadto dość 
wyraźnie widać znaczną zmienność liczebności poszczególnych roczników. W województwie 
zachodniopomorskim, podobnie jak na terenie całego kraju, widoczna jest przewaga liczby kobiet nad 
liczbą mężczyzn w grupach wiekowych powyżej 45. roku życia, co jest efektem nadumieralności 
mężczyzn. 

Procesy demograficzne w znacznym stopniu determinują rozwój gospodarczy regionu i kraju (zob. 
rys.2). Poza kurczeniem się zasobów ludności w wieku produkcyjnym w perspektywie 
długookresowej, ważkim problemem z punktu widzenia rynku pracy jest kwestia aktywności 
zawodowej i stopy zatrudnienia. W tym kontekście, aspekty demograficzne będą determinowały 
możliwości osiągnięcia celów europejskiej polityki zatrudnienia i wskaźników określonych w Strategii 
Europa 2020. Podniesienie aktywności zawodowej ludności jest jednym z podstawowych wyzwań, 
przed jakimi stoi Polska i jej regionalne rynki pracy w horyzoncie średniookresowym.  

Aktywność ekonomiczna ludności województwa zachodniopomorskiego ulegała pewnym wahaniom 
w krótkim okresie (zob. tab.4). Wiąże się to z tym, że znaczący wpływ na jej wielkość ma zatrudnianie 
pracowników do zajęć sezonowych. Wartość współczynnika aktywności zawodowej osób w wieku 
produkcyjnym w badanym regionie kształtowała się poniżej średniej dla Polski, i wahała się pomiędzy 
64,1% w 2007r. a 69,3% w 2012r.. Mimo iż dane z ostatnich dwóch lat potwierdzają ogólną tendencję 
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wzrostową aktywności ekonomicznej ludności, to skala bierności ekonomicznej ludności w badanym 
okresie była dość duża. Wśród głównych przyczyn utrzymywania się stanu bierności zawodowej 
wśród osób w wieku produkcyjnym należy wymienić choroby oraz  uczestnictwo w różnych formach 
kształcenia. 

Mimo pewnej tendencji zwyżkowej, relatywnie niska aktywność zawodowa mieszkańców regionu 
skutkuje niskimi wartościami zatrudnienia; z kolei współczynnik zatrudnienia wykazuje 
zróżnicowanie w grupach według płci, wieku i wykształcenia (zob. tab.4.). Ewentualne działania 
interwencyjne na rynku pracy powinny kłaść nacisk na aktywizację kobiet, bowiem w tej grupie 
aktywność zawodowa jest zbyt niska.   

Tabela 6.4. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2008 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
P* WZ* P WZ P WZ P WZ P WZ P WZ 

współczynniki 
aktywności 

ekonomicznej osób 
w wieku produkcyjnym, 

w tym:

69,1 64,1 68,9 65,8 70,9 67,5 71,6 67,9 72,1 68,1 72,9 69,3 

mężczyźni 74,4 69,4 75,3 71,2 76,0 73,6 76,0 72,4 76,4 73,0 76,9 74,2 
kobiety 63,5 37,8 64,4 58,9 65,6 61,5 66,8 63,0 67,4 62,4 68,5 64,3 

Wskaźnik zatrudnienia 
wg poziomu 

wykształcenia, 
w tym wykształcenie:

wyższe

 
 
 

76,0 

 
 
 

75,4 
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75,5 

 
 
 

77,3 

 
 
 

74,2 

 
 
 

76,4 

 
 
 

73,9 

 
 
 

75,9 

 
 
 

74,3 

 
 
 

75,5 

 
 
 

72,2 
policealne i średnie 

zawodowe
61,0 53,7 62,3 57,2 61,3 57,8 60,9 57,4 61,0 55,9 60,5 55,5 

średnie ogólnokształcące 38,7 34,7 41,2 35,2 41,9 38,7 41,4 38,9 41,1 37,1 41,7 40,0 
zasadnicze zawodowe 57,1 52,7 59,6 55,6 58,5 55,6 56,8 52,3 56,3 51,5 54,9 53,4 

gimnazjalne, 
podstawowe 

i niższe
17,7 14,1 17,9 15,3 17,1 14,9 16,1 13,9 16,0 13,9 15,7 14,8 

Wskaźnik zatrudnienia 
wg wieku, 

w tym: 1524 lata 42,5 36,9 45,0 37,7 44,7 40,2 43,9 35,9 43,4 37,5 43,2 39,7 
30-39 lat 80,4 75,9 82,1 80,1 81,8 78,7 80,9 77,0 80,5 76,3 80,3 76,6 
4049 lat 80,9 79,8 83,9 80,2 84,3 79,4 80,9 77,0 80,5 76,3 80,3 76,0 

5064 lata 29,7 25,3 31,6 28,7 32,3 30,1 34,1 30,7 36,9 32,8 38,7 36,1 
* P- dane dla Polski; WZ – dane dla województwa zachodniopomorskiego 

Źródło: obliczenia własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl 
/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [16.02.2014r.] 

Poziom wykształcenia silnie determinuje sytuację na rynku pracy poszczególnych osób. Jest ono 
miarą tzw. ogólnego kapitału ludzkiego, tj. wiedzy i umiejętności użytecznych dla pracodawców. 
Z wyższymi poziomami wykształcenia wiąże się wyższa przeciętnie aktywność zawodowa i wyższe 
zatrudnienie, a niższe bezrobocie. Uwzględniając kryterium wykształcenia, najkorzystniejszą sytuację 
na rynku pracy mają osoby z wykształceniem wyższym. W tej grupie osób, wskaźnik zatrudnienia 
kształtuje się na poziomie 72-77%, a najwyższą wartość przyjmuje w pierwszym okresie kryzysu 
finansowego (w latach 2007-2008). Z kolei słabą pozycję na rynku pracy posiadają osoby bez 
kwalifikacji (z wykształceniem na poziomie gimnazjum lub szkoły podstawowej) – z grupy osób 
o najniższych kwalifikacjach zatrudnionych było kilkanaście procent populacji.  
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Uwzględniając kryterium wieku, w najlepszej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby w wieku 
mobilnym zawodowo, głównie w wieku 30-49 lat. Przeciętnie około 80% osób znajdujących się tej 
grupie wiekowej znalazło zatrudnienie. Na uwagę zasługuje relatywnie niska i pogarszająca się 
w kolejnych latach zatrudnialność najmłodszych uczestników rynku pracy, tj. osób w wieku 15-24 
lata. Do wzrostu wartości wskaźnika zatrudnienia w tej grupie może przyczyniać się zahamowanie 
wyjazdów zarobkowych z Polski oraz powroty z emigracji zarobkowej.  

W grupie osób aktywnych zawodowo tworzących podaż pracy, oprócz kategorii osób pracujących, 
znajdują się ludzie mający problem z odnalezieniem i utrwaleniem swojej pozycji na rynku pracy – 
bezrobotni. Z racji jego skutków odczuwanych przez samych bezrobotnych, jak i całe społeczeństwo, 
bezrobocie zaliczane jest do najistotniejszych ekonomicznych i społecznych problemów. Bezrobocie 
nie jest zjawiskiem jednolitym; jednym z jego wymiarów jest klasyfikacja z uwagi na przyczyny 
bezrobocia. Mając je na uwadze, można wyodrębnić m.in. bezrobocie frykcyjne, bezrobocie cykliczne, 
klasyczne, strukturalne, instytucjonalne. Spośród nich na uwagę zasługuje bezrobocie cykliczne, 
będące wynikiem fluktuacji aktywności gospodarczej społeczeństwa: gdy spada popyt na produkty, 
spada również, choć z odroczeniem, popyt na pracę. W efekcie, jeśli szybko nie spadną płace realne, 
zmniejsza się zatrudnienie i zwiększa bezrobocie. Współcześnie, popyt na produkty i usługi nie musi 
zmniejszać się, wystarczy że rośnie stosunkowo wolno, tzn. wolniej niż w firmach zwiększających 
możliwości produkcyjne. 

Jak wynika z danych zaprezentowanych na rys. 3, stopa bezrobocia rejestrowanego w badanym 
regionie i okresie była wysoka, wyższa niż średnia dla Polski. Najniższy poziom (13,3%) osiągnęła 
w 2008 r., aby od tego roku wzrastać do poziomu 18,2% w 2012 r. 
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Rysunek 6.3. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2012 
Źródło: obliczenia własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/ 

app/strona.html?p_name=indeks [16.02.2014r.] 

W przypadku analiz bezrobocia, istotne jest również uwzględnienie takich czynników, jak wiek, płeć, 
wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Tego typu analizy pozwalają określić grupy szczególnie 
narażone na ryzyko bezrobocia; ich odpowiednia identyfikacja sprzyja odpowiedniemu zaplanowaniu 
adresowanych do nich działań w ramach regionalnej polityki rynku pracy.  
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Tabela 6.5. Struktura bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2012 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Struktura bezrobocia wg płci 

mężczyźni 40,4 42,0 48,7 48,5 44,7 47,7 
kobiety 59,6 58,0 51,3 51,5 55,3 52,3 

Struktura bezrobocia według wieku 
mniej niż 24 lata 17,3 18,4 19,1 18,9 16,8 16,4 
25-34 lata 8,7 9,7 12,3 11,9 10,5 5,1 
35-44 lata 18,6 18,3 18,3 18,8 18,6 19,7 
45-54 lata 11,8 11,3 11,6 13,0 9,9 14,4 
55 i więcej lat 6,4 7,0 7,4 8,5 9,1 10,3 

Struktura bezrobocia według wykształcenia 
wyższe 5,5 6,6 7,1 8,2 8,7 9,4 
policealne, średnie zawodowe 18,7 18,6 18,3 18,1 17,9 18,5 
średnie ogólnokształcące 9,3 10,1 10,5 10,7 10,2 10,5 
zasadnicze zawodowe 28,1 27,5 28,4 28,4 26,5 27,6 
gimnazjalne, podstawowe i bez 
wykształcenia 

38,4 37,1 35,7 35,5 33,4 34,0 

Źródło: obliczenia własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych, 
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [16.02.2014r.] 

Analizując poziom i kierunek zmian mierników bezrobocia w województwie zachodniopomorskim 
wskazać można najważniejsze tendencje: 

 bardziej narażone na ryzyko pozostawania bez pracy są kobiety; 

 w populacji analizowanej według kryterium wieku, relatywnie wysokie bezrobocie dotyczyło 
osób młodych, mających mniej niż 24 lata; w 2007r, 17,3% młodzieży pozostawało bez pracy, 
w 2012 r. było ich nieznacznie mniej, 16,4%; 

 udział osób starszych (po 55 roku życia) w populacji bezrobotnych jest na stosunkowo niskim 
poziomie; jest to konsekwencją dość wczesnego przechodzenia ludzi w stan bierności 
zawodowej; 

 uwzględniając kryterium wykształcenia, bezrobocie w najmniejszym stopniu obejmuje osoby 
w wieku poprodukcyjnym. 

Istotnym przejawem rozwijającego się kryzysu jest to, że transmisja negatywnych impulsów 
koniunktury z rynku dóbr i usług na rynek trwa niezwłocznie. 

Podsumowanie	

Zmiany w wartościach stóp zatrudnienia w analizowanym regionie nie odbiegły znacząco od trendu 
krajowego. Popyt na pracę w województwie zachodniopomorskiego w badanym okresie 
charakteryzuje się pewnym zróżnicowaniem, mierzony wielkością pracujących, największą wielkość 
w badanym okresie osiągnął w 2009 r. lata 2010 i 2011 to lata dostosowywania popytu na pracę do 
zmniejszonego zapotrzebowania na dobra i usługi. W 2012r. popyt na prace wrócił na ścieżkę 
wzrostową. W strukturze popytu na pracę, najmniejsze spadki zapotrzebowania na pracę nastąpiły 
w sektorze usług. 

Zmienia się zarówno struktura popytu na pracę, jak i podaży. Wśród pracujących rośnie udział osób 
powyżej 40 roku życia, co jest konsekwencją zmian demograficznych. Rośnie także popyt na usługi 
wysokospecjalistyczne; ma to związek z postępującą serwicyzacją gospodarki regionu. Przy rosnącym 
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zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych specjalistów, rynek nadal zgłasza duży popyt na 
pracowników z wykształceniem zawodowym (zasadniczym i średnim) prezentować.  

Analiza popytu i podaży pracy potwierdza, iż czynniki koniunkturalne mają charakter 
krótkookresowy. 
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Aleksandra Grzesiuk 

Rozdział	7.	
Koniunktura	w	handlu	i	turystyce	

7.1.	Wprowadzenie	

W lutym 2014 roku jeden z największych banków działających w Polsce, mBank, zaoferował 
klientom lokatę o nazwie "Market korzyści", opartą na wynikach największych spółek handlu 

detalicznego84. Zysk, jaki klient może osiągnąć z lokaty, jest uzależniony jest od zmian kursów 
sześciu globalnych spółek specjalizujących się w handlu detalicznym, będących właścicielami m.in. 
takich marek jak Biedronka, Media Markt czy Makro Cash&Carry. To pierwsza tego typu oferta na 
polskim rynku, a z uwagi na jej specyficzną konstrukcję, rodzi pytanie – dlaczego właśnie wybór padł 
na spółki handlu detalicznego? Dobry inwestor finansowy spojrzy z ostrożnością na taki produkt. 
Spółki handlu detalicznego nie należą do najbardziej rentownych firm globalnych i nie odnotowują 
spektakularnych wzrostów udziałów w rynku, wartości sprzedaży itp.  

Próbując rozwikłać ten problem sięgnijmy do korzeni popytu rynkowego. Popyt na rynku 
przemysłowym ma charakter wtórny w stosunku do popytu na rynku dóbr konsumpcyjnych. To 
właśnie popyt na rynku dóbr konsumpcyjnych ma charakter pierwotny, bowiem jest generowany 
potrzebami konsumpcyjnymi końcowego ogniwa procesu reprodukcji tzn. gospodarstwa domowego 
i indywidualnego konsumenta. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że finalny konsument, 
zgłaszając popyt na dobra i usługi, które nabywa za pośrednictwem sektora handlu, jest dobrym 
barometrem koniunktury gospodarczej. Żaden produkt i usługa nie mają bowiem „wartości” dopóki 
nie trafią w ręce ostatecznego użytkownika; to skłonność konsumenta do zakupu i fizyczna dostępność 
produktu są generatorami obrotów handlowych (wartość sprzedaży detalicznej), a tym samym 
odwzorowują koniunkturę gospodarczą.  

Handel jest ważnym elementem sektora usług. Dynamiczny rozwój usług spowodował, że w ostatnich 
dekadach minionego stulecia stały się one wiodącym sektorem gospodarki. Zjawisko to jest określane 
mianem serwicyzacji gospodarki. Postępująca serwicyzacja gospodarki prowadzi do przekształcania 
się społeczeństw przemysłowych w tzw. społeczeństwa usługowe. W tych pierwszych dominował 
przemysł, a sfera usług była mu podporządkowana, komplementarna. W społeczeństwach usługowych 
jest odwrotnie, to właśnie usługi podporządkowują sobie przemysł; wyroby przemysłowe coraz 

częściej stają się tylko elementami lub dodatkami do pakietów usług85. Cechami szczególnymi 
społeczeństw usługowych są: wysoki (przekraczający 50%) udział usług w tworzeniu PKB 
społecznego, wysokie zatrudnienie w sektorze usług (głównie w usługach niematerialnych), wysoka 
aktywność zawodowa kobiet, wysokie wydatki gospodarstw domowych na usługi, wysoki poziom 
rozwoju takich usług, tj. edukacja, ochrona zdrowia, turystyka, zabezpieczenie społeczne, bankowość, 
ubezpieczenia itp. Serwicyzacja w sferze wytwarzania przenosi się również do sfery konsumpcji. 
Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych ponad połowę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw 

                                                      
84http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/mbank-proponuje-klientom-lokate-
oparta-na-wynikach-najwiekszych-spolek-handlu-detalicznego,33156.html z dnia 2014-02-24 
85 Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007. 
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domowych stanowią wydatki na zakup usług. Przy czym należy podkreślić, że popyt na usługi 
zwiększa się zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i ze strony indywidualnych klientów.  

Zjawiska te powodują, że obserwacja rozwoju sektora usług, szczególnie usług niematerialnych, 
stanowi dobre tło analizy stanu gospodarki. Generalnie można przyjąć, że wszystkie wskaźniki 
obrazujące rozwój usług (przyrost liczby podmiotów usługowych, dynamika sprzedaży w usługach) 
mogą być interpretowane jako wskaźniki koniunktury w gospodarce.  

Z pespektywy geograficznej należy podkreślić, że usługi oferowane w danym miejscu mogą być 
docelowo kierowane do lokalnych mieszańców lub podmiotów gospodarczych (zaspokajanie potrzeb 
lokalnych społeczności) lub mogą świadczyć o usługowej specjalizacji regionu a ich odbiorcami są 
rezydenci z innych obszarów (klienci indywidualni bądź instytucjonalni). Przykładem usług 
świadczonych na rzecz lokalnej społeczności są głównie usługi tradycyjne, bytowe np. handel, usługi 
edukacyjne (np. szkoły podstawowe), miejskie usługi transportowe, usługi pralnicze. Usługi 
świadczone na rzecz mieszkańców i podmiotów z innych regionów (eksport usług) to np. usługi 
noclegowe (hotele), ale także nowoczesne formy usług tj. call center. Istnieją także rodzaje usług, 
których grupa docelowa jest mieszana, przykładem mogą być usługi gastronomiczne. Nie wdając się 
w szczegóły podziału i znaczenia usług we współczesnej gospodarce warto podkreślić, że dla potrzeb 
analizy koniunktury w gospodarce badania sektora usług mają kluczowe zagadnienie, odnoszą się 
bowiem do finalnego odbiorcy i jego finalnej skłonności do zakupu. Zakup ten jest realizowany 
głównie poprzez pośrednika – czyli sektor handlu. Z teorii ekonomii wiemy, że im wyższy poziom 
zamożności społeczeństwa tym większa jest skłonność do przenoszenia części aktywności 
zmierzających do wytworzenia przedmiotów konsumpcji we własnym zakresie przez konsumenta na 
rzecz nabywania tych wytworów na zewnątrz. W tym rozumieniu, o wyższej zamożności 
społeczeństwa świadczą (przyjmując pewne uproszczenie) np. większe wydatki na usługi 
gastronomiczne, większe wydatki na rozrywkę i kulturę.  

Głównym celem tych rozważań, uwzględniając ich ograniczone ramy determinujące niezbędne 
uogólnienia i skróty myślowe, jest próba analizy i oceny koniunktury w sektorze handlu i usług 
turystycznych w województwie zachodniopomorskim na tle koniunktury ogólnopolskiej. W kolejnych 
częściach zostaną zaprezentowane wskaźniki charakteryzujące sektor usług (szczególnie handel, 
turystykę i gastronomię) pozwalające na ocenę koniunktury w regionie. Sektorowy dobór obszarów 
badawczych (handel i turystyka) jest determinowany ich pozycją w sektorze usług w województwie 
zachodniopomorskim. Należy podkreślić istotne znaczenie tych usług dla gospodarki regionu. Według 
danych GUS, pod względem rodzaju prowadzonej działalności najwięcej podmiotów gospodarczych 
w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. związanych było z sekcją handel; naprawa pojazdów 

samochodowych (23,7 % 2013 r. wobec 24,2 % w 2012 r.)86. 

7.2.	Wybrane	 charakterystyki	 sektora	 handlu	w	 Polsce	 i	w	województwie	
zachodniopomorskim	w	latach	2007–2012	

Handel grupuje podmioty o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, mające duży udział 
w strukturze podmiotowej całej gospodarki i posiadające duży wkład w tworzenie PKB i wartości 
dodanej. 

                                                      
86 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 
2013r., Opracowania sygnalne, GUS, Szczecin, luty 2014. 
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W 2012 r. w Polsce wartość dodana brutto wytworzona przez podmioty prowadzące działalności 
o charakterze usługowym stanowiła 63,6% wartości dodanej brutto całej gospodarki narodowej87. 
Liczba pracujących w tych jednostkach stanowiła 56,8% ogółu pracujących. Należy przy tym 
podkreślić, że zmiany obserwowane w obszarze usług związane są ze zjawiskami zachodzącymi 
w całej gospodarce oraz potrzebami usługobiorców, którymi są zarówno konsumenci 
indywidualni, jak i przedsiębiorstwa.  

W 2012 r. działalnością dominującą wśród pomiotów usługowych pod względem wartości dodanej 
była działalność handlowa, której udział stanowił prawie jedną trzecią wartości dodanej wytworzonej 
przez wszystkie jednostki prowadzące działalności o charakterze usługowym (porównaj: Tab. 7.1.). 

Tabela 7.1. Udział handlu w tworzeniu PKB w latach 2006-2012 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Udział handlu w PKB w % 16,6 16,1 15,8 16,7 17,1 16,4 16,8 

Udział handlu w wartości  
dodanej brutto w % 

18,9 18,3 18,0 18,8 19,4 18,7 19,0 

Źródło: Handel wewnętrzny w 2012, 2011, 2009, 2008, GUS, Warszawa  

W 2012 r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe 
i niehandlowe wyniosła 676,0 mld zł i była o 4,6% wyższa w stosunku do 2011 roku. W punktach 
sprzedaży detalicznej wartość sprzedanych towarów wyniosła 651,7 mld zł, (wzrost o 4,4%), z tego 
wartość żywności i napojów bezalkoholowych - 166,2 mld zł (wzrost o 3,2%), napojów alkoholowych 
i wyrobów tytoniowych - 56,2 mld zł (wzrost o 2,7%) i towarów nieżywnościowych - 429,4 mld zł 
(wzrost o 5,2%). W placówkach gastronomicznych sprzedaż detaliczna wyniosła 24,3 mld zł (wzrost 

o 9,6%)88. 

W sektorze handlu mamy do czynienia z silnymi zjawiskami koncentracji i integracji, których efektem 
są zmiany udziałów rynkowych przedsiębiorstw wg ich wielkości. Udział sprzedaży detalicznej 
zrealizowanej w 2012 r. przez podmioty gospodarcze o liczbie pracujących 50 i więcej osób stanowił 
51,0% (wobec 49,7% w 2010 r.), przez podmioty o liczbie pracujących do 9 osób - 29,4% (31,7% 

w 2010 r.), zaś przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 10-49 osób - 19,6% (18,6% w 2010 r).89  

W kontekście analizy koniunktury w handlu szczególną uwagę należy zwrócić na udziały rynkowe 
przedsiębiorstw małych (do 9 osób). Z uwagi na znaczną wrażliwość społeczną i specyficzną rolę 
w Polsce małych przedsiębiorstw handlowych, jako znaczących absorberów siły roboczej, istnieje 
duże zainteresowanie opinii publicznej informacjami na temat sytuacji w tej grupie przedsiębiorstw. 
Informacje te, przekazywane głównie za pośrednictwem mediów kształtują z kolei nastroje społeczne, 
które dalej mogą się odzwierciedlać w badaniach koniunkturalnych bazujących na nastrojach np. 
ocena koniunktury gospodarczej bazująca na miernikach jakościowych, w tym na testach koniunktury, 
takich jak analizowane w niniejszym rozdziale badania GUS. 

Rzetelność prowadzonej analizy wymaga zaznaczenia, że spadek udziału firm zatrudniających do 9 
osób w obrotach handlowych jest wynikiem procesów koncentracji i integracji rynku, i nie należy go 
utożsamiać z słabszą koniunkturą w całym sektorze (spada udział firm małych a rośnie udział firm 

                                                      
87 Rynek wewnętrzny w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013. 
88 Rynek wewnętrzny w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013. 
89 Opracowano na podstawie: Rynek wewnętrzny w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013 
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średnich i dużych). Zjawiska te mają wymiar globalny i są obserwowane w większości wysoko 
rozwiniętych krajów świata.  

Tabela 7.2. Ważniejsze dane dotyczące handlu wewnętrznego w latach 2000-2012 

Wyszczególnienie 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Sprzedaż detaliczna (ceny stałe) 2000=100  100,0 105,8 130,3 129,0 133,1 133,8
Sprzedaż detaliczna ogółem w mln zł 
(ceny bieżące)  360317,5 433255,4 582774,7 592958,4 646127,1 675992,6
Sprzedaż detaliczna w punktach sprzedaży 
detalicznej         
w mln zł (ceny bieżące)   345610,0 416159,5 561802,2 571893,2 623974,7 651705,4

w tym:        

Żywność i napoje bezalkoholowe  102861,0 125553,2 152208,0 156013,2 161005,6 166157,8

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 32833,0 38839,3 52045,8 53763,3 54677,3 56153,6

Towary  nieżywnościowe  209916,0 251767,0 357548,4 362116,7 408291,8 429394,0
Sprzedaż  hurtowa ogółem w mln zł  
(ceny bieżące)  . 584146,2 759814,3 846490,2 946833,2 980452,1

Powierzchnia sprzedażowa sklepów w m² 26933785 28262206 31550423 31769150 32983755 33694533

w tym:        
Domy towarowe  615687 390550 294530 312893 312726 302063

Domy handlowe  484484 451966 307185 302035 278523 251942

Supermarkety 1068665 2125077 3298283 3627907 4034705 4386746
Hipermarkety  653546 2566686 3312495 3793938 3631084 3688185

Liczba sklepów ogółem 431991 385990 371839 346058 344982 357289

w tym:        
Domy towarowe  135 95 60 67 66 64

Domy handlowe  500 462 314 303 280 246

Supermarkety  1602 2716 4041 4461 5006 5468

Hipermarkety 99 374 495 562 565 572

Stacje paliw 7744 10086 9738 9603 9596 9481

Liczba ludności na 1 sklep 89 98,9 103 111 112 108

Źródło: Handel wewnętrzny w 2012, GUS, Warszawa 2013. 

Analiza wskaźników obrazujących handel wewnętrzny w Polsce w perspektywie długookresowej 
wskazuje systematyczny wzrost obrotów w cenach bieżących (porównaj: Tabela 7.2.). Zjawiskom tym 
towarzyszy rozwój infrastruktury handlowej, tak w wymiarze ilościowym jak i jakościowym. Rośnie 
powierzchnia sprzedażowa ogółem, mimo, że liczba sklepów ogółem w 2012 roku, wobec stanu 
z 2000 r. spada. Jest to wynikiem wzrostu wielkości przeciętnej powierzchni sprzedażowej na jeden 
sklep. Stąd można stwierdzić, że zjawisko to obrazuje rozwój jakościowy handlu (przyjmuje się, iż 
większa powierzchnia sprzedaży wpływa na jakość handlu).  

Podsumowując, analiza wybranych wskaźników dotyczących handlu wewnętrznego w Polsce pozwala 
ma wnioskowanie odnośnie do stanu koniunktury gospodarczej; w latach 2005–2012 obserwuje się 
trend rozwojowy, o czym świadczą pozytywne zmiany zarówno wskaźników ilościowych jak 
i jakościowych. 
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Tabela 7.3.  Wybrane wskaźniki dotyczące handlu wewnętrznego w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2005-2012 

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Sprzedaż 
detaliczna  
na jednego 
mieszkańca  
w tys. zł 

9081 9415 11062 10589 11539 11329 11920 12250 

Sprzedaż 
detaliczna 
ogółem  
(w tys. zł) 

7163277 7711971 7659824 8585548 8919773 10430791 10764308 10241108 

      w tym:         
Żywność 
i napoje 
bezalkoholowe 

2168237 2358777 2071469 2567861 2571875 2869201 3140958 3276345 

Napoje 
alkoholowe 

351730 372801 379274 345263 392168 424850 440875 447628 

Towary 
nieżywnościowe 

4643310 4980393 5209080 5672423 5955730 7136739 7182476 6517134 

Liczba sklepów 
przypadających 
na 1 mieszkańca 

86  79 82 81 92 122 110 91 

Liczba sklepów 
ogółem 

19586 21523 20516 20842 18416 14091 
 

15616 18881 

     w tym:         
Domy handlowe b.d. b.d. b.d. 18 18 19 21 18 
Domy 
towarowe 

b.d. b.d. b.d. 4 3 4 3 3 

Supermarkety b.d. b.d. b.d. 211 240 261 292 330 
Hipermarkety b.d. b.d. b.d. 22 22 25 23 23 
Sprzedaż 
hurtowa ogółem 
(w tys. zł) 

7005931 7444325 8145050 8791494 11301625 15686494 16553685 13822192 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id= 
501493&p_token=589909751 [10.02.2014]. 

Podobnie jak wartości ogólnopolskie, tak i wskaźniki dla województwa zachodniopomorskiego 
wskazują na wzrost jakościowy struktury handlu wewnętrznego, przy czym dynamika tych procesów 
w województwie jest słabsza niż ogólnopolska. 

Na uwagę zasługuje wskaźnik obrazujący liczbę sklepów przypadających na 1 mieszkańca. Można go 
interpretować wielokierunkowo. Z jednej strony, im większa liczba mieszkańców przypadających na 
1 sklep tym mniejsza gęstość sieci handlowej i możliwie utrudniony dostęp do usług handlowych. 
Taka interpretacja jest jednak nieuzasadniona w przypadku krajów wysoko rozwiniętych. Z uwagi na 
większą mobilność klientów, wyższy stopień zmotoryzowania i lepszą dostępność sieci drogowej 
i usług komunikacyjnych, zasięg oddziaływania placówek handlowych jest większy.  Zasięg ten jest 
wyznaczany przez maksymalną odległość, którą klienci rozproszeni geograficznie są gotowi 
pokonywać, aby nabyć określone produkty/usługi. Odległość rozumiana jest w sensie ekonomicznym, 
tj. w kategoriach czasu i kosztu. Rozwój infrastruktury drogowej obniża ilość czasu niezbędną do 
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pokonania różnic przestrzennych, z kolei zamożność potencjalnych klientów skutkuje szerszym 
wyposażeniem gospodarstw domowych w samochody. Jednocześnie klient o wyższym poziomie 
zamożności reprezentuje większe oczekiwania co do jakości usługi handlowej, szczególnie w zakresie 
usług towarzyszących (okołohandlowych). Świadczenie tego rodzaju usług, jako odpowiedź na 
potrzeby zamożniejszego klienta, determinuje rozwój (wzrost ilościowy) powierzchni sprzedaży oraz 
koncentrację świadczenia usług w jednym miejscu (centrum handlowe) jako realizacja potrzeb 
wygody, dostępności. W tym rozumieniu, wskaźnik obrazujący liczbę mieszkańców przypadającą na 
1 sklep, którego wartość w 2005 roku wyniosła 86 a w 2012 roku – 91, wskazuje na trend rozwojowy 
w zakresie infrastruktury handlowej.  

Należy zauważyć, że wielkość ta dla całego kraju w analogicznym okresie także wzrosła (z 99 do 
108), przy czym dynamika ogólnopolska jest zdecydowanie wyższa niż w województwie 
zachodniopomorskim (109 wobec 105,8).  

Wykres 7.1. Struktura sprzedaży detalicznej w 2005 i 2012 roku (w cenach bieżących) 

 

Źródło: Handel wewnętrzny w 2012, GUS, Warszawa 2013. 

Wnioski odnośnie do kształtowania się długookresowych trendów koniunkturalnych można 
formułować na bazie teorii ekonomicznych niezwiązanych bezpośrednio z badaniami 
koniunkturalnymi. Przykładowo zgodnie z prawem Engla, bezwzględna wysokość wydatków na 
artykuły żywnościowe rośnie wraz ze wzrostem dochodu konsumenta oraz liczby osób 
w gospodarstwie domowym, jednak udział żywności w całości wydatków zmniejsza się wraz ze 
wzrostem dochodu. Wprawdzie Wykres 7.1. nie odnosi się do dochodów gospodarstw domowych 
w Polsce, ale jeżeli przyjąć, że wydatki na określone grupy produktów są częściowym 
odzwierciedleniem dochodów, to w okresie 2005-2012 nastąpił znaczny wzrost zamożności 
gospodarstw domowych w Polsce. A to z kolei świadczy o długookresowym trendzie wzrostowym 
w koniunkturze gospodarczej. Udział sprzedaży produktów żywnościowych w ogólnej strukturze 
sprzedaży detalicznej spadł bowiem z 29% w 2005 roku do 24,6% w 2012 roku. 

Inaczej kształtuje się sytuacja w województwie zachodniopomorskim(Wykres 7.2.). Udział wydatków 
na żywność w sprzedaży detalicznej ogółem wzrósł z 30,3% w 2005 roku do 32% w 2012 roku. Takie 
zjawisko może odzwierciedlać reorientację koszyka zakupowego klientów w województwie 
zachodniopomorskim w poszukiwaniu produktów niezbędnych (żywność), co wskazuje na spadek 
zamożności.  
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Wykres 7.2. Struktura sprzedaży detalicznej w 2005 i 2012 roku (w cenach bieżących) w województwie 
zachodniopomorskim 

 

 
 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 
Szczecin 2013. 

 
Handel należy do grupy usług tradycyjnych, raczej prostych, o niewielkim zakresie innowacyjności 
i relatywnie niskich barierach wejścia. Taka specyfika powoduje dużą fluktuację podmiotów 
w handlu. Jednocześnie branża charakteryzuje się dużym nasyceniem rynku, co z kolei skutkuje 
spadkiem marż handlowych (porównaj: Tabela 7.4.). Wartości te powinny być jednak interpretowane 
w bezpośrednim związku z rozwojem struktur handlu, szczególnie zjawiskami koncentracji 
i integracji, którym towarzyszy spadek marż handlowych. 

Tabela 7.4. Marże w przedsiębiorstwach handlowych w latach 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Handel hurtowy 14,8 15,3 15,5 15,9 16,2 14,7 

Handel detaliczny 25,6 24,5 22,9 21,8 21,3 20,7 

Źródło: Handel wewnętrzny w 2012, 2010, 2008, GUS, Warszawa  

7.3.	Koniunktura	w	usługach	turystycznych		

Położenie geograficzne województwa zachodniopomorskiego i walory naturalne powodują, że usługi 

turystyczne odgrywają istotną rolę w strukturze gospodarki90. Przy czym należy podkreślić, że badanie 
koniunktury w tych usługach jest raczej odzwierciedleniem koniunktury ogólnopolskiej oraz 
międzynarodowej; potrzeby w zakresie usług turystycznych są finansowane raczej z funduszu 

                                                      
90 Województwo zachodniopomorskie to region o szczególnych walorach turystycznych. Położone w północno-
zachodniej części kraju zajmuje powierzchnię 22,9 tys. km2, co stanowi 7,3% powierzchni kraju. Na jego terenie 
znajduje się park narodowy, 111 rezerwatów (w tym 9% ich powierzchni to rezerwaty ścisłe), 5 parków 
krajobrazowych, a łączna powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych w 2010 r. stanowiła 
21,1% powierzchni województwa. Jest to region bardzo atrakcyjny turystycznie za sprawą bliskości morza, 
z licznymi plażami, latarniami morskimi i portami, dużej powierzchni lasów oraz jezior skupionych w pasie 
pięciu pojezierzy. Dodatkową atrakcją są szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe, konne, ścieżki 
spacerowe i edukacyjne. – Opracowano na podstawie: Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 
2010-2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2013. 
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swobodnej decyzji (nie należą do potrzeb podstawowych), stąd uwidoczniają się dopiero przy 
wyższym poziomie zamożności. Popyt na usługi turystyczne jest silnie skorelowany z koniunkturą 
ogólnokrajową i światową. Generalnie obserwuje się spadek popytu na usługi turystyczne 
w przypadku słabszej koniunktury w gospodarce i odwrotnie – wzrost zainteresowania usługami 
turystycznymi jest interpretowany jako wskaźnik poprawy ogólnej koniunktury (wzrasta optymizm 
konsumentów i co za tym idzie, skłonność do zaspokajania potrzeb w zakresie turystyki/wypoczynku). 

Baza noclegowa województwa zachodniopomorskiego (łącznie z obiektami indywidualnego 
zakwaterowana) stanowi 12,9% krajowej bazy turystycznej (dane z 2012 roku), z tego miejsca 

noclegowe – 17,8% (odpowiednio 3. i 1. pozycja wśród województw)91. 

Popularność województwa zachodniopomorskiego wśród turystów potwierdzają również dane 
o rozmiarach ruchu turystycznego. W 2012 r. udział osób korzystających z bazy turystycznej 
województwa zachodniopomorskiego stanowił 8,8% ogółu korzystających z obiektów turystycznych 
w Polsce, co kwalifikowało na 4. miejscu w kraju (po województwie mazowieckim, małopolskim 
i dolnośląskim). Województwo zachodniopomorskie w 2012 r. odwiedził niemal co dziesiąty 
zagraniczny gość przyjeżdżający do Polski. W 2012 r. Zachodniopomorskie plasowało się na 
pierwszym miejscu wśród województw pod względem liczby udzielonych noclegów (17,6% noclegów 
udzielonych w kraju). 

Znaczenie usług turystycznych dla gospodarki zachodniopomorskiej obrazuje także relacja liczby 
miejsc noclegowych do liczby mieszkańców (wskaźnik Baretje’a). Dla Polski w 2012 r. wyniosła 1,8, 
a dla województwa zachodniopomorskiego – 7,0, co stanowiło najwyższą wartość wśród 

województw92. W 2012 r. wskaźnik intensywności ruchu turystycznego (wskaźnik Schneidera) 
w Polsce ukształtował się na poziomie 58,7. W województwie zachodniopomorskim na 100 
mieszkańców przypadało 116 turystów, tj. najwięcej spośród województw. Stopień wykorzystania 
miejsc noclegowych w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. wyniósł 44,0% i był to 
najwyższy wskaźnik wśród województw. Warto zauważyć, że stopień wykorzystania pokoi 
w obiektach hotelowych wyniósł 50,1%, co kwalifikowało województwo na 2. pozycji w kraju. 

Z przedstawionej analizy wynika, że województwo zachodniopomorskie dysponuje dobrze 
rozwiniętym zapleczem turystycznym. Wskazują na to najwyższe lokaty w kraju pod względem liczby 
miejsc noclegowych, liczby turystów w porównaniu do liczby mieszkańców oraz stopnia 
wykorzystania miejsc noclegowych. Wymienione wskaźniki znacznie przekraczają średnią krajową. 
O wysokiej pozycji województwa decyduje przede wszystkim jego położenie na wybrzeżu Bałtyku.  

Tabela 7.5. Wynajęte pokoje w obiektach noclegowych wg miesięcy (w % ogółem); dane z 2012 r. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

4,9 5,6 7,4 7,2 8,1 9,5 11,6 12,3 10,8 9,5 7,4 5,7 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012, 
Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2013. 

                                                      
91 Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 
Szczecin 2013. 
92 Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 
Szczecin 2013. 
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Wykres 7.3. Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych w województwie zachodniopomorskim 
w lata 2000-2012 

 

Źródło: Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 
Szczecin 2013. 

Oceniając koniunkturę na usługi turystyczne w województwie zachodniopomorskim na podstawie 
liczby osób korzystających z miejsc noclegowych obserwuje się wyraźny trend rosnący (porównaj: 
Wykres 7.3.). Należy jednak pamiętać, że wypoczynek w tym regionie ma charakter sezonowy 
(Tabela 7.5.), co potwierdza najniższy wśród województw wskaźnik rozwoju bazy noclegowej.  

Z sektorem usług turystycznych jest bezpośrednio związana działalność gastronomiczna (Tabele 7.6. 
i 7.7.). W tej grupie przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim jest obserwowany 
przyrost zarówno ilościowy jak i jakościowy. 

Tabela 7.6. Liczba placówek gastronomicznych zatrudniających 9 i więcej osób  w latach 2005-2012 
w województwie zachodniopomorskim 

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

restauracje 124 147 172 193 191 210 172 171 

bary 124 164 158 159 148 163 168 172 

stołówki 1145 160 185 155 159 158 147 150 

punkty 
gastronomiczne 

70 106 120 126 132 115 106 73 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=501493&p_token 
=589909751 [10.02.2014]. 

Tabela 7.7. Przychody z działalności gastronomicznej podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób  w latach 
2005-2012 w województwie zachodniopomorskim 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Przychody  
w tys. zł 

235474 325320 416845 432970 439304 459201 466914 484427 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=501493& 
p_token=589909751 [10.02.2014]. 
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7.4.	Badania	koniunktury	w	handlu	i	usługach	prowadzone	przez	instytuty	
badawcze	

Rozpoczęte na przełomie lat 80-tych i 90-tych przemiany gospodarcze wymagały wdrożenia nowych 
narzędzi statystycznych służących do obserwacji i opisu zjawisk ekonomicznych93. Jednym z nich był 
test koniunktury wykorzystywany z dużym powodzeniem w wielu krajach do diagnozowania 
i krótkookresowego prognozowania sytuacji gospodarczej. 

Badania koniunktury metodą testu koniunktury prowadzone są przy użyciu ankiet zawierających 
pytania o podstawowe wielkości ekonomiczne, istotne dla oceny sytuacji przedsiębiorstw. Obecnie 
GUS prowadzi badania koniunktury gospodarczej w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach oraz 
inwestycji w przemyśle i budownictwie. 

W odróżnieniu od statystyki „ilościowej”, badania koniunktury gospodarczej są oparte na 
subiektywnych opiniach dyrektorów przedsiębiorstw i należy je zaklasyfikować do metod 
diagnozowania i prognozowania koniunktury gospodarczej opartych na badaniach nastrojów 
i oczekiwań różnych grup podmiotów gospodarczych. Badania te bazują zasadniczo na rejestracji 
zmian klimatu koniunktury poprzez jakościowe oceny i opinie grup badanych (szerzej na ten temat 
w Rozdziale 2). 

Analiza wyników badań koniunktury wymaga dysponowania długimi szeregami czasowymi danych 
zbieranych z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub półroczną, dlatego też na stronie internetowej 
GUS prezentowane są one w formie tablic szeregów czasowych. 

 
Wykres 7.3.  Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym w okresie 01.2011-01.2014 

Źródło: Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2014, GUS, Warszawa 2014; 
http://stat.gov.pl/gus/5840_2794_PLK_HTML.htm [luty 2014] 

 

                                                      
93 Badania koniunktury gospodarczej. Zeszyt metodologiczny, GUS, Warszawa 2013. 
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Wykres 7.4 Ocena bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlu detalicznego w okresie 01.2011-
01.2014 

Źródło: Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2014, GUS, Warszawa 2014; 
http://stat.gov.pl/gus/5840_2794_PLK_HTML.htm [luty 2014] 
 

 
Wykres 7.5. Ocena bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlu hurtowego w okresie  

01.2011-01.2014 

Źródło: Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2014, GUS, Warszawa 2014; 
http://stat.gov.pl/gus/5840_2794_PLK_HTML.htm [luty 2014] 
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Wykres 7.6. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w handlu hurtowym w okresie 01.2011-01.2014 

Źródło: Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2014, GUS, Warszawa 2014; 
http://stat.gov.pl/gus/5840_2794_PLK_HTML.htm [luty 2014] 

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym na podstawie badań GUS pozwala określić zarówno 
podstawowe cechy koniunktury w handlu: zrealizowaną sprzedaż, ogólną sytuację gospodarczą 
przedsiębiorstwa, bariery działalności jednostki, zapasy towarów, sytuację finansową, źródła 
finansowania środków obrotowych, ceny, popyt na towary, zamówienia u dostawców, przewidywaną 
wielkość zatrudnienia, nakłady inwestycyjne (wyposażenie, środki transportu, budynki itp.) jak 
i przewidywania przedsiębiorców obejmujące prognozy na najbliższe trzy miesiące. 

Wskaźniki są ważone przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w cenach 
bieżących w handlu. Wskaźniki te przyjmują wartości z przedziału od -100 do +100. Dodatnia wartość 
wskaźnika oznacza dobrą koniunkturę, zaś ujemna – koniunkturę złą. Wzrost (spadek) wskaźnika 
oznacza poprawę (pogorszenie) koniunktury z punktu widzenia badanych podmiotów. 

Wykresy 7.3-7.6 prezentują wybrane wskaźniki bieżącej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw 
w handlu detalicznym w województwie zachodniopomorskim. Kształtowanie się ich wartości 
wyraźnie wskazuje wartości niższe niż ogólnopolskie i silne trendy dekoniunkturalne obserwowane 
w 2012 roku. W zasadzie wszystkie badane przez GUS wskaźniki koniunktury przyjmują wartości 
obrazujące zdecydowanie słabszą koniunkturę w regionie niż ogólnopolską. Podobnie niższy jest 
optymizm przedsiębiorstw i prognozy na przyszłość. Wskazują one na obniżenie wydatków 
konsumpcyjnych gospodarstw domowych w regionie, a prognozy bazujące na opiniach 
przedsiębiorców sugerują, że sytuacja ulegnie pogłębieniu w najbliższym czasie. 

Zainteresowanie problematyką koniunktury w handlu jest szerokie. Poza badaniami GUS, własne 
narzędzia badawcze w tym obszarze tworzą niezależne instytuty badawcze oraz ośrodki naukowe. 
Ciekawym przykładem takiego narzędzia jest Barometr Koniunktury Konsumenckiej Carrefour, 
opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Jest on wyliczanym comiesięcznie 
wskaźnikiem obrazującym aktualny stan koniunktury. Jego wartości zmieniają się w przedziale od -
100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują niekorzystna koniunkturę konsumencka, a powyżej – 
korzystną (porównaj: Tabela 7.8., Wykres 7.7.).  
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Tabela 7.8. Zmiany składników cząstkowych BKK i ich wpływ na jego wartość 

Nazwa zmiennej 
Przyjęty 
przedział 

zmienności 

Poprzednia 
wartość 

Aktualna 
wartość 

Wpływ  
na zmianę 

BKK 

Skłonność do zakupów [0, 200] 92,5 88,5 -0,79

BWUK [-100, +100] -22,7 -23,0 -0,06

Koniunktura w handlu [-100, +100] -2,4 -7,5 -1,03

Nominalna dynamika kredytów i pożyczek [80, 160] 104,1 104,3 0,05

Realna dynamika sprzedaży detalicznej [80, 140] 104,2 105,9 0,45

Dynamika liczby pracujących [90, 110] 100,5 100,7 0,21

Dynamika cen konsumpcyjnych [100, 105] 100,6 100,7 -0,33

Nominalna dynamika wynagrodzeń [95, 115] 103,1 102,7 -0,35

Łączna zmiana wartości BKK   -1,85

Źródło: http://media.carrefour.pl/pr/267965/barometr-carrefour-wskaznik-koniunktury-konsumenckiej-luty-2014 

 

 Wykres 7.7. Wartości Barometru Koniunktury Konsumenckiej w latach 2005-2014 

Źródło: http://media.carrefour.pl/pr/267965/barometr-carrefour-wskaznik-koniunktury-konsumenckiej-luty-2014 

7.5.	Koniunktura	w	handlu	i	usługach	turystycznych	przez	pryzmat	lokalny	

Współczesna gospodarka determinuje zasadnicze zmiany w sferze handlu i usług. Dotyczą one tak 
struktury organizacyjnej i własnościowej handlu i usług, ich roli w gospodarce jak i życiu społecznym. 
Pomimo fundamentalnych zmian na przestrzeni ostatnich dekad, handel, szczególnie handel 
detaliczny, pozostaje aktywnością o charakterze lokalnym. Podobna specyfika dotyczy większość 
usług tradycyjnych. 
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Wspomniane zmiany gospodarcze implikują redefinicję funkcji handlu we współczesnej gospodarce. 
Koncepcja multidyscyplinarnego modelu funkcji handlu we współczesnej gospodarce obejmuje trzy 

grupy funkcji, tj. ekonomiczne, społeczne i funkcje w procesie rozwoju lokalnego.94 

Według różnych szacunków, nowoczesne kanały dystrybucji generują obecnie ok. 40% obrotów 
handlu detalicznego w Polsce, co oznacza, że zdecydowana większość obrotów jest nadal generowana 
w handlu tradycyjnym, zdominowanym przez małe, rodzinne firmy handlowe. Aż 97,7% podmiotów 
działających w polskim handlu posiada 1-2 sklepy, powierzchnia ponad 90% sklepów w Polsce nie 
przekracza 100 m2. Wprawdzie wskaźnik liczby ludności przypadającej na 1 sklep w Polsce rośnie 
(porównaj: Tabela 7.2.), co wskazuje na wzrost przeciętnej wielkości powierzchni sprzedażowej, 
jednak handel detaliczny w Polsce nadal należy do jednych z najbardziej rozdrobnionych struktur 

w Europie.95 Taki układ struktury handlu silnie wiąże ten sektor z rozwojem lokalnym i uzasadnia 
zainteresowanie problematyką koniunktury w handlu i pozostałych usługach właśnie z perspektywy 
lokalnej. 
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Blanka Tundys 

Rozdział	8.	
Koniunktura	w	sektorze	transport–spedycja–logistyka	

8.1.	Wprowadzenie	

Przeobrażenia zachodzące na rynku TSL są skorelowane i jednoznacznie powiązane ze zmianami 
występującymi w całej gospodarce. Procesy społeczno-gospodarcze wpływają na funkcjonowanie 
i zachowania na tym rynku. Co oznacza, że ożywienie gospodarcze może przynosić pozytywne efekty, 
a sytuacje kryzysowe powodują wahania i załamania w działalności sektora. Sytuacja na krajowym 
rynku TSL jest również w dużej mierze uzależniona od uregulowań i wytycznych Unii Europejskiej.  

Zmiany i analizę sektora, także wpływ zmian koniunkturalnych należy rozpatrywać w trzech 
kontekstach: ekonomicznym, infrastrukturalnym i eksploatacyjnym, biorąc pod uwagę transport 
w ujęciu gałęziowym oraz rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej.  

8.2	Sektor	TSL	–	krótka	charakterystyka		

Analizując dane statystyczne oraz prognozy dotyczące rynku TSL nie ulega wątpliwości, że rynek ten 
ulega przeobrażeniom. Obecnie koniunktura się poprawia, a wyniki w poszczególnych obszarach 
działalności świadczą, że po okresie dekoniunktury i zauważalnych spadków w poszczególnych 
segmentach następują pozytywne zmiany.  

Rynek TSL to specyficzny rynek, który ze względu na wtórny charakter popytu, zareagował 
z pewnym opóźnieniem na sytuację globalnego kryzysu. Sytuacja ta z jednej strony pozwoliła na 
przygotowanie się na nadejście kryzysu, z drugiej strony pozwoliła na uniknięcie „psucia” rynku 
i obniżania jakości świadczonych usług. Wszelkie dane i prognozy wskazują, że 2014r. ma być rokiem 
powrotu koniunktury w całym sektorze TSL. Wpływ na sytuację w sektorze na pewno oprócz 
powszechnego zjawiska globalizacji mają: zmiany w wymaganiach popytu na rynku dóbr 
konsumpcyjnych, zmiany w kanałach dystrybucji, doskonalenie technologii informatycznych, 
deregulacja rynku usług transportowych, rozwój nowych technologii w transporcie, wzrost znaczenia 
i wdrażania innowacji, wzrost znaczenia czynnika czasu oraz wzrost znaczenia polityki 
proekologicznej.  

Jeżeli sytuacja gospodarcza Polski nie ulegnie pogorszeniu i prognozowane dane makroekonomiczne 
osiągną zaplanowany poziom to można spodziewać się zdecydowanej poprawy koniunktury. Zmiany 
będą dotyczyć nie tylko poprawy infrastruktury, wzrostu liczby przewozów i pracy przewozowej, ale 
także wzrostu zatrudnienia i poprawy rentowności przedsiębiorstw. Można zauważyć powolne, ale 
sukcesywne „odmrażanie” budżetów inwestycyjnych przez przedsiębiorców, co może świadczyć 
o koniunkturalnych zmianach. Poprawa ogólnej koniunktury oraz zwiększanie popytu na usługi 
logistyczne pozwala na inwestycje w tabor, parki maszynowe oraz w większym stopniu wykorzystanie 
outsourcingu logistycznego. Wymienia się wiele czynników motywujących podejmowanie działań 
i zmiany na rynku, między innymi duży wpływ na sektor TSL ma nowa perspektywa finansowania 
UE, w której zapowiedziano wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i przyjaznej dla środowiska 
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infrastruktury, co może przełożyć się z jednej strony na inwestycje w obszarze transportu (nowy 
tabor), jak i przeniesienie części transportowanych ładunków na bardziej ekologiczne gałęzie. 

Zmiany na polskim rynku TSL miały wiele przyczyn źródłowych. Przede wszystkim wsparcie 
inwestycji infrastrukturalnych ze środków UE, wyznaczenie sieci korytarzy transportowych 
biegnących przez Polskę w ramach sieci TEN-T, a także organizacja turnieju EURO 2012. Były to 
silne impulsy do zmian, przyspieszenia inwestycji oraz prac modernizacyjnych.   

Rozpatrując zmiany i dynamikę wzrostu rynku TSL w ostatnich 6 latach można wskazać 
w zdecydowanej większości, że jest to rynek silnie i dynamicznie się rozwijający. Począwszy do roku 
2007, w którym zanotowano wzrost o 17,7%96 (w stosunku do poprzedniego) następowały spadki 
rozwoju (w 2008r. wzrost o 5,8%), jednakże nadal był to rozwój pozytywny. W 2009 roku nastąpiło 
załamanie rynku i spadek jego rozwoju o 11% w stosunku do poprzedniego, związane było to ze 
skutkami kryzysu który dotarł także do Polski. Kolejne lata to poprawa sytuacji. W 2010r. nastąpił 
wzrost rynku o 15,4% a w rekordowym roku 2011, aż o 22% (w porównaniu z rokiem 2008 o 4,4%). 
W 2012r. rozwój został wyhamowany i trochę się zmniejszył, zaobserwowano wzrost o 11% 
w stosunku do roku poprzedniego. Nie jest to jednak zła sytuacja, powoli widać, że sektor ponownie 
nabiera rozpędu i prognozuje się jego dalszy rozwój. Istotnym elementem w analizie sektora TSL jest 
również ilość usług (w tym pakiety usług logistycznych), jakie oferują firmy. Okazuje się, że 
najwięksi gracze rynkowi oferują około 11 usług (dotyczy to firm z przeważającym kapitałem 
zagranicznym, polskie firmy około 7), z czego pierwsza trójka usług, które przynoszą największe 
przychody przedsiębiorstwom to: transport samochodowy, spedycja samochodowa i usługi 
logistyczne. Kolejność w tym obszarze właściwie nie zmienia się od lat. Od kliku lat w badaniach 
sektora TSL wskazuje się wskaźnik optymizmu przedsiębiorstw. W ostatnich latach zmniejszył się on 
z rekordowego w 2008r., ale nadal ponad 90% firm optymistycznie ocenia przyszłość, a 55% firm 
pozytywnie ocenia obecną sytuację.  

8.3	Zmiany	w	sektorze	TSL		w	okresie	2008‐2013	

Na sytuację w sektorze duży wpływ mają zmiany w infrastrukturze. Największego znaczenia nabiera 
oczywiście infrastruktura transportowa, infrastruktura ogólna (do której najważniejszych elementów 
należy zaliczyć powierzchnie magazynowe, szczególnie nowoczesne) oraz infrastruktura 
informatyczna. Do niemniej ważnych elementów świadczących o kondycji sektora TSL można 
zaliczyć: suprastrukturę i zmiany w jej strukturze, rynek pracy, a także przychody i koszty działalności 
przedsiębiorstw.  

W ostatnich 6 latach (począwszy od 2007 roku) największe zmiany mające wpływ na kondycję 
sektora TSL nastąpiły w infrastrukturze transportu drogowego. Miało to bezpośredni związek zarówno 
z okresem programowania UE i jej finansowaniem (2007-2013), dzięki czemu ogromna część 
środków finansowych trafiła na polskie drogi, oraz z organizacją turnieju EURO 2012, które także 
było impulsem do prac modernizacyjnych i rozbudowy infrastruktury. Zmiany i ich dynamikę 
w infrastrukturze liniowej transportu prezentuje Tabela 8.1. 

                                                      
96 Wszystkie dane statystyczne zostały zaczerpnięte z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego, w tym 
z Małych roczników statystycznych Polski w latach 2007-2012 oraz publikacji: Transport – wyniki działalności 
w latach 2007-2012), Transport w województwie zachodniopomorskim 2012, Rocznik statystyczny gospodarki 
morskiej 2012, jak również raportów opracowanych przez H. Brdulak i publikowanych na łamach 
Rzeczpospolitej: Polski rynek TSL w latach 2008-2012.  
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Tabela 8.1 Drogi  publiczne ogółem według kategorii  i rodzajów nawierzchni (stan na 31. XII). 

KATEGORIE  

DRÓG              

Ogółem       

O nawierzchni twardej                O 

nawierzchni 

gruntowej    

autostrady  
ekspreso

we  razem         ulepszonej     nieulepszonej   

w kilometrach                           

O
G

Ó
Ł

E
M

 

2007 383053,1 258 910 233 133 25776,85 124143,4 700 329,9

2008 383313,2 261 233 235 901 25331,8 122080,3 765,2 451,6

2009 384830 268 807 245 282 23525 116623,3 849,9 521,5

2010 406122,1 273 760 249 807 23953 132362,3 857,5 674,7

2011 412 263,7  280 400,5 257 563,8 22 836,7 131 863,2  1 069,6  737,5 

2012 412 035,1  280 719,1 258 060,0 22 659,1 131 316,0  1 365,1  1 052,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mały rocznik statystyczny Polski 2013, GUS, Warszawa 2013 oraz 
Transport - wyniki działalności 2008, GUS, Warszawa 2009, Transport - wyniki działalności 2009, GUS, 
Warszawa 2010, Transport - wyniki działalności 2010, GUS, Warszawa 2011, Transport - wyniki działalności 
2011, GUS, Warszawa 2012, Transport - wyniki działalności 2012, GUS, Warszawa 2013. 

Powołując się na GDDKiA97 należy wskazać, iż w grudniu 2013r. oddanych do użytku było 1494,45 
km autostrad oraz 1335,55 km dróg ekspresowych. Biorąc pod uwagę za rok bazowy 2007 widać 
wyraźnie, że z różną intensywnością, ale zdecydowanie długość dróg ekspresowych i autostrad się 
zwiększała. Największy wzrost w obu kategoriach przyniósł rok 2012. W ciągu 6 lat liczba autostrad 
się podwoiła (wzrost o 113%) a w odniesieniu do dróg ekspresowych zanotowano wzrost o ponad 
300%.  Zmiany prezentuje także Rysunek 8.1. 

 
Rysunek 8.1 Dynamika zmian liczby kilometrów dróg ekspresowych i autostrad w Polsce 

Źródło: ibidem. 

                                                      
97 www.gddkia.gov.pl [02.2014] 
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W transporcie kolejowym niestety sytuacja nie wygląda tak obiecująco i rozwojowo, jak w transporcie 
drogowym. Wprawdzie w niewielkim stopniu, ale z roku na rok zmniejsza się liczba eksploatowanych 
linii kolejowych (Rysunek 8.2). 

 

Rysunek 8.2 Długość eksploatowanych linii kolejowych w Polsce (2007-2012) 

Źródło: ibidem. 

W 2012 r. zaobserwowano skrócenie linii kolejowych o 134 km (w stosunku do roku 2011). Przyczyn 
tego zjawiska może być wiele, od konkurencyjności innych środków transportu i gałęzi, poprzez 
przestarzałą infrastrukturę, małą rentowność na trasach (szczególnie lokalnych) oraz ograniczenie 
popytu na przewozy całopociągowe. 

Rozpatrując zagadnienia związane z infrastrukturą żeglugi śródlądowej, to właściwie sytuacja od 2007 
roku w niewielkimi stopniu uległa zmianom. W 2007 roku żeglownych było 3660 km dróg wodnych 
od 2010 żeglownych jest 3659. Generalnie można stwierdzić, że nie wykorzystuje się potencjału, jaki 
Polska posiada, mając na swoim terytorium duże rzeki, które mogłyby by stać się uzupełnieniem 
systemu transportowego kraju. Niestety brak żeglowności, konieczność pogłębiania toru wodnego 
i brak inwestycji skutkuje taką, a nie inną sytuacją w tej gałęzi transportu.  

8.4.	 Działalność	 eksploatacyjna	w	 transporcie	 –	 analiza	 i	 ocena	w	 latach		
	 2007‐2012		

2012 r. charakteryzował się spadkiem liczby przewiezionych ton ładunków. I tak wszystkimi 
rodzajami transportu przewieziono 1844,1 mln ton ładunków, co wskazuje na spadek o 3,6% 
w stosunku do roku poprzedniego oraz wykonano pracę przewozową w wysokości 325,8 mld 
kilometrów, co stanowi wzrost o 2,3% w stosunku do 2011r. spadek przewozów ładunków nastąpił we 
wszystkich gałęziach transportu, a wzrost pracy przewozowej nastąpił dzięki wzroście w transporcie 
samochodowym. Charakterystykę struktury przewozów i jej dynamikę prezentuje Tabela 8.2. 
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Tabela 8.2 Struktura i dynamika przewozów w transporcie w Polsce (2007-2012) 

Dynamika i struktura przewozów ładunków i pracy przewozowej w latach 2007-2012 

rodzaj transportu 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tony   struktura w %     

Ogółem 107,4 108 102,1 105,1 106,5 96,4 100 100 100 100 100 100

transport Kolejowy 103 101,4 80,7 108 106 92,9 16 15 11,9 12,2 13 12,5

  Samochodowy 108,9 110,4 106,4 104,7 107 97 79,2 80,9 84,3 83,8 83,5 84

  Lotniczy 125,9 103 78,1 111,1 110,3 90,7 0 0 0 0 0 0

  Rurociągowy 95 92,7 102,5 111,9 96,9 97,3 3,4 3 3 3,2 2,8 2,9

żegluga Śródlądowa 105,6 82,8 69,7 90,9 99,1 89,9 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2

  Morska 114,1 91,4 89,8 89,2 92,5 96,6 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4

  Tonokilometry struktura w % 

Ogółem 107,5 104,4 101,3 108,9 103,4 102,3 100 100 100 100 100 100

transport Kolejowy 101,5 95,9 83,5 112,1 110,1 91 20,3 18,6 15,4 15,8 16,4 15

  Samochodowy 116,9 109,2 109,9 111,9 102,2 106,6 59,7 62,4 67,7 69,6 68,7 71,6

  Lotniczy 89,1 108,4 80 134,8 112,5 95,7 0 0 0 0 0 0

  Rurociągowy 91,9 109,2 107,8 105,5 97,1 95,2 8,8 7,6 8,1 7,9 7,4 6,9

żegluga Śródlądowa 108,2 95,1 80,1 101 88,2 89,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3

  Morska 89,7 105 78,8 82,9 107,9 95,1 10,7 10,9 8,4 6,4 6,7 6,2

Źródło: ibidem. 

Aby wskazać, w jaki sposób ogólnogospodarcza koniunktura wpływa na rynek TSL, należy 
rozpatrzyć ja w porównaniu do zmian w PKB. W Tabeli 8.3 wskazano zmiany PKB w latach 
2007-2012.  

Tablica 8.3. Charakterystyka PKB Polski (2007-2013) 

Produkt krajowy brutto 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

w mln złotych 1176737 1246498 1344505 1416585 1528127 1595225 1620749

Dynamika 106,8 105,1 101,6 103,9 104,5 101,9 101,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mały rocznik statystyczny Polski 2008,2009.2010,2011,2012, GUS, 
Warszawa 2008,2009,2010,2011,2012, stat.gov.pl [02.2014]. 

W tym kontekście można spróbować wyciągnąć wnioski porównując dynamikę zmian w sektorze TSL 
oraz PKB. Widać wyraźnie, że zmiany są skorelowane ze wskaźnikami ekonomicznymi. Każda 
zmiana w produkcie krajowym brutto znajduje odzwierciedlenie w podstawowych wskaźnikach na 
podstawie których ocenić można transport. Charakterystykę prezentuje Rysunek 8.3. 
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Rysunek 8.3 Porównanie dynamiki PKB i przewozów ogółem w transporcie.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mały rocznik statystyczny Polski 2013, GUS, Warszawa 2013 oraz 
Transport - wyniki działalności 2008, GUS, Warszawa 2009, Transport - wyniki działalności 2009, GUS, 
Warszawa 2010, Transport - wyniki działalności 2010, GUS, Warszawa 2011, Transport - wyniki działalności 
2011, GUS, Warszawa 2012, Transport - wyniki działalności 2012, GUS, Warszawa 2013. 

8.5.	Aspekty	ekonomiczne	sektora	TSL	w	latach	2007‐2012	

W 2012 r. w Polsce działało około 90 tysięcy firm transportowych i logistycznych, z czego około 25 
tysięcy świadczyło usługi na rynku międzynarodowym. Niestety z danych GUS wynika, iż rokrocznie 
w Polsce powstaje i upada od 2 do 3 tysięcy małych firm  z tego sektora. Mimo sukcesywnego 
rozwoju sektor boryka się z wieloma problemami, które są potęgowane przez wzrastające ceny paliw 
oraz różnice kursowe mające istotny wpływ na poziom cen i kosztów związanych ze świadczeniem 
usług transportowych. Do innych problemów należy zaliczyć problemy z płatnościami i wydłużające 
się terminy regulowania należności. Także wymagania odnośnie emisji i zanieczyszczenia środowiska 
wymuszają albo inwestycje w nowoczesny tabor albo ponoszenie wyższych opłat. Do najważniejszych 
czynników mówiących o konkurencyjności sektora i poszczególnych przedsiębiorstwa należy 
zaliczyć: kompetencje, jakość, terminowość i elastyczność. To niestety wiąże się z ponoszeniem 
wysokich kosztów. Z analizy rynku wynika, iż im większa firma tym łatwiej sobie radzi w niepewnym 
i burzliwym otoczeniu. Międzynarodowi operatorzy logistyczni opierający swoją działalność na 
kontraktach długoterminowych lepiej sobie radzą i mogą w bardziej elastyczny sposób zareagować na 
zmieniającą się sytuację.  

Analizując przychody ze sprzedaży usług we wszystkich jednostkach transportu w 2012r, można 
wyciągnąć jednoznaczny wniosek, iż w porównaniu z 2011 r. sytuacja w tym obszarze się 
zdecydowanie poprawiła. Nastąpił wzrost o 10,1%, a całość przychodów wyniosła 162,3 mld zł. 
Tendencją także już od kilku lat jest fakt, że następuje sukcesywny spadek w sektorze publicznym 
(0,3%) na korzyść sektora prywatnego (wzrost o 12,3%). Widać także że przedsiębiorstwa o liczbie 
zatrudnionych powyżej 49 osób mają udział w przychodzi 47%, a wzrost sprzedaży usług w tych 
jednostkach wzrósł o 9,5% (Tabela 8.4). 
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Tabela 8.4. Przychody i koszty związane z działalnością transportową i logistyczną w latach 2007-2012 

Lata 

przychody ze sprzedaży produktów (usług) koszt własny sprzedanych produktów (usług) 
w mln 
złotych 

Dynamika 
zmian 

w mln złotych 
w mln 
złotych 

Dynamika 
zmian 

w mln złotych 

Ogółem 
sektor 

publiczny
sektor 

prywatny  ogółem 
sektor 

publiczny 
sektor 

prywatny  

2007 124839,3 100 28323 109712,1 101338,3 100 24823,2 76515,1

2008 135325,8 108,40 24922,8 110403 118435,3 116,87 26460,4 91974,9

2009 121491,3 89,78 22949,5 98541,8 109859,1 92,76 24324,8 85534,3

2010 124928,6 102,83 25411,5 99517,1 114309,6 104,05 25766,8 88542,8

2011 133665,4 106,99 26892,3 106733,1 128465,8 112,38 27125,7 101340,1

2012 162310,3 121,43 26132,7 136177,6 146667,4 114,17 29501,8 117165,9

Źródło: H. Brdulak, Polski rynek TSL w 2009r., Rzeczpospolita z dn. 24.06.2010, H. Brdulak, Polski rynek TSL 
w 2010r., Rzeczpospolita z dn. 22.06.2011, H. Brdulak, Polski rynek TSL w 2011r., Rzeczpospolita z dn. 
28.06.2012, H. Brdulak, Polski rynek TSL w 2009r., Rzeczpospolita z dn. 27.06.2013 

Analogicznie można rozpatrywać sytuację w obszarze kosztów własnych sprzedanych usług. Przy 
wzroście przychodów jednocześnie wzrosły koszty. We wszystkich jednostkach w 2012r. wyniosły 
one 146,7 mld zł i w stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost o 13,2% (praktycznie jednakowy wzrost 
w sektorze publicznym (11,8%), jak i prywatnym (13,6%). Analogicznie w większych 
przedsiębiorstwach o liczbie zatrudnionych powyżej 49 osób ten wzrost był największy (wyniósł 
51,8%, wzrost o 11%), Rysunek 8.4. 

Rysunek 8.4 Zmiany w przychodach i kosztach w przedsiębiorstwach TSL w latach 2007-2013 

 

Źródło: ibidem. 

Dynamika zmian w porównaniu do roku poprzedniego wskazuje, iż rok 2009 był najgorszym pod 
względem przychodów. Zanotowano tutaj spadek o prawie 12 procent. Jednocześnie spadły koszty 
związane ze sprzedażą własnych produktów, ale wynika to jednoznacznie z faktu spadku przychodów 
ze sprzedaży. Interpretując także dalej wyniki badań, należy wskazać, że od roku 2010 widać 
pozytywne zmiany. Rosną przychody przedsiębiorstw z sektora TSL (równocześnie także koszty, ale 
w zdecydowanie mniejszym stopniu niż przychody). 

W porównaniu do roku 2011 wzrosło w niewielkim stopniu zatrudnienie w sektorze o 0,4% z czego 
w większym stopniu w sektorze publicznym (0,8%) oraz w prywatnym on (0,2%). Mimo recesji 
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i problemów na rynku zatrudnienie w sektorze rośnie. Ciekawym zjawiskiem jest relatywnie duży 
wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym i jednoczesny spadek w sektorze publicznym. Można 
wysunąć wniosek, że następuje przesunięcie międzysektorowe, ale także zmiany właścicielskie 
w danym obszarze Odnosząc się także do analizy wynagrodzenia widać wyraźnie, że sektor publiczny 
dominuje. Tutaj wynagrodzenia brutto są zdecydowanie wyższe niż w sektorze prywatnym, 
jednocześnie rosną one rokrocznie. Nie są to jednakże spektakularne wzrosty. W 2012 r. 
wynagrodzenia wzrosły o 2,6% w stosunku do roku 2011, co praktycznie wskazuje na wzrost zgodny 
ze stopą inflacji. Niezbyt pożądanym zjawiskiem jest rotacja pracowników, która niestety w sektorze 
jest dość wyraźna.  

8.6.	Infrastruktura	logistyczna	–	nowoczesne	powierzchnie	magazynowe		

Rok 2013 charakteryzował się nieco niższą dynamiką podaży niż rok poprzedni. W ciągu czterech 
kwartałów na rynek dostarczono ponad 396 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, co 
stanowi wzrost o około 5,4% w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2012 r. Na koniec grudnia 
2013 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce wyniosły 7,76 mln m2 
(porównaj: Tabela 8.5.) 

Tabela 8.5. Charakterystyka nowoczesnej powierzchni magazynowej w 2013 r. 

2013 r. 

Region  

powierzchnia 
oddana do 

użytkowania - 
podaż 

całkowita 
podaż  

wynajęte 
powierzchnie - 

popyt  
powierzchnia 
w budowie 

wskaźnik 
pustostanów  

Stawka 
czynszu 

tys. m2 tys. m2 tys. m2 tys. m2 % Euro/m2 

Warszawa 14,2 271 535 20,4 14 1,9-5,8 

Górny Śląsk 91 149 392 27 9,8 1,9-3 
Polska Centralna 27,5 100 254 67 13,7 2,5-3,3 

Poznań 9,9 910 429 217 4,6 2,7-3,2 

Wrocław  105 826 458 259 10,5 2,8-3,2 

Gdańsk 20,7 203,6 60,7 0 2,9 2,8-3,5 

Kraków 21 160,5 18,5 0 9,7 2,5-2,8 

Szczecin 6,9 48,7 28,8 0 7,5 2,9-4,0 

Źródło: Przegląd rynku nieruchomości. Podsumowanie 2013r. raport Colliers International, luty 2014.   

Wolumen transakcji w 2013r. osiągnął poziom 2,24 mln m2, co wskazuje na 32% wzrost w stosunku 
do 2012r. W budowie znajduje się 707 tys. m2, z czego ponad 91% już zostało wynajęte. Wciąż 
popularne sa umowy BTS („szyte na miarę”) oraz rozwój rynku obiektów SBU (Small Business Units 
– małe powierzchnie już od 600 m2).  

8.7.	Koniunktura	w	sektorze	w	województwie	zachodniopomorskim		

Województwo zachodniopomorskie ze względu na swoje położenie geograficzne powinno być 
wzorem rozwoju i funkcjonowania rynku TSL. Niestety dostępność do wszystkich gałęzi transportu 
nie zawsze przekłada się na inwestycje i chęć lokowania kapitału właśnie na tym obszarze. 
Przykładem, przynajmniej w części jest właśnie województwo zachodniopomorskie. Bardziej dojrzałe 
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rynki (Warszawa, Polska Centralna, Wrocław, Poznań), inwestycje tam powstające i ilość 
zainwestowanego kapitału nie pozwala regionowi Pomorza Zachodniego w pełni się rozwijać.  

Dużą rolę w prowadzeniu działalności logistycznej i transportowej odgrywa infrastruktura. Jakość 
infrastruktury drogowej ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w sektorze TSL ale także dla ruchu pojazdów (tranzytu) samochodów z różnego typu ładunkami. 
Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa wpływa na poprawę komunikacji wewnętrznej, jak 
i zewnętrznej zarówno w aspekcie krajowym, jak i relacji międzynarodowych będąc jednocześnie 
stymulatorem rozwoju gospodarczego. Infrastruktura przyczynia się do konkurencyjności 
i możliwości inwestycyjnych oraz jest impulsem przyciągającym kapitał. O jakości dróg w dużej 
mierze decyduje rodzaj nawierzchni i stan techniczny. Ten ostatni aspekt wymaga działań w zakresie 
poprawy jakości poprzez modernizację, budowę dróg szybkiego ruchu, obwodnic czy bezkolizyjnych 
skrzyżowań. Według danych GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) 
w województwie zachodniopomorskim w 2012 roku 74,9% dróg miało stan nawierzchni dobry, 
zadowalający, 14,1% - niezadowalający oraz 11% zły. Biorąc pod uwagę zmiany (rozbudowę) 
infrastruktury drogowej należy wskazać, iż nie rozwijała się ona tak szybko jak w innych regionach 
kraju (szczególnie w kontekście EURO 2012), jednakże widać, że sukcesywnie następują zmiany, 
szczególnie w drogach o dobrych parametrach (por. tabl. nr 6). Szczególny i znaczący rozwój nastąpił 
w roku 2010 (drogi ekspresowe). Wtedy to zakończono poważne inwestycje (min. na drodze krajowej 
nr 3), które w znaczący sposób wpłynęły na poprawę wskaźników dotyczących infrastruktury 
drogowej. 

Tabela 8.6. Drogi publiczne ogółem według kategorii dróg i rodzajów nawierzchni - województwo 
zachodniopomorskie (stan na 31.XII). 

Kategorie 
dróg 

O nawierzchni twardej 

autostrady ekspresowe

O nawierzchni twardej 
Ekspresowe
i autostrady razem ulepszonej nieulepszonej razem ulepszonej nieulepszonej 

w kilometrach na 100 km2 

O
G

Ó
Ł

E
M

 

2007 13115,5 11881,2 1234,3 21,6 28,2 57,3 51,9 5,4 0,22 

2008 13175,3 11948,6 1226,7 21,6 28,2 57,5 52,2 5,3 0,22 

2009 13520,7 12220,2 1300,5 21,6 41,0 59,0 53,4 5,6 0,27 

2010 13548,5 12322,1 1226,4 21,6 121,5 59,2 53,8 5,4 0,63 

2011 13550,6 12292,6 1258,0 21,6 139,5 59,2 53,7 5,5 0,70 

2012 13647,2 12384,3 1262,9 21,6 139,5 59,6 54,1 5,5 0,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport - wyniki działalności 
w 2007,2008,2009,2010,2011,2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008,2009,2010,2011,2012,2013, 
Transport w województwie zachodniopomorskim 2012, GUS, Szczecin 2013. 

Istotnym zagadnieniem, oprócz rozwoju infrastruktury jest także liczba samochodów poruszających 
się po drogach. I tak, w 2012r. w województwie zachodniopomorskim zarejestrowanych było 1023,398 
tys. pojazdów samochodowych i ciągników, co wskazuje na 3,1% wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego i ponad 45% wzrost od roku 2007. Tempo wzrostu liczby pojazdów nie koresponduje 
z takim samym wzrostem infrastruktury, co jednoznacznie świadczy o pogarszającej się sytuacji na 

                                                      
98 Opracowanie na podstawie: Transport w województwie zachodniopomorskim w 2012r., Urząd Statystyczny 
w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Szczecin 2013, s. 37-61; www.stat.gov.pl/szczec [luty 
2014]. 
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drogach województwa i nieustannym dużym eksploatowaniu dróg publicznych. Wskaźnik motoryzacji 
nie odbiega od średniej krajowej i wynosi 454 samochody osobowe i 75 samochodów ciężarowych na 
1000 mieszkańców (Tabela 8.7.). Łączna liczba samochodów ciężarowych (łącznie z ciężarowo-
osobowymi) na koniec 2012r. wyniosła 119,8 tys. szt., co wskazuje na zwiększenie o 1,6 % liczby 
pojazdów niż w roku poprzednim. W ogólnej liczbie pojazdów ciężarowych dominowały te 
z silnikami wysokoprężnymi (68,9%), 26,6% posiadało silniki benzynowe a 4,0% było zasilane gazem 
płynnym.  

Tabela 8.7 Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2007-2012 

województwo zachodniopomorskie  

samochody      2007 2008 2009 2010 2011 2012 

osobowe  ogółem szt. 705024 855315 895472 937571 992523 1023332 

  na 1000 ludności szt. 337,2 383,8 401,0 412,2 437,6 454,0 

ciężarowe  na 1000 ludności szt. 57,1 63,5 66,5 69,5 73,8 75,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport w województwie zachodniopomorskim w 2012r., Urząd 
Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Szczecin 2013, s. 37-61; 
www.stat.gov.pl/szczec [luty 2014] oraz Transport - wyniki działalności w 2007,2008,2009,2010,2011,2012r., 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008,2009,2010,2011,2012,2013. 

 

Najważniejszą rolę dla sektora TSL odgrywa jednak liczba przewiezionych ładunków i praca 
przewozowa wykonana za pośrednictwem różnych gałęzi transportu. Bilans przewozów ładunków 
transportem samochodowym (zarobkowym i gospodarczym) wskazuje, iż uzyskano wynik dodatni. 
Nadano o 0,5 mln ton ładunków więcej niż ich przyjęto. W roku 2011 wynik ten był ujemny 
(Tab.8.8.). Największy udział w przewozach miały przewozy wewnątrz województwa. Najwięcej 
ładunków nadano z województwa w 2012r do województw: wielkopolskiego (21,9%) oraz 
pomorskiego(21,6)% najmniejszy procent stanowiły ładunki do świętokrzyskiego (0,2%) 
i podlaskiego (0,8%). Najczęściej przyjmowano ładunki z wielkopolskiego (24,8%) i pomorskiego 
(14,4%) najrzadziej z podkarpackiego (0,3%) oraz lubelskiego (0,8%). 

Tabela 8.8. Bilans przewozów transportem samochodowym w województwie zachodniopomorskim  

Przewiezione ładunki transportem zarobkowym i gospodarczym (tys. ton) 

2010 2011 2012 
nadanie 80623 50165 49387 

przyjęcie 76909 50911 48935 
bilans (+) (-) (+) 

Źródło: ibidem. 

2012r. charakteryzował się także wzrostem przewozów i pracy przewozowej oraz średniej odległości 
przewozu 1 tony ładunku (w porównaniu do roku 2011). Za pośrednictwem taboru samochodowego 
przewieziono 9,0 mln ton ładunków, to jest o 15% więcej niż w roku 2011). Wykonano przy tym 
pracę przewozową w wysokości 6,8 mld tonokilometrów (tkm), wskazując wzrost o 22,3% 
w stosunku do roku poprzedniego. Średnia odległość przewozu 1 tony wynosiła 757,1 km i była 
o 45,1 km większa niż w roku 2011 (przy czym w komunikacji krajowej jest ona zdecydowanie niższa 
niż w przewozach międzynarodowych). 
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Niezmiernie ważną rolę w sektorze TSL, szczególnie w województwie zachodniopomorskim odgrywa 
transport kolejowy. Wiąże się to między innymi ze względu na nadmorskie położeni oraz przebieg 
szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym (min. zaliczanych do sieci TEN-T). 
Międzynarodowe drogi kolejowe wymagają szczególnego zainteresowania oraz inwestycji 
wspieranych przez Unię Europejską. Dofinansowanie i modernizacja międzynarodowej drogi 
kolejowej E59 pozwoli na lepsze jej wykorzystanie oraz połączenie portów w Szczecinie 
i Świnoujściu z zapleczem. Stan infrastruktury kolejowej jest niezadowalający, co bezpośrednio 
wpływa na sprawność i wydajność całego systemu transportowego, a także jego bezpieczeństwo. 
W 2012r. tylko 6,9% linii było dostosowanych do poruszania się po nich z prędkością przekraczająca 
120km/h, natomiast na 29,9% linii można poruszać się z maksymalną prędkością 60km/h. Krótką 
charakterystykę infrastruktury kolejowej prezentuje tabela 8.9. 

Tabela 8. .9 Linie kolejowe w województwie zachodniopomorskim (zmiany w latach 2007-2012) 

województwo zachodniopomorskie  2007 2008 2009 2010 2011 2012

linie kolejowe eksploatowane  (km) 1214 1214 1206 1203 1202 1254

normalnotorowe ogółem (km) 1214 1214 1206 1203 1202 1254

normalnotorowe zelektryfikowane (km) 740 756 bd. 754 754 749

linie kolejowe ogółem na 100 km2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,5

linie kolejowe ogółem na 10 tysięcy ludności 7,2 7,2 7,1 7,0 7,0 7,3

linie kolejowe normalnotorowe na 100 km2 5,3 5,3 bd. 5,3 5,3 5,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ibidem.  

Rozpatrując rynek TSL nie można pominąć transportu lotniczego. Międzynarodowy port lotniczy 
Szczecin-Goleniów należy do podstawowej sieci lotnisk i spełnia wszelkie wymogi stawiane obsłudze 
ruchu pasażerskiego i towarowego. Jest to jedno z najmniejszych lotnisk w Polsce. W 2012 r. na 
lotnisku przeładowano 730 ton ładunków (łącznie z pocztą). Zanotowano spadek o 4,6% w stosunku 
do roku 2011. W ruchu krajowym masa ładunków przeładowanych była mniejsza o 2,3%, w tym 
przybyłych z portów krajowych – mniejsza o 3,4%. Masa ładunków przeładowanych w ruchu 
zagranicznym zmniejszyła się o 24,1%, w tym przybyłych z portów zagranicznych – wzrosła o 21,4%. 
Krótką charakterystykę rynku prezentuje Tab. 8.10. 

Tabela 8. 10. Charakterystyka przewozów transportem lotniczym – województwo zachodniopomorskie 
(2007-2012). 

województwo zachodniopomorskie - transport lotniczy  

    2007 2008 2009 2010 2011 2012

ładunki Załadunek 1132,50 395,48 145,16 81,50 59,22 28,70

(w tonach) Wyładunek 104,20 93,40 48,60 37,30 45,60 43,10

poczta Załadunek 255,70 295,42 bd. 297,90 319,80 320,90

(w tonach) Wyładunek 244,70 328,68 bd. 312,50 339,91 337,10

Źródło: ibidem. 

Kolejną gałęzią transportu, godną zainteresowania przy rozpatrywaniu sytuacji i koniunktury na rynku 
TSL jest żegluga śródlądowa. Transport wodny odbywa się Odrzańską Droga Wodną, której długość 
w granicach województwa wynosi 124 km. Należy do niej odcinek Odry Dolnej od Kostrzyna do 
Hohensaaten – drogi wodnej klasy III o gwarantowanej głębokości 130 cm i odcinek Odry Dolnej od 
Hohensaaten do Szczecina – drogi wodnej klasy IV o głębokości gwarantowanej 250 cm. 
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W województwie zachodniopomorskim w 2012 r. stan ilościowy taboru barkowego żeglugi śródlądowej 
wyniósł 367 szt. W strukturze rodzajowej dominowały jednostki wykorzystywane w systemie pchanym 
i stanowiły one 90,2 % taboru barkowego. Większość taboru żeglugi śródlądowej jest 
zdekapitalizowana. W 2012 r. w przewozach krajowych, w których miejscem załadunku lub/i 
rozładunku było województwo zachodniopomorskie, przetransportowano łącznie 552,5 tys. ton 
towarów, tj. o 17,1 tys. ton więcej niż przed rokiem i wykonano 32622,0 tys. tonokilometrów pracy 
przewozowej, tj. o 4982,9 tys. tkm mniej niż w roku ubiegłym. W komunikacji międzynarodowej, 
w 2012 r. żeglugą śródlądową polscy armatorzy przewieźli 755,2 tys. ton towarów, co stanowiło 57,7 % 
ogółu przewiezionych towarów, tj. o 10,3 % mniej niż w 2011 r. Eksport z województwa 
zachodniopomorskiego stanowił 81,7 % przewozów międzynarodowych, natomiast import do 
województwa zachodniopomorskiego – 18,3 %. W żegludze śródlądowej największy udział 
w portowych obrotach ładunkowych w województwie zachodniopomorskim ma port Szczecin, 
w którym w 2012 r. przeładowano 1780 tys. ton ładunków, tj. o 815,7 tys. ton więcej niż przed rokiem. 

Niezmiernie ważnym elementem rynku TSL (szczególnie w województwie zachodniopomorskim) jest 
gospodarka morska. Odnosząc się tylko do floty i pracy przewozowej jaka została wykonana (łącznie 
z tonażem) należy wyciągnąć wnioski, ze to niezmiernie ważny element rynku.  

W 2012 r. morska flota transportowa w województwie zachodniopomorskim liczyła 89 statków 
o łącznej nośności 2718,8 tys. ton i pojemności brutto (GT) 1841,3 tys. W porównaniu z 2011 r. 
przybyło 14 statków o łącznej nośności 335,1 tys. ton i pojemności brutto 233,5 tys., ubyło natomiast 
11 statków o nośności 204,4 tys. ton i pojemności brutto 137,6 tys. Przybrzeżna morska flota 
transportowa w 2012 r. liczyła 11 jednostek o łącznej nośności 0,4 tys. ton i pojemności brutto (GT) 
1,1 tys. W 2012 r. polscy przewoźnicy statkami morskiej floty transportowej przewieźli 6692,7 tys. 
ton ładunków (o 2,9 % mniej niż rok wcześniej), w tym żeglugą regularną przetransportowano 81,7% 
ładunków. W transporcie ładunków dominujące znaczenie miały promy, których udział wyniósł 
81,7% (o 0,8 % więcej niż w 2011 r.). Najwięcej przewozów odbyło się w żegludze regularnej 
bliskiego zasięgu 5468,7 tys. ton, gdzie przewozy o zasięgu bałtyckim stanowiły 100 %. Spośród 
wszystkich ładunków przewiezionych morską flotą transportową największy udział miała drobnica, 
która w 2012 r. stanowiła 81,7 % wszystkich grup ładunkowych oraz masowe suche 13,3 % (w tym 
zboże 5,1 %). (Tabela 8.11.). 

Tabela 8.11. Charakterystyka przewozów transportem morskim – województwo zachodniopomorskie 
(2007-2012) 

województwo zachodniopomorskie - transport morski 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

załadunek łącznie z tranzytem 

w tys. ton 

9999,70 8530,2 8353,5 10431,6 8730,2 8646,4

wyładunek łącznie z tranzytem 10554,5 12168,3 8927,6 11820,4 13392,1 12195,9

Tranzyt 3531,08 4425,94 2983,81 3252,74 3599,16 3348,80

  2011 2012 

liczba statków  

do przewozu ładunków stałych szt. 73 75 

Masowce   68 70 

Zbiornikowce   3 4 

nośność (DWT) 

do przewozu ładunków stałych 

tys. ton 

2513,4 2643,1 

Masowce 2501,9 2631,6 

Zbiornikowce 37,1 38,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2013, GUS, Warszawa 2013. 
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W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje 9 morskich portów przeładunkowych. 
Największe znaczenie odgrywają te największe w Świnoujściu, Szczecinie i Policach. Łączna długość 
nabrzeży przeładunkowych to 25,6km. Obrót we wszystkich portach w 2012 roku wyniósł 21,1 mln 
ton, co oznacza spadek o 0,2 %. Zanotowano wzrost przewozów w portach w Darłowie, Kołobrzegu 
i Świnoujściu, natomiast spadek w Szczecinie i Policach (Tab. 8.12.).   

Tabela 8.12. Obroty ładunkowe w największych portach województwa zachodniopomorskiego (2009-2012) 

Obroty ładunkowe w wybranych portach morskich w zachodniopomorskim 

Dynamika zmian (2012/2011) 2009 2010 2011 2012 

w tys. ton 

Szczecin 7696,2 7969,2 8064 7590,1 -5,9%

Świnoujście  10682,7 10682,7 10679,8 11279,9 +5,6%

Police 1829 1829 2022,6 1718,3 -15%

Kołobrzeg  147,2 147,2 264,2 312 +18,1%

Darłowo 43,4 43,6 80,4 157,2 +95,5%

Źródło: Transport w województwie zachodniopomorskim w 2012r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje 
i opracowania statystyczne, Szczecin 2013; www.stat.gov.pl/szczec [luty 2014] 

 
Biorąc pod uwagę strukturę ładunków dominowała grupa – masowe suche, których przeładunek 
jednakże w 2012 roku spadł o 1,7 p. proc. w porównaniu do roku 2011. Charakterystykę prezentuje 
Tabela 8.13. Cechą charakterystyczną przewozów jest także fakt, iż 98,8% ładunków (20,8 mln ton) to 
międzynarodowy obrót morski. 

Tabela 8.13. Grupy ładunków w portach województwa zachodniopomorskiego  

Obroty ładunków w portach  - zachodniopomorskie 

 Obroty ładunków wg grup ładunków 
2010 2011 2012

w tys. ton 

masowe ciekłe 1988,2 2270,6 2253,9

masowe suche 12236 11703,9 11501

kontenery duże 462,4 507 424

ładunki toczne 3952,8 4282,1 3895

pozostałe ładunki drobnicowe (w tym małe kontenery) 2030,6 2346,7 2484,2

Źródło: ibidem.  

Szczecin stanowi najmniejszy pod względem istniejącej powierzchni rynek nowoczesnej powierzchni 
magazynowej. W 2013r. oddano do użytkowania 6,9 tys. m2. Dzięki tym inwestycjom podaż 
zwiększyła się do poziomu 47,7 tys. m2. Zanotowano 8 transakcji wynajmu o łącznej powierzchni 28,8 
tys. m2. Istotnym elementem jest także fakt, że ponad 78% popytu to  umowy nowe. Niewynajęte 
pozostaje nadal 7,5% powierzchni.  

Rozpatrując aspekty ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstw sektora TSL w województwie 
należy wskazać, iż przychody z całokształtu działalności były w 2012r. większe niż rok wcześniej 
o 11,4%. Wzrost uzyskanych przychodów był wyższy niż kosztów, co wpłynęło na poprawę 
wskaźnika poziomu kosztów. W strukturze przychodów w porównaniu z 2011 r. udział 
przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego pozostał na tym samym poziomie. Wskazuje się 
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również na fakt, iż większość wskaźników ekonomiczno-finansowych uległa poprawie (min. poziom 
kosztów, rentowność obrotu brutto i netto). Biorąc pod uwagę zatrudnienie zwiększyło się ono  o 1,9% 
w stosunku do 2011r. i wyniosło 12865 osób, z czego 2/3 zatrudnione były w sektorze prywatnym. 
Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 4,3% i wynosiło 3361,38 zł. Mniejsze uposażenie 
otrzymywali pracownicy sektora prywatnego, które stanowiło 74,7% wynagrodzenia w sektorze 
publicznym.  

8.8.	Wyzwania	przyszłości		

Polski rynek TSL jest uzależniony od powiązań międzynarodowych i sytuacji na globalnym rynku. 
Jednym z najważniejszych elementów jaki może wpłynąć na zmiany w przyszłości są uregulowania 
Białej Księgi KE do 2030r. Zakłada się w niej, iż 35% drogowego transportu należy przenieść na 
bardziej ekologiczne środki transportu. Implikacje takich decyzji mogą być szansą dla niedocenianych 
i niedofinansowanych do tej pory gałęzi transportu (transport morski, kolejowy). Szansą dla polskiego 
rynku TSL jest w większym stopniu wykorzystanie terminali kontenerowych i budowy całej 
infrastruktury wokół terminali, min. połączeń kolejowych. Są to wprawdzie kapitałochłonne 
inwestycje, ale przynoszące pozytywne efekty. Kolejnym elementem, który zwiększa 
konkurencyjność rynku to innowacyjność. Oferta innowacyjnych usług (w tym pakietów usług 
logistycznych), wykorzystanie technologii informacyjnych, wspieranie outsourcingu, czy działań 
koopetycyjnych powinno stać się wyznacznikiem funkcjonowania rynku TSL w Polsce w najbliższych 
latach.   

8.9.	Podsumowanie		

Spowolnienie gospodarcze, wynikające z wystąpienia na globalnym rynku kryzysu gospodarczego 
było odczuwalne na rynku TSL. Powoli widać pozytywne zmiany koniunkturalne, jednakże nie 
następują one w gwałtownym tempie. Zdecydowanie w najlepszej sytuacji jest rynek gospodarki 
magazynowej, na którym to od 2000 r. występuje boom inwestycyjny. Mimo pewnego załamania 
rynek jest bardzo dobrze rozwinięty. Odnosząc sytuację do rynku zachodniopomorskiego 
w porównaniu z innymi częściami kraju jest to rynek najmniejszy, ale po kilkuletnim zastoju także na 
nim widać rozwój. Należy także wskazać, że inwestycje w nowoczesne powierzchnie magazynowe 
stanowią podstawę rozwoju nowoczesnych, kompleksowych usług logistycznych przez 
wyspecjalizowanych operatorów (usługi 3PL). Niestety większość centrów logistycznych nie ma 
bezpośrednich połączeń z punktową infrastruktura kolejową. Taka sytuacja ogranicza  możliwość 
aktywizacji przewozów kombinowanych kolejowo-drogowych i wzmaga dynamikę wzrostu 
przewozów drogowych. 

Pozytywne procesy w sektorze TSL to także stały rozwój potencjału przeładunkowego portów 
morskich, szczególnie w zakresie obsługi ładunków skonteneryzowanych oraz wzrost terminali 
w głębi kraju. Złą sytuację prezentuje niestety niedoinwestowany transport kolejowy, gdzie na 
większości odcinków linie kolejowe nie spełniają europejskich norm technicznych. Poza dwoma 
głównymi szlakami tranzytowymi wschód-zachód oraz kilku ważnych relacji pozostałe są w bardzo 
złym stanie technicznym. Niestety również żegluga śródlądowa nie wykorzystuje swojego potencjału, 
szlaki wodne są w bardzo złym stanie, także flota jest niedokapitalizowana i przestarzała, co wyklucza 
tę gałąź transportu z jakichkolwiek porównań i poszukiwania możliwości konkurowania.  
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Największym wyzwaniem dla sektora są nieustannie zmieniające się wymagania i oczekiwania 
klientów, zmiany demograficzne, a odnosząc się do rynku pracy to także oczekiwania kandydatów. 
Można zastanawiać się również w kontekście wyzwań wewnętrznych, co i w jaki sposób wpływa na 
sektor. Okazuje się, że największą uwagę skupia się na konkurencyjności rynku, obecnej sytuacji 
gospodarczej. Dla przedsiębiorstw istotne są: potrzeba oszczędności kosztów oraz nacisk na 
zwiększanie efektywności. Takie tendencje wskazują, iż przedsiębiorstwa nastawiają się na osiąganie 
wysokich wyników i oczekiwania na dobrą koniunkturę gospodarczą, ale także ostrożność do 
inwestowania środków finansowych w okresie po recesyjnym. Istotne są także wyzwania dotyczące 
kwalifikacji pracowników i ograniczenia dotyczące zatrudnienia.  
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Aneta Zelek 

Rozdział	9.	
Zachodniopomorski	Zegar	Koniunktury	–	synteza	wahań	
koniunkturalnych	na	Pomorzu	Zachodnim	w	latach		
2012–2013	

9.1.	Wskazania	ZZK	–	ujęcie	syntetyczne	

Opisany w rozdziale 2.3., Zachodniopomorski Zegar Koniunktury jako narzędzie rejestracji bieżących 
zmian w koniunkturze gospodarki regionu, rozpoczął funkcjonowanie na początku 2012 roku. Stąd 
też, aktualna baza danych zgromadzonych w ramach cokwartalnych badań pierwotnych obejmuje 8 
odczytów (8 kwartałów – rok 2012 i 2013) i pozwala na opiniowanie faktycznych wahań 
koniunkturalnych w stosunkowo krótkim okresie. Niemniej dotychczasowe wyniki monitoringu ZZK 
pozwalają dość optymistycznie ocenić zdolności diagnostyczne i prognostyczne tego modelu. Jak 
wynika z analizy przebiegu koniunktury w gospodarce województwa zachodniopomorskiego 
w oparciu o wskazania ZZK w badanym okresie, wskaźnik ZZK we wszystkich jego odmianach 
wykazuje odpowiednie korelacje z innymi miarami koniunktury (tzw. miarami referencyjnymi), 
a jednocześnie pozwala na wykazanie określonych dewergencji rozwojowych gospodarki regionu na 
tle gospodarki krajowej i europejskiej. Z kolei analityczne wskaźniki ZZK, tzn. rejestrujące przebieg 
koniunktury w określonych rozkładach (sektorowe, branżowe, geograficzne, rozmiarowe), manifestują 
dodatkowo pewne dysproporcje rozwojowe wewnątrz regionu. 

ZZK	syntetyczny	

Pomiar koniunktury w woj. zachodniopomorskim w czterech kwartałach 2012 roku wykazał bardzo 
dynamiczną zmienność warunków gospodarczych (zob. rys. 9.1. i 9.2.). O ile w I kw. 2012, wskaźnik 
syntetyczny ZZK na poziomie 49 punktów wskazywał swoim położeniem na fazę ożywienia 
gospodarczego, a w II kw. nawet zwiastował dobrą koniunkturę (wzrost ZZk do blisko 54 punktów), 
o tyle, już w III kw. przemieścił się na pozycję recesji. W praktyce oznacza to, że w połowie 2012 
roku nastąpiło bardzo istotne odwrócenie trendu gospodarczego i przedsiębiorstwa regionu doznały 
poważnych problemów w zakresie sprzedaży, zyskowności, a co za tym idzie obniżyły 
zapotrzebowanie na inwestycje i zatrudnienie. Warto zaznaczyć, że ze względu na profil branżowy 
gospodarki województwa, statystycznie lepsze wyniki w kwartałach II i III niż w kwartałach 
pierwszym i ostatnim należy uznać za typowe. Ostatni kwartał roku 2012 nie naprawił sytuacji, wręcz 
odwrotnie, zanotowano dalsze pogorszenie wyników sprzedażowych przedsiębiorstw i pogłębienie się 
negatywnych objawów wtórnych (tj. redukcja zatrudnienia i wstrzymanie popytu inwestycyjnego). 
Położenie wskaźnika ZZK w IV kw. 2012 i jego poziom 46 punktów wyraźnie sugerowały fazę 
kryzysu w gospodarce realnej w województwie.  Ten negatywny trend utrwalił się w kolejnym 
kwartale i pozostał niezmienny do połowy 2013 roku. Odczyty ZZK w tym okresie zdawały się 
potwierdzać ogólnopolskie prognozy, oczekiwania i nastroje koniunkturalne. Według większości 
źródeł prognostycznych, II kwartał 2013 miał dla polskiej gospodarki oznaczać dalsze pogłębienie się 
fazy spowolnienia gospodarczego, zwiastując zbliżanie się do punktu zwrotnego w koniunkturze 
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(zgodnie z przewidywaniami, w Polsce mieliśmy zanotować ożywienie gospodarcze w drugiej 
połowie 2013r.) Pomiar koniunktury w woj. zachodniopomorskim w pierwszym półroczu 2013 roku 
wyraźnie wskazywał na utrwalenie się i pogłębienie negatywnych trendów w zakresie popytu, 
produkcji, sprzedaży, zyskowności, a co za tym idzie redukcji zapotrzebowania na inwestycje 
i zatrudnienie. Poziom wskaźnika ZZK dla II kwartału 2013 osiągnął rekordowo niski poziom (ok. 39 
punktów) i wyraźnie sugerował trwanie w stagnacji. Warto zaznaczyć, że II kwartał 2013 nie 
potwierdził typowego dla gospodarki zachodniopomorskiej wzorca koniunktury odnotowanego 
wyraźnie w 2012 roku, gdzie ze względu na profil branżowy gospodarki województwa, statystycznie 
lepsze wyniki uzyskano w kwartałach II i III niż w kwartałach pierwszym i ostatnim.  

 
Rys. 9.1. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK 
syntetyczny.  
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=1 

 
Druga połowa 2013 roku przyniosła gospodarce regionu istotną odmianę. Wskazania 
Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury za III kwartał 2013 roku były bardzo optymistyczne 
i tym samym odpowiadały oczekiwaniom co do poprawiającego się w Polsce klimatu koniunktury. 
W istocie, w badaniach za trzeci kwartał odnotowano odwrócenie się negatywnych trendów 
w zakresie popytu, produkcji, sprzedaży i zyskowności. Znacznie lepsze nastroje towarzyszyły też 
planom inwestycyjnym w przedsiębiorstwach i rynkowi pracy. Poziom wskaźnika ZZK dla III 
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kwartału 2013 przekroczył poziom 53 punktów, co przeniosło gospodarkę województwa w obszary 
ożywienia gospodarczego i dokumentowało faktyczną poprawę koniunktury. 

Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury za ostatni kwartał 2013 roku przyniosły 
potwierdzenie wyraźnego i odnotowanego już w poprzednim kwartale trendu wzrostowego. Oznacza 
to, że w gospodarce regionu widoczne były pewne objawy ożywienia gospodarczego i tym samym 
koniunktura regionu korelowała z koniunkturą gospodarki w skali kraju. Te pozytywne tendencje 
ujawniały się poprzez wzrosty głównych parametrów pomiaru od połowy roku i utrwaliły przekonanie 
o punkcie zwrotnym koniunktury. IV kwartał 2013 poprawia wynik ZZK ze wskaźnikiem na poziomie 
56 punktów. Warto zwrócić uwagę, że wynik IV kwartału jest o 3 punkty lepszy od indeksu 
z poprzedniego kwartału. Stan taki umacnia przekonanie o wyraźnym ożywieniu gospodarki regionu, 
wszak zwykle, zgodnie z typowym dla gospodarki zachodniopomorskiej wzorcem koniunktury III 
kwartał charakteryzują statystycznie lepsze wyniki niż w innych kwartałach. Jednak pomiar 
oczekiwanego ZZK na pierwszy kwartał 2014 wykazuje pewną ostrożność ankietowanych kadr 
menedżerskich. Wskaźnik oczekiwanego ZZK oszacowano na 54,6 punktów, co zwiastuje nadal dobrą 
koniunkturę, jednak tempo ożywienia w kolejnych okresach wydaje się być w ocenach 
respondowanych nieznacznie słabsze.  

 
Rys. 9.2. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK 
syntetyczny (ujęcie liniowe).  
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=2 

 

9.2.	Wskazania	ZZK	w	skali	sektorów	

ZZK	w	przemyśle	i	ZZK	w	usługach	

W całym roku 2012 zanotowano dość znaczące różnice  w kondycji sektorów przemysłowego 
i usługowego. O ile branże usługowe wskazywały na dość łagodny przebieg cyklu koniunkturalnego 
w badanym okresie (co oznacza stosunkowo niewielką wrażliwość tego sektora na zmiany 



152 

w koniunkturze), o tyle w przypadku przemysłu, zmiany te były turbulentne i wykazywały bardzo 
silne wahania głównych wielkości ekonomicznych (popyt, zatrudnienie, inwestycje, zyski, ceny), 
skutkując zwiększoną podatnością branż przemysłowych na dekoniunkturę.  W pierwszej połowie 
2013 roku różnice  w kondycji sektorów przemysłowego i usługowego były nadal istotne. O ile branże 
usługowe wskazywały na szybsze niż dotąd spadki głównych wielkości ekonomicznych,  o tyle 
w przypadku przemysłu, zmiany te były głębsze i bardziej dotkliwe. Do najpoważniejszych objawów 
kryzysu w przemyśle regionu w tym okresie zaliczyć należy: radykalny spadek popytu, dalsze 
redukcje zatrudnienia, wyhamowanie procesów inwestycyjnych i problemy z zachowaniem 
rentowności. 

Sytuację w tym zakresie poprawiła druga połowa 2013 roku, kiedy sektor przemysłu wykazał 
nieznacznie lepszą kondycję niż sektor usług, choć różnice w poziomie ZZK dla sektora usług 
i sektora przemysłu pozostawały na poziomie błędu statystycznego. Do końca 2013 roku 
jednak ponownie, wyraźnie większy optymizm towarzyszył firmom sektora usługowego – 
indeks ZZK dla usług wyniósł blisko 57 punktów, podczas gdy w firmach przemysłowych ok. 
54,3.  

ZZK	w	branżach	usługowych	

Kondycja firm z sektora usługowego nie jest jednakowa i w całym badanym okresie wykazała dość 
istotne różnice i zmiany w czasie (zob. rys. 9.3.). W 2012 roku, w branżach usługowych koniunktura 
podlegała takim samym zmianom jak dla innych sektorów gospodarki, tzn. w połowie roku 
odnotowała wyraźny zwrot trendu z wzrostowego na recesywny. Należy jednak zwrócić uwagę na 
bardzo duże dysproporcje w kształtowaniu się koniunktury w poszczególnych segmentach sektora 
usługowego. I tak najtrudniejszą sytuację gospodarczą odnotowano w branży transportowo-
spedycyjnej, gdzie już w II kwartale 2012r. zarejestrowano spadek sprzedaży usług i co za tym idzie 
redukcje zatrudnienia i inwestycji.  Sytuacja w kwartale III i IV w branży transportowej pogłębiła 
jeszcze te problemy. Z kolei w branży hotelarsko – gastronomicznej, II i III kwartał roku były okresem 
bardzo dobrej koniunktury, a pierwsze sygnały jej osłabienia odnotowano dopiero pod koniec roku 
(taki przebieg jest typowy dla tej branży i wynika z sezonowości typowej dla działalności 
hotelarskiej). Charakterystycznym dla branż handlowej i pozostałych usług okazało się w 2012 roku 
nietypowe, skokowe odwrócenie trendu koniunktury z wzrostowej w pierwszej połowie roku do 
bardzo kryzysowej w drugiej połowie. Fakt ten oznacza bardzo dynamiczne spadki sprzedaży 
i zatrudnienia w tych branżach, skutkujące silnym osłabieniem kondycji ekonomicznej firm w tych 
dziedzinach. 

Rok 2013 przyniósł firmom z branż usługowych negatywne tendencje. W pierwszej połowie roku 
w zasadzie wszystkie branże odnotowały istotne spadki głównych parametrów, jednak niektóre z nich 
stosunkowo szybko odczuły poprawę. Najszybciej oznaki odwrócenia trendu na wzrostowy 
odnotowano w branży hotelarsko-gastronomicznej (już w II kwartale 2013). III kwartał z kolei okazał 
się najlepszy dla branż TSL. W końcu, w ostatnim kwartale 2013 roku dźwignią koniunktury okazał 
się słaby dotąd handel (zob. rys. 9.4.).  
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Rys. 9.3. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK w 
sektorze usług (ujęcie liniowe).   
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=2 
 
 

 
Rys. 9.4. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w IV kw. 2013 – wskaźnik ZZK 
w rozkładzie branż usługowych.   
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=1 



154 

ZZK	w	branżach	przemysłowych	

W ocenie zmian koniunktury w poszczególnych branżach sektora przemysłowego, w 2012 roku 
odnotowano podobne tendencje jak dla całej gospodarki, tj. wyraźne odwrócenie trendu w III kw. roku 
z wzrostowego na recesyjny (zob. rys. 9.5.). Najpoważniejsze i najszybciej odczuwalne negatywne 
zmiany dotyczyły w drugiej połowie roku sektora budownictwa (w tym przypadku symptomy spadku 
koniunktury rejestrowano już w II kw. roku), a nasilenie zjawisk recesyjnych, objawiających się 
zasadniczo spadkiem sprzedaży i zatrudnienia w budownictwie były największe spośród badanych 
branż przemysłowych.  

Bardzo poważne turbulencje dotyczyły również sektora rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, gdzie w II 
i III kwartale 2012 roku odnotowano bardzo dobrą koniunkturę i wysoką dynamikę sprzedaży 
i zatrudnienia, jednak w ostatnim kwartale wyniki te uległy bardzo dynamicznej redukcji. Co 
oczywiste, dobrą koniunkturę w II i III kwartale należy wyjaśniać typową dla sektora rolniczego 
sezonowością produkcji (zatem pomiar potwierdza jedynie tę cechę strukturalną sektora).  

W dziedzinach produkcji przemysłowej w 2012 roku nie zanotowano istotnych statystycznie 
odstępstw od typowego przebiegu koniunktury dla całej gospodarki regionu. 

 

 

 

 
Rys. 9.5. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK 
w sektorze przemysłu (ujęcie liniowe).   
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=2 
 

W 2013 roku najistotniejsze wahania koniunkturalne w sektorach przemysłowych zanotowano w II 
kwartale 2013, gdzie spadki ZZK dla poszczególnych branż przemysłu na poziomy poniżej 42 
punktów sugerowały wyraźne pogłębienie zjawisk kryzysowych. Najniższe wskazania ZZK dotyczyły 
w tym czasie sektora rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Również oczekiwania firm z tej branży, co 
do sytuacji w kolejnym kwartale, nie nastrajały optymistycznie i plasowały cały sektor rolny w fazie 
głębokiego kryzysu. Warto zwrócić uwagę, że w tym samym okresie poprzedniego roku, kondycja tej 
branży była stosunkowo dobra.  
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Mniej pesymistyczne wyniki zarejestrowano w dziedzinach produkcji przemysłowej, gdzie poziom 
ZZK w II kwartale 2013 wyniósł ponad 45,5 punktów wobec 41 punktów w całym sektorze 
przemysłowym. W sektorze budownictwa, wskaźnik ZZK za II kwartał potwierdził słabą kondycję 
firm z tej branży, jednak poziom oczekiwanego na III kwartał wskaźnika był nadspodziewanie dobry 
i zwiastował łagodne odwracanie się trendu w kierunku ożywienia gospodarczego.  

Druga połowa roku 2013 przyniosła poprawę koniunktury w poszczególnych branżach sektora 
przemysłowego (zob. rys. 9.6). Nadal jednak najsłabsze notowania, bo 46,5 punktów dotyczyły 
podmiotów sektora rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa (choć w III kwartale 2013 roku to był 
najszybciej rosnący sektor), z kolei najlepsze efekty uzyskano w branżach przetwórstwa 
przemysłowego (na koniec roku ZZK = 57 punktów) i nie gorsze w budownictwie (na koniec roku 
ZZK = 52,5 punktów).  

 

Najistotniejsze zdają się być doniesienia dotyczące klimatu koniunktury w branżach produkcji 
przemysłowej – wysoki odczyt indeksu ZZK w IV kwartale oznacza zakończenie dość długo trwającej 
fazy stagnowania.  

Rys. 9.6. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w IV kw. 2013 – wskaźnik ZZK 
w rozkładzie branż przemysłowych.  
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=1 

9.3.	Wskazania	ZZK	w	rozkładzie	podregionów	

Pomiar koniunktury w rozkładzie podregionów w woj. zachodniopomorskim nie wykazuje bardzo 
istotnych dysproporcji w kondycji gospodarki w podregionie szczecińskim, stargardzkim, 
koszalińskim i m. Szczecin.  Mimo to zauważane są łagodne różnice w dynamikach zmian. 
Najszybciej symptomy pogarszania się koniunktury pojawiały się w 2012 roku w podregionie 
stargardzkim (już w drugim kwartale), a najpóźniej  w podregionie koszalińskim (pod koniec III 
kwartału).  Najdotkliwsze zmiany koniunktury w połowie roku dotknęły z kolei gospodarkę 
Szczecina, jednak w III i IV kwartale 2012 roku zmiany te nieznacznie wyhamowały (zob. rys. 9.7.). 
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Rok 2013, jako okres radykalnych wahań koniunkturalnych przyniósł równie radykalne dysproporcje 
w kondycji gospodarki w podregionach województwa.  W tym okresie zauważalne były znaczące 
różnice w dynamikach i kierunkach zmian koniunktury. Najostrzejsze symptomy kryzysu pojawiły się 
w pierwszej połowie roku w podregionie stargardzkim, gdzie w czerwcu wskaźnik ZZK wyniósł 
zaledwie 21 punktów, wobec 39 punktów dla całego województwa. Również w podregionie 
szczecińskim i w m. Szczecinie, wskazania ZZK nie dawały po dwóch kwartałach 2013 podstaw do 
optymizmu (ZZK aktualny wynosi 40, oczekiwany 42 punktów). Z kolei w podregionie koszalińskim 
zarejestrowano pozytywny trend (wskaźnik aktualny powyżej 47 punktów, a oczekiwany niemal 50 
punktów).  

 

 

 

Rys. 9.7. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK 
w podregionach województwa (ujęcie liniowe).   
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=2 
 

Sporo zaskoczenia przyniósł pomiar koniunktury w rozkładzie podregionów w III kwartale 2013 roku. 
W tym okresie nadal ujawniały się zidentyfikowane w poprzednich odczytach dysproporcje 
w kondycji gospodarki w podregionie szczecińskim, stargardzkim, koszalińskim i m. Szczecin.  
Jednak, o ile w poprzednim kwartale najlepszą sytuacją charakteryzował się podregion koszaliński 
(tylko w podregionie koszalińskim zarejestrowano wówczas pozytywny trend), o tyle w drugiej 
połowie roku, podregion ten wykazał najsłabsze symptomy ożywienia (ZZK na poziomie poniżej 50 
punktów).  

Największy optymizm w III i IV kwartale dotyczy z kolei podregionu stargardzkiego, gdzie wcześniej 
odnotowano najostrzejsze symptomy kryzysu. Aktualny ZZK dla tego podregionu już w III kwartale 
wyniósł aż 58 punktów, wobec 53 punktów dla całego województwa.  

 

Nie ryzykując próby zinterpretowania przyczyn tak zaskakujących zmian w odczytach koniunktury 
w rozkładzie terytorialnym, można jedynie przypuszczać, że raportowane wyniki dokumentują 
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stosunkowo niską wrażliwość gospodarki podregionu koszalińskiego na wahania koniunktury przy 
bardzo poważnej nadreaktywności gospodarki podregionu stargardzkiego na te zjawiska.  

Najlepsze wyniki w ostatnim kwartale roku 2013 dotyczą jednak obszaru miasta Szczecina (zob. rys. 
9.8.). Tutaj indeks aktualny ZZK wspiął się na rekordowy poziom ponad 62 punktów, przy średnim 
dla województwa 56 punktów. Tak dobry wynik wykazuje jednak dość istotne dysproporcje 
w rozwoju gospodarczym aglomeracji miejskiej na tle całego podregionu (62 punkty odnotowane dla 
firm zlokalizowanych w mieście i 54 punkty dla podmiotów z podregionu, poza miastem Szczecin).  

Podobna struktura dotyczy odczytów oczekiwanego ZZK dla I kwartału 2014r. I tutaj największy 
optymizm towarzyszy firmom ze Szczecina, a najbardziej ostrożne projekcje dotyczą firm 
koszalińskich.  

Rys. 9.8. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w IV kw. 2013 – wskaźnik ZZK 
w rozkładzie podregionów.  

Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=1 

9.4.	Wskazania	ZZK	a	rozmiary	przedsiębiorstw	

Obserwacja zależności kondycji firm od ich rozmiarów, w prezentowanym modelu badawczym nie 
przyniosła definitywnych wniosków badawczych. Na podstawie dwuletnich odczytów wskaźnika ZZK 
w strukturze firm według wielkości zatrudnienia nie można zweryfikować ewentualnych hipotez 
o lepszej sprawności działania dużych czy małych podmiotów. Niemniej, kolejne wskazania ZZK dla 
czterech kategorii firm ujawniły różne nasilenie w zmienności koniunktury w tych podmiotach.  

I tak, rok 2012 dokumentuje najistotniejsze zmiany kondycji ekonomicznej w dużych 
przedsiębiorstwach (zob. rys. 9.9.). W tej grupie, w pierwszej połowie roku odnotowywano wzrosty 
sprzedaży i zatrudnienia, jednak w druga połowa spowodowała bardzo dynamiczne i znaczące spadki. 
Choć w firmach z sektora MSP nie odnotowano tak ostrych zmian, to jednak dla tych przedsiębiorstw 
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koniunktura od połowy roku oznaczała dość wyraźne redukcje rozmiarów. W tej grupie firm 
największą wrażliwość wykazały mikroprzedsiębiorstwa, które w pierwszej połowie roku nie 
zdyskontowały relatywnie dobrej koniunktury. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9.8. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK wg 
rozmiarów przedsiębiorstw (ujęcie liniowe).   
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=2 
 

W 2013 roku, notowania Zegara Koniunktury dla różnych kategorii firm w zależności od rozmiarów 
zatrudnienia nie wykazują bardzo istotnych różnic (zob. rys. 9.10.). Wszystkie kategorie firm 
odnotowały znaczącą poprawę koniunktury, i co więcej awizowały dalsze pozytywne trendy zmian.  

Podobnie jak w poprzednich odczytach tak i w 2013 roku, w przypadku dużych i średnich 
przedsiębiorstw wskaźniki ZZK są wyższe niż w przypadku przedsiębiorstw małych i mikro (pod 
koniec roku wskaźnik ZZK dla dużych firm osiąga poziom blisko 59 punktów, a dla 
mikroprzedsiębiorstw ok. 55). Fakt ten może oznaczać, że sektor MSP nieznacznie słabiej odczuwa 
czy dyskontuje pozytywne zmiany koniunktury, lub / i rekonwalescencja tych firm przebiega 
w dłuższym niż w przypadku dużych podmiotów okresie.   

 

Odczyty oczekiwanego ZZK na rok 2014 w analizowanym rozkładzie dokumentują poprawiający się 
klimat koniunktury, choć i w tym przypadku najwięcej optymizmu wykazują duże firmy, 
pozostawiając w tyle średnie i małe.  
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Rys. 9.6. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w IV kw. 2013 – wskaźnik ZZK wg 
rozmiarów zatrudnienia.  
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=1 

 

9.5.	Wskazania	ZZK	a	pomiary	referencyjne	

Jak wynika z opisu modelu Zachodniopomorski Zegar Koniunktury, przedstawionego w rozdziale 
2.3., rejestracja wskaźnika ZZK pozwala na wiele analiz komparatywnych, których celem jest badanie 
ewentualnych korelacji kondycji gospodarki regionu z trendami koniunktury gospodarczej w skali 
kraju i Europy. W ramach cyklicznego pomiaru w modelu ZZK, dokonywane są analizy porównawcze 
w następujących przekrojach:  

 w skali mega: (1) PMI industry strefy Euro, (2) PMI services strefy Euro, (3) PKB strefy 
Euro, (4) PKB krajów UE; 

 w skali makro: (5) PMI dla Polski, (6) WWK, (7) PKB Polski, (8) dynamika produkcji 
sprzedanej w Polsce m/m; 

 w skali mezo: (9) produkcja sprzedana w województwie (NTS 2) kw/kw. 

 

ZZK	a	PMI	Polska	

Ocena wskazań pomiaru ZZK w 2012 roku w porównaniu ze wskazaniami wskaźnika PMI industry 
(PMI przemysłu) dla Polski, udokumentowała zjawisko pewnego opóźnienia zmian koniunkturalnych 
w woj. zachodniopomorskim w stosunku do tych zmian w całej Polsce. Wg wskaźnika PMI, w Polsce 
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od pierwszego kwartału 2012r, do połowy roku gospodarka spowalniała, by w III kwartale 
nieznacznie poprawić wyniki. Ten ostatni trend nie okazał się trwały, bo w IV kwartale ponownie 
odnotowano spadki wskaźnika PMI. Wskazania ZZK odnotowały jednak wzrost koniunktury 
w województwie w pierwszej połowie (mimo negatywnego trendu dla całej Polski) i jej spadek 
w drugiej połowie roku (mimo pewnych symptomów ożywienia w skali całej Polski). W 2013 roku 
z kolei, odczyt ZZK wykazuje wyraźną zbieżność z trendem PMI. Oznacza to, że ustalone 
w poprzednich raportach zjawisko pewnego opóźnienia zmian koniunkturalnych w woj. 
zachodniopomorskim w stosunku do tych zmian w całej Polsce, w ostatnim badanym kwartale zostało 
zniwelowane.  Wydaje się nawet, że koniunktura regionu w drugim półroczu 2013 przyspieszyła 
wyraźniej niż to wynika ze średniego PMI dla całej Polski. Choć nie zaleca się bezpośredniego 
konfrontowania poziomów PMI z poziomem ZZK (mimo, że oba pomiary posługują się taką samą 
skalą liczbową), to jednak w IV kwartale 2013, przeciętny PMI wynosi ok. 53,6 punktów, a regionalny 
indeks ZZK aż 56 punktów (zob. rys. 9.11.).  

 

Rys. 9.11. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK 
syntetyczny na tle odczytów PMI Polska (ujęcie liniowe).   
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=2 

 

Zidentyfikowane zarówno w 2012, jak 2013 roku odstępstwa dynamiki zmian koniunkturalnych 
w gospodarce regionu od gospodarki krajowej mogą być interpretowanejako atypowe zachowania 
przedsiębiorstw woj. zachodniopomorskiego, związane najprawdopodobniej ze strukturą branżową 
gospodarki regionu – chodzi o nadreprezentację firm z sektorów turystyczno-hotelarskiego, 
gospodarki morskiej i sektora rolnictwa i przetwórstwa żywnościowego, w których to zauważalna jest 
sezonowość produkcji i jej aktywizacja w miesiącach kwiecień – wrzesień.  

 

ZZK	a	tempo	PKB		

Analiza porównawcza wskazań ZZK w 2012 roku z tempem wzrostu PKB w Polsce stwierdzała 
istnienie pewnego opóźnienia w czasie zmian koniunkturalnych w woj. zachodniopomorskim 
w stosunku do tych zmian w całej Polsce. Można przyjąć, że reakcje regionu były opóźnione 
o przynajmniej jeden kwartał. Dopiero w drugim półroczu 2013 roku, ocena porównawcza wskazań 
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ZZK z tempem wzrostu PKB w Polsce potwierdziła wyrównanie tego nieznacznego opóźnienia. 
Odczyt ZZK w IV kwartale 2013 ukazuje już w zasadzie zgodny z ogólnopolskim trend wzrostowy 
(zob. rys. 9.12.).  

 

 

Rys. 9.12. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK 
syntetyczny na tle odczytów PKB w Polsce (ujęcie liniowe).   
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=2 
 

ZZK	a	Wyprzedzający	Wskaźnik	Koniunktury	

Wskazania ZZK w komparacji do wskazań WWK - Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury 
(publikowanego przez BIEC) w 2012 roku nie wykazują statystycznie istotnej korelacji, co może mieć 
związek z anomaliami koniunktury w woj. zachodniopomorskim (wykazanym w analizach 
porównawczych z PMI i PKB), bądź z niską zdolnością diagnostyczną WWK wobec koniunktury 
regionu (zob. rys. 9.13.).  

Pomimo faktu, że w 6 na 8 odczytach wskazania ZZK w porównaniu do poziomów WWK 
wykazywały brak statystycznie istotnej korelacji między nimi, to IV kwartał 2013 już po raz drugi 
udokumentował zbieżność tych pomiarów. Warto zaznaczyć, że w ostatnim kwartale nastąpiła dość 
istotna poprawa poziomu WWK  (z poziomu 147,1 we wrześniu wzrósł do poziomu 152 na koniec 
grudnia), czemu towarzyszy podobny wzrost ZZK (z 53 we wrześniu do 56 na koniec roku).  
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Rys. 9.13. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK 
syntetyczny na tle odczytów WWK Polska (ujęcie liniowe).   
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=2 

 

ZZK	a	dynamika	produkcji	przemysłowej	

Porównanie wskazań ZZK z tempem wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce w całym 2012 roku 
potwierdzało istnienie opóźnienia w czasie zmian koniunkturalnych w woj. zachodniopomorskim 
w stosunku do tych zmian w całej Polsce. Jak wykazano wcześniej w komparacji ZZK z dynamiką 
PKB, szacuje się, że reakcje regionu były opóźnione o przynajmniej jeden kwartał. W roku 2013 
jednak opóźnienie to zostało zniwelowane i w tym okresie generalnie można mówić o zbieżności 
trendów średniookresowych, choć w notowaniach dynamiki produkcji występują bardzo liczne 
wahania z miesiąca na miesiąc. W ostatnim kwartale 2013 roku, komparacja odczytów ZZK z tempem 
wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce dokumentuje stosunkowo wyższe oceny klimatu 
koniunktury w woj. zachodniopomorskim w stosunku do faktycznych zmian poziomów produkcji 
całej Polsce (zob. rys. 9.14.).  

Reakcje wskaźnika ZZK w odniesieniu do statystyki w zakresie dynamiki produkcji sprzedanej w woj. 
zachodniopomorskim (miesiąc do miesiąca) zasadniczo potwierdzają skuteczność pomiaru 
koniunktury w przyjętej metodzie. Warto zaznaczyć, że w regionie notuje się bardzo szybkie 
i głębokie zmiany w poziomie produkcji sprzedanej z miesiąca na miesiąc, z amplitudą wahań między 
– 18 proc. w ciągu jednego miesiąca, do +15 proc. Niemniej przeciętna dynamika w skali kwartału 
znajduje dość wyraźne odzwierciedlenie w poziomie odczytu ZZK (zob. rys. 9.15.).  
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Rys. 9.14. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK 
syntetyczny na tle dynamiki produkcji przemysłowej w Polsce (ujęcie liniowe).   
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=2 
 

 
Rys. 9.15. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK 
syntetyczny na tle dynamiki produkcji sprzedanej w woj. zachodniopomorskim (ujęcie liniowe).   
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=2 

 

ZZK	a	koniunktura	strefy	Euro	

Gospodarka strefy Euro w całym 2012 roku wykazywała dalsze spowolnienie gospodarcze, 
udokumentowane w spadających odczytach wskaźników PMI dla przemysłu i PMI dla usług. Ostatni 
kwartał roku 2012 wskazuje jednak na delikatne odwrócenie trendu (wzrost PMI industry już w III 
kwartale i nieznaczny wzrost PMI services na pod koniec roku).   
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Odczyty ZZK z tego okresu wskazują, że dekoniunktura ze strefy Euro transferowała się do Polski 
i do regionu z pewnym opóźnieniem w czasie (ok. 2-3 kwartały). Na tej podstawie, już w 2012 roku 
można było przypuszczać, że w Polsce i w województwie trend spadkowy będzie ujawniać się 
przynajmniej do połowy 2013 roku.  

W istocie, druga połowa roku 2013 to w Europie delikatne symptomy zwrotu w koniunkturze 
gospodarki, który daje nadzieje na ożywienie.  Od lipca 2013 roku wskazania PMI dla przemysłu jak i 
dla usług w strefie Euro ilustrowały łagodne przechodzenie do fazy ożywienia gospodarczego 
(wskaźniki PMI utrzymują się na poziomie powyżej 50 punktów).  

Na tym tle odczyty ZZK za III i IV kwartał 2013 potwierdzają globalne zjawiska przełomu 
w koniunkturze gospodarczej i wygaszanie skutków ostatniego kryzysu (zob. rys. 9.16.).  

 

 
Rys. 9.16. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK 
syntetyczny na tle odczytów PMI industry i PMI services dla strefy Euro (ujęcie liniowe).   
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=2 

 

Prezentowane badania porównawcze pozwalają również na analizę korelacji między odczytem ZZK 
z dynamiką PKB w UE i w strefie Euro (zob. rys. 9.17.). Choć można mówić o zasadniczo zgodnych 
trendach w obu tych pomiarach, to jednak wykazują one znacznie lepszą kondycję polskiej gospodarki 
(w tym gospodarki regonu Pomorza Zachodniego) w porównaniu z gospodarką europejską. W strefie 
Euro bowiem, nadal w sferze realnej odnotowuje się ujemne indeksy wzrostu PKB (w IV kwartale 
2013 -0,3 proc.), podczas gdy w Polsce PKB w ostatnim kwartale wzrosło o ponad 1,8 proc. W tym 
kontekście, średnie dla całej UE lepiej korespondują z tempem wzrostu gospodarczego w Polsce.  
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Rys. 9.17. Odczyty Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury w okresie 2012-2013 – wskaźnik ZZK 
syntetyczny na tle odczytów PKB w strefie Euro i w UE (ujęcie liniowe).   
Źródło: http://zegarbiznesu.pl/zegar/?filar=2 






